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Ma y ksi
Antoine de Saint-Exupéry 

Fragmenty 

W ten sposób, nie znajduj c z nikim wspólnego j zyka, prowadzi em samotne ycie
a  do momentu przymusowego l dowania na Saharze. By o to sze  lat temu. Co  si
zepsu o w motorze. Poniewa  nie towarzyszy  mi ani mechanik, ani pasa erowie,
musia em sam zabra  si  do bardzo trudnej naprawy. By a to dla mnie kwestia ycia lub 
mierci. Mia em zapas wody zaledwie na osiem dni. 

Pierwszego wieczoru zasn em na piasku, o tysi c mil od terenów zamieszka ych. 
By em bardziej osamotniony ni  rozbitek na tratwie po rodku oceanu. Tote  prosz  sobie 
wyobrazi  moje zdziwienie, gdy o wicie obudzi  mnie czyj  g osik. Pos ysza em: 
– Prosz  ci , narysuj mi baranka. 
– Co takiego? 
– Narysuj mi baranka. 

Zerwa em si  na równe nogi. Przetar em dobrze oczy. Nat y em wzrok. I 
zobaczy em niezwyk ego ma ego cz owieka, który bacznie mi si  przygl da .

…
Patrzy em na to zjawisko oczyma okr g ymi ze zdziwienia. Nie zapominajcie, e

znajdowa em si  o tysi c mil od terenów zamieszka ych. Tymczasem Ma y Ksi  nie 
wygl da  ani na zb kanego, ani na gin cego ze zm czenia, ani na umieraj cego z 
pragnienia czy g odu, ani na przestraszonego. W niczym nie przypomina  dziecka 
zgubionego w rodku pustyni, o tysi c mil od terenów zamieszka ych. Gdy wreszcie 
odzyska em mow , odezwa em si :
– Ale... có  ty tutaj robisz? 
A on powtórzy  bardzo powoli, jak gdyby chodzi o o niezwykle wa n  spraw :
– Prosz  ci , narysuj mi baranka... 

Zawsze ulega si  urokowi tajemnicy. Pomimo niedorzeczno ci sytuacji, by em
bowiem o tysi c mil od terenów zamieszka ych i grozi o mi niebezpiecze stwo mierci – 
wyci gn em z kieszeni kartk  papieru i wieczne pióro. W tym momencie jednak 
przypomnia em sobie, e przecie  uczy em si  tylko geografii, historii, rachunków i 
gramatyki, wi c zmartwiony powiedzia em ch opcu, e nie umiem rysowa . Ale on 
odrzek :
– To nic nie szkodzi. Narysuj mi baranka. 
…

***
By o to ósmego dnia pobytu na pustyni, licz c od zepsucia si  motoru. 

Wys ucha em opowiadania o Kupcu, pij c ostatnie krople wody. 
– Twoje wspomnienia s  bardzo adne – powiedzia em Ma emu Ksi ciu – lecz nie 

naprawi em jeszcze samolotu, nie ma nic do picia… I ja tak e by bym szcz liwy
bardzo, gdybym móg  powoli uda  si  w kierunku studni. 

– Mój przyjaciel lis powiedzia …
– Mój male ki nie chodzi ju  o lisa… 
– Dlaczego? 
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– Poniewa  umrzemy z pragnienia… 
Nie zrozumia  mej my li i powiedzia :
– Nawet w obliczu mierci przyjemna jest wiadomo  posiadania przyjaciela. Bardzo si

ciesz , e mia em przyjaciela-lisa. 
"Nie docenia niebezpiecze stwa – pomysla em. – Nigdy nie odczuwa g odu ani 

pragnienia. Wystarcza mu troch  s o ca."
Popatrzy  na mnie i odpowiedzia  na moj  my l.
– Mnie te  chce si  pi … Poszukajmy studni… 

Zrobi em gest zniech cenia: szukanie studni na olbrzymiej pustyni jest absurdem. 
Mimo to udali my si  w drog . Gdy my tak szli godzinami, milcz c, noc zapad a i 
gwiazdy zab ys y. Widzia em je jakby we nie – mia em gor czk  z pragnienia. S owa
Ma ego Ksi cia ta czy y mi w pami ci.
– Wi c ty tak e odczuwasz pragnienie? – spyta em go. 
Nie odpowiedzia  mi na pytanie. Po prostu rzek :
– Woda mo e tak e przynie  korzy  sercu… 

Nie zrozumia em odpowiedzi, lecz mimo to zamilk em. Wiedzia em dobrze, e nie 
nale y zadawa  mu pyta . By  zm czony. Usiad . Usiad em obok niego. Po chwili 
milczenia powiedzia  jeszcze: 
– Gwiazdy s  pi kne, poniewa  na jednej z nich istnieje kwiat, którego nie wida ...

Odpowiedzia em: "Oczywi cie" – i w milczeniu patrzy em na wydmy piasku w 
po wiacie ksi yca.
– Pustynia jest pi kna – dorzuci .

To prawda. Zawsze kocha em pustyni . Mo na usi  na wydmie. Nic nie wida .
Nic nie s ycha . Ale mimo to co  promieniuje w ciszy... 
– Pustyni  upi ksza to – powiedzia  Ma y Ksi  – e gdzie  w sobie kryje studni  … 

Nagle ze zdziwieniem zrozumia em to tajemnicze promieniowanie piasku. Gdy 
by em ma ym ch opcem, mieszka em w starym domu, do którego przywi zana by a
legenda o ukrytym skarbie. Oczywi cie nikt skarbu nie znalaz , mo e nawet nie szuka  go. 
Lecz on rzuca  czar na dom. Mój dom ukrywa  w sobie tajemnic  … 
– Tak – powiedzia em Ma emu Ksi ciu – to, co upi ksza dom czy gwiazdy, czy pustynie 

jest niewidzialne. 
– Jestem zadowolony – powiedzia  – e zgadzasz si  z moim lisem. 

Poniewa  Ma y Ksi  by  senny, wzi em go na r ce i poszed em dalej. By em
wzruszony. Wydawa o mi si , e nios  kruchy skarb. Wydawa o mi si  nawet, e na Ziemi 
nie istnieje nic bardziej nietrwa ego. W wietle ksi yca patrzy em na blade czo o, na 
zamkni te oczy, na pukle w osów poruszane wiatrem i mówi em sobie, e to co widz , jest 
tylko zewn trzn  pow ok . Najwa niejsze jest niewidoczne. 

Poniewa  pó otwarte wargi u miecha y si  leciutko, powiedzia em sobie jeszcze: 
"To, co mnie wzrusza najmocniej w tym ma ym pi cym królewiczu, to jego wierno  dla 
kwiatu, to obraz ró y, który wieci w nim jak p omie  lampy nawet podczas snu". I wyda
mi si  jeszcze bardziej kruchy. Byle podmuch wiatru mo e zgasi  lamp  – trzeba dobrze 
uwa a . I tak id c, o wicie odnalaz em studni .

***
– Ludzie t ocz  si  w poci gach – powiedzia  Ma y Ksi  – nie wiedz c, czego 

szukaj . Dlatego s  podnieceni i kr c  si  w kó ko... – A potem dorzuci : – Nie warto... 
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Studnia, któr  znale li my, nie przypomina a zupe nie studni saharyjskich. Studnie 
saharyjskie s  po prostu dziurami wykopanymi w piasku. Ta natomiast przypomina a
wiejsk  studni . Lecz nigdzie nie by o wioski. Zdawa o mi si , e ni .
– To zadziwiaj ce – powiedzia em do Ma ego Ksi cia – wszystko jest przygotowane: 

blok, lina, wiadro… 
Za mia  si , chwyci  lin , pu ci  blok w ruch. Blok j kn , zazgrzyta  jak stara 

chor giewka na dachu po d ugotrwa ym bezruchu. 
– S uchaj, obudzili my studni  i ona piewa… 
Nie chcia em, aby si  m czy .
– Pozwól mi, to za ci kie dla ciebie. 

Powoli wyci gn em wiadro a  do cembrowiny. Postawi em je równo. W uszach 
d wi cza  mi piew bloku, a w faluj cej jeszcze wodzie widzia em drgaj ce s o ce.
– Chc  napi  si  tej wody – powiedzia  Ma y Ksi  – daj mi… 

Zrozumia em ju , czego szuka . Podnios em wiadro do jego warg. Pi , maj c oczy 
zamkni te. To by o tak pi kne jak wi to. To by o czym  wi cej ni  po ywieniem. Ta 
woda zrodzona by a z marszu pod gwiazdami, ze piewu bloku, z wysi ku mych ramion. 
Sprawia a rado  sercu jak podarek. wieczki na choince, muzyka na Pasterce oraz s odkie
u miechy opromienia y prezenty, jakie otrzymywa em na Bo e Narodzenie, gdy by em 
ma ym ch opcem. 
– Ludzie z twojej planety – powiedzia  Ma y Ksi  – hoduj  pi  tysi cy ró  w jednym 

ogrodzie… i nie znajduj  w nich tego, czego szukaj  … 
– Nie znajduj  – odpowiedzia em.
– A tymczasem to, czego szukaj , mo e by  ukryte w jednej ró y lub w odrobinie wody… 
– Oczywi cie – odpowiedzia em.
Ma y Ksi  dorzuci :
– Lecz oczy s lepe. Szuka  nale y sercem. 
…

Historia napisania i pewna symbolika utworu 

Ma y Ksi  (fr. Le Petit Prince) to tytu  ksi ki Antoine'a de Saint-Exupéry'ego 
wydanej w 1943 roku. Przet umaczona na 130 j zyków, sprzedana w ponad 50 milionach 
egzemplarzy, nale y do klasyki wiatowej literatury. 

Ma y Ksi  jest pozycj  szczególn  równie  w twórczo ci Exupery’ego. To jedyna 
ksi ka, której nada  form  bajki i któr  sam zilustrowa .

Wyj tkowo  tego utworu nale y rozpatrywa  w szerszym kontek cie: tylko 
pozornie jest to lektura przeznaczona dla dzieci. Pod warstw  bajkowej fabu y znajduje si
druga, symboliczna, dotykaj ca prawd uniwersalnych. 

Od pocz tku zamiarem autora by o adresowanie ksi ki do doros ego czytelnika, 
dlatego zadedykowa  j  Leonowi Werth, dopisuj c:

Przepraszam wszystkie dzieci za po wi cenie tej ksi ki doros emu. Mam wa ne ku 

temu powody: ten doros y jest moim najlepszym przyjacielem na wiecie. Drugi powód: 

ten doros y potrafi zrozumie  wszystko, nawet ksi ki dla dzieci...
Przypuszcza si , e zamiar napisania Ma ego Ksi cia powsta  latem 1941 roku, 

kiedy pisarz przebywa  w szpitalu w Los Angeles. Problemy zdrowotne pog bione by y
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przez osobiste k opoty: Exupéry prze ywa  rozterki zwi zane z opuszczeniem ojczyzny 
(po inwazji niemieckiej na Francj ), rozstanie z najwa niejsz  w jego yciu osob  – matk
oraz labilno  emocjonaln  jego zwi zku z on  Consuelo. 

B d c w szpitalu czytywa  ba nie Andersena. 
Przyjazd Consuelo z Francji zmobilizowa  Exupéry'ego do uko czenia Ma ego

Ksi cia. Pisarz rozszerzy  wówczas w tek ró y, której pierwowzorem by a posta ony.
Pisa  o tym w li cie do niej, wyrzucaj c przy tym sobie, podobnie jak to czyni  Ma y

Ksi  w stosunku do ró y: Ale ja chyba nie zawsze wiedzia em, jak troszczy  si  o Ciebie.
a owa  te  pó niej, e Werthowi, a nie Consuelo zadedykowa  swe dzie o.

Nied ugo po ukazaniu si  ksi ki drukiem Exupéry wyjecha  do francuskiej bazy 
lotniczej w Afryce Pó nocnej. Podobnie jak Ma y Ksi , który opuszczaj c sw  planet
nie mia  zobaczy  wi cej swojej ró y, tak on na zawsze rozsta  si  z Consuelo. 

Ma y Ksi  jest ksi k  o dorastaniu do wiernej mi o ci, do prawdziwej przyja ni, 
odpowiedzialno ci za drugiego cz owieka. Stawia pytania o hierarchi  warto ci, sens wi zi
mi dzy lud mi. 

Za postaci  g ównego bohatera skry  si  sam Exupéry. W dzieci stwie nawet 
nazywany by  przez rodze stwo królem-s o cem, co mia o te  zwi zek z 
arystokratycznym pochodzeniem. Spotkanie Ma ego Ksi cia z pilotem jest rozmow
pisarza z samym sob , powrotem do tematów, które zawsze dla niego by y istotne, 
szukaniem odpowiedzi na wiele pyta .

Symbolika Ma ego Ksi cia bywa odczytywana w kontek cie jej odniesie  do 
Ewangelii, aczkolwiek niesie prawdy tak uniwersalne, e wiatopogl d nie ma znaczenia 
w odbiorze i interpretacji dzie a.

Miejscem wydarze  jest pustynia. Tu nast pi o spotkanie Ma ego Ksi cia z pilotem. 
Oddalenie, bezkres piaszczystej przestrzeni jest symbolem ciszy, sprzyja kszta towaniu 
dystansu do codzienno ci, pozwala rozwin  refleksj . Spotkan  osob  jest dziecko, które 
oznacza otwarto  na przyjmowanie zapomnianych przez doros ych prawd. Tylko ono 
mo e uwierzy , e w skrzynce znajduje si  baranek, a w  boa przyj  kszta t podobny do 
kapelusza poniewa  po kn  s onia.

Ma y Ksi  opu ci  swoj  planet  (B-612), poniewa  uzna  pewnego dnia, e jest 
ona zbyt ma a. W tym kroku widoczne jest d enie cz owieka do poszerzania w asnych
horyzontów, potrzeby rozwoju w kontaktach z nowymi lud mi, do wiadczeniami. W 
poszukiwaniu przyjaciela uczy si  on zasad prawdziwej mi o ci, dojrzewa do niej, mimo 
pocz tkowych niepowodze .

W w drówkach Ma ego Ksi cia po innych planetach, w jego spotkaniach z lud mi 
niezdolnymi do nawi zywania trwa ych wi zi, zawiera si  historia rozczarowa , z jakimi 
ludzie maj  do czynienia. Mieszka cy planet symbolizuj  te cechy, które utrudniaj
zawieranie przyja ni; mie  a nie by  (bankier), skupienie na wiecie rzeczy (geograf), 
samouwielbienie (pró ny). Symboliczne postacie odwo uj  si  do niezmiennych prawd, e
przyja  wymaga bezinteresowno ci, nie jest towarem. Wymaga te  czasu. Mówi o tym 
lis. Jako uosobienie m dro ci, a zarazem nieufno ci, celowo zdaje si  zosta  wybrany 
przez autora do wyg aszania najwa niejszych prawd: 

Ludzie nie maj  czasu. Kupuj  w sklepach rzeczy gotowe. A poniewa  nie ma 

magazynów z przyjació mi, wi c ludzie nie maj  przyjació . Je li chcesz mie  przyjaciela, 

oswój mnie.
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Mi o  i przyja  s  w tym rozumieniu procesem, ci g ym zbli aniem si  do siebie. 
Cho  lis podkre la jednocze nie, e decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko ez, e
przyja  jest trudnym do wiadczeniem, to jednak pozostawia przes anie, e ycie
pozbawione uczu  nie jest warte istnienia. 

W do wiadczeniu, spotkaniach z innymi lud mi, z których ka dy jest odr bn
planet , kszta tuje si  psychika cz owieka, jego zdolno  do rozró niania i budowania w 
sobie takich warto ci jak mi o , dobro , wybaczenie. Warto ci  nadrz dn  jest 
znalezienie przyjaciela i wzi cie za niego odpowiedzialno ci. Exupery ukazuje 
optymistyczn  prawd , e mi o  dotyczy ludzi niedoskona ych i w tej przestrzeni, wad i 
nieporozumie , dokonuje si  jej budowanie. 

Ten g boki humanizm Ma ego Ksi cia sprawi , e jest on ksi k , do której cz sto
odwo uj  si  rozwa ania prowadzone na gruncie etyki chrze cija skiej: o potrzebie 
mi o ci, jej odpowiedzialno ci, trwaniu. W swej warstwie symbolicznej jest wówczas 
odczytywana w kontek cie nauk Ewangelii: o Jezusie, oddaj cym ycie za przyjació ,
trudnym dorastaniu do raju obiecanego przez Stwórc , wiary w to, co niewidoczne 
(symboliczny baranek w skrzynce, która zas ania i ods ania jednocze nie).
Nieprzypadkowo pisarz pos u y  si  tu motywem baranka, wprowadzaj c drugie 
charakterystyczne zwierz  biblijne, mij .

Kontekst religijny ma te  wyzbycie si  cia a przez Ma ego Ksi cia, jego przybycie z 
daleka, z gwiazd. Samo umiejscowienie akcji odwo uje si  do pobytu Jezusa na pustyni, 
gdzie kszta towa a si  jego formacja duchowa i dok d przyprowadzi  swych wyznawców, 
aby atwiej mogli poj  jego nauk .

Symbolika Ma ego Ksi cia jest wieloznaczna i mo liwa do indywidualnego 
odczytania na ró nych p aszczyznach: filozofii, psychologii, teorii wychowania, religii. W 
jej przestrzeni jest miejsce na osobiste do wiadczenie, szeroko rozumian  dojrza o
odbiorcy. I te cechy utworu zapewni y mu trwa e miejsce w literaturze. 
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O j zyku polskim

Zenon Klemensiewicz
1

J zyk etniczny jako odr bna w stosunku do innych j zyków etnicznych ca o  jest 
wewn trznie zró nicowany w granicach zasadniczej jedno ci, któr  warunkuje przewaga 
cech wspólnych. Nie ulega w tpliwo ci2, e j zyk etniczny polski w swoich pocz tkach3

by  równie  wewn trznie zró nicowanym zespo em zbli onych do siebie4 gramatyk  i 
s ownictwem regionalnych j zyków plemiennych. To, e si  one z czasem scalaj  w 
jedno  j zyka etnicznego, pozostaje w przyczynowym zwi zku5 z historycznym 
procesem powstawania polskiego pa stwa i narodowo ci polskiej... 

W sk ad pó niejszego narodu polskiego wchodzi szereg szczepów6 wyodr bnionych
z pierwotnie jednolitej pras owia szczyzny. Nie wiemy dok adnie, ile ich by o i jakie; 
znane nam dwadzie cia trzy nazwy drobnych szczepów z pewno ci 7 sprawy nie 
wyczerpuj . Na szczególn  uwag  zas uguje «grupa nazw szczepowych, którymi 
obejmowano ludno  terenów rozleg ych; nale a y do nich nomenklatury: Polanie, 
Mazowszanie, Pomorzanie (Kaszubi), a tak e Wi lanie (w znaczeniu mieszka ców ca ego 
pa stwa)... Na czo o szczepów polskich – w zaraniu historii – wysun y si 8 dwa ludy: Po-
lanie i Wi lanie, one bowiem wykaza y najwi cej zdolno ci pa stwowo-twórczych9. O 
Wi lanach najwcze niejsze wie ci pochodz  z IX w., o Polanach z ko ca X lub pocz tków
XI w.».10 Rol  jednego z zal ków11 przysz ego narodu polskiego odegrali te
Mazowszanie, o których mamy najmniej wiadomo ci.

Droga do pa stwa polskiego prowadzi od rozk adu12 pierwotnej wspólnoty poprzez 
wspólnoty terytorialne (przed w. VI), prymitywne zwi zki plemienne jako organizacje 
polityczne (koniec w. VI), zwi zki mi dzy terytoriami plemiennymi (VIII w.). 

                                          
1  (2.IX.1891,  – 2.IV.1969, ) – 

, , ; ;
, , « » (1953), « » ( .

1-3, 1961-72).  «
» (1953). 

2 ulega  w tpliwo ci == 
3 w swoich pocz tkach == ; ,
4 zbli one do siebie == 
5 pozostaje w przyczynowym zwi zku z ... ==  ..., 

...
6 szczep == ,
7 z pewno ci  == ,
8 na czo o... wysun y si  == ,
9 zdolno ci pa stwowo-twórczych == 
10 J. Widajewicz. Pocz tki Polski. Wroc aw, 1948, s. 88 i 92.  (6.II.1889, ,

– 16.IX.1954, ) – ; ,
; ;

« ».
11 zal ek == 
12 rozk ad == 
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Organizowaniu si  pa stwa polskiego musia  towarzyszy  proces scalania si
pierwotnie odr bnych grup plemiennych oraz pog biania si 13 ich wiadomo ci
wspólnoty warunków i celów wspó ycia w ramach politycznej organizacji pa stwowej, a 
w ród nich tak e wspólnoty j zykowej. Jak, kiedy i w jakim stopniu dojrzewa o to 
poczucie jedno ci j zykowej w dobie14 przedhistorycznej polszczyzny, nie mo na 
odpowiedzie . Ale bardzo cenn  po redni  wskazówka jest to, kiedy si  pojawia nazwa 
Polski i Polaków, obejmuj ca ca o  pa stwa i ca o  jego ludno ci. Przecie  by a to 
nazwa uwarunkowana tak e odr bno ci  j zykow  tej politycznie zorganizowanej grupy 
ludzkiej15. A to, e by a w a nie i zarazem16 nazwa Polan, plemienia najbardziej 
aktywnego i najbardziej ku zachodnim s siadom wysuni tego, nie obni a wymowno ci17 i 
nie pozbawia warto ci faktu, e u yto jej18 jako reprezentatywnej dla ca o ci terytorialnej i 
etnicznej.

Otó  pojawia si  ta nazwa po raz pierwszy19 na prze omie X i XI w.20 w ywocie 

w. Wojciecha, napisanym w latach 997-1002, gdzie Boles aw Chrobry21 jest wymieniony 
jako Dux Palaniorium. A pó niej powtarza si  w rocznikach, pismach i dokumentach 
niemieckiego pochodzenia w kilku odmianach: Polonia, Poloni; Polania, Polani; Polenia, 

Poleni, Polenii; Polliana, Bulana, Boloni; najcz ciej i na koniec wy cznie Polonia, 

Poloni.

A zatem o po rednio za wiadczonym dokumentalnie polskim j zyku etnicznym 
mo na mówi  od pocz tków w. XI. Nie k óci si  to z tradycja XVI w., której da  wyraz22

Marcin Kromer23 w swojej Kronice (1555, 1558, 1568), pisz c, e nazwisko Polaków od 
sze ciu albo siedmiuset lat24 w u ycie wesz o.

                                          
13 pog bia  si  == 
14 doba == ,
15 grupa ludzka == 
16 zarazem == ,
17 wymowno  == ,
18 u yto jej == 
19 po raz pierwszy == ,
20 na prze omie X i XI w. ==  X –  XI 
21  I  (?967 – 14.VI.1025) –  I , ,

;
; - ;

, ,
, ,

,  «
» ; ,

;  1018 ., , .
22 da  wyraz == ,
23  (?1512,  – 23.III.1589, ) – , ;

, ,
;  «

» (1551-54), ,
 1506 . (  « »

« » . ),  „Polonia” (1589), 
.

24 od sze ciuset... lat == 
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Zwroty idiomatyczne, porzekad a, przys owia

A niechaj narodowie w dy25 postronni26 znaj , i  Polacy nie g si i  swój j zyk maj .
Miko aj Rej27

Wybierz z prawej strony t umaczenia i zaznacz je odpowiedni  liter :

gada  trzy po trzy A
bez zarzutu, udany, doskona y, 

wyj tkowy;

jak rak wi nie, a ryba pi nie B
by  nierozgarni tym, 

nie mia ym; 
mie  kogo  za trzy litery C do niczego; 

mucha nie siada D

lekcewa co o kim  lub o czym
nie daj cym si  bli ej
okre li , zaklasyfikowa ;

ni pies, ni wydra / ni ryba, ni mi so E
lubi  dorzuca  swoje uwagi nie 

b d c pytanym; 
nie umie  trzech zliczy F mówi  bez sensu; 
nie wart trzech groszy G niczego nie da  za kogo ;

strachy na Lachy H

pojecha  gdzie  daleko i 
zrozumie , e to czego si
chcia o mo na by o odnale
w swoim miasteczku; 

wsadzac swoje trzy grosze I pot. nigdy; 
za siódm  gór  po ziarnko maku 

jecha
J

pró no kogo  straszy , nie ma 
si  czego ba ;

Zadania dodatkowe:

Sporz d  kilka zda  z tymi wyrazami. 
Wyt umacz co znaczy wyraz „lada dzie  po niedzieli”. 

                                          
25

daw. zawsze; jednak, przecie ; wreszcie, w ko cu
26 postronny == ,
27  (4.II.1505,  – 8.IX-4.X.1569, ? ) – 

, ;
;  1534 . -

-  « : ,
»;

« » (1558)  « » (1568); 
.



Teksty dla redniozaawansowanych zebra  i opracowa  W odzimierz Jakowlew © 2006 

— 10 / 87 — 

Wybierz z prawej strony t umaczenia i zaznacz je odpowiednia liter :

Ani/nie
przyst p/przyst puj
bez kija (do kogo ) / 
Bez kija ... 

A
cieszy  si  przedwcze nie ze spodziewanych 

korzy ci;

Dwie dziurki w nosie i 
sko czy o si .

B

cz  ubioru, która powinna by  ca kowicie
przykryta, wystaje spod wierzchniego 
okrycia;

Góra porodzi a mysz. C
du o, za du o z a, nieszcz  spotyka jednego 

cz owieka;

Im dalej w las, tym 
wi cej drzew. 

D

ironicznie o sytuacji, kiedy kto  jest zmuszony 
do na o enia drogi, do pój cia dok d  drog
okr n ;

Jeden do Sasa, drugi do 
lasa.

E

1. ka dy robi co  na w asn  r k , troszczy si
tylko o siebie, nie dba o dobro innych; 2. 
ka dy zajmuje si  swoimi sprawami, zabiega 
o korzy ci dla siebie; 

Ka dy sobie rzepk
skrobie.

F nie ma wyj cia z sytuacji, nie ma ratunku; 

Konia kuj , aba nog
podstawia.

G nie op aca si , szkoda fatygi; 

Kto si  nie leni, robi 
z oto z kamieni. 

H o czyim  pró nym gadaniu; 

Ku elazo, póki gor ce. I

o dwu osobach, przedmiotach, teoriach itp. 
bardzo si  ró ni cych mi dzy sob , nie 
maj cych ze sob  nic wspólnego; 

owi  ryby przed 
niewodem.

J
o efekcie niewspó miernym z wielkimi 

przygotowaniami czy zapowiedziami; 

Si a z ego na jednego. K
o kim , komu nie uda o si  przechytrzy ,

pokona  itp. drugiego, równie sprytnego; 
S ysza , e dzwoni , ale 

nie wie, w którym 
ko ciele.

L
o kim , kto niedok adnie powtarza zas yszan

wiadomo ;

Sobota spod niedzieli 
wygl da.

M

o kim , kto stwarza pozory, e uczestniczy w 
wa nej pracy wykonywanej przez kogo
innego;

Strzela  bez prochu. N o mi osnych zapa ach osoby starszej; 
Szkoda czasu i at asu. O o niekorzystnej zamianie 

wi ty Bo e nie pomo e. P o niekorzystnej zamianie lub transakcji 
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Tere-fere kuku, strzela 
baba z uku.

R

o za atwieniu lub rozstrzygni ciu sprawy, 
zadowalaj cym obie strony, wszystkich; 
obie strony s  zadowolone, nie 
pokrzywdzone; o takim za atwieniu sprawy, 
przy którym nie ma poszkodowanego; 

Trafi a kosa na kamie . S

o z o ono ci rzeczy (zjawisk, zagadnie ): w 
miar  zg biania rzeczy odkrywa si  w niej 
coraz wi cej nie znanych elementów, rzecz 
si  coraz bardziej komplikuje; im bardziej 
si  w co  wg biamy, tym wi cej mamy 
trudno ci;

W marcu jak w garncu. T o zmiennej marcowej pogodzie; 
W starym piecu diabe

pali.
U

powtarza  rzeczy nie sprawdzone, mówi  o 
czym , czego si  dobrze nie zna; 

Wilk syty i owca/koza 
ca a. / I ..., i ... 

V
robi rzeczy warto ciowe z przedmiotów ma ej 

warto ci;

Wst pi  do piekie , po 
drodze mu by o.

W

pot. 1. strach podej  do kogo  (zarozumia ego,
nie yczliwego), trudno si  z kim
(zarozumia ym, nie yczliwym) porozumie ;
2. artobliwie o kim  nieprzyst pnym, 
wynios ym, z oszcz cym si , poirytowanym;

Wyj  (na czym ) jak 
Zab ocki na mydle. 

X
wyolbrzymia  co , robi  z czego  ma o

wa nego rzecz wielkiej wagi; przesadza ;

Z ig y robi  wid y. Y

za atwi , wykona  co  natychmiast, póki s
sprzyjaj ce warunki; nie zwleka  z czym ,
nie ustawa  w za atwianiu sprawy, póki s
szanse powodzenia; 

Zamieni  byka na indyka. Z zrobi  z y interes, ponie  strat ;
Zamieni  stryjek 

siekierk  na kijek. 
artobliwie – na zako czenie opowiadania, 

zwykle opowiadania dla dzieci; 

Przeczytaj zdania z lewej strony i wybierz które przys owia (z prawej) najbardziej 
im odpowiadaj :

Co  si  wyda o, ujawni o. 1
Czy si  stoi, czy si  le y, dwa 

tysi ce si  nale y.
Dobrze jest cieszy  si  rzeczami 

dost pnymi i godzi  z 
niedostateczno ci  innych. 

2
Dwa razy daje, kto 

pr dko/rych o daje. 

Jeden wart drugiego, obaj s  równi, 
podobni do siebie. 

3
I w Pary u nie zrobi  z owsa 

ry u.

Jednemu si  powodzi, drugiemu nie. 4
Jak si  nie ma, co si  lubi, to 

si  lubi, co si  ma. 
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Jedni si  rodz , drudzy umieraj . 5
Jak/kiedy spa , to z 

wysokiego/dobrego konia. 
Jest rzecz  naturaln  korzystanie z 

wszelkich mo liwo ci polepszania 
w asnego stanu materialnego. 

6 Jeden na wiat, drugi w dó .

Je eli si  co  przyrzek o, nale y to 
wykona .

7

Jednemu szyd a gol ,
drugiemu i brzytwy nie 
chc .

Ka da bro  skierowana przeciw komu
mo e zwróci  si  przeciw 
u ywaj cemu jej. 

8
Ka da choroba ma swoje 

lekarstwo.

Ka d  spraw  mo na jako  za atwi . 9
Ka dy ma swego mola, co go 

gryzie.
Ka dy ma inne upodobania. 10 Ka dy orze jak mo e.
Ka dy ma jakie  zmartwienie, jak

spraw , która go gn bi.
11 Kij ma dwa ko ce. / Ka dy ... 

Ka dy problem praktyczny ma jakie
rozwi zanie.

12
Krowa, która du o ryczy, 

ma o mleka daje. 

Ka dy robi to, na co go sta . 13
Kto nie s ucha ojca, matki, ten 

pos ucha psiej skóry. 
Komu  niezas u enie, przypadkowo co

si  uda o.
14

Kto pod kim do ki kopie, (ten) 
sam w nie wpada. 

Kto ma co  na sumieniu, kto co  ukrywa, 
zataja, dos ucha si  aluzji nawet wtedy, 
kiedy mówi cy nie mia  jej na my li.

15
aska pa ska na pstrym koniu 

je dzi.

Kto nie jest pos uszny rodzicom, ten 
s ucha b bna w wojsku. 

16
Nie miej si  dziadku z 

cudzego upadku. 
Kto przeciw komu intryguje, sam pada 

ofiar  swych intryg. 
17

Nigdy jeszcze tak nie by o,
eby jakos tam nie by o.

Ludzie domagaj  si  okreslonej p acy
niezale nie od wk adu pracy. 

18 Raz kozie mier .

Mi o  z m odzie czych lat nie wygasa. 19 R ka zgina si  do siebie. 
Nale y korzysta  z dost pnych

przyjemno ci, bo ycia nie mozna 
powtórzy .

20 S  gusta i gu ciki.

Nale y mówi  cicho, bo kto  mo e
pods ucha .

21
S owo si  rzek o, koby ka u 

p otu/p ota.
Nawet w najdogodniejszych 

okoliczno ciach nie da si  przekroczy
pewnych granic w osi ganiu celów. 

22

S ówko wyleci 
wróblem/ptaszkiem, a 
wraca wo em. 

Nie nale y si  ceszy  z niepowodzenia lub 
b dów innych osób, bo ka dy jest na 
to nara ony.

23 Stara mi o  nie rdzewieje. 
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Okazuje si , e zwyci a nie ten, kto 
my la , e ju  jest zwyci zc  / mia  si
ju  za zwyci zc .

24 Strach ma wielkie oczy. 

Osoba, która du o mówi o swojej pracy, w 
rzeczywisto ci robi bardzo ma o.

25 Strze onego Pan Bóg strze e.

Ostro no ci nigdy nie jest za du o. 26 ciany maj  uszy. 

Plotka ro nie przechodz c z ust do ust. 27
wi ty Marcin na bia ym 

koniu jedzie. 
Pod wp ywem strachu wyolbrzymia si

niebezpiecze stwo.
28

Trafi o si  (jak) lepej kurze 
ziarnko/ziarno.

Rzecz ofiarowana bez zw oki ma 
podwójn  warto .

29
Uderz w stó , (a) no yce si

odezw .
Trzeba wiele z kim  razem prze y , aby 

go dobrze pozna .
30 Wart Pac pa aca, a pa ac Paca. 

Trzeba zdoby  si  na odwag  bez wzgl du
na rezultat, niech si  dzieje co chce, 
wszystko jedno. 

31 Wysz o szyd o z worka. 

Warto ciowa jest pora ka w bardzo 
ambitnym przedsi wzi ciu; je li si
nara a , ryzykowa , to w sprawie 
wa nej, która warta jest tego. 

32
Zjesz (z kim) beczk  soli, nim 

poznasz do woli. 

Wzgl dy, poparcie, pomoc ludzi 
zamo nych, na stanowiskach s
niesta e, zale ne od ich kaprysów. 

33
Z apa  Kozak Tatarzyna, a 

Tatarzyn za eb trzyma. 

Z dniem w. Marcina (11 listopada) ma si
zaczyna  pora nie na, powinien pada
nieg.

34 yje si  raz. 

Wyt umacz co znacz  nastepuj ce wyrazy:

M drej g owie do  dwie s owie.
Morze przep yn , na brzegu uton .

Wybierz w a ciwe uko czenia porzekade :

Bieda ... 1 ... a cz owiek z cz owiekiem cz sto.
Chleb ... 2 ... a druga policzkuje. 
Cicha woda ... 3 ... a jedna dusza. 
Co by o, a nie jest, ... 4 ... a jednego s uchaj.
Co na sercu, ... 5 ... a jutro w rów. 
Co z g by wyleci, ... 6 ... a kto sieje pó no, to ma ró no. 
Cudza rana ... 7 ... a ryb ma o.
Cz owiek dzi  zdrów, ... 8 ... a sam si  smoli. 
Daj kurze grz d , ... 9 ... apetyt ro nie.
Dobrego nigdy ... 10 ... bez goryczy. 
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Gdy ka dy troch  do o y, ... 11 ... brzegi rwie. 
Gdy szukasz rady ... 12 ... ca e stado zara a.
Gdzie drwa r bi , ... 13 ... co/który by wszystkim dogodzi .
Gdzie dwóch si  bije, ... 14 ... gdy ma w skrzyni. 
Gdzie krótko, ... 15 ... g osu nie maj .
Gdzie ogon rz dzi, ... 16 ... i na nasze ko ce.
Gdzie wiele gadania, ... 17 ... i rak ryba. 
Go y rozboju ... 18 ... i w ród b ota zsiadaj. 
Góra z gór  nie schodzi, ... 19 ... jak sekret. 
Jedna parszywa owca ... 20 ... jeszcze mnie (o)bito. 
Jedna r ka g aszczy, ... 21 ... kiedy dobrze si  nada. 
Jeszcze si  ten nie urodzi , ... 22 ... kiedy pi.
Ka da gospodyni, ... 23 ... kto skwapliwie s dzi.
Ka da wie  ... 24 ... lecz twardo spa .
Kiedy mokre role, ... 25 ... ludziom zgoda. 
Kochajmy si  jak bracia, ... 26 ... ma rogi. 
Koció  garnkowi przygarnia, ... 27 ... ma swoj  przypowie .
Kto cztery/dwie sroki za ogon chwyta, ... 28 ... – nic nie odstraszy. 
Kto doje, dopije, ... 29 ... nie boi si .
Kto g upi, ... 30 ... nie boli. 
Kto rano mieje si , ... 31 ... nie chod cie z p ugiem w pole. 
Kto rano wstaje, ... 32 ... nie pisze si  w rejestr. 
Kto sieje na wi t  Jadwig , ... 33 ... nie przesad  bo bol .
Kto w czas sieje, to si mieje, ... 34 ... nie zna pana. 
Lepszy rydz, ... 35 ... nigdy nie zginie. 
Lepszy wróbel w r ku, ... 36 ... ni  cietrzew na s ku.

acno b dzi, ... 37 ... ni  nic. 
M  i ona to dwa cia a, ... 38 ... noga nog  wspiera. 
Mi kko ciele, ... 39 ... ona – wy ej si d .
Na bezrybiu ... 40 ... potwierdzaj  regu .
Nic tak nie ci y ... 41 ... póki ci  kto  nie zdybie. 
Nie bud  licha, ... 42 ... póki s u  lata. 
Nie pchajcie rzeki, ... 43 ... póki w lesie. 
Nie przyst puj do niego ... 44 ... rachyjmy si  jak ydzi.
Nie sprzedawaj nied wiedzia, ... 45 ... rosa oczy wyje. 
Nim s o ce wzejdzie, ... 46 ... równy wojewodzie. 
Pami taj rozchodzie ... 47 ... sama p ynie.
Pieczone go bki ... 48 ... same nie wlec  do g bki.
Przyjdzie s o ce ... 49 ... strze  si  zdrady. 
Psa od s oniny, pijaka od flaszy ... 50 ... tam drzazgi lec .
R ka r k  myje, ... 51 ... tam g owa b dzi. 
Równo  ... 52 ... tam ma o roboty. 
Rybom woda, ... 53 ... tam si  rwie. 
Ryby i dzieci ... 54 ... tam trzeci korzysta. 
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Rzadko s odycz ... 55 ... tego stu ko mi nie dogonisz. 
Sied , grzybie, ... 56 ... temu Pan Bóg daje. 
Szlachcic na zagrodzie ... 57 ... ten w rozum nie tyje. 
U sk pego ... 58 ... ten zbiera fig .
U ywaj wiata, ... 59 ... to ci da po ziobrze. 
W miar  jedzenia ... 60 ... to i na j zyku.
Wiele wody, ... 61 ... to si  troch  z o y. 
Wszystkich rad  si , ... 62 ... w dwa konie je dzi.
Wszystko dobrze si  sk ada, ... 63 ... w Pary u sobie rozumu nie kupi. 
Wygraj w polu, ... 64 ... w wieczór p acze.
Wyj tki ... 65 ... wygra pan i w s dzie. 
Z cudzego konia ... 66 ... z go  r k .
Z artami jak z sol , ... 67 ... za wiele. 
Za moje myto ... 68 ... zawsze po obiedzie. 
Z a siekiera ... 69 ... adnej nie z apie.
Zrób komu dobrze, ... 70 ... y  z przychodem w zgodzie. 

