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NICKEL’S BAKERY
(istnieje od 1961 r.)

1816 Lonsdale Avenue, North Vancouver
tel. 604-987-4711

poniedziałek - piątek   9.00 - 18.00
sobota          9.00 - 17.00
niedziela                   11.00 - 17.00

Iwona i Kazimierz Kwaśniewscy zapraszają

& KRAKUS DELI
poniedziałek - piątek   10.00 - 19.00
sobota          10.00 - 17.00
niedziela          11.00 - 17.00

Bogaty wybór pieczywa i ciast według polskich i europejskich
receptur. Znakomite kremówki, pączki, serniki, makowce, babki,

drożdżówki, rogale itp.

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI WĘDLINY OD POLSKICH PRODUCENTÓW
(International Sausage House, Polonia Sausage House, Sunshine Deli)

Od wartości zakupu 10-procentowy bonus 
w postaci pieczywa

www.nickelsbakery.ca

NICKEL’S BAKERY

w soboty darmowa

kawa i ciastko

POZNAJ SMAK PRAWDZIWEGO CHLEBA

  Benito Mussolini mia³ niew¹tpliwy 
dryg do „wizerunku”. Gdyby analizo-
waæ jego postawê, okaza³oby siê, ¿e
wszystkie zasady speców od wizerun-
ku zosta³y tu zastosowane perfekcyj-
nie. Nie wiecie co zrobiæ z rêkami? 
Skrzy¿ujcie je, jak ja, sczepcie na wy-
sokoœci krocza, jak Hitler, trzymajcie 
„pa szwam”, jak Stalin, lub trzepcie 
nimi równomiernie w powietrzu...
  Wa¿ne, aby gest by³ sta³y, powta-
rzalny, jednoznaczny i ¿eby wry³ siê 
w pamiêæ. Ca³oœæ podporz¹dkowana 
jednemu wzorcowi, zawarta w jednym 
zdaniu: mam racjê. Ale... to w³aœnie 
jest kwintesencj¹ z³ego smaku. Bo 
dobry smak wymaga, ¿eby nie k³uæ 
w oczy, ¿eby dopuœciæ myœl: mo¿e 
siê mylê, a nawet z góry j¹ uprzedziæ. 
Dobry smak ma byæ otwarty na wie-
loœæ i ró¿norodnoœæ, bo musi siê spraw-
dziæ w rozmaitych sytuacjach. Dobry 
smak zak³ada, ¿e jest gdzieœ to niezna-
ne, z którym te¿ siê trzeba bêdzie zmie-
rzyæ. To trudne, a wiêc wymaga wyra-
finowania. Ale znaczy to tak¿e, ¿e na 
dobry smak nie ma przepisu. Bo smak 
i styl – na tym polega ich g³êbszy sens 
– wyra¿aj¹ nasz¹, osobist¹ postawê 
wobec œwiata. A czy postawa wobec 
œwiata mo¿e siê streœciæ w jednej po-
zie?
  Problem w tym, ¿e ten z³y smak za-
wsze mia³ swych wielbicieli (id¹cych 
nieraz w miliony). I... z pewnego pun-
ktu widzenia, trudno siê dziwiæ. Wi-
zerunek wodza jest jasny. Wszystko 
tu przenikniête jedn¹ myœl¹: byæ roz-
poznawalnym, jednoznacznym. Za-
mieniæ siê w znak, w figurê wyjaœ-

