






Czesław Miłosz, Rodzinna Europa, 1958 

Nie ma nic bardziej zawodnego niż pozorne podobieństwo pomiędzy 
językami polskim a rosyjskim. Wyziera z nich różny człowiek. jest to 
jak spotkanie Sycylijczyka z Chińczykiem. [ ... ] Nie ma sensu udawać. 
że jest się wyjątkiem. i ukrywać obsesję. właściwą wszystkim Polakom. 
Polacy i Rosjanie nie lubią się. albo. ściślej, mają dla siebie wszelkie 
!lif.Q_rzychylne uczucia. od pogardy. odrazy do nienawiści_g) · ~ 
klucza niejasnego wzajemnego pociągu. ale zawsze naznaczoneg 
nieufnością. Przegrodę wznosi pomiędzy nimi. używając słów Józef 
Conrada. incompatibility of temper [ang. „niezgodność temperame 
tów"]. Być może wszystkie narody. zobaczone jako całość. a nie jak 
zespół jednostek. są odrażające i sąsiedzi odkrywają na ich przykładzie 
tylko niemiłą prawdę o społeczeństwach ludzkich w ogóle. Nie jest 
wykluczone. że Polacy wiedzą o Rosjanach to. co Rosjanie wiedzą o 
sobie samych. nie chcąc się do tego przyznać. i odwrotnie. [ ... ] Praw
dopodobnie też każde zetknięcie z Rosjanami jest dla Polaków przykre 
i nastraja ich obronnie. bo demaskuje ich wobec siebie samych. 



Wojciech Staszewski, Budżecik domowy, 
„Gazeta Wyborcza - Duży Format", luty 2011 

- Pieniądze są znaczące - to. co się z nimi dzieje, wiele nam 
mówi o stanie związku - uważa Agnieszka Graff. pisarka i fe
ministka. [ ... ] Pieniądze są tradycyjnie instrumentem męskiej 
władzy. Przemoc w rodzinie - ta psychiczna i ta fizyczna - często 
łączy się z pełną kontrolą mężczyzny nad domowym budżetem, 
wydzielaniem kasy. niedawaniem na potrzeby kobiety, depre
cjonowaniem jej. a nawet upokarzaniem - dodaje Agnieszka 
Graff. [ ... ] 

- Ludzie się kłócą o pieniądze? 

~~\"""~~~uWi·~-ie. ale z innych pozycji niż kiedyś - odpowiada g~ 
choterapeuta Robert Rutkowski z kliniki Vertimed na warszaw
skich Kabatach. - Wśród naszych klientów zniknął patriarchat. 
obserwuję wręcz wojującą emancypację. Niedawno jeden z mo
ich klientów dowiedział się, że żona ma na drugim koncie ukryte 
pteniądze. To brak zaufania. On poczuł się jak ostatni ciemię-
ga i natychmiast wystąpił o rozwód. [ ... ] Pieniądze to główny 
czynnik poczucia bezpieczeństwa. Moi klienci często mają swoje 
firmy, a małżeństwo staje się holdingiem dwóch firm. Pan pre
zes sypia z panią prezes, ich relacja przypomina kontrakt. Jak 
przychodzą na sesję rodzinną. to płacą ze swoich kont. To nowe 
zjawisko. dawniej w restauracji albo w gabinecie płacił mężczy
zna. Teraz kobiety nie pozwalają na to, nie chcą zobowiązań. 
Moi klienci to zwykle ludzie z intercyzą. Łatwiej im się przed 
sobą obnażyć i zespolić fizycznie niż ekonomicznie. 

- Łatwiej pójść ze sobą do łóżka niż do banku. 

- Właśnie. Ale nie zawsze. Są rodziny związane wartościami, w 
których kobieta jest na urlopie macierzyńskim, a mężczyzna bez 
obaw powierza jej wtedy zarabiane przez siebie pieniądze. Pienią
dze w rodzinie pojawiają się wtedy, kiedy przestają być spoiwem 
działalności. Spoiwem może być religia. bieganie, filatelistyka, co 
pan chce. Ale to daje związkowi power. Pieniądze nie powiększają 
energii życiowej. [. „] 

Adam z Anną z Warszawy (po 30 lat. budżet rodziny 6 tys. zł) są 
bankowcami i mają trzy konta. [ ... ] 

- To jeszcze nic. Mamy w pracy takiego mistrza, który ma siedem 
kont i potrafi tak między nimi przele~ać pieniądze, że nie płaci 
podatku Belki. Ale to dziwna rodzina. Zona przed świętami dosta
ła kupony do sklepu, to mu oferowała, żeby od niej odkupił . 

„...-..:...._-.... ~A.A·ak wy się rozliczacie? Wydatki na fryzjera albo kosmetyki? 

- Do takich drobnych wydatków nikt się nie wtrąca. Razem zasta
nawiamy się dopiero od 500 zł [.„] Mamy taki bufor finansowy. 
Gdyby nie to, to kłułoby mnie w oczy, kiedy żona wydawałaby 
moim zdaniem niepotrzebnie na ciuchy. Zwłaszcza na brzydkie. 

- Jaki musi być ten bufor, żeby czuć się bezpiecznie? 

- 50 tysięcy. [ ... ] 

Barbarę z Nowego Targu (37 lat. z zawodu obuwnik, mąż ślusarz, 
budżet 2,5 tys. zł, a przy dodatkowych wypłatach dochodzi do 
3,5 tys.) znalazłem na gazetowym forum „Oszczędzamy" . [ ... ] 

Opłaty stałe oraz wszystkie koszta związane z samochodem pła
ci mąż, zakupy żywnościowe - ja. [ ... ] Kosmetyki czy fryzjer to 
wszystko z puli na życie. A jak nie ma pieniędzy. tak jak w tym 
miesiącu. to do fryzjera nie idę. [„.] Dzięki forum nauczyłam się 



robić zakupy z kartką. Otwieram lodówkę i patrzę. co mogę odło
żyć na później. Często przesuwam dany zakup. np. ziemniaki 2.5 
kg na obiad za 3 zł wymieniam na kaszę za 2.20, którą mam na 
dwa obiady. 

Mamy jeszcze sekret: od maja do października jeździliśmy z mę
żem na giełdę spożywczą i zbieraliśmy warzywa oraz owoce. które 

-wyrzucają handlarze. [„.] Dużo ludzi tak tam zbiera. tylko'trzeba 
mieć umiar. Widziałam. jak się ze sobą biją o jedzenie. A niektórzy 
noszą ze sobą nożyk i odcinają zgniłe czy spleśniałe. Tego pilno
wałam najbardziej. by nie naszła mnie pokusa brać takie nadpsute 
rzeczy. 
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