Naucz si  tych porzekade , wicz uko czenie oraz pocz tek z pami ci.
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Test partnerski

Poni ej podajemy (oddzielnie dla ka dego z partnerów) te cechy osobowo ci, które 
maj  najwi ksze znaczenie w zwi zku dwojga osób. Wybierz t  cech , któr  stawiasz na 
pierwszym miejscu u swojego partnera lub u swojej partnerki i przeczytaj odpowiedni
charakterystyk .

Jak  zalet  cenisz najbardziej u ... 

swojego partnera? swojej partnerki? 

1. Urod
2. Inteligencj
3. Figur
4. Zaradno 28

5. Wiedz
6. Si
7. Opieku czo
8. Elegancj
9. Wierno
10. Pogod  ducha 29

11. Wyrozumia o 30

12. Seks 

1. Urod
2. Inteligencj
3. Elegancj
4. Seks 
5. Gospodarno
6. Cierpliwo
7. Wierno
8. Niezaradno 31

9. Wdzi k 32

10. Opieku czo 33

11. Pogod  ducha 
12. Energi

                                          
28 zaradno  == 
29 pogoda ducha == 
30 wyrozumia o  == 
31 niezaradno  == 
32 wdzi k == 
33 opieku czo  == 
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« »  == tkwi
 == ambitny

 == niepodzielny
 == potrawa

 == zrz dzi
,  == splendor

 == waga
 == wybuch

 == pozór
 == gust

 == wewn trzny
 == gwa towny

 == duma 
,  == rzeczowy
 == zaufanie

 ( ) == nastr cza
 == walor, zaleta

 == bitka
opieku czo  == troskliwo

 == dostrzec (-eg , -e e)
 == obrona

 == wybranka
 == nadmiar 
 == zainteresowanie

 ( ) == szuka  (czego) 
 == serdeczny

 == towarzyski
 == towarzystwo

 == pi kno, uroda 
,  == t yzna

 == osobisty 
 == nastrój
 == wada 

 == nieco
 == obdarzy

 == otoczenie
 = 

= sprawowa  rz dy
 == odwzajemni

 == wzgl d

 == ogarnia
 == ozi b o

 == doceni
 == prze ycie
 == zmienny 

 == poniewa
 == oddany

 == za o enie
 == uznawa

 == oznaka
 == pogodzi

 == przeciwny 
 = 

= poirytowany, rozdra niony
 == rozs dny
 == poró ni

,  == zazdro
 == zdecydowany

 == powa ny
 == skrzypce

 == skryto
 == nudny
 == s abostka 
 == s odycz 

 == przypadek
 == mia  si  (-iej , -ieje) 

 == odpowiedni
 ( ) == stroni  (od) 

 == d y
 == wymaga

 == zg bia
 == pewno  siebie 

 ( - .) = 

= podziwia  (kogo) 
 == zaspokaja

,  == umys
 == urz dza

,  == cecha
 == wra liwy
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T umaczenia

1. Uroda w przypadku m czyzny nie jest 
najwa niejsza. Lubisz przed 
otoczeniem pochwali  si  swoim 
partnerem. Przywi zujesz du  uwag
do zewn trznych oznak osób i rzeczy. 
Tkwi  w Tobie du e sk onno ci do 
zazdro ci.

2. Jeste  kobiet  delikatna i wra liw .
Szukasz partnera, który potrafi by Ci
zrozumie  i jednocze nie
reprezentowa by odpowiedni poziom 
umys owy. Uwa asz, e cechy 
osobowo ci s  we wspó yciu
wa niejsze od walorów zewn trznych.

3. Zaliczasz si  do kobiet o bardzo 
subtelnej psychice. Przez ycie nie 
potrafisz przepycha  si okciami. W 
partnerze szukasz oparcia, 
bezpiecze stwa oraz pomocy z 
za atwianiu trudnych spraw. 

4. Masz natur  artystyczn . Cz sto widzisz 
to, czego inni nie dostrzeg . Swoim 
umys em ogarniasz ogromne 
przestrzenie, ale na co dzie  wiele 
spraw nastr cza Ci powa ne 
trudno ci.

5. Jeste  kobiet  praktyczn  i zaradn
yciowo. W domu Ty niepodzielnie 

sprawujesz rz dy. Wi ksz  satysfakcj
sprawia Ci udana nowa potrawa ni
zg bianie tajników naukowych, ale 
wiedz  potrafisz doceni .

6. Wychodzisz z za o enia, e m czyzna
powinien by  do ó ka i do bitki 
(oczywi cie w twojej obronie). Lubisz 
jak Twój partner wzbudza w 
otoczeniu respekt swoj  t yzn
fizyczn .

7 W m odo ci cierpia a albo na

1. Je li tylko tego wymagasz od kobiety, to 
troch  ma o. Jeste  osob  ambitn , ale 
ze zbyt du ymi sk onno ciami do 
zazdro ci.

2. Szukasz kobiety interesuj cej i 
rozs dnej. Patrzysz na ycie 
powa nie. Poniewa  jeste  ma o
zdecydowany, pragniesz, by partnerka 
s u y a Ci rad .

3. Za bardzo dbasz o pozory. Jeste  nieco 
samolubny. D ysz do zrobienia 
kariery i wszystko chcia by
podporz dkowa  swoim osobistym 
planom. 

4. Pragniesz w swojej partnerce znale
wyrozumia o  dla wszystkich swoich 
wad, zaspokaja  wszelkie fantazje 
intymne, ale potrafisz te  by
oddanym partnerem. 

5. Masz dobry gust, jeste  rozs dny,
rzeczowy i towarzyski. Bardzo zale y
Ci na dobrej kuchni i gustownie 
urz dzonym domu. 

6. Jeste  gwa towny, wybuchowy i 
zmienny w nastrojach, ale potrafisz 
swoj  wybrank  obdarzy
przywi zaniem i serdeczno ci .

7 Cechuje Ci duma skryto i



Teksty dla redniozaawansowanych zebra  i opracowa  W odzimierz Jakowlew © 2006 

— 19 / 87 — 

niedostatek, albo na nadmiar mi o ci
rodzicielskiej. Posiadanie nad sob
opieku czego parasola daje Ci 
pewno  siebie i uspokaja 
wewn trznie.

8. Jeste  urodzon  estetk . Przywi zujesz
wielk  wag  do pi kna i harmonii. 
Wa ne dla Ciebie jest, aby Twój 
partner dodawa  Ci w towarzystwie 
splendoru swoim wygl dem. 

9. Swojego m czyzn  chcesz mie  tylko 
dla siebie i nie uznajesz adnych
kompromisów w tym wzgl dzie.
Wiesz, e jest to troch  samolubne, ale 
tak  ju  masz natur .

10. Cz sto bywasz poirytowana i 
rozdra niona, a tak chcia aby mia
si  i zapomnie  o k opotach.
Podziwiasz ludzi, którzy to potrafi  i 
marzysz o takim w a nie partnerze. 

11. Jeste  bardzo towarzyska, wzbudzasz 
zainteresowanie w otoczeniu. Cenisz 
zabaw  i spotkania w mi ym 
towarzystwie. Chcesz, aby Twój 
partner mia  do Ciebie zaufanie i by
wyrozumia y dla Twoich s abostek.

12. Sprawy prze y  intymnych maj  dla 
Ciebie pierwszoplanowe znaczenie. 
Wychodzisz z za o enia, e je li dzie
poró ni, to noc pogodzi. Wszelk
ozi b o  ze strony partnera bardzo 
prze ywasz. 

egocentryzm. Potrafisz tez by
serdeczny. Najwa niejsze s  dla 
Ciebie uczucia, sprawy materialne 
traktujesz drugoplanowo. 

8. Lubisz gra  pierwsze skrzypce, ale 
jednocze nie jeste  praktyczny i 
zaradny. Dom i rodzin  stawiasz na 
pierwszym miejscu. 

9. Jeste  wra liwy, masz natur
artystyczn  i stronisz nieco od ludzi. Z 
pewno ci  b dziesz partnerem 
delikatnym i nie nudnym. 

10. Sam jeste  nie mia y. Od swojej 
partnerki wymagasz troskliwo ci,
s odyczy i ust pliwo ci. Pragniesz 
odwzajemni  si  uczuciem. 

11. Masz sk onno ci do melancholii. Jeste
skryty i przewra liwiony. Marzysz o 
wielkiej mi o ci tylko we dwoje. 

12. Jeste  mi ym partnerem, je eli partnerce 
pozostawisz wszystkie troski dnia 
codziennego. W przeciwnym 
przypadku b dziesz zrz dzi .
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Dla wytwornych...

Wizyty, umówione spotkania – to 

najcz stsze chyba wydarzenia ycia

towarzyskiego. Chcesz cieszy  si  opini
„go cia idealnego” i mi ego – pami taj,
aby przestrzega  pewnych form. Przede 
wszystkim staraj si  trzyma  zasady 
punktualnego przybycia. Je eli wiesz, e
– z wa nych powodów – spó nisz si
wi cej ni  pi tna cie minut, zadzwo  do 
gospodarzy i uprzed  o pó niejszym
przyj ciu. Nie zapominaj, e szczególnie 
irytuj cy dla pa  domu jest go
zjawiaj cy si  w momencie, gdy inni 
zaproszeni s  ju  przy g ównym daniu... 

Podczas wizyty b d  mi y dla 
gospodarzy, pochwal urz dzenie wn trza,
zastaw  pocz stunek. Mo na odmówi
kolejnego drinka, w adnym jednak 
wypadku nie nale y dzi kowa  za 
przek ski, g ówne danie czy deser. 
Wymówki, e „od dzieci stwa nie lubi
flaczków”, „nigdy tego nie jadam”, 
„jestem na diecie” albo „odchudzam si ”
– s  ma o eleganckie. Je eli musisz 
przestrzega  kulinarnego re imu – raczej 
nie bywaj na przyj ciach.

W z ym gu cie jest krytykowanie 
czegokolwiek – nawet w sposób 
zawoalowany: „my l , e ja niejsze
tapety wygl da yby tu wietnie” czy 
„dam ci przepis na sernik, który si  nie 
rozsypuje”... Sympatycznym zwyczajem 
jest wr czenie pani domu kwiatka. Raczej 
wysz o z mody przynoszenie s odyczy dla 
domowych dzieci (nie wszyscy rodzice 

pozwalaj  pociechom na nieskr powane
asowanie). Chyba e wizyta wi e si  z 

urodzinami czy wa nymi dniami w yciu
najm odszych domowników. Go
zaproszony na obiad czy kolacj  mo e
przynie  butelk  wina, przy wi kszej
za y o ci mo e to by  wino w asnej 
roboty. 

Czy na wizyt  mo na przyj  z 
osob  nie zaproszon ? Tradycyjny 
savoire vivre pozwala  ewentualnie 
przyprowadzi  go cia przyjezdnego, 
który zatrzyma  si  w naszym domu – w 
innym wypadku trzeba uzgodni  t
kwesti  z osobami do których jeste my 
zaproszeni. 

Raczej wysz y z u ycia przepisy 
bon tonu zawieraj ce wskazówki 
odno nie do czasu trwania wizyty 
(pierwsza nie powinna by  d u sza ni  20 
minut). Jednak e po up ywie oko o
dwóch godzin zaobserwujemy dyskretnie 
czy gospodarze nie sprawiaj  wra enia
ludzi, którzy maj  jeszcze co  do 
zrobienia... Wtedy po egnajmy si ,
dzi kuj c z u miechem za wspólnie 
sp dzony czas. 

Po wizycie powinna nast pi
rewizyta. Wypada zaproponowa
rewan owe spotkanie w terminie najdalej 
dwóch tygodni. Je eli z jakich  wa nych
powodów nie mo emy przyj  go ci we 
w asnym domu, zapro my przyjació  do 
kawiarni, teatru, na wycieczk .

* * * 

W domach przyjació  czy 

krewnych mieszkaj cych w innej 

miejscowo ci mo na zjawi  si  z 

d u sz  wizyt  – po czon  z noclegiem 

– tylko na wyra ne i kilkakrotnie 

ponawiane zaproszenie. W innym 
przypadku odwiedzamy zaprzyja niony
dom, zatrzymuj c si  w hotelu. Fakt, e
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kto  mieszka w atrakcyjnej turystycznej 
miejscowo ci nie jest powodem do 
udzielania go ciny nawet dobrym 
znajomym, którzy chcieliby w dogodnym 
dla siebie terminie zobaczy  Wawel, 
Ba tyk czy nacieszy  si  sto ecznymi 
atrakcjami. 

Przyjmuj c zaproszenie na 
parodniowy czy nawet krótszy – ale 
po czony z noclegiem – pobyt, 
pami tajmy, aby obdarowa  gospodarzy 
jakim  upominkiem (niegdy  nazywano 
taki podarek „go ci cem”). Mo e to by
co  dla „domu”, ale przyj te s  tak e
prezenty w rodzaju bombonierki czy 
butelki dobrego trunku. 

Gospodarze zwykle bior  pod 
uwag  przyzwyczajenia czy tryb ycia
go ci, nietaktem jednak by oby
oczekiwa , aby rytm ycia w cudzym 
domu by  podporz dkowany osobie 
b d cej w go cinie. St d, nawet je li
nale ymy do prawdziwych „nocnych 
Marków”, nie wymagajmy od przyjació ,
u których mieszkamy, aby razem z nami 
przesiadywali do 2 w nocy. 

W dobrym tonie jest zaznaczy  w 
rozmowie, e mi o mi b dzie podczas 
pobytu w waszym domu y  tak, jak wy”. 
Go  mo e te  zaproponowa  pani domu 
pomoc w gospodarskich zaj ciach, ale nie 
powinien czu  si  niezr cznie, je li
spotka si  z odmow . Niektórzy ludzie 
uwa aj , e tylko oni potrafi  wykona
domowe czynno ci tak, aby byli w pe ni
zadowoleni.

Je li sytuacja temu sprzyja, mo na
gospodarzy zaprosi  na imprez
kulturaln  czy wieczorne wyj cie do 
kawiarni albo dyskoteki. Zwyczajowo 
go  pokrywa koszty. 

Po powrocie do domu wypada 
podzi kowa  za go cin  uprzejmym 
listem b d  w rozmowie telefonicznej. 
Je li przypuszczamy, e nasi niedawni 
gospodarze mieliby ochot  skorzysta  z 
go ciny u nas, bodaj napomknijmy o tym. 
Nie czujmy si  jednak zawiedzeni, je eli 
nie b d  si pieszy  z rewan ow
wizyt . By  mo e wyniknie ona przy 
jakiej  okazji. 

* * * 

Lubicie pisa  listy? Niestety, jak 
twierdz  socjolodzy, wi kszo  doros ych 
Polaków odpowiada – nie. Zwolennikami 
epistolografii nie byli my zreszt  tak e i 
60 lat temu. Autorka bardzo popularnego 
w latach mi dzywojennych podr cznika
bon tonu “Kodeks towarzyski” – 
Konstancja Hojnacka – twierdzi a, e
Polacy nie potrafi , nie odczuwaj

potrzeby i nie umiej  przelewa  swych 

my li na papier. Sztuka epistolograficzna 

jest w naszym kraju w zaniku.
To prawda, atwiej jest w razie 

potrzeby zatelefonowa , wys a  fax czy 
telegram. Czasem maj  jednak miejsce 
sytuacje, kiedy zasady dobrego tonu 
powinny kaza  nam napisa  list. Dobrze 
jest mie  na takie w a nie okazje 

papeteri  w szufladzie biurka. Elegancki 
papier listowy mo e by  bia y lub 
pastelowy (z wyj tkiem ró owego, który 
niegdy  s u y  do korespondencji 
intymnej, a dzi  raczej nawet i w takich 
sprawach wyszed  z mody). 

Niegdy  listów prywatnych nie 
wypada o pisa  na maszynie. 
Pawlikowska-Jasnorzewska zaklina a
ukochanego: kiedy piszesz list, nie 

wystukuj wszystkiego na maszynie... Wraz 
z rozwojem techniki równie  w 
korespondencji prywatnej zacz to u ywa
maszyn do pisania, a dzi  i komputerów. 
Jest to wa ne udogodnienie dla ludzi 
maj cych niewyra ne pismo. Zawsze 
jednak podpisujemy si  r cznie, mo na
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te  dopisa  na ko cu kilka serdecznych 
s ów.

List powinien by  opatrzony dat  – 
wspó czesny savoir-vivre pozwala 
umie ci  j  zarówno na pocz tku, jak i na 
ko cu listu. Niegdy  w ten drugi sposób 
stawiano dat  w listach s u bowych i 
urz dowych. W zale no ci od stopnia 
za y o ci z adresatem nag ówki listów 
bywaj  ró ne. Od bardziej oficjalnych w 
rodzaju Szanowna(y) Pani(e) – Droga 
Pani Zofio (Drogi Panie Stanis awie), a
do – Kochana Zosiu (Kochany Stasiu). 

Je eli piszemy w jakiej  konkretnej 
sprawie, mo emy od niej rozpocz  list, 
chocia  bardziej elegancko i serdecznie 
b dzie najpierw zapyta  adresata o jego 
sprawy i zdrowie. 

“PS”, czyli “Postscriptum”, jest 
dozwolone w listach o swobodniejszej i 

osobistej tre ci. Raczej unikamy 
dopisków w korespondencji równie
prywatnej, ale skierowanej do osób 
starszych czy mniej znanych. 

Dobre wychowanie nakazywa o
niegdy  odpisa  na ka dy list do 
tygodnia, wspó czesne zasady savoir-
vivre’u wyd u aj  nieco ten czas, 
niemniej starajmy si  jednak odpisa  na 
ka dy list przed up ywem 14 dni. A je li z 
jakich  powodów nie mamy ochoty 
odpowiedzie ? Ignoruje si  tylko listy 
wyra nie niegrzeczne czy obra liwe. 
Je eli jednak istniej  wa ne przyczyny, 
dla których nie chcieliby my
podtrzymywa  z kim  korespondencji, 
napiszmy to w grzecznej formie w 
rodzaju: “w najbli szym czasie 
wyje d am na d ugo (“b d  bardzo 
zaj ta”), wi c nie oczekuj listu”... 

* * * 

Socjolodzy i psycholodzy 

twierdz , e nie mo emy si  oby  bez 

powtarzania sobie nawzajem 

interesuj cych czy bulwersuj cych

wiadomo ci na temat osób trzecich...

Rozmowy o sprawach i przymiotach – 
niestety, raczej niepochlebnych – bli nich
zajmuj  wiele miejsca podczas 
towarzyskich dyskursów. 

Co by oby ciekawego we 

wzajemnej wymianie s ów, gdyby nie 
mo na by o mówi  o innych? – pyta
szczerze Balzak w listach do pani 
Ha skiej, t umacz c si  swej listownej 
ukochanej z plotek, które o nim kr y y.

Nie mo na twierdzi , e od 
tamtych czasów co  radykalnie si
zmieni o. Ch tnie zajmujemy si  cudzym 
yciem, upodobaniami, przywarami. 

Niemniej, je eli chcemy mie  opini
cz owieka taktownego i dyskretnego – a 
cechy te musz  posiada  ludzie wytworni 
– nie pozwalajmy sobie na nie 
przemy lane opowie ci o cudzych 

sprawach, nie wyra ajmy ironicznych czy 
niezbyt pochlebnych opinii o post pkach
b d  osobowo ci innych ludzi... A zanim 
dalej powtórzymy co , co kto  powiedzia
nam o sobie w cztery oczy, zastanówmy 
si  bodaj przez moment, czy 
chcieliby my, aby otoczenie dowiedzia o
si  o tego rodzaju sprawach z naszego 
ycia... Takie podej cie u atwi nam 

znacznie w a ciw  selekcj  informacji do 
powtórzenia.

Zdarza si , e znajdziemy si  w 
towarzystwie, które z ochot  snuje 
opowie ci na temat cudzych potkni
yciowych, wad, niepowodze ... Lepiej 

nie przy cza  si  do tego rodzaju 
konwersacji. Cz owiek wytworny mo e
skomentowa  plotkarskie rewelacje 
stwierdzeniem: Chyba to jednak 

wyolbrzymiona kwestia, albo Nie wydaje 

mi si , aby ta sytuacja tak wygl da a, czy 

Wybacz, ale ma o znam ludzi, o których 

mówisz... To czasem zamyka usta 
ochoczo plotkuj cym.
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A je li sami stali my si
przedmiotem plotek? Jedyna rozs dna
rada to ignorowa  – zarówno takie 

opowie ci jak i tych, którzy je 
rozpowszechniaj . Nie t umaczy  si ,
niczego nie wyja nia , nie prostowa .

* * * 

Jeden z najsympatyczniejszych 

obyczajów towarzyskich – wr czanie 

kwiatów jest, zdaniem historyków, tak 

stary jak zwyczaj urz dzania 

uroczysto ci. Tradycyjnie kwiaty nale
si  solenizantom, jubilatom, dostojnym 
go ciom przy powitaniu, artystom po 
wyst pie, sportowcom zdobywaj cym 
medale. Ale oprócz tego wr cza si  je „z 
podzi kowaniem”, jako wyraz sympatii, 
szacunku, adoracji. Wiek XIX zna  wiele 
przepisów z wr czaniem kwiatów 
zwi zanych. Relikty niektórych 
zachowa y si  do dzi . Zdaniem 
ubieg owiecznych mistrzów savoire-
vivre’u m ode dziewcz ta powinno si
obdarowywa  ma ymi romantycznymi 
bukiecikami fio ków, konwalii, 
pachn cych groszków, margerytek. 
Wi zanki wr czane podczas 
szczególnych okazji powinny by
starannie u o one i ozdobione wst k ,
orchidee i storczyki uchodzi y za kwiaty 
ekstrawaganckie – st d te
obdarowywano nimi raczej gwiazdy 
teatru i estrady ni  tzw. kobiety 
szacowne. M oda dziewczyna mog a
dosta  bukiet ró  tylko od narzeczonego. 
Kosze kwiatów uchodzi y za zbyt 
ostentacyjne dla panien, itd., itd. 

Có  pozosta o z tych niegdy
przestrzeganych wskazówek? Z 

pewno ci  posz y w niepami  przes dy
dotycz ce storczyków i orchidei, nadal 
bukieciki ofiarowywane m odym
dziewcz tom uk ada si  z ma ych
pachn cych kwiatków w rodzaju fio ków. 
Ró e ofiaruje si  nie tylko narzeczonej, a 
kosze kwiatów – rzeczywi cie daje si
tylko przy bardzo szczególnych okazjach 
w rodzaju jubileuszu twórczej pracy, po 
wielkiej premierze, czy kiedy jubilaci 
obchodz  z ote gody. 

Wci  przestrzegane s  przes dy
zwi zane z nieparzyst  liczb  kwiatów – 
kwiaciarki twierdz , e prawie nie 
zdarzaj  si  klienci, którzy chcieliby 
kupi  parzyst  liczb  ró  gerberów czy 
chryzantem. Pewn  nowo ci  w 
kwiatowych obyczajach jest zwyczaj 
ofiarowywania ro lin doniczkowych. Od 
dawna te  przestano si  obawia
chryzantem maj cych niegdy  smutn
s aw  kwiatów cmentarnych. Kwiaty 
wr cza si  bez ochronnego opakowania – 
g ówkami do góry. Obdarowany 
powinien ucieszy  si  i szybko w o y
ro liny do wody, chyba e jest bohaterem 
wielkiej uroczysto ci i wielu go ci
nieomal jednocze nie obsypuje go 
kwiatami. Za bukiet przes any przez 
kwiaciarni  wypada do tygodnia 
podzi kowa  uprzejmym telefonem czy 
li cikiem.

* * * 

Sentencjonalne powiedzenie 

g osi, e po yczaj c komu  – 

ryzykujemy, odmawiaj c, te

ryzykujemy – dobr  opini  u 

przyjació . Po yczki – tak pieni ne, jak 
i rzeczowe – nale  do przys ug
szczególnego rodzaju, z których powinno 

si  korzysta  tylko w ostatniej potrzebie. 
W czasach braku w zaopatrzeniu bardziej 
naturaln  ni  dzisiaj by a pro ba o 
po yczenie rzeczy, której nie mo na by o
kupi . Dzi  jednak, kiedy sklepy s  pe ne
turystycznego sprz tu, wizytowych 
ubiorów czy ozdób (a takie w a nie
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rzeczy po yczano niegdy  najcz ciej) 
zastanówmy si  parokrotnie, zanim kogo
poprosimy o po yczenie plecaka, 
wieczorowej sukni czy modnych klipsów. 
Tylko w przypadku absolutnie nag ej 
potrzeby, która wynika do tego w 
godzinach zamkni tych sklepów, mo na
bez enady poprosi  o skorzystanie z 
rzeczy, jak  przecie  sami mo emy
posiada .

Nie wypada prosi  nawet bliskich 
przyjació  o po yczenie rzeczy 
szczególnie cennej czy maj cej warto
pami tkow  w rodzaju starej bi uterii,
pó miska z saskiej porcelany, jaki móg by
u wietni  nasz stó , drogiego futra czy 
niezwykle kosztownego stroju. 
Wi kszo  ludzi niech tnie po ycza te
sprz t elektroniczny i temu podobne 
przedmioty. 

Zwyczajowo niejako po yczamy 
ksi ki – chocia  nie miejmy za z e
w a cicielom, je eli odmówi  nam 
po yczenia jakiej  szczególnie cennej czy 
potrzebnej na co dzie  pozycji. 
Po yczone ksi ki oddajemy w terminie i 

takim stanie, w jakim wzi li my z cudzej 
pó ki, je eli przypadkiem zgubili my
ksi k  nale c  do innej osoby – 
koniecznie postarajmy si  j  odkupi ,
chyba e w a ciciel machnie r k  na 
strat , ale i wówczas w dobrym tonie jest 
przy najbli szej okazji ofiarowa  mu 
podobn  pod wzgl dem tre ci czy 
warto ci ksi kow  pozycj .

Zniszczenie cudzej rzeczy maj cej
wi ksz  warto  zobowi zuje nas do 
odkupienia tego rodzaju przedmiotu b d
rozlicze  finansowych z w a cicielami. 
Je eli przedmiot da si  naprawi , staramy 
si  o znalezienie odpowiedniego mistrza i 
pokrywamy koszty reperacji. 
Elegancko jest zwróci  po yczon  rzecz 
do domu w a ciciela, a nie u atwia  sobie 
ycia przynoszeniem po yczonego

przedmiotu np. do miejsca pracy. Zawsze 
– zawozimy do domu w a ciciela 
przedmioty ci kie czy niepor czne.

adnym zwyczajem jest zwróci
po yczon  rzecz z jakim  symbolicznym 
rewan em w rodzaju bukiecika kwiatów 
czy s odyczy.

Porady dla Twojego ycia

Jedz du o ry u.
Dawaj ludziom wi cej ni  oczekuj  i dawaj im to z ca ego serca. 
Zapami taj swój ulubiony wiersz. 
Nie wierz we wszystko co us yszysz, nie wydawaj wszystkiego, co masz i nie pij
tyle ile by si  chcia o.
Kiedykolwiek mówisz “kocham ci ” mów to szczerze. 
Kiedykolwiek mówisz “przepraszam”, patrz osobie, której to mówisz prosto w 
oczy.
Wierz w mi o  od pierwszego wejrzenia. 
Nigdy nie ignoruj czyich  marze .
Kochaj g boko i z pasj . To mo e bole , ale to jedyny sposób na pe ne ycie.
Odno  si  w razie odmiennego zdania w kulturalny sposób – nie obra aj.
Nigdy nie oceniaj nikogo na podstawie jego krewnych. 
Mów wolno, ale my l szybko. 
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Kiedykolwiek kto  pyta ci  o co  o czym nie chcesz mówi  u miechnij si  i zapytaj: 
”dlaczego chcesz to wiedzie ”?
Pami taj, e najg bsza mi o  i najwi ksze osi gni cia nios  ze sob  najwi ksze
ryzyka.
Zadzwo  do matki. Je li nie mo esz to chocia  pomy l o niej. 
Mów “na zdrowie” ka demu, kto kichnie. 
Je li przegrasz, nie zignoruj nauczki. 
Pami taj: szanuj siebie, szanuj innych, i b d  odpowiedzialny za wszystko, co 
robisz.
Nie gód  si  na ma  k ótni  ko cz c  du  przyja .
Kiedykolwiek pope niasz b d, rób wszystko by go naprawi . Bezzw ocznie.
U miechaj si  odbieraj c telefon. Osoba na drugim ko cu us yszy to. 
We lub z osob  lubi c  rozmawia , gdy przyjdzie staro , rozmowa b dzie jedn
z najwi kszych warto ci jak  mo esz mie .
Akceptuj zmiany, ale nie poddawaj w asnych warto ci.
Pami taj, e czasami milczenie jest najlepsz  odpowiedzi .
Czytaj wi cej ksi ek, ogl daj mniej telewizji. 
Prowad  dobre i uczciwe ycie. Tak, by  b d c starym i patrz c wstecz potrafi  si
nim dalej cieszy .
Ufaj Bogu, ale zamykaj swój samochód starannie. 
Dobra atmosfera w domu jest bardzo wa na.
Czy  wszystko, by twój dom by  spokojny i harmonijny. 
Je li jeste  w sporze z kim  bliskim, staraj si  rozwi za  tylko bie c  kwesti . Nie 
cofaj si  do przesz o ci.
Czytaj pomi dzy wierszami. 
Dziel si  w asn  wiedz . To sposób na bycie nie miertelnym. 
Szanuj swoj  planet ...
Nie blokuj matki natury. 
Zajmuj si  tylko w asnymi sprawami. 
Nie wierz partnerowi, który nigdy nie zamyka oczu ca uj c ci .
Co najmniej raz w roku odwied  miejsce, gdzie nigdy nie by e .
Je li zarobisz du o pieni dzy, zrób z nimi co  dobrego dla innych póki yjesz. To 
najwi ksza nagroda, jak  mo esz otrzyma  od Fortuny. 
Pami taj, e czasami osi gni cie poni ej oczekiwa  jest szcz ciem.
Naucz si  regu , by móc je ama  w odpowiedni sposób. 
Pami taj: kochanie kogo  jest wa niejsze ni  bycie razem. 
Oceniaj swoje osi gni cia od poziomu wyj cia.
Traktuj mi o  i gotowanie powa nie, nie spodziewaj c si  za du o w zamian. 

Jakie z tych porad uwa asz za najwa niejsze? 
Jakich z tych wa niejszych trudno si  trzyma  w yciu codziennym i dlaczego? 
Do czego wi c warto jest d y  i w jaki sposób? 
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mi dzy PRL-em a Rzeczpospolit
Dorota Terakowska

Pani J., jad c do syna w 

Gda sku, kupi a bilet I klasy, aby poczu
kapitalistyczny komfort. Z Krakowa do 
Warszawy jecha o si  przyjemnie i 
jedyne, co j  zdziwi o, to kawa z napisem 
„Wars”, która mia a wszystko z kawy, z 
wyj tkiem smaku. Od Warszawy w 
kapitalistycznym komforcie co  zacz o
si  psu . Do przedzia u weszli dwaj 
ysiej cy panowie, blondyn w okularach i 

brunet.
– Obaj byli pijani, wrzeszczeli, a gdy 

zwróci am uwag , ten w okularach 
rykn : „Sp...j, babciu le na!”
Wtedy ten drugi powiedzia :
„Karol, daj spokój, bo przyjdzie 
konduktor”. Ale konduktor nie 
przyszed , za to ja wysz am – 
ci gn a opowie  pani J. 

Pani J. przesz a do innego wagonu, ale 
tam pó  korytarza i ca  toalet  okupowali 
sko noocy obywateli której  z by ych
radzieckich republik – oraz ich towar. 
– Towaru by o tyle, e nie mog am

przecisn  si  korytarzem, a jak ju
jako  wesz am do toalety, to nie 
mog am z niej wyj , bo w toalecie 
towaru by o najwi cej. Gdy 
zacz am si ali , wspó pasa er z 
przedzia u powiedzia : „Te 
sko nookie s  przynajmniej 
grzeczne! Jakby tu by y prawdziwe 
Ruskie, to jeszcze by pani 
oberwa a, a konduktor guzik by 

pani pomóg , bo dostaje od nich w 
ap ...”

W Gda sku pani J., zgodnie z 
radami syna, posz a zwiedzi  to co 
najpi kniejsze, czyli ulic  D ug .
„Zobaczysz, jak kapitalizm pi knie 
zmiesza  si  tu z tradycj ” – powiedzia
syn. Na D ugiej, w ród zabytkowych 
kamienic, kilku skinów bi o do 
nieprzytomno ci czarnoskór
Amerykank . Amerykanka, jak potem 
napisa a lokalna prasa, tego samego dnia 
przyjecha a do gda skiej rafinerii, ale po 
opatrzeniu jej przez pogotowie, wróci a
do Stanów, maj c w nosie dalsze z nami 
interesy.

W drodze powrotnej pani J. 
dop aci a do biletu sypialnego i – cznie
za 800 tys. starych z otych – zapewni a
sobie samotno  w przedziale, boj c si
ponownych kontaktów z Karolem, 
sko nookimi handlarzami z by ego 
ZSRR, oryginalnymi Ruskimi i 
rodzimymi skinami. Ku swemu szcz ciu,
stwierdzi a, e przez ca e 10 godzin 
nocnej podró y jej jednym k opotem by o
za w skie ó ko, skrzypi ce wyposa enie
przedzia u, ta kawa w kolorze kawy, lecz 
bez jej smaku i zje cza e mas o na 
niadanie.

Wi c to jeszcze nie by
kapitalistyczny komfort – pomy la a i 
przyrzek a sobie, e podró owa  b dzie
dopiero wtedy, gdy zmieni si  ustrój. Ale 
pani J. nie wie z jakiego na jaki... 
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* * * 

Od dzi  nie pozwalam ma emu 

czyta  gazet – powiedzia a pani C. 
Ma y ma 13 lat i pani C. chlubi a

si , e zamiast ogl da  na wideo krwawe 
filmid a, czyta  – „ca kiem jak stary!” – 
powa ne gazety. Ogl da  te
„Wiadomo ci” TV i postanowi , e w 
przysz o ci b dzie profesorem. 

S siadki krytykowa y wprawdzie 
ma e zarobki profesorów, ale 
przyznawa y, e jest to solidna kariera. 
Wi c tym wi ksze by o zdumienie, gdy 
pewnego dnia ma y powiedzia :
– Nie b d  profesorem, tylko ministrem. 

Pani C. chwilk  pomy la a i 
orzek a, e jedno nie wyklucza drugiego. 
Profesorowie zostaj  czasem ministrami. 
– Ma ch opak ambicje – orzek y

s siadki.
Ale wszystkim korci o, sk d wzi

si  ten minister?! 
– Bo przeczyta em w gazecie, e

minister du o mo e – odpar  ma y,
gdy sta  z matk  ko o windy. 

Stanie trwa o d ugo, bo pan z siódmego 
zwozi  szaf .
– Mo e te  wzi  wielki kredyt z banku, 

nigdy go nie odda  i uciec za 
granic  – dorzuci  ma y.
Mo e sprawiedliwie rz dzi  – 

powiedzia a z naciskiem s siadka,

spo eczna dzia aczka w osiedlowym 
samorz dzie. 
– I mo e da  w mord  dziennikarzowi, 

który go zaczepi – stwierdzi
ch opiec z b yskiem w oku. 

– Gdy b dzie dobrym i kulturalnym 
ministrem, mo e zosta  nawet 
premierem – wtr ci a szybko pani 
C.

– Mo e te  po pijaku wjecha  w czyj
p ot i g... mu zrobi ! A jeszcze 
mo e, jak ten ruski minister, 
powiedzie  o innym ministrze, e to 
jest gad i winia, i e... – zacz
ma y wylicza  nast pne zalety 
ministrów. 

Teraz ma y znowu ogl da ameryka skie
filmy na wideo, bo w nich – jak mówi 
pani C. – wprawdzie te  si  bij , ale robi
to bandyci, a nie ministrowie. ycie
polityczne s Najja niejszej
Rzeczypospolitej i krajach o ciennych
pani C. nazywa zwyk  pornografi .
„Gazet  Wyborcz ” pan C. chowa teraz 
do szuflady ze skarpetami, a w porze 
„Wiadomo ci” ma y jest zamykany w 
swoim pokoju. 

Zapewne to jaki  sposób na ma ego, 
ale nie na ministrów – mówi
ostrzegawczo do pani C. i rozstajemy si
ko o mojego bloku. 

Moja kariera finansowa
Stephen Leacock 

 == nieodpowiedzialny 
 == blady
,  == powa ny

,  == opanowany
 == wypl ta  si

 (« ») == upiorny
( )  ( - ) = 

= (s)konsultowa  si  (z kim) 

 == sugerowa
 == na osobmo ci

. . == dra
 == ulga
 == rozejrze  si

 == odeprze  (-r , -rze, odpar )
 == osobny
 == rozpaczliwy
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 == przekracza
 == zachowanie
 ( - ./ - .) = 

= na widok (czego /kogo )
 == uzna
 == wiadek

 == wywnioskowa
 == krypta

 == zgnie  (-niot , -niecie, -nót )
,  == stateczny
,  == drgawki

 == kwota
 == uroczy cie

,  == ów
 == okropny

Kiedy wchodz  do banku, dostaj  drgawek. Trz sie mnie na widok urz dników
bankowych, okienek kasowych i pieni dzy. Na widok tego wszystkiego po prostu mn
rzuca. Gdy przekraczam próg banku i próbuje za atwi  jak  spraw , robi si  ze mnie 
nieodpowiedzialny idiota. Wiem o tym od dawna, a jednak, gdy tylko moja pensja zosta a
podniesiona do pi dziesi ciu dolarów miesi cznie, uzna em, e w a ciwym miejscem, 
gdzie nale y je trzyma , jest w a nie bank. 

Nie mia o wszed em do rodka i niepewnie rozejrza em si  woko o. Wydawa o mi si ,
e cz owiek, który ma zamiar otworzy  konto, musi skonsultowa  si  z dyrektorem banku. 

Podszed em wi c do okienka z napisem „KASJER”. By  nim wysoki, opanowany dra . Na 
sam jego widok zacz em si  trz . Mój g os zabrzmia  jakby dochodzi  z krypty 
grobowej.

– Czy mog  widzie  si  z dyrektorem? – powiedzia em, a nast pnie doda em 
uroczy cie: na osobno ci.

Nie wiem, czemu doda em to „na osobno ci”.
– Prosz  bardzo – powiedzia  kasjer i przyprowadzi  dyrektora. 
Dyrektor by  powa nym, statecznym m czyzn . Ja tymczasem w kulk  zgniot em

nerwowo w kieszeni moje pi dziesi t sze  dolarów. 
– Czy pan jest dyrektorem? – zapyta em, chocia  Bóg mi wiadkiem, e nie mia em co 

do tego najmniejszych w tpliwo ci.
– Tak – odpar .
– Czy mog  si  z panem zobaczy ? Na osobno ci?
Znowu nie chcia em doda  owego „na osobno ci”, ale bez tego pytanie wydawa o si

zbyt oczywiste. 
Dyrektor spojrza  na mnie z niepokojem. Pewnie mu si  zdawa o, e za chwil  wyjawi

mu jak  okropn  tajemnic .
– Niech pan pozwoli – powiedzia  po chwili i poprowadzi  mnie do osobnego pokoju. 

Przekr ci  klucz w drzwiach. 
– Tu nikt nam nie b dzie przeszkadza , niech pan usi dzie.
Obaj usiedli my i spojrzeli my na siebie. Nie mog em wydoby  z siebie g osu.
– Domy lam si , e pan jest jednym z ludzi od Pinkertona – zacz . Najwyra niej

wywnioskowa  z mojego dziwacznego zachowania, e jestem detektywem. Wiedzia em, o 
czym my li i czu em si  coraz gorzej. 

– Nie, nie jestem od Pinkertona – powiedzia em tonem mog cym sugerowa , e by
mo e jestem z konkurencyjnej agencji detektywistycznej. 
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– Prawd  mówi c – ci gn em dalej, rozpaczliwie próbuj c wypl ta  si  z ca ego
nieporozumienia – to ja wcale nie jestem detektywem. Przyszed em, eby otworzy  konto. 
Mam zamiar trzyma  w waszym banku wszystkie swoje pieni dze.

Na twarzy dyrektora odbi a si  ulga, ale ci gle by  powa ny. Widocznie doszed  do 
wniosku, e jestem synem barona Rotschilda albo m odym Gouldem. 

– Domy lam si , e chodzi o znaczn  kwot  – powiedzia .
– Do  znaczn  – wyszepta em. – Chcia bym zdeponowa  pi dziesi t dolarów 

dzisiaj, a potem co miesi c regularnie po pi dziesi t. 
Dyrektor banku wsta  i otworzy  drzwi, po czym zawo a  kasjera. 
– Panie Montgomery – powiedzia  nienaturalnie g o no – szanowny pan otwiera u nas 

konto. B dzie wp aca  pi dziesi t sze  dolarów. ycz  szanownemu panu mi ego dnia. 
Wsta em.
Po prawej stronie pokoju by y otwarte ci kie, metalowe drzwi. 
– Do widzenia – powiedzia em i wszed em do sejfu. 
– Niech pan stamt d wyjdzie – g os dyrektora by  lodowaty, pchn  mnie w kierunku 

drzwi wyj ciowych.

,  == cisn
 ( / ) == godny

(czego/kogo)
 (« ») = 

= odkr ci
,  == pokwitowanie 
 == wirowa
 == zaskoczy
 == ogarn
,  == na ca ego

 == run
 == oszcz dno ci

( ) == sklepienie
,  ( ) = 

= oszcz dzac (komu czego) 
 == wstyd
 == wa  (od wasza mi o c
waszmo )
,  == osch y

Podszed em do okienka i szybkim ruchem, godnym prestidigitatora, cisn em moj
kulk  pieni dzy w kasjera. 

Moja twarz by a upiornie blada. 
– Prosz ... Prosz  to zdeponowa  – powiedzia em, a ton mojego g osu brzmia  tak, 

jakbym chcia  mu powiedzie : „Ko cz wa , wstydu oszcz d ”.
Kasjer wzi  pieni dze i poda  innemu urz dnikowi. Potem kaza  mi wypisa  kwot  na 

pokwitowaniu i podpisa  si  w ksi ce rozliczeniowej. W tym momencie straci em 
kontrol  nad tym, co robi . Ca y bank wirowa  mi przed oczyma. 

– Czy te pieni dze s  ju  na moim koncie? – zapyta em cienkim, dr cym g osem. 
– Oczywi cie – odpar  kasjer. 
– W takim razie chcia bym zrealizowa  czek. 
Chcia em wybra  tylko sze  dolarów na drobne wydatki. Kto  poda  mi ksi eczk

czekow  przez okienko, a kto  inny próbowa  wyja ni , jak wype nia si  czek. Ludzie w 
banku na pewno my leli, e jestem jakim  milionerem-inwalid . Napisa em co  szybko na 
czeku i pchn em go w kierunku kasjera. Rzuci  na niego okiem. 

– Jak to? – spyta  zaskoczony – od razu chce pan wszystko wybra ?
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W tym momencie zda em sobie spraw , e zamiast sze ciu dolarów napisa em
pi dziesi t sze . Ale by o ju  za pó no, eby to odkr ci . Mia em dziwne wra enie, e
nie uda mi si  ca ej sprawy wyja ni . Wszyscy urz dnicy bankowi przerwali nagle prac ,
eby na mnie popatrze . Pogr ony w kompletnej rozpaczy, zdecydowa em si  pój  na 

ca ego.
– Tak, wszystko. 
– Rozumiem, e wycofuje pan pieni dze z banku? 
– Co do grosza. 
– Czy b dzie pan jeszcze kiedy  co  wp aca ? – spyta  urz dnik ca kowicie ju

zaskoczony. 
– Nie, nigdy! 
Ogarn a mnie jaka  idiotyczna nadzieja, e mo e pomy l  sobie, e co  w ich 

zachowaniu mnie obrazi o, podczas gdy wypisywa em czek i e zmieni em zdanie. 
Urz dnik przygotowywa  si  do wyp acenia mi pieni dzy.
– W jakich banknotach pan sobie yczy?
– S ucham?
– W jakich banknotach pan sobie yczy?
– Aaa... – zrozumia em, o co mu chodzi i wypali em bez zastanowienia – w 

pi dziesi tkach.
Poda  mi banknot pi dziesi ciodolarowy.
– A sze ? – zapyta  oschle. 
– W szóstkach – powiedzia em.
Poda  mi pieni dze, a ja run em do wyj cia. Gdy wielkie drzwi zamyka y si  za mn ,

do moich uszu dobieg  jeszcze chóralny wybuch gromkiego miechu, który odbi  si  od 
wysokiego sklepienia sali bankowej. 

Od tego czasu nie trzymam ju  pieni dzy w banku. Gotówk  nosz  w kieszeniach 
spodni, a oszcz dno ci w srebrnych dolarówkach trzymam w skarpecie. 

T umaczy a i opr. Katarzyna l zak

egnaj bigosie?
Maryta Morsztynkiewicz-Czermi ska

biesiada  == 
comber (D. –a)  ==  ( )

eliksir (wym. eliks-ir D. –u) 
grymasi  (-sz )  == 
kleisty  == lepki, klejki 

kopiasty  == « »

kopytka  ==  ( )

kurtuazyjny  == -

lansowa  == 
echta  == ( )

magnacki  == « »

mi siwo  == 
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na óg (D. –u)  == 
oliwa  == 
pieróg  == 
przyrz dza  == ,

rondel (D. -dla)  == garnek

udziec  == 
ura a  == ,

wielbi  == 
wykwint (D. ~u)  == 
zacny  == 
zaskakuj cy  == ,

„Biesiada by a zacna” – pisze w 1635 r. Franciscus Ogerius w swoim dzienniku 
podró y do Polski”. Chwali apy nied wiedzie, podawane na magnackich sto ach, mile te
echta y jego podniebienie ud ce dzików, combry jelenie i t uste mi siwa.

A co dzi  mówi  cudzoziemcy o naszej kuchni (bez ap nied wiedzich)? Dumni jak 
pawie ze swoich potraw narodowych, które uwa amy za szczyt wykwintu smakowego, 
podsuwamy nasze bigosy, schaby, kopytka, barszcze. Chwal  czasem, owszem, ale raczej 
kurtuazyjnie.

Francuzi, którzy coraz cz ciej stosuj  has o Baptysty Platine: „Kuchnia powinna 

dawa  nie tylko rozkosz podniebieniu, ale przede wszystkim s u y  zdrowiu, a nawet 

leczy ” – omijaj  z daleka nasze schaby, t uste sosy, otrz saj  si  na widok kopiastych 
talerzy, wielkiej ilo ci jednego dania. Oni lubi  du  ilo  da , ale ka de – tylko na jeden 
z b. Gdy im podajemy indyczk , grymasz , e bez kasztanów, tylko z jakim  s odkim 
nadzieniem. Gdy mówi , e psujemy sa at  doprawiaj c j mietan , jeste my ura eni,
przecie mietana jest taka dobra. Gdy ci smakosze wo aj  przera eni widz c, jak pijemy 
zsiad e mleko: – tego pi  nie wolno, to mleko zepsute! – wybuchamy miechem. Przecie
Finowie, Szwedzi uwa aj , e za ma o pijemy mleka, a na Kaukazie twierdz , e zsiad e
mleko – to eliksir d ugowieczno ci. Tak sprzeczne s  gusty narodów! 

No có , ka dy uwa a, e jego sposób od ywiania jest najlepszy, prycha na 
wszystkie dania obce, a wielbi tylko te, które mu wesz y w na óg. Ale teraz zastrzelimy 
bigosem, którego „smak przedziwny w s owach odda  trudno” – i... niewypa ! W och
mówi, e nie miesza si  tylu ro lin i zwierz t w jednym rondlu, Francuz nieufnie patrzy na 
bigos, tylko Anglik, owszem, chwali; za to krytykuje nasz boczek, e w nim t uszcz
odmierzany z metra, a powinien by  w milimetrach, e befsztyki za ma o krwiste, a sosy 
niepotrzebnie zaprawione mietan . I b d  tu go cinny! Serce (oczywi cie, ciel ce!)
daliby my na talerzu, a oni, niewdzi czniki, nie umiej  pozna  si  na naszych flakach. 

I tak ze wszystkimi potrawami. Amerykanom smakuj  nasze torty domowe, 
natomiast krytykuj  kurcz ta, e nie maja chrupi cej skórki, a szynka znów niepotrzebnie 
ma bia  „obwódk ”.

Grekom nasze potrawy nie smakuj , bo nie na oliwie i bez czosnku: oni by, zdaje 
si , i ciastka chcieli z czosnkiem! O go bkach powiedzia  pewien W och, e to oszukane 
jedzenie. My la , e to naprawd  go bki, które same lec  do g bki, a tu – taka g upia
kapusta z ry em w rodku.
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Nasze leniwe pierogi spotykaj  si  ze sprzeciwem, e kleiste, a madame X orzek a:
„od samego patrzenia na nie mo na uty ”. Czesi krytykuj  nasze kopytka, sami zajadaj c
si  haluszkami, ale za to zachwycaj  si  schabem. Hindusi i wszystkie narody Wschodu,
gdzie rosn  owoce cytrusowe i ananasy, uwa aj , e nasze potrawy s  za md e, za ma o
pieprzu, papryki i korzeni, od których nam twarz si  wykrzywia. Jugos owianie nie mog
si  nadziwi , e mo na je  kartofle prosto z wody i w dodatku t uczone; oni uznaj  tylko
chrupi ce frytki. 

Najbardziej jednak zaskakuj ca jest reakcja Bu garów i Rumunów na nasz barszcz 
czerwony. Otrz saj  si : fe, to wygl da, jak krew na talerzu! 

A mo e naprawd  co  jest nie w porz dku z naszym sposobem przyrz dzania
potraw? Mo e jeste my zapó nieni w metodach nowoczesnego ywienia? Mo e nie
nad amy za epok , która ju  lansuje sztuczne kurcz ta i sztucznie hodowane ro liny?

Mo e by podda  rewizji nasze schaby, sosy i bigosy? 
I te kopiaste talerze, po których mówi si  potem: „tylem zjad , e ma o nie p kn !”
Prawdziwy smakosz nigdy si  nie przejada. 

yczenia

szcz cia w yciu osobistym,
sukcesów w pracy, 
dobrego zdrowia,
domku z ogrodem i basenem, 
eleganckiej limuzyny,
samych zwyci stw,
spe nienia marze ,
mi ych niespodzianek losu, 
grona prawdziwych przyjació ,
niewyczerpanych pok adów34 energii, 
u miechu na co dzie ,
drogi us anej ró ami,
satysfakcji z pracy, 
genialnych pomys ów,
niskich podatków, 
s odkiego, milego ycia,
wie o ci spojrzenia, 

g ównej wygranej na loterii, 
pozytywnej aury, 
pogody ducha, 
pomy lnych wiatrów,
gor cej mi o ci,
wygodnych butów, 
cudownych wakacji, 

34 pok ad == ,

szcz cia,
pociechy z wnukow, 
punktualnych poci gów,
wi tego spokoju, 

jachtu,
adnych trosk, 

powodzenia u p ci przeciwnej, 
wysokich lotów, 
rze kich poranków, 
pomy lno ci,
trafnych decyzji, 
intuicji w interesach, 
prezentów od losu, 
du ego ó ka,
p katego portfela, 
szerokiej drogi, 
mi ego szefa, 
jasno ci umys u,
niebanalnych wyzwa ,35

mi ych snów, 
pewno ci siebie, 
wielkiej fortuny, 
wielu u miechów,
bogatego wujka, 

35 wyzwanie ==  ( . .)
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b yskotliwych ripost,36

romantycznych wieczorów, 
udanych owów,
pasjonuj cej37 pracy, 
szansy na sukces, 
du o s odyczy,
pozycji lidera, 
szampa skiej38 zabawy,
mocnego dachu nad g ow ,
samych pozytywnych wibracji,39

pe ni ycia,
wielu niezapomnianych chwil, 
du o s o ca,
olimpijskiej kondycji,
pomy lno ci,
jak najmniej zmartwie ,
wyj cia z ka dej sytuacji, 
uwielbienia u podw adnych,
pasma sukcesów,
niezmiennie zielonego swiat a,
czystego nieba, 
stu lat ycia,
ko skiego zdrowia, 
s awy,
poka nego40 konta, 
manny z nieba, 
wysokich wygranych, 
ci gle nowych rekordów, 
niskich kosztów, 
bezpiecznych l dowa ,
wielu ciekawych znajomo ci,
wygranych przetargów, 
sumiennych d u ników,
najwy szego miejsca na podium, 
dobrego fryzjera, 
radosnych wi t,
serca jak dzwon, 
pewnej r ki,

36 riposta ==  ( )
37 pasjonowa  == ,
38 szampa ski == ,

 ( .)
39

40 poka ny == ,

komfortowych warunków, 
przyjemnych dozna ,41

wielu wzrusze ,
mocnej g owy,
powodzenia,
otrzymania najwy szych odznacze ,
osi gni cia wyznaczonych celów, 
pe nego sejfu, 
szcz cia w kartach, 
sprzyjaj cej pogody,
dobrych zbiorów, 
kolorowych chwil, 
twórczego podej cia do pracy, 
po amania pióra,42

góry pieni dzy,
samych s onecznych dni, 
smacznego jajka, 
uroku osobistego, 
mnóstwa prezentów, 
udanych negocjacji, 
serdecznych przyjació ,
grzecznych dzieci, 
udanych wakacji, 
miejsca w Ksi dze Rekordów Guinessa, 
wi kszo ci w parlamencie,
mi ego wypoczynku,
weso ego towarzystwa, 
dobrego apetytu,
szcz liwej podró y,
z otej jesieni, 
poczucia humoru,
anielskiej cierpliwo ci przy czytaniu tych 

ycze ,
wiecznej m odo ci,
licznego potomstwa,
niewieszaj cego si  komputera,
s awy i chwa y,
lekko ci bytu, 
pokojowego rozwi zania wszystkich 

konfliktów,
szybkiego rozwoju gospodarczego,

41 dozna  == ,
42 z ama  pióro == 
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hojnych sponsorów, 
korzystnego uk adu gwiazd, 
mi osnych uniesie ,43

czytelnych instrukcji, 
cichych wielbicieli/elek, 
mistrzowskich zagra ,44

dobrej nocy,
wielkiej przygody, 
s odkich snów, 
wystrza owej zabawy sylwestrowej, 
zgranej ekipy, 
pomy lno ci na nowej drodze ycia,
pociechy z pociechy, 
lojalnych wspó pracowników,
bujnej wyobra ni,
interesuj cych prze y ,
rodzinnej atmosfery,
pomy lnych wie ci,
rado ci ycia,
dobrego serca,
pe nego szk a,
suto45 zastawionego sto u,
z otej rybki, 
zimnego piwa, 
zasi gu w ka dym miejscu,46

gry fair play,47

nieomylnych decyzji, 
miejsca w historii, 
g ównych ról, 
kreatywno ci,
podró y dooko a wiata,
udanych szkole ,
bogatej kolekcji, 
du o wolnego czasu, 
beztroskiego ycia,
dobrej passy,48

43 uniesienie == , ,

44 zagranie ==  ( ) .
45 suty == ,
46 zasi gu w ka dym miejscu == 

 (
)

47 fair play (ang.) == 
48 passa == ,

celnych strza ów,
odkrycia najg bszej i najd u szej jaskini 

wiata,
zdobycia Mount Everestu, 
wolno ci,
trafnych wyborów, 
gradu presti owych nagród, 
spokoju ducha, 
oddechu od codzienno ci,
samych pi tek w szkole,
godnych przeciwników,
szczerych komplementów,
wszelkiej pomy lno ci,
codziennych atrakcji, 
wietlanej49 przysz o ci,

hossy50 na gie dzie,
korzystnego horoskopu, 
zdj cia na ok adce,
mi ych s siadów,
wiary w sukces,
mocy zawsze z Wami,
wielu alternatyw,
przychylno ci51 bogów, 
tolerancji,
w asnego odrzutowca,52

gor czki sobotniej nocy, 
piwniczki pe nej wina, 
silnej woli, 
wyrozumia ego spowiednika, 
zamku w Szkocji, 
ambitnych planów, 
kilku odkry  i kilku wynalazków, 
owacji na stoj co,
zniewalaj cego53 u miechu,
szcz liwego trafu, 
p omiennych uczu ,
pomocnej d oni,54

niezawodnej55 pami ci,

49 wietlany == ,
50 hossa == 
51 przychylny == ,

52 odrzutowiec == 
53 zniewala  == 
54 pomocna r ka (d o ) ==
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nieprzemijaj cej urody, 
asa w r kawie,
sprawnych hamulców,
mi kkiego l dowania,
du o nadzienia w p czku,
strumieni szampana,
kominka,
rozbicia banku,56

recepty na szcz cie,
zabawy do bia ego rana, 
odwagi cywilnej, 
dobrej prasy,
ptasiego mleczka, 
przygód z happy endem,
d ugich wakacji, 
du o rodzynek w cie cie,
zmys owych57 nocy, 
gwiazdki z nieba, 
wiernego psiaka, 
celnego oka, 
sportowego wozu, 
ró owych okularów, 
ruchu w interesie, 
stabilnej waluty, 
zgrabnej figury, 
si y perswazji,58

zdolno ci nadprzyrodzonych,59

ostatniego s owa,
dobrego smaku, 
w asnego sposobu na ycie,
w zdrowym ciele – zdrowego ducha, 
w a ciwych wniosków,60

widoków na przysz o ,
podzielnej61 uwagi, 
czterolistnej koniczyny,62

wszystkiego najlepszego... 

55 niezawodny == ,
56 rozbi  bank == .
57 zmys owy == 
58 perswazja == ,
59 nadprzyrodzony == 
60 wniosek == ,
61 podzielny == ,

62 koniczyna == 

Dodaj swoje yczenia:
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Aaa jestem, bardzo mi przyjemnie

Pod koniec roku 1990 w komputerach Rz dowego Centrum Informacyjnego PESEL 

znajdowa o si  811 720 nazwisk Polaków. Prof. dr Kazimierz Rymutz Instytutu J zyka

Polskiego PAN opublikowa  je prawie w ca o ci: wspania y prezent dla onomastów.

Rozmowa z prof. dr. Józefem Bubakiem, badaj cym od lat tajemnice polskich nazwisk i 

imion.
Rozmawia  Leszek Mazan

– Panie profesorze, czy to pierwsza okazja do kompleksowego przyjrzenia si

nazwiskom Lechitów?

– Tak. Dzi ki istnieniu systemu PESEL po raz pierwszy otrzymali my to, czego nie 
dawa  i nie da aden spis powszechny: komputerowy zestaw prawie wszystkich nazwisk 
wspó czesnych Polaków. Ma o tego: wiemy, ile osób nosi dane nazwisko i gdzie 
zamieszkuj . Oczywi cie, podobne – cho  na znacznie mniejsz  skal  – badania
onomastyka podejmowa a ju  wcze niej. Analizowano np. zawarto  ksi ek
telefonicznych. Mamy równie  np. „S ownik staropolskich nazw osobowych" zawieraj cy
dane do roku 1500. 

– „S ownik" otwiera dwu (jeden mieszka w Warszawskim, drugi w Bia ostockiem)

posiadaczy nazwiska AAA. Sk d si  ono wiedzie? Co oznacza?
– Nie wiem. Podejrzewam, e owi „Polacy nr 1"zawdzi czaj  swój awans w a nie

pomy ce komputera, a pierwszym powinien by  który  z panów (czy te  pa ) AABOW.
Spokojny jestem natomiast o prawid owo  zapisu nazwiska ostatniego Polaka: YZNY.
Gniazdem yznych jest Cz stochowskie (19 osób o tym nazwisku). 

– Czy w Polsce, nazywanej – poniek d niestety s usznie "krajem na kó kach",

mo liwe jest jeszcze istnienie „gniazd rodowych"?
– Prosz  sobie wyobrazi , e tak – i „S ownik" to potwierdza. Ludzie w drowali ze 

wschodu na zachód i pó noc wraz ze swoimi nazwiskami, zak adali nowe „gniazda".
Oczywi cie, typowo wschodnie nazwiska mo na dzi  spotka  w Szczeci skiem czy 
Zielonogórskiem. Równie oczywiste jest, e „gniazda" przetrwa y prawie nienaruszone 
tylko na terenach nie dotkni tych zmianami granic: w Polsce centralnej, w Ma opolsce, na 
Podhalu...

–... w Chicago...

– Z pewno ci , ale „S ownik" uwzgl dnia jedynie nazwiska obywateli polskich
mieszkaj cych stale w Polsce. 

– Czyli, e mimo wojen, mimo w drówek za chlebem po kraju i po wiecie, czytelnik

„S ownika" mo e dowiedzie  si , sk d jego ród?

– Takiej informacji dostarcza cz sto ju  samo brzmienie nazwiska: w a ciciel
zako czenia „ak" na pewno mieszka albo mia  praprzodków w Wielkopolsce; obywatel o 
nazwisku tzw. odapelatywnym, np. CZARNY, ABA, KOWAL, WRONA, itd. powinien 
historii swej rodziny szuka  raczej w okolicach Krakowa, Nowego S cza czy Przemy la.
„S ownik" pozwala równie  – najcz ciej pozytywnie – zweryfikowa  przekazy rodzinne. 
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MAZAN, Mazan... W Polsce jest 851 osób nosz cych to nazwisko; najwi cej, bo setka, w 
Rzeszowie.

– To by si  zgadza o, ojciec pochodzi  spod Rzeszowa i tam mia  krewnych.

– No widzi pan? A teraz BUBAK: jest nas 939, najwi cej w Krakowie – 436 i
Katowicach – 185. Prawid owo, bo my historycznie z tej rodkowej cz ci Pogórza.
Gniazdem 933 WA SÓW jest Kaliskie: mieszka tam dzi  237 imienników obecnego 
prezydenta. Z 42 GLEMPÓW a  25 mieszka w Bydgoszczy. Odkurzony po latach KLOSS
(nazwisko wzi te zreszt  podobno przez twórców serialu z gda skiej ksi ki telefonicznej)
ma w Polsce 124 „krewnych": mieszkaj  g ównie w Gda sku. Niejako dla przeciwwagi
dodajmy, e jest w ród nas i 37 BRUNNERÓW 

– A Szwejk?
– By em pewny, e pan o to zapyta. Mamy w kraju 276 SZWEJKÓW, g ównie w 

Ciechanowskiem – 116 i Warszawskiem – 42. Przypuszczam, e to potomkowie
kolonistów niemieckich, tak e tych zza Buga. Je li nazwisko oddaje wrodzone cechy 
osobowe, a „schweigen" po niemiecku znaczy „milcze " – powinni by  skromni i cisi... 

– I przywi zani do rodowego nazwiska, którego nie zmienili mimo niew tpliwych

z o liwo ci otoczenia.
– Osobi cie w tpi , by kto  dworowa  sobie z tak szlachetnego nazwiska. A poza 

wszystkim – „S ownik" potwierdza, e jeste my wierni swym mianom. Kiedy , kiedy  np. 
WINKA czy TR BA brzmia o nies ychanie dostojnie i dumnie; dzi , delikatnie mówi c,

nieco mniej, a jednak jest kilkaset osób nosz cych nadal te historyczne nazwiska.
Przyk ady mo na by mno y , ale zjawisko wierno ci pozostaje, a kilkuset obywateli, 
którzy rokrocznie zmieniaj  sobie nazwisko, wcale owego przywi zania nie podwa a. Bo 
prosz  popatrze : yje w Polsce nadal 19 902 KOTÓW i 333 KOTKÓW, 2852 KURY, 
2628 AB, 48 239 ZAJ CÓW i 1 PIES. Jest 3 PALANTÓW, 1 KURWACZ, 14 osób o 
nazwisku OKRUTNY... Podaj  te przyk ady przez szacunek dla w a cicieli tych nazwisk i
prosz  pozwoli , e w tym miejscu raz jeszcze przypomn : ka da – ka da! kpina z 
nazwiska jest najta szym z mo liwych dowcipów. S ucham w telewizji, jak znakomity
ongi artysta kabaretowy mówi o „str ku w mietance" i robi mi si  i g upio, i smutno... 

– Czy przy lekturze „S ownika" natrafi  pan na du o nazwisk stworzonych 

wspó cze nie i sztucznie?

– Wyst puj  one cz sto, ale ze zrozumia ych powodów przytoczy  ich nie mog .
Powiem tylko, e ju  wst pna lektura ujawnia zjawisko dodawania sobie ko cówki „ski" – 
w wi tym przekonaniu, e jest ona dowodem szlachectwa. Oczywi cie, bzdura. W a nie
przygotowuj  – z okazji stulecia polskiego ruchu ludowego – opracowanie na temat 
nazwisk ch opskich. Te ko cz ce si  na „ski" wcale do rzadko ci – prosz  autentycznych i 
nieautentycznych herbowych – nie nale .

– Zgodnie z powszechnym przekonaniem najwi cej jest w ród nas Kowalskich...

– A jest to przekonanie mylne. KOWALSKICH jest tylko 131 940, podczas gdy 
NOWAKÓW a  220 217. Co prawda jest jeszcze 87 690 KOWALCZYKÓW, 21 893 
KOWALIKÓW, 16 034 KOWALI czy 7204 KOWALCZUKÓW – ale i 24 910 
NOWACKICH, 9 196 NOWACZYKÓW i a  54 178 NOWAKOWSKICH. Swoisty
ilo ciowy pojedynek Kowalski – Nowak rozgrywa si  g ównie mi dzy Krakowem i 
Warszaw .
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– Nie wiem, czy naukowcowi mo na zada  takie pytanie, ale: czy nazwiska 

wspó czesnych Polaków s adne?

– A jakie  to mamy przy tej ocenie stosowa  kryteria? Na pewno polskie nazwiska 
s  liczne i zró nicowane „tematycznie", co chlubnie wiadczy o fantazji, wyobra ni, grze 
skojarze , czasem i o poczuciu humoru naszych antenatów i naszym w asnym. „S ownik"
potwierdza równie  si  i ogrom wp ywów obcych: nawet nie znaj c naszej popl tanej
historii, mo na by wydedukowa  fakt istnienia zaborów i „w drówek ludów". A tak e
istnienie konspiracji.

– Nam, profanom, PESEL kojarzy  si  g ównie – je li nie jedynie – z policj

skarbow .
– Skojarzenie tyle  natr tne, co, jak wida , niezupe nie s uszne. Osobi cie w tpi ,

czy twórcy PESELU kierowali si  potrzebami j zykoznawców, ale e nam zrobili pi kny
prezent, to fakt. 

PS: Dla porz dku odnotujmy, e w RP mieszka (g ównie w Katowicach) 36 osób o 

nazwisku PESEL

Nie ka demu psu Izaura

Wigilijna rozmowa z onomast , prof. dr. hab. Józefem Bubakiem 
Rozmawia  Leszek Mazan

– W przypadku psów rasowych przepisy Polskiego Zwi zku Kynologicznego
wymagaj , by m ode psy, pochodz ce z jednego miotu, otrzymywa y imiona
rozpoczynaj ce si  na t  sam  liter . Skr powanie fantazji ludzkiej tym – sk din d na 
pewno zasadnym – przepisem, powoduje, e cywilizowane, sympatyczne i powa ne psy 
otrzymuj  nieraz zupe nie fantastyczne, trudne do umotywowania nazwy. Ale i bez tego 
przepisu bardzo cz sto imi  nie ma nic wspólnego z ras , wygl dem i charakterem psa. 
Czasem wyj tek stanowi  charty rosyjskie, afga skie i peki czyki, owe Agafie, Luby, 
Cary, Uje, Sonie, Chutory, Ahmedy, Czin-Czany, Szu-Szu, Kai-Tungi, Mandaryny... 

– Czy nie jest pan profesor zbyt surowy? Bywa em ju  przedstawiany wielu psom, 

których imi  stanowi o znakomit  wizytówk – nie tylko ich, ale i ich w a ciciela, Znam na 

przyk ad Glac , Klopsa, Cymba a...

– Pogratulowa  znajomo ci. Ja te  pozna em Dum , Hebana, Eleganta, Falseta,
Draba, Hrabiego, Impeta, Dandysa, Bia ego, Ho , a nawet Uprzejm ...

– Dlaczego "nawet"?

– Dlatego e imiona trzysylabowe s  w ród psów mniej popularne, znalaz em ich 
zaledwie 150 –Alaski, Armandy, Dajany, Samanty. Czterosylabowe s  jeszcze rzadsze –
np. Przytulanka, Konfiteor, Okruszynek, Kandorissa, a pi ciosylabowych znalaz em
zaledwie trzy: Adrenalina, Bartolomeo i Semiramida. Pies zdecydowanie woli – a 
wiadczy o tym jego reakcja – imiona dwusylabowe, najlepiej ze spó g osk  pó otwart ,

jak np. "r" czy "l" i z t  sam  samog osk  w obu sylabach. 
– Idealnym imieniem jest wi c na przyk ad "Zorro".

– Dok adnie. Idealnym i bardzo popularnym, cho  wiele imion ko czy si  te  na "i". 
Jest to obce systemowi j zyka polskiego, ale nie oznacza, e mamy nie lubi  tak 
sympatycznych osobników jak Toni, Peggi, Ogi, Oszi (to suczka Bogny Wernichowskiej),
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Kati, Doili, Czepi, Ciii, Bili czy Bobi. S  krótkie, pieszczotliwe i praktyczne w u yciu.
Zdecydowanie – równie  w imieniu psów – odradzam "niepor czne" i ca kowicie spoza 
naszego j zyka imiona zako czone na "e": Blue, Googie, Notable, White czy Webe. 

Coraz bardziej popularne jest równie  nadawanie zwierz tom – niekoniecznie
rasowym – imion ludzkich. Zazwyczaj s  to Imiona pe ne: Adolf, Anna, Balbina, Cyrus, 
Anastazja, Miranda, Melisa, Nestor, Sabina, Tytus, Ksantypa. Charakterystyczne, e na 
szcz cie przewa aj  imiona rzadziej dzi  w Polsce – z wyj tkiem Anny – nadawane. S
te  liczne zdrobnienia i skróty, wzi te cz sto od postaci literackich czy filmowych: Rudi, 
Iga, Kajo, Kim, Maciek, Pati, Pipi. Mo na w ród nich znale  tak e odpowiedniki
skróconych czy zdrobnia ych imion obcych, najcz ciej angielskich: Charlie, Chris, D ek,
Szaron, Sajmon, Elton John, Mahdi, Jenny, Thatcher. Ba, jest nawet Jagiellonka. 

– Troch  to kopie,

– Có , tworzenie imion zwierz t od nazwisk polityków albo wr cz u ywanie ich 
nazwisk w tej funkcji w ca o ci nie jest zjawiskiem nowym.

– Pami tam afer , jaka wybuch a w Pradze za czasów Gorbaczowa. Pani

ambasador USA w p. Czechos owacji, Shir ey Temple-Black, zwierzy la si  miejscowej

popo udniówce, e ma psa imieniem Gorbi i e oboje z m em okrutnie go kochaj . Co to

si  dzia o, co si  dzia o...

– Mog  sobie wyobrazi  te z o liwe u miechy, ale najprawdopodobniej pani
ambasador zademonstrowa a tylko sympati  dla radzieckiego przywódcy. Ja znam 
przypadek politycznej miny: na pocz tku lat pi dziesi tych, kiedy to prezydenta 
Jugos awii nazwano "psem a cuchowym imperializmu" – owczarkowi na stra nicy
WOP-u dano imi  Tito. Gdy ocena jugos owia skiego przywódcy uleg a oficjalnej
zmianie – na psa zacz to wo a  Burek, Azor, itp. Poniewa  nie reagowa , a bano si
mi dzynarodowych komplikacji politycznych, komendant kaza  Tit  – oczywi cie psa – 
zlikwidowa .

– Smutne,

– Bardzo smutne. Lepiej wi c zaw zi  nieco pole fantazji, zrezygnowa  z tego
rodzaju róde  inspiracji. Czasami najlepsze s  najprostsze nazwy. Józef Pi sudski, jak 
s ysza em – swego psa nazywa  Psem, a konia – ju  na pewno – po prostu Kasztank .

– A móg  go nazwa  – na wzór Aleksandra Wielkiego – Bucefa em.

– Móg , ale musia by by  okrutnym kabotynem. A nie by , w przeciwie stwie do 
wielu wspó czesnych polityków. Swoj  drog  ciekawe, jak nazywaj  swoje psy i koty 
liderzy naszych partii politycznych. Imi  zwierz cia, jak ju  powiedzieli my, znakomicie
nieraz odpowiada mentalno ci jego pana. 

– Inspiruje, jak atwo si  domy li , g ównie telewizja.

– Oczywi cie. Ostatnio ukaza o si  bardzo ciekawe opracowanie Janusza 
Struty skiego "Wp yw telewizji na zoonimi  miejsk ". Autor zgromadzi  imiona m. in. 
3896 psów, 937 kotów, 265 chomików, 172 winek morskich, 432 papug, 429 kanarków,
111 ryb i jednego owada: paty czaka, nazywanego przez w a ciciela Izaur ... Badania 
Struty skiego potwierdzaj  ogrom wp ywu telewizji na nasz  wyobra ni .

Najbardziej nieprzyjemny dla psów, kotów, kanarków, itp. jest fakt, e nadaj c
zwierz ciu imi , najcz ciej nie mamy Innej motywacji poza t , e "widzieli my to w
telewizji". Tak dzieje si  najcz ciej w przypadku Nuki, Szarika, D eki, Cywia, Dino, 
Klakiera, Rocky, Filemona, Pipi czy Pluto. Nie ma chyba bohatera serialu, którego 
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imieniem nie nazwano by tysi cy polskich psów, chomików, papug czy winek morskich.
Niby nic w tym z ego, ale t skni troch  cz owiek za poczciwym Burkiem czy Azorem.
Kiedy  by o ich tyle, e a  wesz y do przys owia: Nie ka demu psu Burek; dzi  Burka 
zast pi  Alex, Azora – Polpot. 

– Pozostaje mie  nadziej e jednak wrócimy kiedy  – jak to si  sta o w ród udzi – 

do starych imion "s owia skich": do Krasuli, Siwuchy, Burego, apy...
– Obawiam si , e taka nadzieja nie ma podstaw. Zwierz ta gospodarcze raczej

przestan  w ogóle mie  imiona; zwierz ta domowe pozostan  uzale nione od fantazji 
swych w a cicieli tkwi cych bez przerwy z nosem w telewizji. Czworonogom,
dwunogom, rybom i owadom pozostaje wi c tylko wi tecznie yczy , by pan, wybieraj c
dla nich imi , najpierw bacznie si  im przyjrza , potem cho  troch  si  z nimi zaprzyja ni
i dopiero wtedy zdecydowa . Z sentymentem wspominam mojego owczarka Kazana – 
imi , niestety, w odwrocie, bo ilu  m odych ludzi czyta dzisiaj Curwooda czy Londona? 

Mieszka  po ludzku.

Kwa niewski obieca  tanie mieszkania dla m odych.

My obietnice spe niamy.

Udr czonym psim yciem, z te ciow  pod jednym dachem, babci , która nie chce 
odfrun  do nieba, szwagrem t uk cym szklanki po pijaku, spieszymy donie , i  mo na
kupi  tanie, przytulne, niczym mieszkania dla lalek Barbie, domki jednorodzinne. Nawet 
za 200 z otych.

To nie blef. Je li macie gotówk , nie zwlekajcie! Taka okazja mo e si  nigdy nie
powtórzy .

Wybór jest du y. Jednospadowe, dwuspadowe, góralskie z amanym dachem, 
jedno- i wielopokojowe. Ma e, du e, parterowe, pi trowe, z tarasem, werand , spi arni ,
antresol . Z centralnym lub bocznym wej ciem g ównym. Wszystkie ekologiczne, 
zrobione z sosny, eleganckie, o wysokim standardzie. Ocieplane ciany, pod ogi. Dachy 
izolowane dodatkowo. Aby z domku nie ucieka o ciep o. Kryte dachówk  bitumiczn ,
drewnianym gontem, blach . Dachówki najró niejsze. Kwadratowe, prostok tne,
kszta tem zbli one do rybiej uski. Czerwone, popielate, niebieskie, zielone. ciany
zewn trzne pokryte ozdobnym szalunkiem. Malowane na sosn , orzech, maho , oliwk .
Od wewn trz zabezpieczone przed inwazj  robactwa. Wykonane starannie; estetyczne. 
Kusz  kszta tem, kolorystyk , luksusem. Ju  na pierwszy rzut oka przyprawiaj  o zawrót 
g owy. Od razu chcia oby si  w nich zamieszka .

Ekskluzywne, przepojone komfortem, mieszkanko kosztuje mniej ni
redniogatunkowa sukienka na bazarze. Najta sze, o dziwo, s  kawalerki. Jedno- i 

dwuspadowe, po 200 z otych. Troch  dro sze chatki góralskie, po 320 z otych. Ceny rosn
wprost proporcjonalnie do wielko ci domków. Za „beth" du y i „vagon" zabudowany 
trzeba zap aci  blisko 800 z . Ale kto by nie chcia  takiej cha upy. Du y metra , taras 
zadaszony, przedpokój. Najdro sze s  domki z przedsionkiem. Przestronne, luksusowe, z 
salonem, kilkoma pokojami, tarasem, pó pi trem, antresol . Z ruchomymi cianami, jak na 
japo skich filmach. Pe en komfort. Jedyne 2400 z . Tylko idiota mo e przegapi  tak
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okazj . Ekskluzywna, bajerowska cha upka, ta sza ni  metr kwadratowy obskurnej nory w
„Warszawce". Równie drogie s  domki „hodowlane". 

Wysokie, przestronne, widne, przewiewne. Z okratowanym wej ciem, atwe dla
prokreacji, idealne na kameralne biura, przedstawicielstwa firm, nawet banki. 
Superbezpieczne.

Klient wybiera rodzaj chaty, kolor cian, dachu. I tak wymarzony, oczekiwany
latami dom, mo e by  wasz. Wystarczy z o y  zamówienie (nawet telefonicznie) i czeka .
Od jednego do siedmiu dni. Po przyje dzie ekipy, która wzniesie go, mo ecie dokona
przeprowadzki. Zamieszka  w komfortowej chacie, konstruowanej pocz tkowo z my l  o 
psach. Ka dej rasy. ywym pomniku demokratycznych przemian, który doczeka  si
bardziej godnych lokatorów. W nim aden kundel na was nie warknie. Znajdziecie spokój
i odpowiednie dla homo sapiens schronienie.

O czym napisali autorzy tego artyku u? Uzasadnij swój domys .

Zadziwiaj ca POLSKA

Kronika z podró y
Sara Suarez Solis

Autorka jest profesorem filologii hiszpa skiej w Oviedo (Asturia). Ma w swym dorobku kilka 

powie ci, a tak e wiele publikacji naukowych i artyku ów w prasie. 

Kiedy zobaczy am Polsk  z samolotu, spoza rozrzuconych ciemnych chmur
dostrzeg am jedynie szerok  wst g  Wis y wij c  si  po ród bujnej ro linno ci. Potem w 
Warszawie znalezienie s ynnej rzeki zaj o mi tyle czasu, e mia am obawy, czy j
poznam przed wyjazdem. To musi by  drugi Manzanares! – my la am, bo min y wieki, 
zanim go zauwa y am podczas moich pobytów w Madrycie. Do miast, które odwiedzi am,
wody dostarcza Wis a, ogl da am wiele zabytków tak zwanego "gotyku nadwi la skiego",
s ucha am legend o Wi le i jej Syrenie, ale sama rzeka jest tak ukryta w ród g sto
zaro ni tych brzegów, e nie mo na pozdrowi  jej, chyba e z mostu. W Toruniu mog am
podziwia  j  w ko cu poza miastem, a w Warszawie i Krakowie – obserwowa  z 
wysoko ci tamtejszych zamków. To naprawd  matka-rzeka, opas a i leniwa. 

Zgodnie z porz dkiem chronologicznym obowi zuj cym w Warszawie ka dego
przyjezdnego pierwsz  rzecz , na któr  zwróci am uwag , by o pi kne lotnisko, 
nowoczesne i funkcjonalne, ani zbyt du e, ani zat oczone. W porównaniu z ogromnym i
zat oczonym lotniskiem we Frankfurcie warszawskie wyda o mi si  go cinne i prawie 
znajome.

Niebawem czeka a mnie kolejna niespodzianka: ceny taksówek. Ta sama droga 
mo e kosztowa  dziesi  razy wi cej w jednej taksówce ni  w drugiej, wi c warto zapyta
o taryf  przed zdecydowaniem si  na jazd . Wkrótce poinformowano nas, e najta sze jest
Super Taxi. 

Ju  podczas krótkiej drogi z lotniska do centrum miasta ujawnia si  to, co turysta
napotka w ca ym kraju: drzewa i bujna ro linno  pokrywaj  urodzajne tereny Polski,
która z przyrodniczego punktu widzenia przypomina las. Rozleg a równina, ledwie 
pofa dowana na po udniu, pokryta polami uprawnymi, kami i po aciami lasów, wskazuje 
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na bogactwo naturalne kraju zubo onego przez re im polityczny, który panowa  tu 
czterdzie ci lat. Wydaje si  niemo liwy niedostatek ywno ci na ziemi tak urodzajnej i
atwej do uprawy. W duchu porównywa am Polsk  z tward  i pustynn  Meset  kastylijsk

albo ze strom  i górzyst  Asturi  i dochodzi am do wniosku, e matka Natura by a hojna
dla polskiej ziemi. Tam rolnictwo, hodowla i transport nie spotykaj  si  z trudno ciami,
które mamy w Hiszpanii. Za par  lat Polska b dzie rywalizowa  z najbogatszymi krajami.

Kolejne zjawisko w a ciwie nie powinno mnie zaskoczy , bo wiedzia am, e im
bardziej na wschód, tym krótszy wieczór. Ale nie spodziewa am si , e s o ce b dzie tak 
s abe. Kiedy dotar am do Warszawy, mia am wra enie, e zapada noc. Oczywi cie, tak nie 
by o, ale podczas ca ego pobytu w Polsce, mo e z wyj tkiem s onecznych po udni,
zdawa o mi si , e ca y czas si ciemnia. Brakowa o mi owego blasku krajów 
po udniowych.

Hotele

Zgodnie z chronologi  powinnam teraz opisa  hotele. Zdziwi y mnie ó ka – 
w skie, z materacem wci ni tym w skrzyni , aby si  nie zsuwa . W domach prywatnych 
spotka am si  z tym samym systemem. Ale czym  zupe nie mi obcym by y poduszki albo 
raczej poduszyska, kwadratowe, ogromne, z pierza – lekkie i mi kkie, aby ka dy móg  je 
dostosowa  do swych potrzeb. Nie jest to system wy cznie polski, ale dla mnie, by
czym  nowym. W ó ku przewracam si  z boku na bok i dlatego noce mija y mi na 
dopasowywaniu u o enia i kszta tu przekl tej poduszki do mojej kapry nej szyi, a
zat skni am za sta ym kszta tem tej, któr  mam w domu. Cz sto poduszki s  dwie i na
dodatek daj  jeszcze jedn , male k , która nazywa si  "Jasiek", aby ju  ca kiem
skomplikowa  noc. Nie widzia am prze cierade  do przykrycia, tylko lekkie ko dry
obleczone w bawe niane poszewki, dzi ki czemu mo na zapobiec zsuwaniu si
prze cierad a w jedn  stron , a koca w drug  przy przewracaniu si  z boku na bok. Ale za 
to nie mo na tego zmieni , kiedy jest gor co. Jest to system stosowany w zimnych
krajach. Zachwyci o mnie, e ca a po ciel jest z tkanin naturalnych, wspaniale
wyko czonych: z adamaszku, p ótna, lnu, czystych w ókien, prawie zapomnianych w 
Hiszpanii na skutek mieszania ich z syntetykami. Hotel w Warszawie by  nowy,
ameryka ski, nieciekawy i bardzo drogi. Trzydzie ci pi ter – w rzeczywisto ci
dwadzie cia dziewi , bo nie by o trzynastego. Przenie li my si  do innego, starego i
dostojnego, urz dzonego gustownie i elegancko, ze liczn  jadalni  z ko ca wieku, w 
której ma a orkiestra gra a do ta ca podczas kolacji. Do tego by  o po ow  ta szy ni
poprzedni. Równie  w Krakowie mieli my przyjemno  przebywa  w wiekowym hotelu, 
w ogromnym pokoju z wytwornymi, inkrustowanymi meblami, du ym dywanem i kanap
w stylu cesarstwa, obit  jedwabiem. Kontrastowa y z tym azienki (o bidet nie ma co 
prosi  w Polsce), wyra nie pó niejsze, ale zniszczone, z urz dzeniami sanitarnymi i 
bateriami nie naprawianymi od lat. 
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Miasta

Poza liczn  Starówk , paroma budynkami i pomnikami Warszawa mnie
rozczarowa a i nie dostrzeg am w niej adnego uroku. 

W obu hotelach mieszka am w samym centrum, przed lunaparkiem otoczonym 
straganami i handlarzami, naprzeciwko Ministerstwa Kultury (Pa acu Kultury – przyp.
red.), budynku nie wiem ilupi trowego (pogubi am si , usi uj c je policzy ), ogromnej i 
pretensjonalnej bry y podarowanej przez Zwi zek Radziecki. My l , e wyró nia si  w 
Warszawie jak wie a Eiffla w Pary u, ale na tym ko czy si  podobie stwo. Na skutek 
niemo no ci nauczenia si  jej nazwy po polsku ograniczy am si  do okre lania jej 
"potworem".

Nie umiem powiedzie  dok adnie, dlaczego Warszawa wyda a mi si  niezgrabna i 
bez uroku. Mo e jestem przyzwyczajona do ogl dania i wyobra ania sobie miast 
zwartych, z osiami ulic wyra nie wyznaczonymi oraz konkretnymi punktami odniesienia 
(na przyk ad Madryt ze swoj  Gra  Via i Castellana, z Placem Cibeles i Puerta de Sol), a
takich nic uda o mi si  znale  w Warszawie (z wyj tkiem "potwora").

Wszystkie g ówne ulice wyda y mi si  takie same: proste, nowoczesne budynki bez 
uroku, nieatrakcyjne domy handlowe, dziurawe chodniki, tramwaje ha asuj ce jak 
odrzutowce, du o autobusów i ma o samochodów osobowych, z których wi kszo  w 
Hiszpanii by aby na z omowisku. O wietlenie uliczne – s abe. Stolica ukazuje ubóstwo, w 
jakim Polska y a i w du ej mierze wci  jeszcze yje.

Mo e i dlatego miasto wyda o mi si  bez wdzi ku, e jest g bczaste: du o pustych, 
nie zabudowanych miejsc, ogromne place bez adnie rozrzucone i wielkie parki 
pojawiaj ce si  tam, gdzie si  ich najmniej spodziewasz. Nie s  to parki ogrodzone, 
wyasfaltowane, wypieszczone i wymuskane jak nasze, lecz naturalne przestrzenie z 
dró kami i awkami, przerywaj ce ci g o  zabudowy. Jeden przyk ad: mieli my
odwiedzi  znajomego, który mieszka  pod numerem 111 na jednej z ulic centrum.
Znale li my numer 95 i zaraz dotarli my do 109. Ale miedzy 109 i 111 musieli my
przej  niezmierzony plac, dwie aleje i park. Dwa kilometry, i to w deszczu. To
rozproszenie czyni z Warszawy miasto porowate, zupe nie ró ne od zwartych miast, które
znam.

Podobnie jest z Krakowem, w którym, opuszczaj c Stare Miasto, masz wra enie, e
znajdujesz si  ca y czas na przedmie ciach. Rozrzucone budynki, dzia ki, du o drzew, od 
czasu do czasu jaki  blok, sklep, znowu drzewa, szko a, kolejna dzia ka, wolne miejsce,
dwa albo trzy domy i znowu pusto. Zapyta am, ilu mieszka ców ma Kraków. 
Odpowiedziano: siedemset tysi cy. Jako e zna am tylko liczne i ma e Stare Miasto,
zapyta am, gdzie oni mieszkaj ? Gdzie jest nowe miasto? Gdzie s  wielkie ulice i centrum 
handlowe? Odpowiedzi by y niejasne. Dosz am do wniosku, e w Polsce w redniowieczu
miasta powsta y wed ug powszechnie obowi zuj cego w Europie schematu: otaczano je 
murami i rozs dnie wype niano, ale nowoczesne dzielnice powstaj  jakby za jednym 
zamachem, a domy s  rozrzucone w szachownice. W komunizmie, jak wiadomo,
wszystko by o pa stwowe, obrót nieruchomo ciami nie istnia . Tatko komunizm zbudowa
wi c dzielnice monotonne, n dzne i bez adu.

Podczas moich miejskich w drówek brakowa o mi na pocz tku, przede wszystkim 
w Warszawie, sklepów, których tak du o jest w Hiszpanii: obuwniczych, drogeryjnych,
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odzie owych, z pami tkami... Pó niej powiedziano mi, e znajduj  si  one w wi kszo ci
w podwórkach, do których wchodzi si  przez wielk  bram  oblepion  og oszeniami,
szyldami i strza kami, by przechodzie  wiedzia , gdzie znajdzie miejsce, którego szuka. 
Naturalnie ten, kto nie zna polskiego, niczego si  nie dowie. 

Podwórka mog  by  ogromne, prawic zawsze wspólne dla kilku kamienic. Ich okna 
nie wychodz  na ulic , a dost p do nich jest tylko przez podwórko, na którym za to rosn
drzewa i trawnik. To w a nie Warszawa spokój ha, cicha i niedost pna typowemu
tury cie.

Nie b d  opisywa  ani miast, ani zabytków i muzeów, które widzia am. Polska 
oferuje bowiem wiele atrakcji dla turystów, którzy wyje d aj c i tak b d  znali jedynie 
najmniejsz  cz  jej pi kna. Chcia abym tylko zwróci  uwag  na to, co mnie zaskoczy o
poza turystyk  zbiorow . Na przyk ad – ogarniaj ce nas na ka dym kroku przygn bienie i
zak opotanie wobec miejsc upami tniaj cych prze ladowania i zniszczenia, których 
do wiadczy a Polska. W Warszawie chocia by nie mo na ogl da  bez wzruszenia 
pomnika ma ego powsta ca (w ogromnym o nierskim he mie na g ówce). W Krakowie 
przygn bi a mnie dzielnica ydowska Kazimierz, dzi  prawie wyludniona i zniszczona, ze 
starymi synagogami i liceum, które podczas okupacji by o wi zieniem, miejscem tortur, 
prze ladowa  i mierci tysi cy Polaków. Stamt d wyje d ali ydzi do obozu w 
Auschwitz. Nie chcia am zwiedza  O wi cimia – to by oby ju  dla mnie za wicie.

Kuchnia

Kuchnia polska jest wy mienita tak w domach prywatnych, jak w restauracjach i 
hotelach. Ale nie pro my o ryby: s  tylko pstr gi i karpie, je li , akurat nie zabrak o. Uda o
mi si  trzy razy je  pstr gi (wspaniale przygotowane), ale nie zdo a am spróbowa  karpia. 
Ani te  owoców 

Nawet nie potrafi abym poleci  moich ulubionych potraw, bo smakuje mi wszystko. 
Trzeba jednak wyró ni  wspania e kie basy (pyszne kie basy wieprzowe), zupy (przede 
wszystkim barszcz czerwony i zupa koperkowa), bigos (kapusta z kie bas  i mi sem),
powid a i ciasta, makowce... I bardzo smaczne gatunki pieczywa, w a ciwe dla kraju 
bogatego, w ró ne zbo a.

Do obiadu nie podaje si  napojów, chyba e si  o nie specjalnie poprosi – Polacy 
uwa aj , e przyjmuj  wystarczaj c  ilo  p ynu w zupie i herbacie, któr  pij  litrami. W 
domach zwykle podaje si  wspania y sok z gotowanych owoców, ale ja polecam tak e
tamtejsze piwo, s abe i bez konserwantów. Nie brakuje sa atek (pyszne ogórki!) i serów 
krajowej produkcji. S  wy mienite! Zwracaj  uwag  dodatki, które otaczaj  talerze z 
mi sem, tak w domach, jak i w restauracjach: warzywa, sosy, grzyby, powid a... Lepiej nic 
zamawia  frytek – sma one potrawy zostawmy kuchni ródziemnomorskiej z naszym
olejem z oliwek. Ale za to bardzo dobrym dodatkiem s  gotowane ziemniaki z koperkiem. 
Na stole – obrusy z p ótna, lnu i bawe ny, nie ska one jeszcze w óknami syntetycznymi.

Szybko zauwa y am, e w hotelach, restauracjach i barach karta nie oferuje zbyt
du o da  i ma ogromne braki – nie ma np. wody mineralnej niegazowanej, prawic 
niemo liwe jest dostanie owoców, jogurtu i mleka. Polacy mówi , e to si  je w domu, ale 
my, tury ci, nie mamy domu. Czasem kupowali my na stoiskach ulicznych (nie uda o nam 
si  zlokalizowa  sklepów z owocami) pyszne poziomki, maliny i porzeczki (dlaczego si
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ich nie uprawia w Hiszpanii?), jab ka albo pachn ce banany importowane z Azji. Jednak 
brak mleka w kraju pe nym krów bardziej doskwiera – by dosta  co  tak prostego jak 
kawa z mlekiem, turysta b dzie musia  obej  kilka lokali, mimo to osi gnie jedynie 
Nesk  z naparstkiem mietany. Nawet nie zrozumiej  tego dziwnego kaprysu zamawiania 
kawy z du  ilo ci  mleka albo samego mleka. Naturalnie, w sklepach spo ywczych
mo na je dosta  w kartonach, ale nie jest zbyt wygodnie nie  do pokoju hotelowego i pi
zimne.

Polacy

Fizycznie Polacy s  bardzo zró nicowani, co jest typowe dla narodu z d ug
tradycj , który poddany by wielu migracjom i bardzo si  przemiesza . Dominuj  ci, 
których mo emy nazwa  typowymi Polakami: blondyni, wysocy, o ma ej g owic i
delikatnych rysach. Kobiety s  przewa nie zgrabne, maj  d ugie nogi i delikatne twarze o 
per owej karnacji, raczej adne ni  pi kne. Nie widzia am osza amiaj cych pi kno ci, cho
na pewno takie s . U wielu zdziwi  mnie ptasi szczebiot, delikatny, wysoki wiergot
wpadaj cy w falset niczym u mniszki, przy którym mój glos brzmia  jak grzmot. Polacy s
wra liwi i wykszta ceni, komunikatywni i kulturalni. Mówi  pó g osem (gromkich
okrzyków hiszpa skich nie s yszy si  nigdy), zachowuj  si  z wyuczon  pow ci gliwo ci
i przyjmuj  cudzoziemców z sympati . Go cinno  jest jedn  z ich cech narodowych – 
skromne, ale zadbane mieszkania s  otwarte dla przyjació  i znajomych. Mówi si , e w 
Polsce nie ma sensu szuka  hotelu, wystarczy znale  przyjació . S  gotowi przenie  si
do rodziny, aby udost pni  ci swoje mieszkanie czy pokój. Szanuj  tak e odmienne
pogl dy, chocia by ich nie podzielali, s  ironiczni i maj  poczucie humoru. Zauwa y am u 
nich jedynie uprzedzenie i niech  do dwóch fanatyzmów, które im zniszczy y kraj i
zatru y ycie: nazizmu i komunizmu.

By o bardzo pouczaj ce ogl danie wsz dzie i o ka dej porze gromad jasnow osych,
podnieconych dzieci i nastolatków odwiedzaj cych ko cio y, muzea, zabytki... Wpada si
na nich na ulicach – prowadzonych przez nauczycieli i opiekunów, s  we wszystkich 
interesuj cych miejscach, s uchaj  z uwag  i zachowuj  si  z godn  podziwu og ad . W 
dziedzinie kultury prorokuj  dla Polski wspania  przysz o , jakiej yczy abym równie
Hiszpanii.

Boli jednak – w tym kontra cie wiate  i cieni, który wyst puje w ka dym kraju – 
istnienie alkoholizmu w ród m odzie y. Czysto spotykali my na ulicach zaczerwienionych 
i chwiej cych si  ch opców, ofiary wódki. Narkomanów te  nie brakuje, ale my l , e jest
ich mniej.

Kobieta

Polska kobieta ubiera si , czesze i maluje z dyskretn  prostot . Nic przejmuje si
raczej mod  i nie t skni za zbytkiem, bo problemy ekonomiczne, przez które przechodzi 
kraj od tylu lat, stworzy y pokolenia kobiet zajmuj cych si  tym, co najistotniejsze i 
dalekich od przejmowania si  b ahostkami. Obawiam si , e kiedy w Polsce zapanuje 
dobrobyt, b dzie mu towarzyszy  g upia ch  dorównania modelkom z urnali i
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wystawiania si  na pokaz, cho  chcia abym wierzy , e tak si  nie stanie i e Polki 
pozostan  takimi, jakimi je pozna am.

Polacy nie przejawiaj , to oczywiste, wylewnej uczuciowo ci po udniowców,
okazuj  zainteresowanie i czu o  ma o ekspresyjnie. Wiedzia am, e niektóre rodziny, z 
którymi mieli my si  spotka , bardzo chcia y mnie pozna , ale na pocz tku czu am si
zawiedziona. Jako Hiszpanka oczekiwa am wylewnego przywitania, czu ych u cisków,
komentarzy na temat mojego wygl du, pyta ... Ale oni ograniczali si  do podania r ki,
trzech ceremonialnych ca usów w policzek (zawsze trzech), nawet na mnie nie patrz c,
jakby mnie znali ca e ycie, podczas gdy ja ich rozbiera am na czynniki pierwsze moim
hiszpa skim, badawczym wzrokiem, a  zda am sobie sprawy, e moja ciekawo  mog a
im si  wydawa  impertynencka. Patrz  na ciebie ze wzrokiem utkwionym w twoich 
oczach wtedy, kiedy do ciebie mówi  albo kiedy ty mówisz. Potem odwracaj  wzrok. Im 
natomiast wydaje si  dziwny hiszpa ski zwyczaj rozmawiania z drug  osob , podczas gdy 
wzrok b dzi wokó  ca ej postaci, jakby nas m czy o zbyt d ugie patrzenie w oczy. 

Tylko w domu artystów plastyków czu am si  ogl dana i analizowana z ow
ciekawo ci  obserwatora, do której jeste my przyzwyczajeni. Czy to dlatego Hiszpania 
wyda a tylu malarzy? Czy dlatego, e nie powstrzymujemy si  od "ogl dania"
wszystkiego, co nas otacza, krusz c to bezczelnie wzrokiem?

Wzrost wiary

Szczególnie interesowa  mnie stosunek Polaków do katolicyzmu. Papie  Polak,
rola, jak  w czasach komunizmu odegra  Ko ció  w obronie wolno ci, zabójstwo ksi dza
Popie uszki – to fakty, które na pewno wp yn y na umocnienie wiary i tradycji 
katolickiej. Oczywi cie, Matka Boska Cz stochowska, podobnie jak Matka Boska z Pilar 
w Hiszpanii, stanowi dla katolicyzmu popularnego kwintesencje religijno ci, a cuda maj
niezmiennie swoich nie wiadomych i fanatycznych zwolenników jak w ka dym
rodowisku katolickim. S dz  jednak, e wykszta ceni Polacy s  pe ni szacunku dla wiary, 

ale nie tak wi tobliwi, jak nam si  wydaje. Z powodu tego, e mimo braku mieszka
buduje si  mnóstwo nowych wi ty  i e Ko ció  katolicki stara si  wystawi  rachunek za 
swój sprzeciw wobec komunizmu, nie ufaj  mu intelektuali ci. Odnosz  si  z niech ci  do 
projektu w czenia zapisu o moralno ci katolickiej do konstytucji, tak jak sta o si  to ze 
spraw  aborcji. W Polsce istnia  zawsze rozdzia  Ko cio a od pa stwa i w przeciwie stwie
do Hiszpanii wspó istnia y ze sob  ró ne religie, chocia  przewa a katolicyzm. Widoczne 
obecnie próby si gni cia po w adzy i podporz dkowania sumie  nie podobaj  si  chyba 
czy ci Polaków. Mo na by napisa  du o wi cej o Polsce i jej mieszka cach, ale 
próbowa am tylko sporz dzi  kronik ; tego, co mnie zaskakiwa o, co nie pojawia si  w 
przewodnikach turystycznych albo jest niedost pne tury cie, który nie nawi zuje
kontaktów z lud mi w obcym kraju. Mo liwe, e w tym, co napisa am, zawarte s  oceny 
pobie ne i schematyczne. Ale obiecuje, sobie wróci  do Polski i pog bi  znajomo  tego
wyj tkowo interesuj cego kraju. 

Prze o y a Ma gorzata Michalska.
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Pieni dze nie s  najwa niejsze

– mówi najbogatsza Polka, Barbara Piasecka-Johnson.
Krzysztof Sielicki 

Widzia am Placido Domingo na wielu podobnych koncertach w ró nych krajach. 

Uwa am wyst p w Zabrzu za jeden z najlepszych w jego karierze. Znamy si  od wielu lat i 
wiem, ze w takiej formie, nie by  od dawna – powiedzia a Barbara Piasecka-Johnson po 
koncercie na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. 

Zarówno posta  „najbogatszej Polki" (jak j  si  cz sto nazywa), jak i pomoc 
udzielana przez ni  od wielu lat organizacjom, instytucjom i osobom prywatnym, wzbudza 
rozmaite emocje. Mity mieszaj  si  z faktami. Przed trzema laty poruszy a opini  sprawa 
nieudanych pertraktacji ze Stoczni  Gda sk , obecnie mówi si  du o o wspomaganiu prac
nad preparatem torfowym profesora To py. Dwadzie cia pi  milionów dolarów, jakie 
dot d w rozmaitej postaci przekaza a do Polski, jest niespotykanym dowodem hojno ci.
Jednak dziennikarze atakuj cy pani  Johnson w czasie realizacji telewizyjnych "Stu 
pyta " potraktowali ten fakt jako dowód „nieco tajemniczej" gry finansowej prowadzonej
przez dam  z ameryka skiego establishmentu. „Nie uwa am si  za kobiet  interesu. Chc
wyt umaczy  ludziom, e Domingo przyj  moj  propozycj  przyjazdu do Polski i
wyst pu na rzecz kliniki profesora Religi nie z wyrachowania czy dla pieni dzy, lecz po 
prostu dlatego e mi ufa, e kieruje si  w yciu tak e altruizmem" – powiedzia a
„Spotkaniom" w dwa dni po koncercie, kiedy mo na ju  by o spokojnie oceni  wymiar
tego wydarzenia. 

Gorzko ocenia dzi  polsk  rzeczywisto , gdy jej deklaracj  „wszystko co robi ,
robi  dla Polski" – przyjmuje si  z uprzejm  rezerw . „Kiedy powstawa a «Solidarno »
wydawa o si , e to co w Polakach najlepsze, ju  zawsze b dzie tworzy  obraz naszego 
narodu. My l , e rozczarowali my si  wszyscy". Mówi, e jej niech  wchodzenia w 
uk ady i uk adziki, jakie zdominowa y polskie ycie gospodarcze i spo eczne („Na decyzje 
gospodarcze ci gle ogromny wp yw maj  komuni ci"), doprowadzi a do skutecznego
blokowania jej projektów nawet przez ludzi „Solidarno ci", dla której przekaza a pierwszy
milion dolarów w ramach pomocy po wprowadzeniu stanu wojennego. Wielu z nich, dzi
na najwy szych stanowiskach, jakby straci o pami . „Nie chodzi mi o wdzi czno , ale o
marnowanie szans tylu po ytecznych dla kraju projektów".

W czasie rozmowy stale powraca temat zale no ci polityki, pieni dzy i moralno ci.
„Dlaczego Polacy z takim upodobaniem czerpi  z Zachodu to, co jest tam najgorsze? 
Kochaj  ameryka sk  tandet , a nie warto ci, które stworzy y wielko  Ameryki. 
Dlaczego tak wielu ludzi nie wierzy w czysto  moich intencji?" 

Szeroka dzia alno  charytatywna (m.in. budowa domów opieki), kulturalna (po 
pami tnej wystawie „Opus Sacrum" w Zamku Królewskim, nied ugo przyjd  nast pne) i 
najmniej – jak dotychczas – udane przedsi wzi cia typowo gospodarcze rodz  si
najcz ciej z odruchu serca, st d cz ste k opoty z ich precyzyjn  realizacj  – mówi
wspó pracownicy pani Piaseckiej-Johnson. „My l  o tym, aby zorganizowa  w Polsce 
zdarzenie na skal  co najmniej podobn  do koncertu trzech tenorów we W oszech. To jest 
zupe nie realne i nie pieni dze s  tu najwa niejsze". W apartamencie hotelu „Sobieski"
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(„Wybudowa  go mój dobry wiede ski znajomy") pojawiaj  si  pomys y innych
przedsi wzi . Ich autorka mówi jednak o tym, e coraz trudniej jest kierowa  nimi zza 
oceanu.

Dlatego zdecydowa a si  na ca kowite przeniesienie do Polski dzia alno ci Centrum
im. Ignacego J. Paderewskiego. Fundacja ta b dzie prowadzi  w asn  dzia alno
gospodarcz . „Uwa am, e najkorzystniejsze dla Polski by oby przyj cie ameryka skiego
systemu fundacji, które w czasach, gdy obowi zywa  100-procentowy odpis podatkowy,
przyczyni y si  do niebywa ego rozwoju szpitali, zak adów naukowych, instytucji
artystycznych. Bogatych ludzi b dzie przybywa  i w Polsce. Trzeba by  realist . W 
pewnym momencie pieni dze przestaj  by  celem, natomiast zaczyna si  my le  o innym 
dowarto ciowaniu siebie, nawet o stawianiu sobie pomnika za ycia. Zamiast p aci
pieni dze na podatki, które potem nie wiadomo jak s  wydawane przez rz dy, praktyczniej 
jest stworzy  fundacj , która na przyk ad wybuduje uniwersytet. Korzy  odnios
wszyscy. Nawet wtedy gdy fortuny rodz  si  w podejrzany sposób, co mia o miejsce i w 
Stanach Zjednoczonych, a dzi  niepokoi wielu ludzi w Polsce, nale y umo liwi
obrócenie przynajmniej cz ci tych pieni dzy na dobre cele". 

Bruno Miecugow – bajki

7 Ko l tek

czyli o ryzyku 
Dawno, dawno temu y  sobie pewien Wilk, ca kiem zreszt  inny zarówno od tego, 

który swego czasu polowa  na Trzy winki, jak i od tego, z którym tyle k opotów mia
Czerwony Kapturek. W odró nieniu od tamtych nasz Wilk nie cierpia  wieprzowiny, a 
ludo erstwem po prostu si  brzydzi , zatem i przez winie, i przez ludzi uwa any by  za 
dobrego wilka. Odmiennego zdania o nim by y jednak kozy i inna rogacizna, one to 
bowiem stanowi y jego ulubione po ywienie. Szczególnie za  lubi  m od  ko lin .
Wiedzia a o tym Mama Koza, mieszkaj ca w domku pod lasem wraz z siedmiorgiem 
dzieci, tote  wychodz c z domku, przykazywa a Ko l tkom, by nikomu drzwi nie 
otwiera y, póki si  nie upewni , e to nie gro ny Wilk.

Ko l tka by y pos uszne, kiedy wi c pod nieobecno  Mamy Kozy us ysza y
stukanie, zapyta y, kto stuka. 

– Inkasent – powiedzia  Wilk, bo chocia  w dawnych czasach nie by o ani
elektryczno ci, ani gazu, chadzali po domach ró ni inkasenci, nigdy bowiem nie by o
takich czasów, w których by nie inkasowano od ludzi pieni dzy.

– To niech pan przyjdzie pó niej, jak mama wróci – odpowiedzia y. Wilk 
upewniwszy si , e Ko l ta s  same, wróci  po chwili i tym razem przedstawi  si  jako
Mama Koza.

– K amiesz! – zawo a y Ko l ta. – Nasza mama nie ma takiego grubego, 
ochryp ego g osu!

Wilk odszed  jak niepyszny, ale nie zrezygnowa . Wypi  du o mleka z miodem, co 
czyni g os cie szym i s odszym (przynajmniej w bajkach) i znów zastuka  do drzwi
koziego domku.

– Kto tam? – zapyta y Ko l ta.
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– To ja, wasza mama! Zgubi am klucze, otwórzcie! Ko l ta jednak chcia y si
upewni , poprosi y wi c, by pokaza apk  w szparze drzwi, a gdy Wilk spe ni  ich 

danie, zawo a y:
– Nie jeste  nasz  mam ! Masz wstr tn  szar ap , a ona ma nó k  bia  jak nieg!

niegu wprawdzie w pobli u nie by o, ale Wilk by  nie w ciemi  bity. Pobieg  do 
piekarza, wsadzi apy do worka z m k  i wróci  pod drzwi koziego domku. Tym razem 
Ko l tom wszystko si  zgadza o, bo i g os by  s odziutki a cienki, i apka bia a. Otworzy y
wi c drzwi i dopiero na widok wilczej paszcz ki zacz y chowa  si , gdzie które mog o.
Wilk jednak odszukiwa  je szybko i po yka  jedno po drugim, ale poniewa  nie umia
liczy , nie zorientowa  si , e po kn  tylko 6 Ko l tek, siódme bowiem ukry o si  w 
zegarze antycznym. Wilk nas uchiwa  wprawdzie, czy co  si  jeszcze nie rusza, ale cho
s ysza  oddech malca, uzna  to za tykanie zegara i solidnie ob arty, wytoczy  si  z domku.

Gdy Mama Koza wróci a, Ko l tko opowiedzia o jej, co si  wydarzy o.
– Sied  w zegarze – powiedzia a mama – i nie ruszaj si , a ja pobiegn  za Wilkiem!
Jak powiedzia a, tak zrobi a i rzeczywi cie szybko znalaz a winowajc , który z 

pe nym brzuszyskiem zasn  nad rzek . Mama Koza szybko rozci a mu brzuch i 
wyskoczy o stamt d 6 Ko l tek po kni tych przez apczywego Wilka w ca o ci (z czego 
p ynie mora , i  zdrowiej jest jedzenie dok adnie prze uwa ). Wszyscy uszcz liwieni
wrócili do domu, ale tam czeka a ich przykra niespodzianka: nie by o ani siódmego
Ko l tka, ani antycznego zegara! Co si  sta o? Otó , gdy Mama Koza wybieg a w pogo
za Wilkiem, zapomnia a zamkn  domek, a wtedy w a nie – jak na z o  – przechodzi
tamt dy z odziej antyków. Widz c nie domkni te drzwi, zajrza  do rodka, skorzysta  z 
okazji i ukrad  zegar wraz z Ko l tkiem.

Jak wida , ta sama kryjówka, która chroni przed zakusami mi o nika m odej
ko liny, mo e narazi  na niebezpiecze stwo ze strony amatora (cudzych) antyków.
Z odziejowi jednak kradzie  si  nie op aci a, nigdzie nie móg  znale  nabywcy, bo ludzie
chcieli mie  zegar z kuku k , a nie z koz . Tak wi c i w bajkach, i w yciu nie ma nic
pewnego – wsz dzie kry  si  mog  najró niejsze niespodzianki... 

Córka Rybaka (II) 

czyli o podejrzliwo ci
Dawno, dawno temu mo ny Knia , krewny samego Cara, poj  za on  – jak 

pami tamy – ubog  Córk  Rybaka, bo zachwyci a go nie tylko urod , ale i swymi
m drymi sposobami dzia ania i niezwyk ymi pomys ami. Pocz tkowo dumny by  z takiej
ony, ale rych o to si  sko czy o. W Kniaziu zacz y budzi  si  ró ne podejrzenia. Nie – 

wcale nie o jak  niewierno ony, ale o inne, bodaj e gorsze – zw aszcza dla wielmo y
– sprawy. Po pierwsze podejrzewa  zacz , e ludzie poza plecami wy miewaj  go, i
wzi  sobie za on  prost  dziewczyn  z rybackiej chaty, zamiast jak  kniaziówn  albo i
zamorsk  ksi niczk . Po drugie – co gorsza – zacz  podejrzewa , e Córka Rybaka 
wysz a za niego wcale nie z mi o ci, ale dla interesu. Gryz y go te podejrzenia i gryz y, a
wreszcie tak do Córki Rybaka powiedzia :

– Dobra z ciebie kobieta, a i sercu memu mi a, ale na kniazini  nie bardzo si
nadajesz. Lepiej b dzie dla nas obojga, je li do ojca powrócisz. eby ci si  jednak nie 
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zdawa o, e  mnie w pole wywiod a i przez to ma e stwo do maj tków dosz a, nakazuj ,
e mo esz ze sob  zabra  tylko jedn  jedyn  rzecz. 

– Jak  to rzecz wzi  mi pozwolisz? 
– T , jaka ci jest najmilsza. Sama j  sobie wybierz. 
– Wezm  jedn  z postaci, które sypialni  nasz  przyozdabiaj . Racz panie wyda

ju  teraz s ugom swoim polecenie, by mi tego nie wzbraniali. 
W rzeczy samej sypialni  przyozdabia o kilka pos gów naturalnej wielko ci i 

przecudnej roboty, przez zamorskich mistrzów w marmurze sporz dzonych, a 
przedstawiaj cych antycznych bogów lub herosów. Knia  przykaza  stra y, by w dowolnej 
chwili ona jego mog a którykolwiek zabra , po czym spyta , kiedy zamierza dwór 
opu ci .

– Skoro nie yczysz sobie mojej obecno ci, zwleka  nie b d . Prosz  ci  jeno, by
na po egnanie uczt  wyprawi  raczy .

Knia  nic przeciwko uczcie nie mia , bo biesiadowa  lubi , a w dodatku troch
wstyd mu by o, i on  wyp dza, chcia  jej wi c t  przykro  os odzi . Uczt  wyprawi ,
go ci moc sprosiwszy, a sam wina wypi  wiele. Spi  si  tedy jak bela i ca kiem bez czucia
le a , gdy ostatni go cie komnat  biesiadn  opuszczali. Córka Rybaka rozkaza a s ugom,
by go do sypialni zanie li, a tam do naga go rozebra a i w worek wsadzi a. Potem wezwa a
stra  i powiedzia a:

– Jako s yszeli cie, Knia  pozwoli  mi jedn  z postaci sypialni  nasz  zdobi cych ze 
sob  zabra . Oto ona w tym worku jest zawini ta. Przyprowad cie tu barana, na którym do 
dworu przyby am, a ja si  w t  sam  sie  owin , w któr  wówczas odziana by am, ten
worek do barana przytrocz  i tak dwór opuszcz , jak przyby am, niczego, krom tej jednej 
rzeczy przez Kniazia dozwolonej, nie zabieraj c.

Stra , pami taj c kniaziowe rozkazy, wstr tu Córce Rybaka nie czyni a. Nim wi c
wit nasta , znalaz a si  w ojcowskiej chacie, razem z baranem, no i Kniaziem do jego 

grzbietu przytroczonym. Tam zdj a z Kniazia worek i nagiego na pos aniu u o y a, a 
sama obok usiad a. Czasu od zako czenia uczty sporo ju  up yn o, a nadto ch ód w
chacie panuj cy te  trze wi co dzia a , wi c Knia  si  ockn . Rozejrzawszy si  wokó  ze 
zdumieniem, zapyta , gdzie jest i dlaczego ca kiem nagi tu le y?

– Sta o si , jako rozkaza e , panie – odrzek a Córka Rybaka. – Kaza e  mi dwór
swój opu ci , wi c opu ci am. A zezwoli e  mi zabra  to, co mi jest najmilsze, tom ciebie 
wzi a, bom nic milszego tam nie mia a.

Zawstydzi  si  Knia  wielce swej ma oduszno ci, u ciska on  i razem na 
kniaziowski dwór wrócili, gdzie odt d yli razem d ugo i szcz liwie, bo knia  ju
podejrze  wszelkich si  wyzby . Nie podejrzewa  nawet, e ma on  du o od siebie 
m drzejsz ...

Dzieci z zapa kami

czyli o sprz eniu zwrotnym 
Do  dawno temu – ale znów nie tak bardzo dawno, znane ju  bowiem by y zapa ki

– y a sobie pewna ma a Dziewczynka. W a ciwie trudno powiedzie , e y a, raczej 
wegetowa a na granicy mierci g odowej. By a sierot  bez ojca i matki, bez adnej w 
ogóle rodziny, by a zbyt ma a i zbyt s aba, eby prac  zarobi  na ycie, ratowa a si  wi c

— 50 / 87 — 



Teksty dla redniozaawansowanych zebra  i opracowa  W odzimierz Jakowlew © 2006 

handluj c – o ile mo na handlem nazwa  sprzedawanie zapa ek na ulicach miasta.
Przechodnie jednak kupowali od niej te zapa ki, jedni dlatego, e naprawd  ich 
potrzebowali akurat w tej chwili, inni za  – z lito ci dla biedaczki. 

W pewien zimowy wieczór – a by  to wieczór wigilijny – Dziewczynka nie mia a
jednak szcz cia. By o zimno, pada  do  g sty nieg, a w takich warunkach przechodnie
niech tnie si  zatrzymuj , a jeszcze mniej ch ci maj , by si ga  do sakiewki, bo trzeba 
przy tym i wierzchnie okrycie rozpi , i r kawiczi zdejmowa , i na utrat  ciep a lubego si
narazi . W dodatku w taki wieczór ka dy spieszy si  do domu, by do wieczerzy wigilijnej 
zasi , nikt wi c przy Dziewczynce zatrzymywa  si  nie kwapi . A jej by o coraz zimniej
i coraz smutniej, zw aszcza e by a g odna, a g odny cz owiek bardziej marznie. Na 
ulicach zrobi o si  ju  ca kiem pusto, by o te  coraz zimniej i nieg pada  coraz g stszy, a 
Dziewczynka nie mia a domu, gdzie mog aby si  bodaj schroni , nie mówi c ju  o 
zjedzeniu wigilijnej wieczerzy, a o choince nawet ani nie marz c. eby si  nieco ogrza ,
Dziewczynka zapali a jedn  zapa k , potem drug  i trzeci ...

A  tu nagle pojawi  si  na ulicy Ch opiec z saneczkami. By  tak samo biedny jak
Dziewczynka, te  nie mia  domu ani rodziny, by  jednak troch  starszy i du o silniejszy, 
przeto zarabia  rozwo c saneczkami po domach drewno i w giel na opa . Zobaczywszy z 
daleka b yski zapalanych przez Dziewczynk  zapa ek, podszed  i tak powiedzia :

– Rzek bym, e  g upia, ale trudno wymaga  od ma ej dziewczynki, w dodatku 
g odnej i przemarzni tej, by my la a logicznie. A logicznie rzecz bior c, zapalanie zapa ek
nie ma najmniejszego sensu. Takimi p omyczkami si  nie zagrzejesz, zapa ki wnet si
sko cz , a ty na mier  zamarzniesz. 

– A có  na to poradzi  mog  – rzek a Dziewczynka – skorom dzi  ani grosika nie
zarobi a, nie mam domu, ani innego schronienia? Jedno, co mi zosta o, to ta odrobina
zapa ek, przy których p omyczkach ogrza  si  mog  cho  troch ...

– Przy wi kszym p omieniu lepiej si  ogrzejemy ni  przy ma ych p omyczkach – 
powiedzia  Ch opiec – lepiej wi c zrobimy, je li, póki mamy jeszcze zapa ki, podpalimy
cho by t  stert  chrustu, która tam oto le y!

Istotnie, opodal le a a kupa suchych ga zi usuni tych jesieni  z pobliskiego parku 
przez miejskich ogrodników. Dzieci chrust podpali y i ogrza y si  przy sporym ogniu na
tyle, e ju  im nie grozi o zamarzni cie. Nie pomy la y jednak, e ogie  przerzuci  si
mo e na s siedni  szop , a z niej na przylegaj cy do szopy magazyn. A tak si  w a nie
sta o i nim stra  po arna przyby a, obydwa budynki ca kowicie sp on y.

Wie  o tym wydarzeniu rozesz a si  szybko po mie cie, mieszczanie nieco si  tym
wypadkiem zmartwili, nie zwrócili jednak uwagi na fakt, e przy po arze – prócz 
stra aków i gapiów, których nigdy przy takich zdarzeniach nie brakuje – zebra o si  te
sporo dzieciaków. Dziewczynka i Ch opiec nie byli bowiem jedynymi biednymi i 
bezdomnymi dzie mi w tym mie cie, inne te  zbieg y si  widz c ogie , by si  przy nim 
ogrza . wi ta min y, zima robi a si  coraz ostrzejsza, a w mie cie – to tu, to tam – coraz
cz ciej zacz y zdarza  si  po ary, i przy ka dym widziano gromadki grzej cych si  przy 
ogniu dzieciaków, ale nikt jako  jednego z drugim sobie nie kojarzy .

Im wi cej budynków pada o pastw  p omieni, tym straty by y wi ksze i tym 
bardziej miasto ubo a o, a im biedniejsze by o miasto, tym wi cej by o w nim biednych i 
bezdomnych dzieci, a im wi cej by o bezdomnych i zmarzni tych dzieci...
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G upi Maciek 

czyli o informacji 
Dawno, dawno temu y  sobie pewien ch op, który mia  trzech synów. Dwóch

starszych uwa ano za m drych, a najm odszy – imieniem Maciek – uchodzi  za g upiego.
Po prawdzie nie by  on g upszy od braci, ale nad wyraz zgodliwy i do ust pstw skory, co 
zreszt  bracia wykorzystywali skwapliwie i bez miary. A tak to ju  jest – nie tylko w 
bajkach – e zgodliwych ludzi za g upców maj : ten tylko m dry, kto na swoim umie
postawi .

Nadszed  czas, e ch opu si  zmar o, a synowie postanowili spadek podzieli  – 
oczywi cie ci dwaj starsi, bo Maciek nic do gadania nie mia . Us ysza  wi c od braci: 

– My na ojcowi nie zostajem, a ty id  w wiat s u by szuka ! – A nie móg bym u 
was za parobka zosta ? – prosi , bo al mu by o rodzinne k ty porzuca .

– Wstyd nam swoj  g upot  przed ca  wsi  przynosisz. Ruszaj w wiat. A eby
nie mówi , e ci  krzywdzimy, to i ty dostaniesz co  nieco  z tego, co ojciec zostawili!

Mówili to na ur gowisko, bo dali mu jeno star  ojcowsk  kapot , tak star  i 
po atan , e od niepami tnych czasów nikt jej nie u ywa , na samym dnie skrzyni le a a.
Wzi  Maciek, co mu dano i w drog  ruszy . Idzie, idzie, a  tu patrzy – sroka na gruszy 
przydro nej siedzi, g ówk  przekrzywia i najwyra niej mu si  przygl da.

– Jak si  masz, sroczko? – pozdrowi  j  Maciek. – Tobie to dobrze, nikt ci  z 
gniazda nie wyp dza...

– Tobie te  nie b dzie tak le, Ma ku. Nigdy  we mnie kamieniem, jako twoi 
bracia, nie rzuca , przeto co  ci powiem: Ojciec twój przeczuwali, e ci  braciszkowie 
pokrzywdz , e co najgorszy i najstarszy przyodziewek tobie przypadnie, wi c co
zaoszcz dzili jakiego dukata, w t  w a nie kapot  go zaszywali. Wiem dobrze, bo sroka 
wszystko widzi! 

Nadpru  Maciek ko nierz – a tu dukat z oty! Nadpru  r kaw – znów to samo!
Zebra a si  w ko cu przygar  ca kiem spora, za co móg  sobie chatk  i kawa  pola kupi .
A e by  i pracowity, i gospodarny, i oszcz dny, przeto po paru latach pi kne
gospodarstwo mia , we wszystko zasobne. y  sobie spokojnie i dostatnio, a  tu pewnego 
dnia niespodzianie obaj bracia zjawili si  u niego. 

– Jak e  do takiego dostatku doszed ? Okrad e  kogo, czy  si  bogato o eni ? Ale
chyba nie, bo jaka bogata panna takiego g upca by chcia a?!

Maciek – e szczery i uczciwy by  – wszystko im o kapocie i dukatach powiedzia ,
a oni w krzyk: 

– To  ty nas z ojcowych dukatów okrad ! Skoro tak, to wszystko, co tu masz,
powinno by  nasze! A ty na ojcowizn  wracaj! 

Ucieszy  si  Maciek, e do rodzinnego domu wróci, nie wiedzia  bowiem, e bracia 
le gospodarz c i dobytek trwoni c, do cna ojcowizn  zmarnowali. Kiedy zobaczy

cha up  z dziurawym dachem, wal c  si  stodo  i obórk , gdzie ani chuda koza si  nie
osta a, siad  na przyzbie i zap aka . A tu sroka na p ocie siada i tak skrzeczy: 

– Nie frasuj si ! Matula garnczek ze srebrnymi talarami w k cie komory zakopali. 
Dobrze widzia am, bo sroka wszystko wypatrzy! 

Pod uba  Maciek we wskazanym miejscu i rzeczywi cie: garnczek w ziemi siedzi, a 
w nim talary srebrne! W sam raz, by zacz  gospodark  z upadku podnosi ! Zabra  si
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Maciek do pracy, kupiwszy wpierw konia, troch  narz dzi i ziarna, a e by  i pracowity, i 
gospodarny, i oszcz dny, w par  lat do zamo no ci przyszed . A gdy znowu zjawili si
starsi bracia – bo i drugie gospodarstwo przetrwoni  zd yli – ju  ich nie wpu ci  do 
chaty. Kij s katy chwyci  i precz ich odp dzi , bo nawet cz ek najbardziej ust pliwy i do 
zgody skory wreszcie cierpliwo  straci  mo e.

Powiadali ludzie, e Maciek wszystko zawdzi cza temu, e rodzice przewidywa
umieli, no i temu, e taki pracowity, gospodarny i oszcz dny by  umia . Ale przecie
gdyby nie sroka, to sam by ani na dukaty nie trafi , ani talarów nie znalaz . Bez dost pu do 
informacji sam  pracowito ci , gospodarno ci  i oszcz dno ci  – nic si  nie zdzia a.

Król i doradca 

czyli o dobrej w adzy
Dawno, dawno temu y  w pewnym kraju Król, a u jego boku sta  jego wierny 

Doradca. Nie zawsze mia  on ten oficjalny tytu  i funkcj  urz dow , ale doradza  Królowi
od jego najm odszych lat, kiedy to Król by  dopiero nast pc  tronu, Doradca za  – jego 
kamerdynerem. Doradza  wówczas m odemu królewiczowi, w jaki sposób naj atwiej
uzyskiwa  od królewskiej pary, czyli rodziców, pieni dze na ró ne m odzie cze
zachcianki i zabawy, jak uwodzi  i do grzechu doprowadza  urodziwe panny z 
fraucymeru monarchini, jak korzysta  z darów i prezentów, jakie ró ni wielmo e sk adali
nast pcy tronu, by mie  jego poparcie na dworze, itd. Nast pca tronu ch tnie z tych rad 
korzysta , bo chocia  by  w zasadzie dobrym ch opcem i mia  wiele zalet, niemniej bywa
dosy  lekkomy lny.

Przyszed  wreszcie dzie , w którym na dworze zakrzykni to: Król umar  – niech 
yje Król! Kiedy nast pca tronu przywdzia  koron , sta  si  prawdziwym Królem, ale 

panowa  jeszcze nie bardzo umia , bo jako m odzieniec lekkomy lny wi cej czasu 
po wi ca  zabawom, ni  przygotowywaniu si  do trudnej roli monarchy. Pewnego razu 
tak rzek  do swego kamerdynera: 

– Nie wiem, co mi robi  wypada. Wczoraj by  u mnie Stra nik Skarbu 
Królewskiego i powiedzia , e Stra nik Wielkiej Piecz ci zdradza mnie, wchodz c w
konszachty z o ciennymi monarchami, od których bierze pieni dze. Dzi  natomiast
Stra nik Piecz ci przyszed  i oskar y  Stra nika Skarbu, e mnie okrada, przyw aszczaj c
sobie królewskie dochody. Któremu z nich mam uwierzy , a którego ukara ?

– Najlepiej zrobisz, Najja niejszy Panie, je li uwierzysz obydwu i obydwu 
wyp dzisz albo i do lochu wtr cisz, a na ich miejsce we miesz nowych. 

– Powiadaj  jednak – rzek  Król – e lepiej trzyma  starego urz dnika, cho by by
nieuczciwy, bo taki ju  si  nakrad  i mniej bywa pazerny od nowicjusza... 

– To powszechne, ale b dne mniemanie – rzek  kamerdyner. – Po pierwsze: ten, 
kto od dawna kradnie, wpada w na óg i nie umie przesta , a po drugie: kto od dawna 
kradnie, ten spory maj tek zgromadzi , a wiadomo przecie, e im wi cej kto  ma, tym
wi cej mie  pragnie. M ody natomiast b dzie te  krad , ale na pocz tku nie mia o i 
boja liwie, a nim bieg o ci nab dzie, mo esz go wyrzuci  i wzi  nast pnego
niedo wiadczonego w z odziejstwach.

– S usznie mówisz, mój drogi, zrobi  jako doradzasz, a od dzi  czyni  ci  moim
Nadwornym Doradc .
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Od tej pory Król w wielu wa nych sprawach zasi ga  opinii Doradcy i cz sto za
jego rad  chadza , wiadomo wi c by o, i  Doradca jest w pa stwie bardzo wa n  osob .
Król powoli przyzwyczaja  si  do roli monarchy, ale nie by  szcz liwy. Rzek  kiedy :

– Bardzo bym chcia , eby mnie mój lud kocha  i uwa a  za dobrego pana, ale jak to 
osi gn , skoro musz  robi  takie rzeczy, których poddani bardzo nie lubi ? Musz
przecie  nak ada  podatki, musz  te  brank  do wojska czyni , musz  czasem surowe 
wyroki ferowa ...

– Jest na to rada – powiedzia  Doradca. – Wystarczy, e zrobisz mnie Pierwszym 
Ministrem, a ja b d  i podatki ci ga , i werbowników wysy a , by m odzie  do wojska 
brali, i wyroki podpisywa . Ja b d  z ym i powszechnie znienawidzonym ministrem, ty za
moje decyzje – od czasu do czasu – uchylaj c, b dziesz uwa any za dobrego. 

Ucieszony wielce Król i tym razem poszed  za rad  Doradcy, a ten powoli sw
w adz  rozszerza , obj  wreszcie komend  nad wojskiem i nad gwardi  pa acow , a 
wówczas Króla – pod pozorem choroby – w odleg ym zamku osadzi  i ze wszystkim
w adzy pozbawi .

Srodze Król za sw  lekkomy lno  zap aci , ale cokolwiek z ego by my o Doradcy 
powiedzieli, przyzna  musimy, e jego ostatnia rada by a po my li Króla. Lud naprawd
kocha  swego odsuni tego od rz dów monarch , nada  mu przydomek Dobrego i
powszechn  by a opinia, e nigdy – ani przedtem, ani potem kraj nie mia  tak dobrego 
w adcy.

abi król 

czyli o dobrej w adzy
Dawno, dawno temu, kiedy ludzie jeszcze nie tylko nie zatruwali wody, ale nawet 

nie robili melioracji gruntów, na bagnach i moczarach, w jeziorach i stawach, na 
podmok ych polanach i w wilgotnych parowach y y nieprzeliczone rzesze ab ró nych
odmian i gatunków. Prócz zwyk ych kumaków, grzebiuszek, rzekotek drzewnych, ab
moczarowych czy trawnych, ropuch zwyczajnych i zielonych oraz paskówek by y te aby
zwinki, grzbietorody, aby lataj ce, a nawet olbrzymia aba byk i jeszcze wi ksza – aba
goliat, które dzi  spotka  mo na tylko w dalekich, zamorskich krajach. Poniewa  by o ich
du o, to cho  mia y i ziemi, i wody, i jad a pod dostatkiem, wci  wybucha y mi dzy nimi
spory i swary rozmaite.

Dosz y wreszcie do wniosku, e k ótniom trzeba po o y  kres i uzna y, e potrzeba
im dobrego w adcy, który potrafi spory i wa nie rozs dza  i wszystkie utrzyma  w 
porz dku i dyscyplinie. Zwróci y si  wi c do bo ka zwanego Panem albo te  Sylvanem,
który opiekowa  si  lasami i wszelk  ziemi  nieuprawn , z pro b  o wyznaczenie króla 
nad wszystkimi abami. Pan wyznaczy  na abi tron olbrzymi  ropuch  zwan  agua, ale 
niewiele to da o. aby wodne, drzewne, nie mówi c o lataj cych, twierdzi y, e nie b d
s ucha  ropuchy, bo cho  du a, to brzydka i skaka  nie umie. Wówczas Pan ukoronowa
ab -byka, prawie tak samo du , a przy tym obdarzon  pot nym g osem. Ale jej z kolei 

nie chcia y s ucha  ropuchy, twierdz c, i abie przystoi kumka , rzegota  albo duka , a 
nie rycze  jak krowa. Wówczas bo ek Pan tak powiedzia :

– Wracajcie na swoje moczary, a ja wam przy l  króla, który nie b dzie z abiego
rodu.
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– A jak poznamy, e to jest król, który od Ciebie przybywa? – spyta y aby.
– B dzie wielka burza z piorunami, spadnie rz sista ulewa, a wraz z ni  spadnie

król, którego wam po l . Czy teraz jeste cie rade?
– Rade-rade-rade! – zawo a y i wróci y do siebie. 
I, rzeczywi cie, po jakim  czasie by a wielka burza z piorunami, spad  nie tylko 

deszcz, ale i grad, a wraz z gradem spad  z nieba jaki  kszta t ciemny i pod u ny, który 
utkwi  w samym sercu bagien. 

– To nasz król! – powiedzia y aby i z czci  wielk  spogl da y na to miejsce, nie
maj c mia o ci, by si  do niego zbli y .

Jaki  czas panowa  spokój i porz dek, a  razu pewnego wybuch  kolejna awantura. 
Posz y wi c do króla i wo aj , by je rozs dzi . Ale król milcza . Zbli a y si  wi c krok za 
krokiem, coraz g o niej kumkaj c, a gdy znalaz y si  tu  przy milcz cym nadal w adcy,
który w dodatku ani drgn , zobaczy y, e jest to zwyczajny gruby kij. Pozna y wówczas, 
e Pan zadrwi  z nich sobie i podnios y wrzask taki, jakiego dot d nikt na moczarach nie 

s ysza , a przy tym miota y przeciw bo kowi obelgi. Rozgniewa  si  Pan i zmieni  kij w 
w a, który zaraz najbli sz ab  po kn , a inne uciek y.

Odt d spokojniej by o na bagnach, bo gdzie tylko harmider wi kszy powstawa ,
zaraz zjawia y si  w e i po yka y winowajczynie. aby jednak nie by y z takiego 
panowania zadowolone, wys a y wi c do bo ka delegacj  z pro b , by je od w a-króla
uwolni , daj c w zamian dobrego w adc .

– Dobrze – powiedzia  Pan – przy l  wam kogo , kto umie bardzo szybko i 
sprawnie w e po yka , on wi c was od nich uwolni, i sam królem waszym zostanie. 

I przys a  na bagna bociana. 

ona

czyli o przeznaczeniu
Dawno, dawno temu i bardzo daleko st d – bo a  w pa stwie Wielkiego Mogo a – 

w górskiej samotni y  M drzec pewien uczony i wi tobliwy wielce, a przy nim mieszka
ucze . By  to m ody ch opiec, bystry i ciekaw wiata, ale ciekawo  ta nie pozwala a mu
na kroczenie drog  m dro ci i kontemplacji, przeto pewnego razu M drzec tak do
powiedzia :

– B d  musia  znale  kogo  na twoje miejsce, nim ruszysz w wiat, szukaj c w 
nim w asnego sposobu na ycie.

– Dlaczego chcesz mnie wyp dzi ? Czy s u y em ci le, nie do  wiernie i 
starannie?

– Nie wyp dzam ci , ale rozsta  si  musimy, nad czym i ja bolej , bom si  do ciebie 
przyzwyczai  i kocham ci  jak syna. 

– Je li nie ty mnie wyp dzasz, to kto? 
– Twoje przeznaczenie, moje dziecko. Nie jest ci pisane zosta  na pustkowiu i 

sp dza ycie na medytacjach.
–A co mi jest pisane? 
– Tego dok adnie wiedzie  nie mog , ale pewne jest, e wrócisz mi dzy ludzi, 

b dziesz pracowa  w ród nich, zbudujesz w asny dom i wprowadzisz do niego m od
on .
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– Sk d to wiesz? 
– Nawet gdybym ci to spróbowa  wyja ni  – i tak by  nie zrozumia . Wierz mi

jednak, e to jest w twoim przeznaczeniu zapisane. Dzi  w a nie w wiosce górskiej o 
kilkadziesi t mil st d urodzi a si  dziewczynka, któr  los ci przeznaczy  na on .

– Jak e to? Je li mam mie on , to nie chc adnej z góry wyznaczonej! Chc  j
sobie sam znale , wybra  spo ród wielu i z tak  tylko si  o eni !

– Nic na to nie poradzisz, mój ch opcze. Jak powiadaj : mier  i ona od Boga 
przeznaczona...

Ch opak nie sprzeciwia  si  d u ej s owom M drca, ale w g bi duszy powzi
stanowcze postanowienie, e nie podda si  przeznaczeniu. Gdy opu ci  samotni  M drca,
odszuka  górsk  wiosk  i zapyta , czy tego to a tego dnia (bo dobrze zapami ta  dat
rozmowy z nauczycielem) urodzi o si  tu jakie  dziecko. Ku jego przera eniu wskazano 
mu chatk , gdzie w tym w a nie czasie przysz a na wiat dziewczynka. A wi c M drzec
prawd  mówi ! Zgadza o si  i miejsce, i czas, i p e  dziecka. "Ona nigdy nie b dzie moj
on !" – postanowi  w duchu. Ale jak temu zapobiec? Jak zdoby  pewno , e zdo a

unikn  wyroków przeznaczenia? Po g bokim namy le znalaz  wreszcie rozwi zanie.
Straszne i z owrogie, ale jedynie pewne: ciemn  noc  zakrad  si  do owej chatki i
sztyletem ugodzi  w serce pi ce w ko ysce niemowl , po czym zbieg  w ciemno ci nocy. 

D ugo nie móg  sobie znale  miejsca, dr czony wyrzutami sumienia, ale zarazem
czu  dum , e nie podda  si  wyrokom losu. Po latach osiad  wreszcie w nadmorskim
mie cie, pracowa  pilnie, dorobi  si  i zbudowa  dom. Pewnego razu spotka  na targu 
pi kn  dziewczyn , córk  rybaka, która sprzedawa a tam to, co jej ojciec z morza 
wy awia . By a wyj tkowej urody i zabiega o o jej wzgl dy wielu m odzie ców. Wiele
stara , wysi ków i zabiegów kosztowa o go zdobycie zgody rybaka, by mu odda  córk  za 
on , ale wreszcie dokona  tego, a i przychylno  dziewczyny zdo a  uzyska . Odby  si
lub i huczne wesele, po którym móg  do swego domu wprowadzi  t , któr  sobie sam 

wybra  i wiele przeszkód dla jej zdobycia pokona . Z zachwytem i z dum  patrzy , jak si
rozbiera, a  nagle dostrzeg  sporych rozmiarów blizn  pod jej lew  piersi .

– Czy mia a  jaki  wypadek? – zapyta .
– Tak, bardzo dawno. Zanim mój ojciec sta  si  rybakiem, mieszka  w górach. Tam 

si  urodzi am i pewnej nocy zakrad  si  do nas jaki  szaleniec i przebi  mnie no em – 
odrzek a.

A on zap aka ...

Nie ma tego z ego, co by na dobre nie wysz o1)

Stanis aw Dygat

Wsta  pi kny, s oneczny poranek2) (...) Zerwa em si  z ó ka, przeci gn em si  i 
rze ko pobieg em do azienki. Gol c si  i piewaj c powzi em zamiar3), by tego dnia 
za atwi  szereg (...) spraw4). Chcia em obmy  twarz z myd a, ale z odkr conego kurka nie
pociek a woda. W tej chwili zgas o wiat o. To si  bardzo cz sto zdarza w mojej azience.
W kuchni leci woda i w ca ym mieszkaniu pali si wiat o, a w azience nie. Co  tam le
zosta o skonstruowane i na to, eby naprawi , trzeba by rozebra  ca y dom. Trudno, by dla 
moich kaprysów rozbiera  ca y dom5). Postanowi em obmy  twarz w kuchni, ale zaci a
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si  klamka i nie mog em wyj . W mojej azience zacina si  czasem klamka tak jako
dziwnie, e drzwi mo na otworzy  tylko od zewn trz. Usiad em na wannie i czeka em, a
wróci z zakupów moja gospodyni. Wróci a pó niej ni  zwykle, otworzy a mamrocz c co
niepochlebnego pod moim adresem, jak by to by a moja wina. To drobne niepowodzenie 
nie zdo a o za mi  mojego dobrego nastroju (...) Wybieg em na ulic . Jak zwykle ciekawy 
ostatnich wydarze  z kraju i wiata, skierowa em pierwsze kroki do budki z gazetami. Ale
budka by a zamkni ta, a na przyczepionej kartce przeczyta em: „Posz am po papierosy". 
Sta em chwil  i patrzy em na zamkni t  budk .

Tam wewn trz, tak blisko, le a y gazety. Pe no w nich zapewne ogromnie
ciekawych wiadomo ci. Poszed em dalej. Dawno ju  nale a o odebra  z pralni 
chemicznej6) zaplamione ubranie. Tyle razy przechodzi em obok pralni i nie chcia o mi si
do niej wej . ,,Jutro" – my la em sobie. Tego dnia poszed em pewnym krokiem ku tej 
po ytecznej instytucji, stanowczym ruchem chwyci em za klamk . Wszelako drzwi w 
sposób równie stanowczy7) przeciwstawi y si  moim zamys om, a z wn trza sklepu bardzo 
adna panienka, stworzona jak by si  zdawa o do u miechów, krzywi a si  do mnie z 

niecierpliw  z o ci  i puka a si  palcem w czo o. Dopiero teraz zobaczy em na drzwiach 
tabliczk  z napisem: ,,Remanent". Chwil  jeszcze sta em bezmy lnie i z rozp du8)

naciska em lekko klamk . adna panienka zacz a je  bu k . Nad sana i nieprzyjazna 
patrza a ponuro w k t sklepu i nie bra a pod uwag 9) mojej obecno ci pod drzwiami. 

Tam wewn trz wisia o moje czyste ubranie. A jeszcze wewn trz adnej panienki
tkwi a moc najpi kniejszych u miechów. Có  kiedy dost pu do sklepu broni  napis10):
,,Remanent", a dost pu do adnej panienki remanent z o ci i gniewu na jej buzi (...) 
"Westchn em i poszed em na poczt .

bezmy lny pociec

buzia postanowi

chwyci przeci gn  si

gniew przeciwstawi  si

gospodyni przyczepi

kaprys , rozbiera

k t rozebra

klamka rze ko

krzywi  si skierowa

kurek skonstruowa

mamrota stanowczy

moc , tabliczka

naciska tkwi :
nad sany u miech

niecierpliwy westchn

niepochlebny , wszelako

niepowodzenie wybiec

nieprzyjazny zaci  si

obecno zacina  si

obmy za mi

odkr ci zamys
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od zewn trz zapewne

pali  si zaplami

pobiec zerwa  si

z wn trza

1) nie ma tego z ego, co by na dobre 

nie wysz o

2) wsta  pi kny poranek

3) powzi em zamiar

4) za atwi  szereg spraw

5) trudno, by dla moich kaprysów

rozbiera  ca y dom 

-

6) odebra  z pralni chemicznej

7) w sposób równie stanowczy ,
8) z rozp du

9) nie bra a pod uwag

10) có  kiedy dost pu do sklepu

broni  napis 

,

Nie mia em pieni dzy, a bardzo by y mi potrzebne. Spodziewa em si , e jakie
nale no ci powinny le e  dla mnie na poste-restante1}. Prosi em, aby przys ano mi
pieni dze na poste-restante, poniewa  moja gospodyni mia a zwyczaj zabiera 2) wi ksz
cz  moich dochodów na dom i na ycie3).

Panienka z okienka na poczcie nie by a adna, ale brak urody wynagradza a
przepi knym u miechem. Ucieszy em si  bardzo, gdy si  dowiedzia em, e le y dla mnie
przekaz telegraficzny z Krakowa. Ale panienka jak by nagle posmutnia a. Ochoczo 
wyci gn em dowód osobisty.

— Nie b d  mog a panu wyp aci  tych pieni dzy – powiedzia a cicho panienka. 
— Czemu  to? – zawo a em.
— Bowiem pieni dze, wysy ane telegraficznie na poste-restante, wolno wyp aca

dopiero, gdy nadejdzie dowód potwierdzenia wysy ki.
— A jak d ugo mo e to potrwa ?
— Dwa, trzy dni. 
Sta em jeszcze przez chwil  pod okienkiem. Panienka zacz a je  bu k , zdawa o

mi si , e ma zy w oczach. 
Tam za okienkiem le a y moje pieni dze, ale... S dz , e jest zbyteczn  rzecz

opisywa 4) dalsze dzieje owego dnia. Ka dy domy li si , e ilekro  usi owa em co
za atwi , musia em zatrzyma  si  przed kryj cym moje dobro sezamem, do którego klucz 
zagin  nie wiadomo gdzie i nie wiadomo dlaczego. 

Wróci em pó nym wieczorem zm czony i nieco zgorzknia y. Ale mój adny,
przytulny pokoik wla  mi do serca otuch . Za oknem rozpo ciera o si  przepi kne niebo, 
wieci  przepi kny ksi yc, radio gra o serenad  Mozarta5), przy ó ku le a a ksi ka

ciekawa. Rozebra em si  i pobieg em do azienki, aby za y  ciep ej k pieli6). Niestety, z 
odkr conego kurka nie pociek a woda. Chcia em wyj  z azienki, ale klamka zatrzasn a
si . Po chwili zgas o równie wiat o. Sytuacja by a w tej chwili o tyle beznadziejna, e7)
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gospodyni moja pojecha a na lub wnuczki do Wo omina8) i mia a wróci  dopiero rano. 
Po o y em si  do pustej wanny i przykry em r cznikiem.

Tam obok w moim przytulnym pokoju le a a przy ciep ym, wygodnym ó ku
ksi ka ciekawa, radio gra o serenad  Mozarta, za oknem rozpo ciera o si  gwie dziste
niebo, wieci  przepi kny ksi yc.

Nagle z otwartego kurka buchn  strumie  wody. Chcia em zakr ci  kurek, ale 
kurek zaci  si . Woda zalewa a powoli azienk . Przywo ywanie pomocy nie zda oby si
na nic9), gdy  g os mój zag usza  szum wody i serenada Mozarta. 

W tej chwili drzwi od azienki otworzy y si  i wesz a moja gospodyni. 
— e te  pan musi wyrabia  takie dziwne rzeczy10) – powiedzia a. Okaza o si , e

poci g do Wo omina spó ni  si  o cztery godziny, wi c nie mia a po co jecha . Wyrzeka a
na niedoci gni cia na kolei, które pozbawi y j  mo liwo ci uczestniczenia w wi cie
rodzinnym.

Ludzie s  strasznymi malkontentami, widz  we wszystkim tylko w asne, w skie
interesy.

bowiem przekaz

b k przepi kny ( ) ,

buchn przytulny

czemu rodzinny

domy li  si rozpo ciera

si

dowód strumie

gdy sytuacja

gwie dzisty lub

ilekro , wieci

interes

(
)

telegraficzny

kolej ucieszy  si

kry , uczestniczy

ksi yc uroda

malkontent usi owa

mo liwo wla

nadej wolno ,
nakry  si wyci gn ,
nale no : wynagradza

niedoci gni cie wyp aci ,

ochoczo wyrzeka

okaza  si wysy ka

otucha , zabiera
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ów zalewa

posmutnie zatrzasn  si

potrwa zgorzknia y

potwierdzenie

1) n  poste-restante [ ]
2) mia a zwyczaj zabiera

3) na dom i na ycie

4) s dz , e jest zbyteczn  rzecz  opisywa

5) radio gra o serenad  Mozarta

6) za y  ciep ej k pieli

7) sytuacja by a w tej chwili o tyle 

beznadziejna, e... , ...
8) Wo omin

9) przywo ywanie pomocy nie zda oby si

na nic 

10) e te  pan musi wyrabia  takie dziwne

rzeczy

Kochajmy kasztanowce
Krzysztof Kmie

W j zyku polskim ma kilka nazw synonimicznych: kasztan bia y – dziki, gorzki, 

pospolity, ko ski, turecki, nibykasztan, kasztanowiec pospolity – gorzki. Nazwa rodzaju 

pochodzi, oczywi cie, od Linneusza, który zaczerpn  j  od jednego z pisarzy rzymskich. 

Po acinie oznacza nazw  d bu, ale nie jest to pewne. W s owniku aci ko-polskim

Bobrowskiego z roku 1905 has o aesculus tak jest t umaczone: gatunek d bu, drzewo 

Jowiszowi po wi cone, twarde, ga ziste, z szerokim li ciem, owoc mi sisty, którym si

kiedy  ludzie karmili. Nazwa gatunku hippocastanum pochodzi od greckiego s owa hippos 

– ko , ko ski, poniewa  Turcy leczyli nasionami ko ski kaszel. Ko ski kasztan wyst puje

w wielu je ykach nowo ytnych.

Kasztany, maj, matury. Trzy s owa brzmi ce prawie jak zakl cie kojarz  si nam od 
dawna. O kasztanowcach mówimy popularnie – KASZTANY! Tak nazywamy drzewa i 
ich l ni ce, brunatne nasiona znane ka demu dziecku. Ale poprawna nazwa brzmi – 
KASZTANOWIEC – Aesculus hippocastanum. Nazwa kasztan nale y si  bowiem tylko 
jadalnym nasionom drzewa o aci skiej nazwie Castanea sativa, które nale y do tej samej
rodziny, co popularne buki. 

Kasztanowiec chocia  nie jest w Polsce drzewem rodzimym, tak bardzo wrós  w 
pejza , e traktujemy go jak w asno . Mamy do tego pe ne prawo, bowiem by  jednym z 
pierwszych drzew ozdobnych sprowadzonych do nas. Sta o si  to za czasów króla Stefana 
Batorego, w roku 1576; jednocze nie sadzono wtedy kasztanowce w Wiedniu, dok d
dotar y ze Stambu u.
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Ojczyzn  drzewa s  góry j Tesalii i Epiru. Drugie stanowisko znalezione zosta o w 
bu garskich Ba kanach.

Kasztanowiec le ro nie w rejonach suchych. Lubi natomiast miejsca ciep e,
s oneczne, os oni te, zasobne w wod ; gleb  kamienist , zasobn  w wapno. Jednocze nie
jest odporny na mrozy. yje do dwustu lat. Najwi ksze i najstarsze okazy rosn  w Górze, 

cznej i Uniejowie, niektóre pnie maj  w obwodzie 550 cm. Rosn cy w Pszczynie 
kasztanowiec osi gn  z kolei 28 m wysoko ci. Najstarsze wedle zanotowanego przekazu
ma by  drzewo w Lubinie, liczy 232 lata. adny wiek! 

Jest, oczywi cie, ro lin  lecznicz . W terapii wykorzystuje si  nasiona, kwiaty,
kor , niedojrza e owoce, li cie, owocni , a nawet olej otrzymywany z nasion. W nasionach 
w a nie wyst puje saponina o nazwie escyna i jest ona najwa niejsz  czynn  substancj
znan  od pierwszej po owy XIX w. Medycyna wykorzystuje j  w wielu schorzeniach, ale 
zw aszcza w chorobach naczy ylnych, przy uci liwych ylakach, przy urazach i 
obrz kach. Jest typowym lekiem medycyny sportowej. Ale z ma ci i eli zawieraj cych
escyn  korzystaj  równie  muzycy, szczególnie skrzypkowie, wiolini ci, gdy d ugie i 
uci liwe wiczenia lub koncerty powoduj  u nich obrz ki d oni.

Zanim uniwersalno  medyczn  kasztanowca potwierdzono oficjalnie, powszechnie 
korzysta a ze  medycyna ludowa. Ju  w XVIII w. kor  z drzewa kasztanowca stosowano 
zamiast kory chinowej w malarii oraz jako rodek wzmacniaj cy oczy. Nic tak nie 
u mierza o podagry, na któr  cierpia  kiedy  ka dy szanuj cy si  m czyzna po 
sze dziesi tce, jak olej z nasion; dobry te  by  na go ciec i reumatyzm. Wyci g z li ci na 
alkoholu skutecznie usuwa  " amanie w ko ciach", a nalewka spirytusowa z drobno 
posiekanych kasztanów leczy a reumatyzm.

Kasztanów u ywa si  te  powszechnie jako naturalnych odpromienników, które
neutralizuj  szkodliwe promieniowanie podziemnych szlaków wodnych. Noszone w 
kieszeniach czy u o one w po cieli poprawia  maj  samopoczucie i daj  spokojny sen. 

Pi kne kwiaty s ród em nektaru i py ku dla pszczó . Ze znanych u nas ro lin
miododajnych najwi cej cukru w nektarze znajduje si  w a nie w kwiatach naszego 
"kasztana", bo a  75%, przy redniej trzy razy mniejszej.

Starsi czytelnicy "P" pami taj  zapewne m czk  kasztanow , z której sporz dzano
doskona y klej. Kory u ywano do barwienia we ny na kolor brunatny. Sproszkowane 
nasiona stosowano jako sk adnik pianotwórczy w ga nicach, u ywano do wyrobu 
proszków do prania. Niektóre zwi zki w nasionach maj  silne w a ciwo ci wiat och onne
i dlatego dodaje si  je do kremów przeciws onecznych oraz do pudrów przeciwko piegom.
Jakby tego wszystkiego by o ma o, to jeszcze kiedy , w latach g odowych skrobi
kasztanow  dodawano do wyrobu m ki na chleb. Jednym s owem – kasztanowiec ma
cechy i cie rajskiego drzewa. Drewno jest atwe do obróbki i ch tnie u ywane w 
snycerstwie, meblarstwie, tokarstwie.

Pi kna mozaika li ciowa, kwiatostany oraz owoce by y natchnieniem artystów.
Wyspia ski zaprojektowa  balustrad  schodów z kwitn cymi ga ziami kasztanowca w
budynku Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego oraz fryz w sali tego  budynku.
Ogrodzenie katedry na Wawelu odwzorowuje motywy owocuj cego kasztanowca, pi knie
odkute w elazie. Zw aszcza secesja ch tnie korzysta a z motywów kasztanowca, 
umieszczaj c je na naczyniach, wazach, wazonach, na plakatach.
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Niestety, nie maj atwego ycia w aglomeracjach. Zatrute rodowisko doprowadza 
do umierania tych wspania ych i pi knych drzew. Padaj  okazy sadzone w czasach 
zaborów. A warto pami ta , e kasztanowiec dzi ki du ej powierzchni li ci poch ania
najwi cej zanieczyszcze  gazowych z powietrza spo ród wszystkich drzew. Nasiona 
stosunkowo atwo kie kuj  po przezimowaniu w doniczce na balkonie. Mamy maj, do 
jesieni sporo czasu, ale ju  teraz zaplanujmy, gdzie posadzimy nasze "kasztany". Na razie
pozwólmy pod starymi uzupe nia  wiedz  maturzystom.

GALA by a jedyn  muz  Salvadora Dali

Po raz pierwszy spotkali si  latem 1929 r, w Cadaqués. Gala przyjecha a tam w
towarzystwie wybitnych surrealistów; swego ówczesnego m a – Paula Eluarda, Andre 
Bretona, Bunuela i Ren  Magritte'a. Eluard poprosi  j , aby porozmawia a z Dalim o
ostatnim jego obrazie "Ponure zabawy". Chcia  si  dowiedzie , czy m czyzna w
powalanych ekskrementami spodniach, przedstawiony na pierwszym planie, ma tylko 
szokowa  bur uazj , czy te  Dali jest koprofagiem. W czasie spaceru we dwoje Dali 
zaklina si , e jej podejrzenia s  nies uszne; symboliczne przedstawienie ka u, krwi i
szara czy jest elementem jego osobistego przera enia, tajemn  g bi , z której czerpi
natchnienie jego marzenia senne i twórczo .

Od pierwszego wejrzenia Gala poci ga Dalego, podobaj  mu si  szczególnie jej
surowa twarz i wspania e, atletyczne plecy. Precyzyjnym okiem malarza widzi w niej
wyj tkowo kszta tn  modelk . Jest przekonany, e kocha j  od zawsze. Odk d pami ta,
prze laduje go dziwny sen: ma a, nieznajoma dziewczynka w futrze, mkn ca saniami po 
niegu. Kocha j  do szale stwa. Lecz Gala jest zbyt realna, aby mog a by  marzeniem

sennym. Poci ga go i jednocze nie przera a.
Jaka by a owa jedyna muza najwybitniejszego surrealisty? Robert Descharnes,

zatrudniony jako oficjalny fotograf niezwyk ej pary, której ladami pod a  przez ponad 
30 lat, wspomina: "Moje stosunki z Gal  uk ada y si  dobrze. By a kapry na jak pogoda. 
Ni st d, ni zow d ulega a nastrojom i zaczyna a si  d sa , ale zazwyczaj po pewnym
czasie wraca a do równowagi. Kiedy urodzi  si  mój starszy syn, poradzi a onie: „Dzieci
mo na bardzo atwo wychowa . Sadza si  je na rowerze stoj cym na zboczu i... puszcza”. 

Wkrótce potem przys a a z Ameryki wielki kufer z dziecinnymi ubraniami od Lorda 
i Taylora. Taka by a Gala. Mia a w sobie co  z czarodziejki, co sprawia o e jej
przyjació mi byli tylko surreali ci. Inni nie potrafili jej zrozumie . Bardzo twarda i 
surowa, ale w g bi serca wspania omy lna i serdeczna. Rozmawia a tylko z osobami jej 
bliskimi i tylko przy nich wspomina a swoje dzieci stwo w Rosji, stosunki z rodzin .
Opowiada a o wuju z Kazania, który sadza  j  na ramionach; o wspólnym czytaniu 
ksi ek, na które zaprasza a s siadów; o tym, jak w tajemnicy przed rodzicami, ale na 
oczach s u cych, nauczy a si  seksu. Chodzi y s uchy, e by a nie lubnym dzieckiem.
Gala nigdy na ten temat nie mówi a. Prawdopodobnie wiadomie strzeg a tej tajemnicy,
albowiem jej legenda zacz a si  ju  tworzy . Uwielbia a m czyzn. Chocia  nie by a
pi kno ci , cechowa a j  s owia ska erotyka i owa umiej tno  oczarowywania, a 
nast pnie trzymania na dystans. Nosi a wytworne, szykowne ubrania i fantazyjne klejnoty.
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Mia a wielkie poczucie wolno ci. Kiedy co  postanowi a, nie sposób by o j  od tego 
odwie .

Je li Gala jest dla Dalego przysz o ci  obiecan  mu w marzeniach sennych, kim by
dla Gali ten ekstrawagancki m ody m czyzna z wypomadowanymi w osami, z pelargoni
za uchem, uparcie milcz cy podczas najbardziej o ywionych rozmów, wpatruj cy si  w 
ni  jak w totem i niespodziewanie wybuchaj cy atakami szalonego miechu? Psychopat ?
Szale cem, którego nale a oby zwi za ? A mo e raczej wielkim, ale nie mia ym artyst ,
dzikusem nieprzystosowanym do ycia, którego powinno si  oswoi ?

Id  w stron  ska  biegn cych wzd u  zatoki, tam, gdzie on czuje si  silny i 
szcz liwy. Wtajemnicza j  w swój wiat, którego jest niekoronowanym królem. Którego
razu, po wielu godzinach sp dzonych na spacerze, po wspólnej k pieli, marz c w ciszy
pod ciemnoniebieskim niebem, gdy jedynym d wi kiem jest jego szalony, katastroficzny 
miech, kiedy przyjemno  bycia razem zmienia si  w oczarowanie – Gala impulsywnie

bierze d o  Dalego i wypowiada s owa, które potwierdzi przysz o : "Mój ma y, my si
ju  nie rozstaniemy", obiecuj c mu swoj  mi o , opiek  i si .

O ich pierwszym spotkaniu i mi o ci, która si  wówczas narodzi a, wiemy tylko z 
relacji Dalego. Gala, jak zwykle milcz ca i tajemnicza, nigdy niczego nie potwierdzi, ani 
nie zdementuje. Ta kobieta ma temperament i niezwyk  odwag . Udowodni a ju , e
potrafi igra  ze swym yciem w sposób ryzykowny, widowiskowy i intuicyjnie rzuca 
wyzwanie przysz o ci. Kocha przygody i wszystko, co nieprawdopodobne i... 
przypadkowe.

Có  j  poci ga o w Dalim, m czy nie w tpliwej m sko ci, paraduj cym w 
naszyjnikach i jedwabnych koszulach, który mimo swych 25 lat nie ma adnych
do wiadcze  seksualnych poza flirtem z Garci  Lorc , masturbacj  i erotycznymi
fantazjami. Jak sam twierdzi , akt fizyczny wydawa  mu si  tak gwa towny, tak bardzo 
kontrastuj cy z jego ywotno ci , e uwa a  si  za impotenta. Gala – kobieta ju  dojrza a i
do wiadczona – ods oni swe cia o m odemu, boja liwemu m czy nie, staj c si  jego 
nauczycielk , a nast pnie on , modelk  i muz .

"Mi dzy nimi panowa o ca kowite porozumienie – wspomina dalej Descharnes. – 
Ka de z nich akceptowa o drugiego: ona jego podgl dactwo, on jej os awionych m odych
kochanków. Ani ona, ani on nie potrafili zarz dza  swym maj tkiem. Nie by a chciwa, ale 
pilnowa a swoich spraw. Prawd  jest, e gromadzi a pieni dze, zw aszcza pod koniec 
ycia nie rozstawa a si  z walizk  pe n  gotówki. Potrafi a wspaniale kierowa  Dalim;

pozostawia a mu swobod  twórcz , umiej c jednocze nie si  sprzeciwi . By a w jego
yciu elementem agodz cym, «anio em równowagi»". 

Najsmutniejsze jest to, e wbrew ostatniej woli mistrza: "Chc , aby mnie
pochowano z zakryt  twarz , obok Gali" – owa mityczna para zosta a rozdzielona po 
mierci. Gal  pochowano w zamku Pubol, Dalego w rodzinnym mie cie – Figueras. 

Opracowali: Ryszard Jeli skj, Janusz Kaczorowski
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Uparta pani Anderson

Genetycy burz  mit najbardziej tajemniczej kobiety XX wieku
Marek Jurkowicz 

Historia tej kobiety, jednej z najbardziej tajemniczych naszych czasów, nie jest i 
prawdopodobnie nigdy nie b dzie wyja niona do ko ca. Od niej bierze swój pocz tek
legenda o najm odszej córce ostatniego cara Rosji, Miko aja II – Anastazji, powielana w 
ró nych wersjach a  do dzi . Sama ksi niczka Anastazja nigdy zreszt  nie mia a z t
legend  nic wspólnego. Ta siedemnastoletnia dziewczyna zosta a zastrzelona w czerwcu 
1918 roku w piwnicy "Domu Ipatiewa" w Jekaterynburgu. Jej prochy pochowano przy 
polnej drodze, 32 kilometry od miasta.

Natomiast pocz tki legendy tej Anastazji, o której pisz , si gaj  burzliwych lat 
dwudziestych. W a nie zako czy a si  I wojna wiatowa. Ze sk panej krwi  Rosji 
dochodzi y do wiata sk pe, a cz sto sprzeczne wiadomo ci. Jedna z nich mówi a o 
egzekucji cara Rosji, Miko aja II, i ca ej jego rodziny. Prawdziwych okoliczno ci mordu
nie zna  wtedy prawie nikt. Wielu uznawa o ow  wiadomo  za wr cz niewiarygodn . I 
wtedy, w lutym 1920 roku, w ambasadzie niemieckiej w Bukareszcie zjawi a si  m oda
dziewczyna. W niez ej niemczy nie oznajmi a: "Jestem Anastazja, córka cara Rosji" i 
opowiedzia a nast pnie dramatyczn  histori  swojej ucieczki z ogarni tego po og  wojny 
domowej kraju wraz z pewnym rycerskim Polakiem nazwiskiem Czajkowski. Wywo a o
to nieprawdopodobn  sensacj . Po przybyciu do Berlina natychmiast sta a si  bohaterk
dnia, a potem miesi ca i roku. Na jej temat powsta o kilka ksi ek, a ostatecznym
ukoronowaniem by  film "Anastazja", w którym g ówn  rol  zagra a gwiazda pierwszej 
wówczas wielko ci – Ingrid Bergman. 

Tymczasem wersja wydarze  podanych przez Anastazj  w pewnych kr gach od 
pocz tku budzi a wiele w tpliwo ci. Odrzuci a j  carska rodzina Romanowów, której 
niedobitki uratowa y si  w Europie Zachodniej. Jednak dla cz ci opinii publicznej taka
postawa wyda a si  dwuznaczna, a nawet moralnie podejrzana. Uznanie bowiem przez 
rodzin  Romanowów owej dziewczyny za autentyczn  córk  cara Miko aja II dawa o jej 
prawo do dziedziczenia maj tku carskiego, którego cz  znajdowa a si  w zachodnich
depozytach. I na odwrót: nieuznawanie prowadzi o do tego, e prawo dziedziczenia
przechodzi o na dalszych, yj cych cz onków rodziny. Mo na wi c by o podejrzewa , e
ich negatywny stosunek do cudem ocalonej Anastazji motywowany by  wzgl dami
materialnymi.

Ustalanie to samo ci kobiety podaj cej si  za Anastazj  by o najd u ej prowadzon
spraw  w historii wspó czesnego s downictwa. Toczy a si  od 1938 do 1977 roku i
zako czy a bez wyroku: jej bohaterka co prawda nie udowodni a, e jest córk  cara 
Miko aja II, ale te  nie uwierzono jej oponentom twierdz cym, e prawdziwa Anastazja
nie yje, a podaj ca si  za ni  kobieta – jest samozwank .

W tym czasie Anastazja mieszka a ju  w Stanach Zjednoczonych, gdzie wysz a za 
m  za historyka, Johna Manahana. Ca y czas konsekwentnie twierdzi a, e jest 
prawdziw  rosyjsk  ksi niczk , a najbli sze jej otoczenie nie mia o co do tego 
najmniejszej w tpliwo ci. Zmar a w lutym 1984 roku w Charlottesville w stanie Wirginia,
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a jej zw oki poddano kremacji. Urna z prochami zosta a przewieziona do Niemiec i 
z o ona w grobowcu spokrewnionych z rodzin  Romanowów Lichtenbergów. 
Lichtenbergowie ca y czas uwa ali, e tajemnicza Anastazja jest córk  cara Rosji i dlatego 
nale y jej si  pochówek w ich rodzinnym grobowcu. Ju  si  wydawa o, e historia 
tajemniczej Anastazji zostanie na zawsze zamkni ta. Tymczasem w 1991 roku w 
Jekaterynburgu odkryto skrz tnie dotychczas kamuflowane miejsce, gdzie zosta a
pogrzebana zamordowana carska rodzina. Pierwsze wyniki ekshumacji szcz tków
wiadczy y pocz tkowo na korzy  legendy o uratowanej Anastazji. Okaza o si  bowiem,
e w miejscu pochówku brak jest szcz tków dwóch cz onków rodziny – nast pcy tronu,

czternastoletniego Aleksieja i jednej z carskich córek. Istnia o co prawda wyt umaczenie
tego dziwnego faktu: ze znalezionego raportu dowodz cego egzekucj  i odpowiedzialnego 
za pochówek zw ok carskiej rodziny bolszewickiego komisarza (w cywilu – miejscowego
fotografa), Jakowa Jurowskiego, wynika o, e po trzech dniach wo enia zw ok z miejsca
na miejsce pochowano je w ko cu gdzie popad o, to znaczy tu  przy polnej drodze. 
Przedtem jednak cia a Aleksieja i Anastazji oblano benzyn  i spalono. Pozosta a po nich 
tylko gar  popio u.

Rzecz w tym, e Jurowski móg  k ama  albo myli  si . Dopiero w styczniu tego 
roku okaza o si , e si  myli , cho  by a to pomy ka zupe nie innego rodzaju. Udowodnili
to rosyjscy antropolodzy. Wydobyte z mogi y pod Jekaterynburgiem czaszki ofiar 
pos u y y do wykonania modeli twarzy pomordowanych. Uzyskano tak znaczny stopie
dok adno ci, e porównanie modeli z fotografiami jest wstrz saj ce. Otó  z tego
porównania wynika, e model jednej z twarzy jest wizerunkiem Anastazji. Brak natomiast
modelu twarzy innej córki cara – Marii. To jej zw oki spalili ludzie Jurowskiego.
Natomiast Anastazja podzieli a tragiczny los swojej rodziny a  do ko ca.

Ostatecznego dowodu na to, e odkryte pod Jekaterynburgiem szcz tki nale  do
carskiej rodziny, dostarczyli genetycy. Oni te  zburzyli mit bohaterki tego artyku u – 
Anny Anderson, czyli Anastazji. Sta o si  to mo liwe dzi ki przypadkowi. Okaza o si
bowiem, e chocia  cia o Anny Anderson spopielono – pozosta  fragment jej tkanki. Otó
kilka lat przed mierci  Anderson podda a si  zabiegowi chirurgicznemu w miejscowym
szpitalu. Zachowa a si  dokumentacja tej operacji wraz z za cznikiem: zakonserwowan ,
usuni t  operowanej pacjentce cz ci  jelita. Po trwaj cej rok batalii s dowej, w której nie
wiadomo dlaczego uczestniczy o przeciwne dalszym badaniom Stowarzyszenie Rosyjskiej 
Szlachty w Stanach Zjednoczonych, przekazano fragment tkanki genetykom. Ci porównali
tak zwane kody genetyczne rodziny Romanowów i Anny Anderson. Uzyskany w trzech 
niezale nych laboratoriach wynik by  sensacyjny: Anderson nie by a córk  Miko aja II. Co 
wi cej: nie istnia y jakiekolwiek zwi zki krwi mi dzy ni  a rodzin  Romanowów. 

Oczywi cie, zasadniczym celem bada  by o zidentyfikowanie szcz tków carskiej 
rodziny. W sposób naturalny nasuwa si  jednak pytanie: kim naprawd  by a ta dziwna 
kobieta, która ca e ycie podawa a si  za Anastazj . Otó  by a Polk  i nazywa a si
Franciszka Szanskowska. W celu unikni cia pomy ki w tej identyfikacji porównano jej
kod genetyczny z kodem genetycznym cz owieka bez w tpienia spokrewnionego z rodzin
Szanskowskich, niejakiego Carla Mauchera. Oba kody okaza y si  na tyle zbie ne, e
uznano je za ostateczne potwierdzenie faktu, i  "Anastazja" to Franciszka Szanskowska. 

Wed ug "Le Figaro" z 12 stycznia tego roku Szanskowska urodzi a si  na Pomorzu,
prawdopodobnie w roku 1896. O dalszych jej losach niewiele wiadomo. Ustalono jedynie, 
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e podczas wojny w poszukiwaniu pracy wyjecha a do Berlina, gdzie zatrudni a si  w 
fabryce amunicji. W fabryce tej w 1916 roku nast pi a eksplozja, w wyniku której 
Szanskowska zosta a kontuzjowana. Znalaz a si  w niezwykle trudnej sytuacji yciowej.
W 1920 roku berli ska policja uratowa a j  przed samobójcz mierci  i umie ci a w 
zak adzie psychiatrycznym. Znikn a jednak stamt d w tajemniczy sposób, pojawiaj c si
nast pnie w Bukareszcie – ju  jako Anastazja.

Wydaje si , e klucz do ostatecznego rozwi zania zagadki le y w a nie w dok adnej
analizie tego okresu: mi dzy ucieczk  z zak adu psychiatrycznego a pierwsz  wizyt  w 
ambasadzie niemieckiej w Bukareszcie. Nie wykluczam tu uczestnictwa osób trzecich,
które mog y po prostu pos u y  si  Franciszk  Szanskowsk  dla osi gni cia w asnych
celów. Sk d na przyk ad mog a ona zna  tajemnice carskiego dworu? A niektóre z nich 
rzeczywi cie zna a. Na interesuj cy lad natrafi  na przyk ad rosyjski dziennikarz
Konstantin Eggert, który w "Izwiestiach" w 1994 roku pisa  m.in.: "Nied ugo po mierci
Anny Anderson Manahan ujawniono udokumentowane dowody potwierdzaj ce pewne 
fakty, które niegdy  wydawa y si  fantastyczne. W szczególno ci ustalono, e w 1916 
roku brat carycy Aleksandry Fedorowny, wielki ksi  Ernest Hesski, przyby  do Rosji z
tajn  misj , proponuj c Miko ajowi II separatystyczny pokój z Niemcami. Kiedy w latach 
dwudziestych pani Anderson o wiadczy a, e widzia a "wujka Erni" w Carskim Siole, 
wy miano j  (...). Obecnie tajn  misj  ksi cia potwierdza wiele róde  i pisze si  o niej w 
ksi kach o I wojnie wiatowej. Tak wi c Anastazja wiedzia a o czym  istotnie w owych
czasach wyj tkowym. W latach dwudziestych takie o wiadczenie nara a o wielkiego 
ksi cia na powa ne niebezpiecze stwo. Mog o bowiem spowodowa  oskar enie go o 
paktowanie w czasie wojny z wrogiem. Po wi ci  wi c maj tek na wykazanie, e
Anastazja jest samozwank . Dopiero obecnie okaza o si , e wynaj ty przez ksi cia
detektyw by  pierwszym, który doszed  do prawdy o Franciszce Szanskowskiej. Tyle 
tylko, e w owych czasach nikt mu nie uwierzy .

Ujawnienie rzeczywistej to samo ci Anastazji-Anny Anderson dopiero teraz 
pozwala podj  poszukiwania we w a ciwym kierunku. By  mo e reszta jest ju  tylko 
kwesti  czasu. Mo na na razie artobliwie stwierdzi , e ca a ta historia uczy, i  spotkanie 
z tajemnicz  dziewczyn  o imieniu Anastazja mo e zapowiada  nieprzyjemn  przygod .
Gdyby wcze niej wiedzieli o tym niektórzy politycy w pewnym kraju, nie padliby upem
innej Anastazji, która zapewne nie przez przypadek przybra a w a nie takie imi . Ale to 
ju  zupe nie inna historia. 

wi cone
El bieta Lechowicz

W koszyku ze wi conym wielkanocnym zawsze by  baranek, jajo, mi siwo i 
chrzan.

Im dom bogatszy – tym obfitszy koszyk. 
W naszym "przekrojowym" koszu b dzie te  rze ucha, która wie  zieleni

przypomina o wio nie.
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Wszystko zaczyna si  "ab ovo", czyli od przys owiowego jajka. Ju  w zaraniu 
dziejów wierzono, e jest ono pocz tkiem ycia. W staro ytno ci wyobra ano sobie 
wszech wiat jako gigantyczne jajo. 

Moc wielkanocnych jaj 

Dla chrze cijan jajo jest symbolem zmartwychwstania Chrystusa. Pono  do 
po wi cenia najbardziej nadawa y si  jajka zniesione w Wielki Czwartek, bo zapobiega y
uszczerbkowi na zdrowiu po d ugim okresie postu. 

Jaja spo ywane podczas wielkanocnego niadania zapewniaj  zdrowie i 
pomy lno , a skorupki z nich rzucone do sadu – dobre zbiory owoców, podane za  kurom
– lepsz  ich no no .

Wiele legend i poda  podejmuje prób  wyja nienia zwyczaju malowania jaj. Jedna 
z nich g osi, e obyczaj ten wprowadzi a w. Maria Magdalena. Kiedy sta a przy pustym – 
po zmartwychwstaniu – grobie Zbawiciela, ukaza  si  jej anio  i powiedzia : "Nie p acz,
Chrystus zmartwychwsta ". Ucieszy a si  i pobieg a do domu. A tam zobaczy a, e
wszystkie jajka nabra y czerwonej barwy, wzi a wi c je i zanios a aposto om, a rozdaj c
– opowiada a o zmartwychwstaniu Pa skim.

Symbol ycia i odrodzenia

Jajko jako symbol ycia i odrodzenia króluje na wielkanocnym stole. Symbolik  z 
tym zwi zan  przynie li do nas w redniowieczu niemieccy zakonnicy. Wywodzi si  ona
zapewne z wydanego przez Ko ció  zakazu spo ywania jaj podczas Wielkiego Postu i
pojawienia si  ich na sto ach ponownie w czasie Wielkanocy. 

Stare przys owie g osi: "Je li my, chrze cijanie, zaprzestaniemy barwienia jaj na
czerwono, wówczas na pewno nast pi koniec wiata". Czerwono barwione pisanki maj
pono  magiczn  moc, odp dzaj  "z e", s  te  symbolem mi o ci. Najstarsze polskie
pisanki odnaleziono podczas prac wykopaliskowych na opolskim Ostrówku, pochodz  z X 
i XI w. 

Legenda i przys owia

Kiedy dzieci krytykuj  rodziców i m odym wydaje si , e s  m drzejsi od starszych 
– mówimy: "jajko jest m drzejsze od kury", a gdy jeste my w trudnej sytuacji i stawiamy
wszystko na jedn  kart , mówimy, e "k adziemy wszystkie jajka do jednego koszyka". Z
popularnego przys owia "Nie mo na zrobi  omletu, nie t uk c jaj" wynika, e cel u wi ca
rodki. Korzysta z niego w praktyce coraz wi cej osób. S owa te przypisuje si

Napoleonowi, ale znane by y one du o wcze niej.

Jajko w nie

Sen, w którym pojawia si  jajko, symbolizuje zarodek ycia, pocz tek ka dej
rzeczy, która b dzie trwa a. Je li widzisz we nie jajko, oznacza ono przemy lany projekt,
którego realizacja b dzie przebiega  zgodnie z zamiarami. Widzie  w nie du o jajek
wró y powodzenie w mi o ci i interesach. Oznacza szcz cie rodzinne i dobrobyt. Jajko 
zepsute lub rozbite wró y niewierno , brak sukcesów, a je li jajko sam rozbi e  przez 
przypadek, sen taki oznacza, e to, co planujesz, trudno Ci b dzie zrealizowa . Gdy w nie
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widzisz pisanki, spe ni  si  Twoje marzenia albo w nied ugim czasie we miesz udzia  w 
rodzinnej uroczysto ci.

Jajko Wa kowicza

Mój ulubiony pisarz, Melchior Wa kowicz, by  smakoszem i mia  cudowne
poczucie humoru. Kiedy  postanowi  przyj  go ci jajkiem strusim. A poniewa
oryginalnym nie dysponowa , rozwi za  ten problem w inny sposób: w p cherzu
ugotowane zosta y osobno bia ka kurze, a w mniejszym – ó tka. Zgrabnie je po czono i 
podano go ciom. Byli zachwyceni. 

Moda na skorupki

Powrót do natury i ekologiczne trendy w makija u oraz kolorystyce strojów to nic
innego, jak kolory skorupek jajka: bia e, ecru, be , a nawet te ciemniejsze, wpadaj ce w 
terakot . Modne, tiulowe r kawy, dekoracyjne elementy wokó  szyi, przezroczyste bluzki 
– to przecie  surowe bia ko jajka! Delikatny makija  to kolory skorupki i wn trza jajka, 
tak samo kostiumy, spódnice, akardowe elementy ubioru... To pi kne – dobrze wró y
modzie.

Cud natury 

Jajko to cud natury, doskona o  pod wzgl dem od ywczym. Jest ród em
pe nowarto ciowego bia ka, sk adników mineralnych i witamin. Zawiera te  cholesterol,
który w nadmiarze jest szkodliwy, ale wystarczy zachowa  umiar w jedzeniu jaj, a
unikniemy k opotów ze zdrowiem. W kuchni jaja s  szczególnie cenione, przyrz dzamy z 
nich wiele potraw, spe niaj  te  inne funkcje: spulchniaj , emulguj , zag szczaj  i 
sklejaj . Dzieci uwielbiaj  kogel-mogel, zup  "nic", a wielkanocne baby dodatkowi jaj 
zawdzi czaj  wyj tkow  pulchno  i pi kn , z ocist  barw .

Baba wielkanocna 

Nie ma wi t bez baby! W "Kucharce litewskiej" Wincentyny Zawadzkiej znalaz em

31 przepisów. Nasza polska baba wielkanocna zrobi a karier  mi dzynarodow  dzi ki

królowi Stanis awowi Leszczy skiemu. Zauwa aj  "Larousse gastronomique", a tak e

Aleksander Dumas w "S owniku kulinarnym".

Ju  sze  lat temu Jan "Jedno Danie" Kalkowski ubolewa  nad upadkiem sztuki 

babiarskiej w Polsce, pisz c: dzisiaj to tradycyjne ciasto dro d owe kupujemy przewa nie

gotowe u cukierników, ale niegdy  ka da szanuj ca si  pani domu piek a po swojemu 

(przepisy przechodzi y z matki na córk ).

By y dwa rodzaje polskiej baby. Jedna przysadzista, okr g a, z dziur  w rodku

pochodzi a z Polski centralnej. Na kresach wschodnich pieczono bab  cylindryczn ,

wysok  do 50 centymetrów. Obie posypywano mia kim cukrem albo polewano lukrem 

bia ym lub czekoladowym.

Ju  nie czas, by ciasto na bab  miesi , dlatego daruj  sobie przepisy – tyle zreszt

teraz rozmaitych przepisów. A poza tym prawdziwa pani domu i tak ma w asny! (MAJ)
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Rze ucha zielona 

Odrastaj  po niej w osy. Potrafi tak wzburzy  krew, pobudzi  skór  i wzmocni

cebulki w osowe, e czupryna wyrasta jak las. Dobra jest na bia  p e  kobiec  i na... 

katar; sok z niej usuwa piegi i "starcze" plamy pigmentowe. Jarzyna bardzo bogata w jod,

wskazana dla chorych na tarczyc . Polecana kobietom w ci y, karmi cym, chorym na 

cukrzyc , palaczom. Jadali j  m odzi Persowie, kiedy wyruszali na wojenne wyprawy. 

Rze uch  w herbie ma francuskie miasto Vernon, na pami tk  wizyty króla Ludwika 

wi tego, który wzmocni  si  rze uch  i ugasi  ni  pragnienie.

Zielona rze uszka na Wielkanoc nie tylko o ywi koszyczek ze wi conym, ale te

b dzie efektown  dekoracj .

Jak zamieni  k opoty na gotówk

Rozdzia  20, w którym pan Ga zka jedzie tramwajem, odczuwa cisk i 

nabiera dystansu. 
Joanna Oparek – Gabry

By a pora obiadu. Pan Ga zka siedzia  przy swoim biurku i czu , e wir pracy 
zaczyna poch ania  go ca kowicie. Cho  za oknem wieci o s o ce i z g odu ciska o go w
o dku – nie by  w stanie oderwa  si  od rubryk i wykresów. Z powodu braku funduszy 

pozwalaj cych na zatrudnienie specjalistów, pan Ga zka sam sobie sporz dza  raport
konsultingowy.

– Mo e by pan tak co  zjad ? – z trosk  w g osie zapyta a sekretarka. – Mo e
chocia  jaki  lunch? 

– A co mi tu pani – zirytowa  si  wytr cony z toku rozumowania – z lunchem 
wyje d a, kiedy mam tyle roboty, e nawet na kolacj  nie zd .

– Jak pan sobie chce – fukn a obra ona. – Sam pan mówi , e trzeba dopasowa  si
do zachodnich standardów, no to ja w a nie, jak pan widzi... 

Spojrza  na ni  p on cym wzrokiem i za ama  r ce.
– Pani Basiu – zaj cza . – Je eli z tego wszystkiego, co ja tu mówi em na temat 

standardów, tylko ten lunch utkwi  pani w pami ci, to chyba rzeczywi cie lepiej sobie 
pójd . Zreszt  i tak nic z tych wszystkich statystyk m drego nie wynika. Po szczegó owej
analizie dost pnych danych – dalej nie mam poj cia, czemu nam si  tutaj tak ci ko
pracuje.

Pani Basia wzruszy a ramionami.
– Mog  to panu bez adnego konsultingu wyja ni  – o wiadczy a bardzo pewna

siebie. – Pracuje nam si  niedobrze, bo straszne tu jest zamieszanie! 
– Hm – zastanowi  si  – a wie pani, e mnie te  tak wysz o. W tych procentach i

wska nikach... zamieszanie... – z westchnieniem powróci  do wertowania papierów. 
– A no widzi pan – powiedzia a triumfuj co. – Jak zechc , te  mog  by

konsultantem i to bez tych okropnych oblicze .
– Pani Basiu – zdenerwowa  si . – Co pani w ogóle opowiada! Konsultant to nie jest

takie sobie hop! Czy pani ma poj cie, ile oni zarabiaj ? Konsultant to musi by  strasznie 
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przenikliwy, mie  zmys  obserwacji, intuicj  i nie wiadomo co jeszcze. A przede 
wszystkim konsultant musi by  z zewn trz!

– Aaa – lekcewa co machn a r k . – Nie jestem przecie  z t  nasz  firm  tak
znowu bardzo zwi zana... Nie mam nawet prawdziwej umowy o prac . A je li chodzi o 
ten zmys , to ja tu w a nie zajmuj  si  g ównie obserwacj .

– No nie! – powiedzia  wstrz ni ty t  niefrasobliw  bezczelno ci .
– Ale w a nie, e tak – ci gn a z odcieniem dumy. – I nawet tak sobie na 

podstawie obserwacji pomy la am, e jakby ka dy mia  w asne biurko, to mo e wi kszy
by tu by  porz dek. Bo tak, to tylko wszyscy depcz  sobie po pi tach i robi  si  zgry liwi.
Ka dy konsultant panu powie, e w pracy najwa niejsza jest dobra atmosfera, a ja to 
mówi  ju  teraz i na dodatek za darmo.

– Hm – skonfundowa  si  pan Ga zka – hm... to mo e ja jednak pójd  i co  sobie 
zjem.

Z o y  papiery i odprowadzany uwa nym spojrzeniem pani Basi – wyszed . Po 
dwóch minutach by  ju  w pobliskim, nowoczesnym i zat oczonym barze fast food.
Rozmy laj c o przewadze hamburgera nad hot dogiem, sta  w kolejce, szturchany i
potr cany przez przechodz cych. Kiedy wreszcie otrzyma  swoje utrzymane w 
ameryka skich standardach po ywienie i z ulg  rozsiad  si  przy stoliku – z lewej strony 
pad o lakoniczne: mo na?

– Mo na – odburkn , jednocze nie trac c apetyt. 
M czyzna, który przysiad  si  do pana Ga zki, wygl da  przyzwoicie. Gdyby nie

fakt, e przysiad  si  nieproszony – mo na by powiedzie , e wygl da  nawet 
sympatycznie. Zjedli, wstali i rozeszli si , ka dy w swoj  stron . Pan Ga zka dotar  ju
niemal do firmy, gdy nagle dostrzeg  w t umu jakby znajom  twarz. 

– Aha – przypomnia  sobie – pan socjolog! Dzie  dobry. Znowu ankieta? zapyta  na 
widok kartek i d ugopisów.

– Ankieta – kiwn  g ow  socjolog. 
– Badamy teraz poziom agresji u mieszka ców metropolii z uwagi na zw enie.
– Ojej – zdziwi  si  pan Ga zka. – To my jeste my metropoli ?
– W pewnym sensie. Ze wzgl du na zw enie, jat najbardziej.
– Przepraszam – zawstydzi  si  troszeczk  – bo chyba nie bardzo rozumiem.
– Chodzi o to – student nabra  powietrza i rozpocz  wyk ad – e z powodu rosn cej

liczby ludno ci nasza przestrze  osobista nieustannie jest zak ócana. Taka si , prosz
pana, zrobi a ciasnota, e nie sposób zachowa  dystansu. Wrodzona potrzeba obrony 
w asnego terytorium nie mo e zosta  zaspokojona, bo wszyscy depcz  sobie po pi tach.

– A wie pan – przerwa  pan Ga zka – e ju  to dzisiaj s ysza em. Nasza sekretarka
uwa a nawet, e przez to ludzie robi  si  zgry liwi i w ogóle nie mog  pracowa .

– Ha! Zgry liwi to ma o! Oni robi  si  po prostu w ciekli! Wydziela im si , prosz
pana, adrenalina, wali serce. Przyst puj  do walki, instynktownie rzucaj  si  do ucieczki 
albo od razu dostaj  zawa u.

Pan Ga zka na wszelki wypadek zrobi  krok do ty u.
– To do widzenia! – krzykn  student i pomacha  mu ankiet .
W biurze nie by o ju  nikogo. Pozostawiony tam przera liwy ba agan wskazywa  na 

to, e pracownicy w nieopanowanym odruchu ucieczki – rozbiegli si  do domu.
Rozmy laj c o konieczno ci zmian organizacyjnych i przeklinaj c opiesza o  mechanika

— 70 / 87 — 



Teksty dla redniozaawansowanych zebra  i opracowa  W odzimierz Jakowlew © 2006 

samochodowego – pan Ga zka wraca  do domu tramwajem. Kiedy kasowa  bilet poczu ,
e kto  najwyra niej na niego napiera. Odwróci si  i zobaczy  niedu , opalon

blondynk . Tramwaj szarpn .
– O, przepraszam – u miechn  si  i po chwili doszed  do wniosku, e te teorie na 

temat agresji nale y jednak traktowa  z dystansem.
Ci g dalszy: pan Ga zka bierze urlop, ucieka w le n  g usz  i spotyka my liwego.

Pi kne dzieci

Powszechnie si  uwa a, e urodziwym, pi knym ludziom o wiele lepiej si yje. To 
dar niebios – uroda. Osoby, które sk onne s  upatrywa  we wra liwo ci na urod
wy cznie poci g seksualny, nie maj  racji. Przekona  je mo na przytoczeniem 
przyk adów chocia by z terenu przedszkola, gdzie aspekty seksualne chyba jeszcze do 
g osu nie dochodz , przynajmniej w tym samym wymiarze co w ród m odzie y i 
doros ych. Otó  badaczki ameryka skie, Karen Dion i Ellen Berscheid stwierdzi y, e ju
w przedszkolu dzieci s  wra liwe na atrakcyjno  fizyczn  swych rówie ników. W swoim 
badaniu Dion i Berscheid poleci y najpierw kilku niezale nym s dziom (studentom
ostatnich lat), aby ocenili atrakcyjno  fizyczn  dzieci ucz szczaj cych do przedszkola. 
Nast pnie na podstawie odpowiedzi samych dzieci ustali y, kto lubi kogo. Sk onno  do
oceniania ludzi poprzez urod  najwyra niej wyst pi a w odniesieniu do ch opców: ch opcy
fizycznie atrakcyjni byli bardziej lubiani ni  ch opcy nieatrakcyjni pod wzgl dem
fizycznym. Co wi cej, ch opcy nieatrakcyjni byli uwa ani za bardziej agresywnych. Kiedy 
mianowicie polecono dzieciom, by wymieni y kolegów, którzy je „straszyli", wskazywa y
najcz ciej nieatrakcyjnych ch opców. Oczywi cie, istnieje mo liwo , e nie adni
ch opcy byli bardziej agresywni i rzeczywi cie zachowywali si  w sposób wzbudzaj cy
strach u innych. Ale w tych badaniach nie obserwowano rzeczywistego zachowania dzieci
w przedszkolu. Istniej  jednak dane wiadcz ce o tym, e bez wzgl du na fakty ludzie 
sk onni s  przypisywa  mniejsz  win  dzieciom fizycznie atrakcyjnym. Dane te pochodz
 innego eksperymentu, przeprowadzonego równie  przez Karen Dion. Prosi a ona kobiety 

o przeanalizowanie sprawozda  (napisanych przez nauczyciela) z do  powa nych
awantur w klasie. Do ka dego sprawozdania do czone by o zdj cie dziecka, które 
rzekomo by o inicjatorem zaj cia. W niektórych przypadkach zdj cie przedstawia o
ch opca lub dziewczynk  o atrakcyjnej powierzchowno ci, w innych przypadkach –
ch opca lub dziewczynk  nieatrakcyjnych pod wzgl dem fizycznym. Badane kobiety
sk onne by y przypisywa  wi ksz  win  dzieciom nieatrakcyjnym i wyci ga  pochopnie 
wniosek, e i na co dzie  dzieci te zachowuj  si  nagannie. Gdy jednak dziecko 
przedstawione na fotografii by o fizycznie atrakcyjne, doro li sk onni byli usprawiedliwia
jego agresywne zachowanie. Jak to wyrazi a jedna z kobiet „(...) ona bawi si  grzecznie ze 
wszystkimi, lecz jak ka de inne dziecko mo e mie  czasem z y dzie . Jej okrucie stwo
(...) nie powinno by  traktowane zbyt powa nie".

Gdy w zupe nie takiej samej sytuacji, opisanej w dok adnie taki sam sposób jako 
winowajczyni  przedstawiono dziewczynk  nieatrakcyjn  fizycznie, typowa osoba badana 
stwierdza a: „My l , e to dziecko jest zupe nie rozpuszczone i nauczyciele
prawdopodobnie b d  mieli z nim k opoty. Przypuszczalnie dziewczynka ta b dzie
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próbowa a wszczyna  bójki z innymi dzie mi w swoim wieku (...) W sumie b dzie z ni
prawdziwy k opot". Oto jak atwo poddajemy si  sugestii. A mo e po prostu jeste my tak
wra liwi na pi kno? A tak narzeka si  na brak czy systematyczny spadek wra liwo ci na
walory estetyczne otoczenia. 

Co z tego jednak wynika? atwo zaobserwowa , i  niektórzy rodzice pi knych
dzieci nie najlepiej sobie ze swym atrakcyjnym fizycznie potomstwem radz . Nie umiej
we w a ciwy sposób pokierowa  rozwojem osobowo ci „pi knisiów". A warto pami ta ,
i  b dy wychowawcze pope niane wzgl dem bardzo urodziwych dzieci mszcz  si
bardzo. Nieracjonalny zachwyt wyra any przez rodziców, krewnych, znajomych nie 
pozostaje bez echa w kszta tuj cej si  dopiero psychice dziecka. Ma e pi kno ci zaczynaj
by  przekonane, e wszystko im si  nale y, e wszyscy powinni darzy  je sympati
niezale nie od ich walorów osobowo ciowych itp. Tymczasem w yciu mo e zdarzy  si
zupe nie inaczej, zw aszcza gdy w gr  wejdzie zazdro  rodze stwa czy mniej urodziwych 
cz onków grup rówie niczych. Rodz ca si  na tej p aszczy nie rywalizacja o wzgl dy
doros ych powoduje wiele reperkusji a  do faktu odrzucenia czy izolowania ze 
spo eczno ci dzieci cej. Dzieci najcz ciej sobie z takimi faktami radzi  nie umiej :
rodz ce si  frustracje pozostawiaj  rysy na charakterze, stosunku do siebie i do ludzi itp.
Niektórzy w latach doros o ci wspominaj  nie bez alu, i  przez wiele lat cierpieli 
wskutek niew a ciwej oceny ich przez otoczenie. P yn ce st d gratyfikacje (w tpliwej
zreszt  jako ci) obraca y si  najcz ciej przeciw nim samym. Zw aszcza od adnych
dziewczynek rodzice wymagaj  wi cej ni  od ich brzydszego rodze stwa, przyozdabiaj
je i nie pozwalaj  bawi  si  swobodnie, cz ciej wymagaj  permanentnych u miechów,
zmuszaj  do popisywania si  itp.

Zadziwiaj ce czasem s  reakcje matek na w asne urodziwe córki, by  mo e
wskutek niespe nienia si  ich w asnych pragnie  w tym wzgl dzie. Wiele matek sekunduje
dorastaj cym córkom, usi uj c na si  eksponowa  ich urod , przez co realizuje jakby swe 
w asne marzenia o karierze yciowej. Karier  t  w ich mniemaniu zapewni  maj
wy cznie urok osobisty i uroda wspierana czarem uwodzicielskim wystudiowanym na 
u ytek ycia towarzyskiego. Oddzia ywania dydaktyczne id  wi c wy cznie w tym 
kierunku i to niezale nienie od tego, czy córka ma zosta  gwiazd  filmow  czy tylko 
zdoby  m a, ale zasiadaj cego na eksponowanym fotelu. Dobór kole anek, kolegów, 
sympatii, przyja ni itp. musi wi c zdaniem takich rodziców by  starannie dobierany,
czuwaj , aby dziecko nie pope ni o niew a ciwego kroku itp., czym ca kowicie kr puj
rozwój indywidualno ci dzieci i m odzie y. Psycholog angielski Cliffton, cytuj c
wypowiedzi badanych przez siebie dziewcz t, które odznacza y si  szczególn  urod ,
podkre la, i  nadmierna rodzicielska czujno  irytowa a wi kszo  tych pi kno ci, e
czu y si  niejednokrotnie jak przedmioty, które kupiec ustawia na wystawie w taki sposób,
by przyci ga y oczy. Matki pi kno ci wcale nie dba y o wszechstronny rozwój
osobowo ci swych latoro li, lecz o to tylko, aby znale  kogo , kto takiej „perle" da 
w a ciw  opraw . Je li córki wy amywa y si  spod takiej kurateli – zrywane by y wi zi
rodzinne, co znów stawa o si  zacz tkiem nowych nieszcz .

Inny problem stanowi wpajana wielu pi knym dziewczynom od najwcze niejszych
lat wiara w czarown  moc roztaczan  przez urod  fizyczn . Wszczepione przekonanie o 
swej wyj tkowo ci emanuje na zewn trz nie tylko w dzieci stwie, nie tylko wzgl dem
swych rywali, gdzie jeszcze ostatecznie mo e to by  w jaki  sposób u yte, ale szczególnie
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niezno ne staje si  np. w ma e stwie. Niektóre dziewczyny przyzwyczajone do 
nieustannej adoracji, nawet kiedy dorosn , nie przestaj  mie  psychiki rozkapryszonego 
dziecka, pragn  natychmiast zaspokaja  swe zachcianki. Czy tak jest zawsze i czy tak by
musi? Oczywi cie, e nie. Nie jest te  prawd , by ludzie odznaczaj cy si  urod
prezentowali wi cej od bli nich bardziej przeci tnych. Winne jest tu raczej otoczenie. 
Rodzice nadmiernie opieku czy i troskliwi wyrz dzaj  dzieciom nie mniejsz  krzywd
ani eli osoby okazuj ce niech  czy nawet zazdro , co jest bardzo cz stym elementem w 
ustosunkowaniu si  ludzi do osób sowicie wyposa onych przez natur . Warto wiedzie , e
ju  we wczesnej m odo ci zaczyna przejawia  si  bunt przeciwko „innemu" traktowaniu. 
To w a nie bywa cz stym ród em wszelkich zaburze  emocjonalnych i
charakterologicznych u m odzie y. Symptomy takiego rozchwiania psychicznego mog
uzewn trznia  si  w sposób ró noraki. Najcz ciej jednak maskowaniem prawdziwych 
prze y , tak e nadmiern  pewno ci  siebie, brawur  lub nawet arogancj , a tak e
kra cowymi objawami, jak l kliwo , nie mia o , brak zaufania do ludzi itp. Aby
unikn  takich kosztów, ponoszonych w ko cu przez obie strony, tzn. posiadaczy
nieprzeci tnej urody i ludzi z nimi zwi zanych, najpro ciej b dzie traktowa  pi kne córki i 
przystojnych synów – normalnie, tzn. tak jakby ich cechy zewn trzne nie by y niczym
wa nym. Istotne natomiast jest rozbudzenie zainteresowa , ambicji i zgodnych ze 
zdolno ciami celów, ale w taki sam sposób, jak czyni si  to z dzie mi nie wyrastaj cymi
ponad przeci tno , to jest z my l , aby dzieci wyros y na ludzi pogodnych, 
sympatycznych, pracowitych i solidnych, zawsze pozostaj cych w mi ych stosunkach z 
najbli szym i dalszym otoczeniem. Oczywi cie – czego tu pomin  nie mo emy – w 
adnym przypadku nie powinni my wyrabia  w dzieciach i m odzie y przekonania, i  s

nie adne. To by aby tak e krzywda, bo niby dlaczego walory fizyczne i urok osobisty
mia yby wykluczy  szans  na szcz cie w yciu prywatnym oraz zawodowe sukcesy?
Baczna obserwacja rzeczywisto ci wykazuje, i  obecnie wsz dzie, nawet w zawodach
bardzo intelektualnych i niekobiecych, wiele jest pi knych kobiet. Dziewcz ta te ko czy y
trudne studia, wykazywa y si  nieprzeci tnym poziomem inteligencji, piastuj
odpowiedzialne stanowiska. Badania zachodnie (u nas brak analogicznych docieka )
ukazuj , i  pi kno ci, które wiedzia y, jaki u ytek zrobi  ze swych zarówno fizycznych, 
jak i intelektualnych mo liwo ci, by y córkami rozs dnych, nie przewra liwionych
rodziców, którzy nigdy nie czynili z urody córek przetargu czy klucza do wspania ej
przysz o ci, natomiast wskazywali drogi prowadz ce dzi ki pracy w asnej do 
maksymalnego rozwoju bogactw tkwi cych w osobowo ci ludzkiej. 

Nie miejcie z udze : nigdy nie zrozumiecie córki czy syna, je li nale  do 

generacji nazwanej w USA:

Pokolenie X
Dorota Terakowska 

Je eli 20-letnia córka czy syn nie prosz  Was o pieni dze na nowe ciuchy, a z domu
wychodz  ubrani tak, jakby w o yli na siebie wygrzebane w mietniku lachy; je li nie
oznajmiaj , e id  na dyskotek , lecz na technoparty; je li nie chc  ogl da  w telewizji 
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clipów z Madonn , tylko "acidowe kapele", za  na wideo ogl daj  po kilka razy filmy
Tarantino, a nie Felliniego – b d cie pewni: nale  do pokolenia X. Skoro tak, to Wy – 
bez wzgl du na tzw. wiek redni – jeste cie dla nich starcami, z których opini  naprawd
nie ma co si  liczy . Ale b d cie spokojni: to przeminie, tak jak przemin li hippisi lub 
punkowie.

Okre lenie "generacja X" wymy li  Amerykanin Douglas Coupland (tak zreszt
zatytu owa  swoj , dzi  ju  s awn  w USA, ksi k  na ten temat), za  owo "X" oznacza, 
e po prostu o tym pokoleniu wiemy tyle co nic. Zdaniem Couplanda jest nawet jeszcze 

gorzej: nie tylko nic o nim nie wiemy, ale nie potrafimy si  z nim porozumie .
Pokolenie X ma wiele charakterystycznych cech. Oto kilka z nich: 
WIEK: Mi dzy 18 a 30 lat. "Iksowcy" przed u aj  sobie, m odo  przez mo liwie

jak najd u sze przebywanie "na garnuszku" rodziców. 
WYGL D: Moda, której ho duj , nazywa si  "grunge" – co jest gwarowym 

okre leniem mietnika. I dziewczyny, i ch opcy maj  wygl da  tak jak np. bezdomni z 
Dworca Centralnego w Warszawie. Nosz  rzeczy zniszczone, za du e albo za ciasne,
nigdy w sam raz. Je li spodnie – to obwis e i dziurawe, je li sweterki – to postrz pione.
Najbardziej popularne s  jednak przepocone i wyblak e T-shirty, a na to byle jakie 
bawe niane koszule w krat . Fryzura nie ma znaczenia, w osy myj  rzadko, ale dziewcz ta
wpinaj  w nie mnóstwo zwyk ych, ordynarnych wsuwek, a niekiedy wr cz fryzjerskie 
przypinki do loków. Na g owie nosi si  naci ni t  g boko w óczkow  myck , a na
nogach – obowi zkowo rozpadaj ce si  adidasy, brudne trampki czy dziurawe tenisówki. 
Reklamy proszków do prania czy szamponów nie trafiaj  do tego pokolenia. 

KULTURA: Rzadziej czytaj  ksi ki, za to maniakalnie ogl daj  filmy, g ównie
Tarantino czy Ferrary, a wcze niej Jarmuscha. ycie jest, ich zdaniem, bardzo brutalne, a 
wiat le urz dzony, wi c gwa t, przemoc, narkotyki i krew na ekranie s  na miejscu, za

wy sze uczucia wr cz przeciwnie – s  godne wyszydzenia jako nieobecny w naszym
wiecie sentymentalizm. Lubi  muzyk  rockow , ale specjalnego gatunku: gardz

Madonn  czy Jacksonem, interesuj  ich tzw. acidowe kapele i muzyka "hard". Acid = 
kwas, za  kwasy ~ narkotyki. Hard = twardy. Muzyka "hard-acidowa" to po prostu
muzyka uprawiana przez muzyków rockowych b d cych na autentycznym haju lub 
przynajmniej pozuj cych na haj. "Haj" = stan wej cia w trans po za yciu narkotyków. 

NARKOTYKI: "Iksowcy" nie s  z zasady narkomanami, wi c nie wpadajcie w 
przera enie. Narkomani zdarzaj  si  w ka dym pokoleniu m odzie y. Ale oni lubi  zapali
sobie "trawk " i generalnie s  za zalegalizowaniem tzw. mi kkich narkotyków. 

IMPREZY: Dla pokolenia X nie istniej  prywatki czy dyskoteki. Oni chadzaj  na 
technoparty. Techno – czytaj: tekno – to szczególny rodzaj zmechanizowanej, niezwykle
rytmicznej muzyki, w której linia melodyczna nie ma znaczenia i prawie nie istnieje.
Istnieje g ównie rytm. Na technoparty musz  te  by  stroboskopy, czyli migaj ce
rytmiczne laserowe wiat a. Po czenie wietlnych efektów stroboskopu z monotonn ,
lecz natr tnie rytmiczn  muzyk  techno daje taki efekt, e ta cz cy wpadaj  w rodzaj 
transu. Gdy jeszcze przypal  hasz lub marych , b d  wezm  sobie "kwasa" – osi gaj
rzeczywi cie efekt transu. Potrafi  tak ta czy  godzinami, zw aszcza e partner czy 
partnerka nie s  potrzebni. Ka dy ta czy sobie i dla swoich psychicznych potrzeb. Jakich? 
Tego w a nie nie wie nikt. 
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WYKSZTA CENIE, PRACA: Coupland twierdzi, e pokolenie X zbiera dyplomy
dobrych szkól i uniwersytetów/ale – w przeciwie stwie do ambitnych yuppies, ubranych 
zawsze w garnitury; i marz cych o szybkiej karierze – ci m odzi ludzie nigdzie si  nie 
spiesz : ani do tego, aby si  usamodzielni  i opu ci  dom rodziców, ani by znale
atrakcyjn  prac . ycie nie jest gr , w któr  warto w o y  wysi ek – twierdz . Wielu z 
nich jest na zasi ku, inni api  byle jakie dorywcze prace. S owo "kariera" jest w tym
rodowisku le widziane. 

FILOZOFIA YCIA: Pokolenie X nie filozofuje na temat ycia, bo... ycie nie ma 
sensu, a w ogóle to nikt z nich nie ma adnej przysz o ci przed sob  – twierdz . wiat
zosta  zepsuty przez pokolenie ich rodziców, a wszystkie lepsze posady i tak s  ju  zaj te.
Te  przez rodziców. ycie pokolenia X toczy si  w czasie pog biaj cego si  kryzysu 
wszelkich warto ci, wi c warto ci te  nie ma co szuka . Autorytety nie istniej , Ko ció
czy w ogóle religie nie licz  si , mo na jedynie wegetowa  z dnia na dzie .

WIZJA WIATA: Pokolenie X jest obezw adnione przekonaniem, e ca y wiat,
wszystkie instytucje i w adza opanowane s  przez starców. Tyle e dla pokolenia X 
starcami s  ju  czterdziestolatkowie. Znajomy "iksowiec", po rozmowie z 
pi dziesi cioletni , inteligentn  pani , powiedzia : "Ta staruszka nie kuma, o czym ja 
mówi ..."

POLITYKA: wiat polityki jest pokoleniu X ca kowicie obcy. Patrz  oni
zdegustowani na "staruszków", którzy – ich zdaniem – maniakalnie czytaj  wiadomo ci
polityczne w gazetach/ogl daj  serwisy informacyjne w TV, czy s uchaj  ich w radiu. 
Zdaniem rasowego "iksowca" to, co w poniedzia ek powiedzia  premier Oleksy, a we 
wtorek prezydent Wa sa, nie ma kompletnie znaczenia. 

Wszystkie poczytne tygodniki, telewizja, wielkie domy mody i agencje reklamowe
próbuj  bezskutecznie wykorzysta  dla siebie tak styl grunge, jak i wyprodukowa  towary
adresowane do pokolenia X. Jednak Cindy Crawford czy Claudia Schiffer nigdy nie b d
wygl da  tak, jakby w o y y na siebie ciuchy wygrzebane na – wystylizowanym co 
prawda, ale jednak – mietniku. Z reklamy pokolenie X si mieje, za  telewizj  ogl da w 
specyficzny sposób: ca y czas przerzucaj c pilotem z kana u na kana .

JE LI WASZE DZIECI S  "IKSOWCAMI" – to nie martwcie si . Douglas 
Coupland, dzi  lat oko o 30, napisa  swoj  ksi k , gdy mia  lat 27 i byt bezrobotnym 
dziennikarzem. W sposób nie*, spodziewany dla siebie samego – gdy  te  uwa a  si  za
"iksowca", który nie ma adnej przysz o ci – jego napisana w 1992 r. ksi ka sta a si  w 
USA superbestsellerem. Jak przysta o na autora super-bestsellera, Coupland sta  si
b yskawicznie bogaty, mieszka dzi  we w asnej willi, w raju bogaczy, czyli w Kalifornii,
ma zastrze ony numer telefonu, s owem – zrobi  rzecz zakazan  dla "iksowca", czyli 
karier .

Wasze dzieci te  wkrótce si  postarzej , znajd  w ko cu prac , mo e si  im ona 
nawet spodoba, wst pi  w zwi zek ma e ski, b d  mie  w asne dzieci – i z ogromnym
niepokojem b d  patrze , jaka kolejna pokoleniowa moda obezw adni na pewien czas ich 
potomków. Nie w tpi , e b dzie ona o wiele gro niejsza ni  moda na bycie 
reprezentantem pokolenia X i ubieranie si  w stylu mietnikowym. Gdy  ka da kolejna 
m odzie owa moda musi czym  bulwersowa  pokolenie rodziców, a tymczasem 
wi kszo rodków ju  zosta a wyczerpana... 
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Pierwsze kroki we dwoje
Michalina Wis ocka

wiat zmienia si  wokó  nas w zawrotnym tempie. Czy by cz owiek móg  si  nie 
zmienia , gdy z dnia na dzie  niemal e zmienia si rodowisko, w którym yje? Zmienia
si  na pewno i to w ró nych dziedzinach ycia, a rodzice i wychowawcy chc  na si
utrzyma  m odzie  w opracowanych troskliwie i niezmiennych ramkach obyczajowo-
seksualnych.

Sta e usi owania doros ych zmierzaj ce do roz adowania w najrozmaitszy sposób 
napi cia seksualnego u m odzie y wydaj  si  troch  nielogiczne w wyborze metod. Z
zainteresowaniem czytuj  w prasie oraz niektórych wydawnictwach dla m odzie y
powa ne rozwa ania na temat: co by tu da  m odzie y zamiast? Padaj  propozycje: sport,
gimnastyk , nauk  itp. A wi c rzecz stawia si  na g owie!

Trudno przecie  zaproponowa  cz owiekowi sen zamiast picia, a oddychanie 
zamiast jedzenia. Nie my skonstruowali my nasze organizmy takimi, jakimi s , musimy
wi c pogodzi  si  z sytuacj , e jednych funkcji innymi zast pi  si  nie da, mamy
natomiast obowi zek zharmonizowa  ich dzia anie.

Niecelowe jest budowanie pot nych tam, które i tak zostaj  zrywane przez ycie.
Czy nie jest lepiej przyj  rol yczliwego obserwatora, staraj c si  w miar  potrzeby 
pomóc m odzie y dyskretnie i przyja nie, ukierunkowuj c nurt jej ycia osobistego.
Udost pni  rzetelne materia y naukowe z biologii, anatomii, fizjologii, seksuologii,
higieny itp., aby mog a si gn  do nich w razie potrzeby i budowa  swój przysz y wiat, w 
którym b dzie y , zgodnie z w asnym, najbardziej odpowiadaj cym jej modelem.

Nie nale y rozpoczyna  zbyt wcze nie

Uczuciowo  cz owieka dojrzewa z wiekiem i pod wp ywem kolejnych nauczycieli
mi o ci. Od urodzenia dziecko uczy si  mi o ci od matki, potem od ojca i przyjació .

Je eli m odzie  mi dzy okresem dojrzewania a szesnastym rokiem ycia
rozpoczyna wspó ycie p ciowe, to stosunki fizyczne wyprzedzaj  okres rozwoju 
psychicznego, w którym kszta tuje si  uczuciowo . Podobnie jak niemowl  i ma e
dziecko, pozbawione w dzieci stwie mi o ci matki, cierpi w pó niejszym yciu na 
niedorozwój uczuciowo ci – rozpocz cie kontaktów seksualnych w nied ugim czasie po 
okresie pokwitania (dwunasty – szesnasty rok ycia) mo e spowodowa  deformacj
psychiczno-uczuciow  któr  nazwa am chorob  „bezmi o ci".

M odzie  rozpoczynaj ca kontakty seksualne przed szesnastym rokiem ycia, zanim 
nauczy si  przyja ni i nawi zywania wi zów uczuciowych z drugim cz owiekiem, traktuje
wspó ycie seksualne jako jedn  z przyjemno ci rz du zjedzenia ciastka, wypalenia
papierosa czy pój cia do kina. Stosunek fizyczny jest celem samym w sobie i nie zostaje 
w czony w ca okszta t ycia uczuciowego m odego cz owieka.

Z wiekiem rozwija si  klasyczna posta  podrywacza czy podrywaczki, chyba e
m ody cz owiek napotka na drodze swego ycia partnerk , która twardo nie ust puj c w 
sprawach kontaktów fizycznych zmusza go swoj  postaw  do przywi zania si  i 
pokochania jej. W pozosta ych przypadkach styl ycia podrywacza utrwala si , daj c w 
efekcie skutki szkodliwe nie tylko dla ch opca czy dziewczyny, ale równie  dla ludzi z ich 
otoczenia, a nawet dla spo ecze stwa, w którym yj .
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Podrywacze maj  w asny sposób bycia i obyczaje. W jakim  okresie swojego ycia
zawieraj  zwi zki ma e skie na pod o u jedynie poci gu seksualnego. Znana jest 
nietrwa o  tego rodzaju wi zów, a w efekcie równie  nietrwa o  ma e stw. ycie we 
dwoje wype niaj  – prócz porywów seksualnych – robieniem pieni dzy, zbieraniem 
przedmiotów, wycieczkami zagranicznymi i zabijaniem nudy we dwoje na wszystkie
mo liwe sposoby. 

Nietrwa o  zwi zków ma e skich zawieranych przez takich podrywaczy rzutuje
jeszcze na jedno zagadnienie. Ma e stwa takie nie pragn  mie  dzieci. Dziecko wi e
partnerów, komplikuje ycie, ogranicza swobod , wreszcie utrudnia odej cie. W
ostatecznych konsekwencjach tego rodzaju uk adów wybitnie narasta cz sto  rozwodów i
maleje liczba dzieci w rodzinach. 

Wniosek nasuwa si  prosty: rozpoczynanie wspó ycia seksualnego mi dzy
dwunastym a szesnastym rokiem ycia nie jest bynajmniej przejawem post pu i
„nowoczesno ci", ale wykrzywieniem prawid owego rozwoju i ród em wielu komplikacji
nie tylko w yciu jednostki i rodziny, ale w dalszych konsekwencjach i w yciu
spo ecze stw. Oczywi cie w tej regule, jak w ka dej, mog  by  wyj tki: zdarza si , e
m odzi zaczynaj cy ycie seksualne w czternastym czy pi tnastym roku ycia pokochaj
si  i stworz  kiedy  udane i szcz liwe ma e stwo, ale jak w ka dym materiale
naukowym, dotycz cym organizmów ywych, potwierdza to tylko s uszno  regu y. Po 
rozpocz ciu deformacji psychiczno-uczuciowych, jakie powoduje przedwczesne 
rozpocz cie wspó ycia, warto si  zastanowi  nad stron  fizyczn  tego zagadnienia. 

...

Kiedy zacz ?

Przyjrzyjmy si  teraz drugiemu okresowi mi o ci m odzie czej mi dzy
siedemnastym a dwudziestym pi tym rokiem ycia. W tych granicach przeci tnie
rozpoczyna si  wspó ycie seksualne. 

Zakochani i w tym wieku nie powinni zaczyna  od stosunku, poniewa  m czyzna
jest w pe ni dojrza y fizycznie i zdolny do prawid owych odczu  seksualnych, a kobieta 
rozpoczyna dopiero swoje mi osne wykszta cenie. Jej rol  we wczesnym okresie mi o ci
jest budowanie przyja ni i wspólnego wiata uczuciowego, wzbogacanie prostych dot d
odruchów seksualnych ukochanego o ca  komponent  uczuciow . Kobieta jest w wiecie
uczu  przewodnikiem i nauczycielem. Mi o  ich b dzie taka, jak  ona zbuduje dla
obojga. M czyzna natomiast rozwija stopniowo jej wra liwo  seksualn  przez kolejne 
stadia pieszczot od wst pnych do coraz bardziej intymnych. Do niej nale y utrzymanie
mo liwie jak najwolniejszego tempa, co jest korzystne dla niego i dla niej. 

W pierwszych latach mi o ci, jak zreszt  i w pó niejszych równie , nale y zwróci
szczególn  uwag  na rol  kobiety w hamowaniu zap dów seksualnych partnera. Ma to 
szczególne znaczenie dla prawid owego rozwoju jego uczuciowo ci i mi o ci do partnerki
oraz dla stworzenia jej startu seksualnego. Ponadto istnieje jeszcze jedna sprawa, bardzo 
wa na w stosunkach mi dzy kochankami. My l  o inicjatywie seksualnej wychodz cej od 
kobiety. Najcz ciej bywa tak, e m czyzna patrzy krytycznie na inicjatyw  kobiety w 
sprawach seksu, nawet je eli jest bardzo zakochany. 

Niejedno pi knie zapowiadaj ce si  uczucie zmar o przedwcze nie, gdy dziewczyna
wyprzedzi a w inicjatywie seksualnej ch opca. Tu krzykniecie na mnie z oburzeniem: – A
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gdzie równouprawnienie? W sferze p ci nie ma i nie b dzie nigdy identyczno ci
odczuwania. Z zasadniczymi ró nicami i odmienno ci  psychoseksualn  m czyzny i 
kobiety trzeba si  pogodzi  jak z faktem, e m czyzna nigdy nie b dzie rodzi  dzieci. 

Babcie nasze twierdzi y, ze „m czyzna to my liwy, a kobieta – ptaszka, na któr
poluje". Im trudniejsza do upolowania czy z owienia, tym cenniejsza. Nie odbierajcie, 
dziewcz ta, waszym ch opcom przyjemno ci polowania na cenn  zdobycz. Niech poluje, 
niech stawia skomplikowane pu apki, niech zdobywa z wielkim nak adem wysi ku i 
pomys owo ci swoj  kobiet . Niech do ostatniej chwili nie b dzie pewny, „czy ryba ju
wzi a". Wtedy dopiero b dzie przekonany, e posiad  rzecz niezwyk  i bezcenn .

Wracaj c do zagadnienia, kiedy zacz , nie twierdz  równie , e najlepszym 
momentem do rozpocz cia wspó ycia seksualnego jest zawarcie ma e stwa i e
powinno ono zacz  si  dopiero po lubie. Ma e stwo to umowa na d ugie, nieraz na ca e
ycie i trzeba, oprócz aspektów uczuciowych i innych, wzi  równie  pod uwag  spraw

doboru fizycznego. Mo na decydowa  si  na ma e stwo, gdy wszystkie elementy,
uczuciowe i fizyczne, zostan  wzgl dnie zharmonizowane.

...

Gra w zadziwianie
Jerzy Bralczyk

reklama musi by  oryginalna, ma zwraca  uwag  – prowokowa  i aktywizowa
odbiorc
reklama to sztuka redukcji – im komunikat krótszy, tym lepszy. 

Oryginalno  i zwi z o  to cechy dobrych sloganów. Ale oryginalno  prowadzi 
do narusze  normy, a zwi z o  – do niejasno ci. Naiwno ci  by oby s dzi , e wytrawni 
manipulatorzy, za jakich musimy uwa a  twórców reklamy, nie zdaj  sobie sprawy z tych
zagro e . Mo na wr cz uwa a , e przemy lnie wnioskuj  w odmiennej kolejno ci: to 
naruszenie normy wywo uje wra enie oryginalno ci, naruszajmy wi c norm ! Je li
zwi z o  daje niejasno  – tym lepiej! Niejasny komunikat pobudza do my lenia, je li
dojdziesz, o co w nim chodzi, ucieszysz si , je li nie – tym bardziej ci  on zaintryguje! 

A zreszt ... Komunikat reklamowy ma struktur  tak prost , e pomy ki by  nie 
mo e. Sk ada si  w istocie z dwóch krótkich cz ci: nazwy produktu (us ugi, itp.) i rady 
(pro by, nakazu): kup, skorzystaj! Reszta to retoryka. Kupuj cy to ju  wie. Wie, e
informacje o produkcie s  tak z perswazj  stopione, e ich wyró nienie nie jest mo liwe.

e "ekonomiczny w eksploatacji", "oryginalny" i "przyjazny dla otoczenia" – to formu y
wzgl dne, których prawdziwo  jest zale na od punktu widzenia. e "sprawdza si  w 
praniu" i "naszej kopii adna nie skruszy" nie mówi  nic o cechach produktu, a na celu 
maj  tylko wywo anie przyjemnych skojarze  ze znan  frazeologi . e "teraz nie musisz
si  ju  martwi " jest prawdziwe tylko dlatego, e nie zawsze musimy si  martwi .

To wszystko odbiorca wie i jednocze nie chce, eby reklama dalej go próbowa a
zjedna . Jest rozpieszczony i czeka: co te  nowego wymy licie wy, których istnienie ode
mnie zale y? Do czego i jak b dziecie mnie próbowali zach ca ? Wysilcie si , wymy lcie,
czego jeszcze nie widzia em, sprawcie, ebym si  zadziwi  i zachwyci , ebym zastanowi
si  i ukontentowa !
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Gra reklamy z odbiorc  nie ma okre lonych regu . Pozorna krytyka zmienia si  w 
komplement, zagadka jest pozdrowieniem, a w tpliwo  – podzi kowaniem. Czasem ta 
gra dra ni. Przyjemnie zaintrygowany pytaniem: "Kim jeste ?", ostygam czytaj c na
nast pnej stronie: "Kimkolwiek jeste , mamy co  dla Ciebie". Nie jestem kimkolwiek, nie
skorzystam. Cz ciej jednak cieszy i bawi. Ogromna wi kszo  zwolenników reklamy
znajduje w niej zabaw , rozrywk . Powtarzalno  tej rozrywki nie przeszkadza. art wiele 
razy opowiedziany nie mieszy, ale zabawn  reklamow  historyjk  mo na ogl da
wielokrotnie.

Te gry i arty dotycz  cz sto j zyka. Nag e od wie enie dawnego porzekad a czy 
cytatu, zastanawiaj ca wieloznaczno , prowokacja gramatyczna cz sto stanowi  o 
sukcesie reklamy – je li niekomercyjnym, to przynajmniej estetycznym. Ale wszystko 
zale y od nastawienia. Odbiorca yczliwy dostrze e urok w tym, co nie yczliwego
rozdra ni. Ameryka ska babcia dziwi ca si : "To wy nie u ywacie Ace?", ma pa ciesz ca
si : "Jaka czy ci apa" – jednych b dzie coraz bardziej wzrusza  i cieszy , innych
denerwowa  i z o ci .

Jawne naruszanie normy cz ciej dra ni. Tak jest z lu nym stosunkiem do ortografii
("super-cena", "nie pogoda") i gramatyki ("zwyci zca – jakby na to nie spojrze !").

wiadome niegramatyczno ci ("pora na cienkiego kolora", "z impetem wci g") maj
swoich zwolenników, ale, jak si  zdaje – niewielu. Z trudno ci  przywykamy do tego, e
"biel mo e by  jeszcze bielsza", a Kasia b dzie mia a "do czterech ubytków mniej".

Ale naruszanie regu  tekstowych, zwyczajów j zykowych wynika  mo e nie tylko z 
inwencji. Mo e by  pochodn  niezdarnego t umaczenia, ch ci powiedzenia zbyt wiele,
zwyk ej j zykowej nieporadno ci. Ujawnia te  nieautentyczno  sytuacji; wida , e
nadawcy nie o to idzie, by co  mi powiedzie  naprawd . Kiedy dowiaduj  si , e
przebadano tysi ce dzieci i s ysz  potem – "oto dowód", to czekam udowodnienia, e
przebadano. Tymczasem dowodem jest to, e " adna pasta nie zwalcza kamienia lepiej". 
To nie dowód, my l , i denerwuj  si . Kiedy poznaj on , która "upiera si  przy 
tradycyjnych rodkach", gdy jej nowoczesny m  od dawna stosuje reklamowany
preparat, to nie mog  pogodzi  si  z tym, e przekonuj c si  w ko cu do racji m a – ona
i "tak dopnie swego". Dziwi mnie nieprzyjemnie zbyt du a zawarto  pytania – "Czy 
nowy lepszy proszek usunie nawet najgorszy brud?", bo oczywisto  odpowiedzi obra a
moje zwyczaje j zykowe.

Gorzej jeszcze, gdy reklama zaczyna dzia a  wbrew oczywistym zamierzeniom.
Panienka ma dzi  randk  i... upie . aden k opot! Po szesnastu myciach g owy upie
znika i randka si  udaje. Czas w reklamie rz dzi si  innymi prawami. "Sze  miesi cy po
wizycie u stomatologa stan z bów i dzi se  mo e si  wyra nie pogorszy !" Mo e lepiej 
zaniecha  tych wizyt... 

K opot z tym, e cz sto nie wiadomo, czy dziwaczny komunikat jest efektem 
lu nego stosunku do zwyczajów, logiki i norm – czy mo e wiadomym pobudzaniem 
aktywno ci odbiorcy. Czy na przyk ad wieloznaczno  sloganu bierze si  z 
niedopatrzenia, czy te  w d eniu do skrótu nadawca godzi si  na ni ? A mo e uwa a, e
to zwi kszy atrakcyjno  przekazu? 

"Dove nie wysusza skóry jak myd o". Zapewne nie. Ale, co to te  znaczy  mo e?
Po pierwsze: myd o wysusza skór , a Dove nie. Ale czy naprawd  Dove nie wysusza 
skóry? Nadawca komunikatu nie musi tego udowadnia  – mo e odwo a  si  do innego 
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znaczenia: Dove nie wysusza skóry tak, jak to robi myd o; robi to inaczej, mo e mniej,
mo e bardziej, nie wiadomo, ale nie tak. Nie jak myd o. Odbiorca nieufny nie mo e si
zatem przyczepi . Ci, co chc wiat ca y widzie  pi kny, mog  si  z tego sloganu 
dowiedzie , e Dove nie wysusza skóry, zupe nie tak samo, jak myd o. Po prostu – nic jej 
nie wysusza. Ale mamy te  odbiorców przewrotnych. Dla nich mamy znaczenie
dodatkowe, mo liwe tu dzi ki nieobecno ci przecinka. Dove nie wysusza takiej skóry,
która przypomina myd o.

Moj  j zykow  wra liwo  reklama zaczyna wysusza .

Prezent dla wujka
Janusz Przybysz

Sam nie wiem po co, lecz odwiedzi em wujka. Mo e chcia em ucieszy  staruszka, a 
mo e mnie poci gn o w lat dawnych czar, gdy z wujkiem chodzili my w zbo u – w
ka dym razie owin em si  szalikiem i wyruszy em jesieni .

Wujek y  z dala od wielkich miast i daleko od wsi, w samym rodku lasu. Do
wujka je dzi o si  kolejk  w skotorow , a potem jeszcze kawa  sz o. Kolejka brz cza a
elastwem i wolno pe z a p ytkim wykopem przez p askie i nudne pola. W lesie by o ju

cicho i tylko czasem jaki  trzask doszed  z g stwiny albo co  za opota o gór . Pachnia o
wilgoci , a buty mi kko wtapia y si  w gruby ko uch ó tych i mokrych li ci, których 
masa za ciela a wszystko dooko a.

Domek wujka zaczernia  przed zmrokiem, ale w prawym oknie pe ga o nik e
wiat o i przez szyb  ujrza em wujka. Wujek pi kny nie by  nigdy, a lata nie doda y mu

urody i patrz c teraz z lasu na wujka, pomy la em, e w a ciwie wujek wygl da jak stary 
czarownik szczepu Baluba, którego widzia em ostatnio w filmie podró niczym.

Zastuka em w szyb  i wujek, który w wietle lampy naftowej w a nie odczynia
jakie  uroki z zio ami przy stole, uniós  g ow  i patrza  w ciemno , nic nie widz c.

— Czy tam kto  jest? – zapyta  ni to mnie, ni siebie. 
Zastuka em jeszcze raz i przyklei em nos do szyby. 
— Kto tam tak stuka, u licha? – powtórzy  wujek. – Kto tam stoi za tym oknem?
Przeszed em do ciasnej sionki i zaraz zapachnia o zielskiem, jab kami i staro ci . W

sionce by o czarno, ale ju  uchyli y si  drzwi i w ó tym prostok cie stan  wujek z lamp .
— To ty? – zawo a  jeszcze z niedowierzaniem.– Nie. To niemo liwe.
— A jednak – powiedzia em z rado ci . – Jak dawniej. Znów u wujka. 
Obejmowa em teraz serdecznie wujka i lamp , a wujek ciska  mnie, chuchaj c

czosnkiem i poklepuj c po ramieniu.
— Wejd ! Wejd ! – zaprasza . – Wi c to jednak ty! 
Po czym zastanowi  si  g biej i doda :
— A... ty, to znaczy... kto? 
Przygas em nieco, ale popatrzywszy na twarz wujka, star  i zwi d , rych o

odzyska em kolory. 
— Siostrzeniec wujka – powiedzia em z dum .
— Siostrzeniec! – powtórzy  wujek. – No, je eli siostrzeniec, to ci gaj szalik – 

rozpogodzi  si .
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Usiedli my, ja od drzwi, a wujek naprzeciw, patrzeli my na siebie, a wujek
przekrzywia  g ow , jakbym usiad  krzywo i jakby usi owa  przystosowa  oczy do tego 
skrzywienia, aby zobaczy  mnie prosto. 

— Wi c to jeste  ty – powiedzia  wolno. – Prosz , prosz . – A potem doda : – 
Dobrze wygl dasz.

— Wujek równie ! – odwzajemni em si . – wietnie si  wujek trzyma... wigoru 
wujek pe en... rumiany... czerstwy wujek... 

Wujek kiwa  si  z zadowoleniem.
— A ty jeste ... ty jeste ... – zacz .
— Zdrowy – zapewni em. – Równie  zdrowy i pe en ycia, naprawd  nie narzekam. 
— Nie o tym my la em – przerwa  wujek. – Pyta em, czy ty jeste ... czy ty jeste

Norbert?
— Norbert?! – zawo a em. – Ale  nie! Ja jestem Hipolit. Przecie  wie wujek, e

Norberta przywali o wtedy w lesie przy wyrobie. 
— A! – mrukn  wujek. – Teraz sobie przypominam... A wiesz – doda  po chwili – 

by em przekonany, e to ciebie przywali o... Szkoda – westchn . – Lubi em Norberta, 
weso y to by  ch opak... No, ale nie martw si ! – klepn  mnie przyja nie. Nic nie 
poradzimy.

Siedzia em teraz nieco zmro ony i zastanawia em si , czy istotnie najlepiej 
zrobi em, jad c do wujka. Ten nasz wspólny wiat, który jeszcze rano od y  we mnie tak
plastycznie, by  ju  tak daleko, e pewnie nie istnia  wcale. Wujek ju  mnie pochowa  po 
chrze cija sku, jak trzeba, i ju  by em za atwiony dla wujka, a tu taka niespodzianka:
siedz  sobie przed wujkiem, jakby nic si  nie sta o. Nic dziwnego, e wujek patrza  na 
mnie jak na nieboszczyka, bez pretensji wprawdzie, ale przecie  z widocznym alem. Nie 
powinienem by  przyje d a  do wujka. Licho mnie tu przynios o do tego wujka, do lasu, 
jesieni .

Siedzieli my wi c naprzeciw siebie za sto em i nic nie mówili my, bo ka dy my la
swoje, wci  pachnia y jab ka i zio a, stary dom trzeszcza , knot w lampie kopci  i nagle 
rozpali  si  szerokim p omieniem.

— Wi c ty jeste  Hipolit – pokiwa  wuj. – Prosz , prosz .
Potem wsta , o ywi  si  i zakrz tn .
— Wiesz – powiedzia . – Dobrze, e przyjecha e , Hipolicie. Nagadamy si ,

powspominamy, ile to my si  lat nie widzieli my. Ale najpierw – przygrozi  mi –
przygotujemy sobie herbatki. W a nie zaparzy em wie  lip . Lubisz lip ? – upewni  si .

Cz apa  po ciasnym pokoiku, zgarn  ze sto u zio a, postawi  fajansowe kubki i 
blaszane pud o malowane w pi kne kolory. 

To pud o te  by o kawa em czasu, który odszed . Kiedy y a ciotka, zawsze by o w 
nim pe no ciastek domowego wypieku, cz sto tam zagl da em, a  ciotka dziwi a si , e
wujek tak polubi  ciastka. Ale teraz pud o pachnia o star  blach , wujek zdj  wieko, 
patrza  do rodka, a potem odwróci , stukn  w dno i z pud a wysypa y si  tylko okruchy, 
pewnie jeszcze pami tkowe, po ciotce. 

— No wi c, nie ma ciastek – powiedzia , odstawiaj c pud o. – A s dzi em, e
jeszcze s .
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Si gn em do kieszeni i wyj em cygaro, kupione specjalnie dla wujka. Cygaro by o
kuba skie, w po yskuj cym etui z nakr tk , wujek patrza  i d ugo nic nie rozumia , takich
cygar wujek jeszcze nie widzia , nie domy la  si  nawet, e mog  by  takie cygara. 

— Cygaro dla wujka – powiedzia em.
— Cygaro? – zdziwi  si . – To ci cygara robi  teraz! Dawniej takich nie by o.
— Niech wujek zapali – zach ci em.
— Ach, nie – wystraszy  si . – Szkoda cygara. Schowam na pó niej.
Patrzy em na wujka i pomy la em, e chyba wujek le robi. Wujek nie powinien ju

chowa  na pó niej, pó niej to ju  nie b dzie nic, pó niej przyjdzie taka noc albo taka inna 
godzina w samo jasne po udnie, e wujek poczuje nagle, e dzieje si  co , czego wujek nie 
zna i czego nigdy jeszcze nie by o. I potem nie b dzie ju  wujka, zostan  tylko zio a,
kubki fajansowe, pud o, po ciastkach i to cygaro. Wujek naprawd  powinien je zapali .
Pó niej to czasem jest nigdy. 

— yj  tu sam jak pustelnik – powiedzia  wujek. – Tu nawet wilków nie ma. 
Dawniej dochodzi a tu taka jedna, ze wsi, winie nakarmi  i pomóc przy obej ciu, ale ju
jej nie ma. 

— Umar a...
— Nie. Utopi a si . Pokiwa em ze zrozumieniem. To istotnie by a ró nica.
— Zacna kobieta – podj  wuj. – Du o pomog a,
— Powinien wuj rozgl dn  si  za inn .
— A po co? wi  ju  nie ma. Par  kur zosta o, ale nawet nie wiem ile, jak wyjd  do 

lasu, czasem tydzie  nie ma ich w domu. Tu dzie  do dnia podobny, tu si  nic nie dzieje. 
Raz, pami tam, poszed em do wsi, bo kino przyjecha o. Poszed em popatrze , jakie jest to
ich kino, ale powiadam ci, to nie to co dawniej. Dawniej by o kino. Z Eugeniuszem Bodo 
– doda . – Teraz nie ma takiego kina – westchn . – By e  kiedy  w kinie? – zainteresowa
si .

— Kiedy ... tak – powiedzia em wykr tnie. Chodzi em wprawdzie do kina kilka 
razy w tygodniu, ale po co ja mia em wywleka  to swoje kino w a nie tu, przed wujkiem, 
dla którego kino sko czy o si  z Eugeniuszem Bodo. 

— No widzisz – pochwali  wujek. – Nie warto. Lepiej sobie pochodzi , kury 
oporz dzi , czego wi cej potrzeba cz owiekowi? Pewnie, czasem bywa, e poczuj  si
sam. Kiedy przyjdzie jaka  wichura noc  i ca y las dudni dooko a, chcia by cz owiek
gdzie  bli ej ludzi. 

Si gn em do torby. Torba sta a pod sto em, ju  dawno si gn bym po torb , ale 
chcia em to zrobi adnie i uroczy cie i w odpowiednim czasie. Teraz taka chwila 
nadesz a, wuj zacz  o samotno ci w pustym domu, w g stym lesie w ród wichury. 

— Wie wuj co? – zacz em, podnosz c torb . – Mam tu co  dla wuja. 
Niespodziank . Ucieszy si  wuj.

— Niespodziank ? – podniós  wuj brwi. – No prosz . Norbercie, Norbercie – 
przygrozi  mi – ty mnie psujesz. 

— Hipolicie – poprawi em.
— A tak, Hipolicie – poprawi  si  wuj. – S usznie. Norberta przywali o. No wi c, co 

te  ty mi przywioz e ?
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Milcza em, rozpakowuj c powoli i u miechaj c si , aby przed u y  jego 
oczekiwanie i sprawi  tym wi ksz  przyjemno . Wuj patrzy  mi z napi ciem na palce, 
papier szele ci , sznurki schodzi y z paczki opornie, w ko cu spad y.

— Prosz ! Ma wujek – roz o y em papiery. – Radio! 
Zamilk em i przez chwil  pozwoli em wujkowi ogl da , aby si  nacieszy .
— Teraz wujek nie b dzie sam – powiedzia em.
Wuj patrzy  nieruchomo, a potem wyraz napi cia znik  z jego twarzy, ust puj c

miejsca wielkiemu spokojowi.
— Radio przywioz e  – powiedzia . – Hm – u miechn  si . – To bardzo adnie z 

twojej strony... A wiesz – doda  – my la em, e przywioz e  tyto  i fajk . Cz sto my l  o 
fajce. Czego to si  staremu zachciewa? No, ale ju  dobrze. Wi c mówisz, e przywioz e
radio.

Ustawi em na rodku sto u niedu y bateryjny odbiornik. Radio nie by o nowe, ale 
by em do niego bardzo przywi zany, by o to radio po babce, d ugo babce s u y o, a kiedy 
babk  powie li na cmentarz, zabra em je i odt d s u y o mi wiernie. Ale wczoraj 
postanowi em da  radio wujkowi. „Co on ma z ycia ten stary wujek – pomy la em – 
niech ma chocia  radio."No i teraz patrza em na radio, które sta o na stole, i patrza em na 
wujka, a wujek patrza  na mnie.

— To jest mocne radio – powiedzia em z dum . Bateryjne. Gra bez wzgl du na 
pogod . Masa rado ci b dzie teraz u wujka. 

Przekr ci em ga k  i cisz  zaraz wype ni a kolosalna muzyka. Nawa a d wi ków
przetoczy a si  pod sufitem, krzykliwe wrzaski dziwnie kontrastowa y z nisk  izb  pe n
zió  i poczernia ych gratów, z lamp  kopc c  pod zielonym aba urem i z wujkiem w 
rozdeptanych apciach, pooranym i suchym.

— Tak – rzek  wuj. – Radio to dobra rzecz. 
S ucha  jeszcze przez chwil , a potem doda :
— No, a teraz wy cz.
Patrzy em na wujka, nic nie rozumiej c.
— Nie podoba si  wujkowi? – zapyta em z zawodem. 
— Ach, nie! Bardzo si  podoba. Radio to rzeczywi cie dobra rzecz. Dobra, ale 

przecie  my musimy... gada . Co tam u ciebie? Jak sobie radzisz? Mów. 
Zgasi em radio i przez chwil  zbiera em my li.
O czym ja mia em mówi  wujkowi? Ja mia em swoje ycie, on mia  swoje, ja jego 

nie rozumia em, on chyba by nie zrozumia  mnie, ycie jak to ycie, dzi  chwila rado ci,
jutro kl ska za kl sk , pojutrze znów promie  nadziei; o czym ja mia em gada  wujkowi, 
on mia  swoje kl ski i nadzieje i sam wiedzia , ile warte jest gadanie, co to gadanie zmieni
i komu i na czorta jest potrzebne. Wi c zacz em o wszystkim po trosze, o tym i o tamtym,
co by o i czego oczekuj , weso e i smutne, g upie i m dre, a wujek patrza  to na mnie, to 
na cygaro, ko ysa  g ow  i kiwa  si , a  przymkn y mu si  oczy, g owa mu opad a i
zachrapa .

Przerwa em i patrzy em na wujka.
— Tak – otworzy  oczy. – Pójdziemy ju . Czas spa .
Znów popatrza  na radio, nawet poruszy  ga ki w lewo i w prawo. 
— To dobre radio – mrukn . – Mocne. 
— wietne – pochwali em.
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— Wiem, wiem – powiedzia  wuj i wsta . – Ja je znam. 
Przeszed  do pieca i rozgrzewa  palce o g adkie, stygn ce kafle.
— Znam je – powtórzy . – Ja, rozumiesz, podarowa em to radio dziadziowi 

dwadzie cia lat temu na gwiazdk ...

Gniazdo rozpusty

czyli jak zmieni  kawalerskie przytulisko w miejsce przyjazne dla seksu 
Chip Rowe 

Za ó my, e uda o ci si  wreszcie polubi  swoje mieszkanie lub przynajmniej do 
niego przywykn . S o ce wpadaj ce przez okna o wietla wszystkie insygnia twej 
niezale no ci. Pilot le y w zasi gu r ki, na cianach wisz  oprawione plakaty, dywan jest 
wytrzepany, a ó ko pos ane. Twój wycinek Wszech wiata zyska  jaki  wyraz. Go cie
czuj  si  tu swobodnie i z ch ci  przesiaduj . Wszystko ju  gra i nic nie zgrzyta. 

Ju  tylko ma y krok dzieli ci  od tego, by  uczyni  swój azyl miejscem przyjaznym
dla seksu. yjesz na tym wiecie ju  dostatecznie d ugo, by wiedzie , e praktycznie 
ka de miejsce mo e takim si  sta  – nawet tylne siedzenie twojego volvo czy toaleta w
samolocie – pod warunkiem, e masz w sobie y k  hazardzisty. Ale nadchodzi moment,
kiedy trzeba zacz  my le  zarówno o seksie jak i o wygodzie. Chcesz czy nie, pora 
wydoro le .

Niewa ne czy masz ju  dziewczyn , czy jeste  dopiero w fazie poszukiwa , czy te
mo e chcia by  zamieni  obecn  na zupe nie now  (lub spróbowa  na dwa fronty).
Pr dzej czy pó niej twoja kwatera zostanie poddana surowemu os dowi. To, e zyska a
pobie n  aprobat  twoich kumpli, bo kanapa jest wygodna, a w lodówce trzymasz zawsze 
przynajmniej dwa gatunki piwa, nie oznacza, e mo esz spocz  na laurach – kobiecie to 
nie wystarczy. Bez wzgl du na to, czy decyduj ca randka jeszcze przed wami, czy te
twoja pani ju  regularnie zostaje u ciebie na noc, roztoczenie w domu odpowiedniej 
atmosfery z pewno ci  si  op aci. Je li zrobisz to umiej tnie, ka dy k t b dzie emanowa
obietnic  seksu stulecia. Chodzi o subteln  odmian  w wygl dzie twojego mieszkania, nie 
o rewolucj  w twoim yciu. Powiniene  tylko dopracowa  kilka szczegó ów – wywa y
kolory, zadba  o pewn  harmoni  stylistyczn , troch  tak, jakby  regulowa  ostro  czy
nasycenie barw w swoim telewizorze. Nie musisz zmienia  wszystkiego, bo wówczas 
b dzie to jej mieszkanie, nie twoje, a tego chyba nie chcesz. Ma to by  po prostu dom, w 
którym kobieta mo e bez skr powania zrzuci  niewygodne pantofle, usadowi  si  na
kanapie i poprosi , by  zaj  miejsce u jej boku – dom, do którego z przyjemno ci  wr ca,
maj c jednocze nie wiadomo , e nie mo e w nim zosta  na zawsze. M czyzna
potrzebuje przestrzeni, ta przestrze  za  potrzebuje kobiety. Tyle e nie przez dwadzie cia
cztery godziny na dob .

Nie zamierzamy zawraca  ci g owy przypominaniem, e nale y zdj  z drzwi 
azienki rozk adówk  Pam Anderson, odda  do sklepu puste butelki po piwie oraz 

sprz tn  z pod ogi resztki pizzy i wszystko, o co mo na si  potkn . Na pewno ju
dawno to zrobi e  zdaj c sobie spraw , jak nieprzewidywalni s  niektórzy ludzie, co 
oznacza, e ona mo e si  zjawi  w ka dej chwili. Nie tylko w asna matka wpada bez 
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uprzedzenia. A poza tym, jeste  cz owiekiem pracuj cym i po powrocie do domu nale y ci 
si  od ycia co  wi cej ni  wojskowa prycza i kablówka. 

Zacznijmy od living-roomu. Po wi  mu troch  uwagi. Dobre wra enie robi stary 
skórzany fotel do czytania – sygnalizuje cz owieka solidnego, cho  nie pozbawionego 
elastyczno ci. Generalnie, sygnalizuje M CZYZN . Kobiety rzadko marz  o posiadaniu 
drogich mebli ze skóry, natomiast ch tnie na nich siadaj  (chyba e trafisz na wojuj c
or downiczk  praw zwierz t). Nieco surowszy wygl d takiego fotela z agodzisz
zarzucaj c na oparcie peruwia sk  kap . Alternatyw  dla skórzanego siedziska jest jaka
ekstrawagancja – postaraj si  o jeden mebel, który kosztowa  absurdalnie drogo lub z 
którego zdobyciem wi e si  jaka  emocjonuj ca anegdotka (nie d u sza ni  pi  minut) – 
mo e to by  stolik do kawy zrobiony z kamiennej p yty pochodz cej ze sklepienia 
pewnego klasztoru w Tajlandii, zabytkowy zegar na kominku albo pó ka na ksi ki
wykonana i pomalowana przez niewidomego stolarza, napotkanego kiedy  na trasie letniej 
w ócz gi.

Skoro mowa o ksi kach, niech twoj  bibliotek  cechuje raczej ró norodno  ni
jednolito . Poradniki s  w porz dku, pod warunkiem, e poza nimi masz kilka dobrych 
powie ci (na przyk ad Stephena Kinga na nocnym stoliku) oraz bibliofilskich rarytasów 
wypatrzonych na pchlim targu. Kiedy b dziesz przygotowywa  w kuchni kolacj , ona z 
pewno ci  przemknie badawczym wzrokiem po regale. Powiniene  zaopatrzy  si  w tyle 
interesuj cych i powszechnie znanych tytu ów, by kobieta odnalaz a cho  jedn  ksi k ,
któr  czyta a i któr  si  zachwyci a (na wypadek ewentualnej dyskusji dobrze jest 
zawczasu przeczyta  przynajmniej zajawk  na skrzyde ku ka dej obwoluty). Tu i ówdzie 
mo esz niedbale porzuci  album po wi cony antycznym zabawkom lub krajowi, który 
przemierzy e  autostopem. Roczniki PLAYBOYA opraw w skór . Pami taj, eby nie 
zagi  stron z tym artyku em.

Fotografie w ramkach ustawiamy na pó kach z ksi kami, ewentualnie na biurku.
Nie powinny przedstawia  by ych narzeczonych – te w druj  do szuflady, do czasu a
poznasz lepiej sw  aktualn  wybrank , lub na zawsze – w zale no ci od tego, co bardziej 
na ni  dzia a: twoje do wiadczenie czy wr cz przeciwnie. Bezpieczne fotki to portrety:
ukochanego psa (ale raczej nie jaszczurki), twojej siostry (z dzieci stwa, eby unikn
nieporozumie ), rodziców (u miechni tych), ewentualnie twój w asny z nartami, zrobiony
na stoku we W oszech. Nie eksponuj zdj cia, na którym przybijasz pi tk  z premierem.
Polityk  zostaw w albumie.

Bardzo wa ne jest to, by pokój wygl da  na zamieszkany. Sterylno  rodzi 
podejrzenie, e przygotowa e  si  na jej wizyt  bardzo starannie i oczekujesz czego  w 
zamian za swój trud. Mo e te  sugerowa  neurotyczne zami owanie do porz dku. Twoje 
mieszkanie powinno wygl da  jak mieszkanie kogo  z natury schludnego, ale nie pedanta. 
Taki efekt najpro ciej osi gn  bywaj c cz sto w domu. Po wi  na to kilka wieczorów w 
tygodniu. Nie uganiaj si  codziennie po mie cie. Zrób troch  ba aganu. Je li podczas
ogl dania telewizji ci gniesz narzut  z oparcia kanapy, nie przejmuj si . Poprawisz j
nast pnym razem. Trzymaj kilka listów obok telefonu. Zostawiaj ksi ki tam, gdzie 
przerwa e  lektur . I nigdy, pod adnym pozorem, nie uk adaj swoich kompaktów w 
porz dku alfabetycznym!

Nawet je li ty poch aniasz kolacj  z podr cznego stolika, zerkaj c na dziennik 
telewizyjny, jej nie przypadnie to do gustu. Spraw sobie niekoniecznie du y, ale w miar
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normalny stó  z krzes ami, na którym b dziesz móg  elegancko zaserwowa  posi ek i
usi  z ni  twarz  w twarz. Jedne wiece w twoim mieszkaniu powinny sta  po rodku
tego w a nie sto u – wysokie i smuk e. Zainstaluj sobie regulatory nat enia wiat a, które 
pomog  delikatnie stopniowa  nastrój. Je li chodzi o p yty, miej zapas dobrego jazzu, 
bluesa, rocka i muzyki klasycznej. adnych sk adanek kupionych z przeceny ani 
Najwi kszych przebojów Mozarta. Je eli twoje zbiory s  skromne, zaprogramuj sobie
radio na ca odobow  stacj  graj c  jazz lub alternatywnego rocka. 

Drugie co do wa no ci pomieszczenie, o które powiniene  szczególnie zadba , to 
azienka. Kobieta, która nie zajrzy do niej w ci gu pierwszych trzydziestu minut wizyty u 

ciebie, prawdopodobnie w ogóle nie jest kobiet . Z regu y bowiem, nawet je eli nie musi
zrobi  siusiu ani przypudrowa  nosa, w pierwszej kolejno ci chce obejrze  twoj azienk ,
bowiem jej stan wiadczy o stanie twojego umys u. By zbytnio si  nie rozwodzi  nad tym 
tematem, zak adamy, e walk  z ple ni  na wannie i w osami w umywalce masz ju  za 
sob .

W twojej azience, poza tym, e czysto, powinno by  PUSZY CIE. Kobiety lubi
rzeczy mi kkie i przytulne. Je li sam jeszcze nie mia e  okazji doceni  zalet wielkich,
puchatych r czników k pielowych, czym pr dzej ruszaj na zakupy. Trzymaj te  w 
rezerwie powiedzmy, trzy rolki papieru toaletowego – taka ilo  nie powinna wzbudzi
podejrze  typu: na co mu tyle papieru? Wystaw w widocznym miejscu wie o napocz te
pude ko chusteczek higienicznych, sze cienne lub pod u ne, z otworem, z którego 
wyci ga si  je po jednej, ale nie takie z wydzieran ciank , w którym wida  ile jeszcze 
zosta o. Kobiety wol  tajemniczo .

Je li mia e  kiedy  psa, mo esz pokusi  si  o wyhodowanie jakiej  ro liny (bardziej 
ambitne przedsi wzi cie to kilka sztuk, po jednej w ka dym pomieszczeniu). Zasadniczo 
ro linom wystarczaj  do ycia woda i wiat o. Cz owiek, który ma r k  do kwiatów,
wzbudza zaufanie, daje kobiecie poczucie bezpiecze stwa. Na widok zadbanych ro lin
ona my li sobie: skoro on potrafi zaopiekowa  si  nimi, zaopiekuje si  tak e mn . Je eli
wi c nie potrafisz, daj sobie spokój z doniczkami. Zwi d e kwiaty (i nie tylko kwiaty) 
ma o komu wydaj  si  seksowne. 

Je li przewidujesz, e wieczór zako czycie w ó ku, musisz by  przygotowany na 
to, e kobieta ponownie odwiedzi twoj azienk  i tym razem sp dzi tam nieco wi cej
czasu. Zajrzyj wi c do apteczki i pod umywalk , by nie przeoczy  jakich  pami tek po jej 
poprzedniczkach. Nie musi wcale by  w cibska, by je wytropi  – wystarczy, e zacznie
szuka  czystego r cznika czy aspiryny. Lub kondomów, które naturalnie jako d entelmen
zawsze trzymasz na wszelki wypadek w szufladzie przy ó ku.

Pod r k  powinna le e  nie rozpiecz towana szczoteczka do z bów, ale tylko jedna 
(plus ta, której sam u ywasz). Nadmiar zapasowych szczoteczek, podobnie jak nadmiar
papieru, wywo uje u kobiety z e przeczucia. Na wannie i obok sedesu umie  po kostce 
dobrego, zapachowego myd a (Fa jest troch  ograne). Wystaw te  butelk  delikatnego 
szamponu do wszystkich rodzajów w osów.

Teraz sypialnia. Mamy nadziej , e ju  czujesz bluesa na tyle, by wiedzie , e pora
podnie  materac z pod ogi, bez wzgl du na to, jak dobrze robi ci na kr gos up. Zafunduj
sobie porz dne ó ko spr ynowe lub tapczan z dwuosobowym materacem – na przytyki 
pod adresem jego rozmiarów wyja nij, e lubisz spa  po przek tnej. Podobnie jak w 
azience, w sypialni równie  w cenie jest mi kko . Szarpnij si  na prze cierad a z 
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egipskiej bawe ny (jedwab jest mi y, ale cholernie niewdzi czny w praniu) i wielkie, 
mi kkie poduchy – puchato, stary, puchato! – ale pod warunkiem, e tobie równie  dobrze
si  na nich pi; w ko cu wi kszo  nocy sp dzasz samotnie. Prawdziwe puchowe 
poduszki to wspania a sprawa, pod warunkiem, e twoja pani nie oka e si  alergiczk .
Trudno to przewidzie , wi c lepiej miej w odwodzie co  wypchanego anilan . adnych
pojedynczych ó ek ani piworów w roli ocieplaczy! I nie kupuj po cieli, któr  wy miej
twoi koledzy, na przyk ad w wielkie s oneczniki czy galopuj ce konie. 

Na koniec krótki rzut oka na kuchni . Nie epatuj zamra alnikiem oblodzonym na 
grubo  palca ani szeregami identycznych opakowa  chi skiej zupy b yskawicznej,
s oików z sosem s odko-kwa nym Uncle Ben's i puszek z pasztetem drobiowym, bo 
trudno ci b dzie odegra  rol  m czyzny, który lubi swój dom. Powiniene  mie  zawsze 
butelk  bia ego wytrawnego wina (na drzwiach lodówki, by go nie przech odzi ), ser, 
paczk  krakersów, lody (przynajmniej w dwóch smakach), mleko, sok pomara czowy,
wie e bu eczki, jajka i mas o. W dzisiejszych czasach bardzo wiele kobiet od ywia si

dietetycznie – miej zawsze w domu butelkowan  wod  mineraln  i jakie  owoce.
Przydadz  si  te  domowe wypieki z prywatnej cukierni, wyborne do herbaty lub wie o
zmielonej, aromatycznej kawy. Kuchenka musi by  czysta, a naczynia zmyte.
Mikrofalówka nie przynosi wstydu – w ko cu jeste  facetem. Do przyj cia s  równie
gotowe do podgrzania (ale przyrz dzone w domu) posi ki trzymane w zamra alniku na 
czarn  godzin . To, e twoje sztu ce pochodz  z czterech ró nych kompletów, nie
wiadczy o twoim roztargnieniu czy niedbalstwie – przeciwnie, dodaje ci uroku. Jednak

zastawa sto owa powinna by  raczej jednolita. 
Popatrz na swoje dzie o: oto twój dom a jej oaza. Dobre jedzenie, muzyka, wino,

dyskretne o wietlenie, czyste, interesuj ce wn trze. Nic co natychmiast zwala j  z nóg – 
po prostu subtelny akcent, który sprawi, e ona zechce tu wróci . Na dobr  spraw  twoje 
lokum ma do spe nienia tylko jedn  misj : powinno przekona  kobiet , e stawiaj c na 
ciebie dokona a trafnego wyboru. 
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