Usta Duce, monadologia, Combray
niaj¹c¹ œwiat. I to chwyta³o. Bo prze-
cie¿ za Duce’m poszli inni. W szafach
Hitlera i Stalina wisia³o po kilkanaœ-
cie identycznych mundurków. PóŸniej 
przyszli Mao, Castro, Pol Pot. Do dziœ 
straszy nas fryzjerski kogucik Kim
Dzong Ila, stercz¹cy nad kubraczkiem 
wojskowego ciury. Do tego docho-
dz¹ czerwone, zielone, niebieskie 
ksi¹¿eczki, p³acz po „ukochanym 
przywódcy” itp. Wiek XX to orgia, 
karnawa³ z³ego smaku: od Mussoli-
niego a¿ po epigona epigonów: Kim 
Dzong Ila. A wszystko to, jak Com-
bray z maczanej w herbacie magda-
lenki, wysz³o z odêtych ust Benita.
  Chcê jednak zastanowiæ siê chwilê, 
czym te usta zas³u¿y³y na sukces. Bo, 
¿e go odnios³y, to oczywiste. A wiêc,
po pierwsze – zaokr¹glenie. Oto dziê-
ki prostemu zabiegowi, ca³y œwiat za-
okr¹gla siê w prost¹ figurê – wydête 
usta Duce. Zaokr¹glenie oznacza, ¿e 
tworzymy pewien konstrukt, ¿e pre-
parujemy rzeczywistoœæ na w³asny 
u¿ytek. W tym celu odrzucamy 
wszystko, co nam nie pasuje do kon-
cepcji. A odrzucamy, bo nie jest warte 
wzmianki (dlaczego? dobre pytanie). 
Po drugie: dostêpnoœæ i zrozumia³oœæ. 
Tak jasno wyra¿ona postawa jest zro-
zumia³a dla ka¿dego, dostêpna. Wska-
zuje ona, ¿e œwiat „nie ma tajemnic”, 
bo wyjaœniliœmy ju¿ wszystko (za po-
moc¹ tej w³aœnie postawy). Po trzecie 
– najwa¿niejsze – przyk³ad (reprezen-
tacja). Duce pokazywa³ na w³asnym 
przyk³adzie, jak ³atwo zrozumieæ i 
oswoiæ œwiat. Duce jako emblemat, 
jako znak (a wiele robi³, ¿eby w ten 
znak siê przekszta³ciæ), reprezentowa³ 
ca³oœæ. I nie jest to wcale tak niedo-
rzeczne. Nie jest te¿ wymys³em Mus-
soliniego – to wype³nienie pragnieñ 
filozofów.
  Przyœwieca temu bowiem za³o¿enie 
racjonalizmu, ¿e poznanie jednego 
fragmentu, zapewnia nam dostêp do 
ca³oœci. Ju¿ Kartezjusz stworzy³ z tego 
metodê – za³o¿y³, ¿e wystarczy po-
znaæ jeden pewnik, aby stworzyæ sys-

tem ogarniaj¹cy wszechœwiat. Bar-
dziej bezwstydnie obna¿y³ to za³o¿e-
nie Leibniz: „pojmujê – pisa³ – rzeczy 
nieznane na mod³ê tych, które znam 
wyraŸnie, co czyni filozofiê bardzo 
dostêpn¹”, i to w³aœnie nazwa³ „zasad-
niczym prawid³em” rz¹dz¹cym filo-
zofi¹. Prawid³o mówi, ¿e jeœli zdarzy-
³o ci siê coœ poznaæ, to znasz ju¿ ca³¹ 
resztê, tak¿e to, o czym nie masz 
pojêcia. Za³o¿y³eœ przecie¿, ¿e ca³y 
wszechœwiat niczym siê nie ró¿ni od 
tego fragmentu, który pozna³eœ.
  Mussolini wykorzysta³ to, tkwi¹ce 
w nas od pokoleñ „zasadnicze pra-
wid³o” racjonalizmu. Duce to cz¹stka, 
któr¹ dane wam jest zrozumieæ. Jeœli 
znacie tê cz¹stkê, wiecie ju¿ wszystko, 
bo „wszystko” jest takie samo, jak ona. 
To ³atwe. Usta Benita mówi¹: wszyst-
ko jest takie jak ja, jasne i jednoznacz-
ne. Macie jeszcze jakieœ problemy? 
Phi (wydête usta), my je za³atwimy. 
Te usta nie mówi¹: rozwi¹¿emy prob-
lemy, mówi¹: zniesiemy je z powierz-
chni ziemi, zniszczymy, zmieciemy! 
Na co wam te wszystkie roztrz¹sania, 
te jakieœ wahania i w¹tpliwoœci? I ma³y 
dodatek (na dole cyrografu): kto jesz-
cze siê waha, te¿ bêdzie za³atwiony.
  Ale – wróæmy do g³ównego tematu 
– dlaczego te usta maj¹ byæ wyrazem 
z³ego smaku? Smak, pojêcie nieco 
staromodne (czy¿ nie jest wa¿niejsza 
jego popularnoœæ, albo „trafianie 
w target”?), ma³o kogo dziœ fascynu-
je. Wyrobiono w nas g³ód sukcesu, a 
g³odni ma³o zwracaj¹ uwagi na smak. 
Zadowalamy siê wiêc wizerunkiem. 
Zapewniam jednak, ¿e ten bezsmako-
wy wizerunek szybciej tr¹ci myszk¹, 
ni¿ moda z dawnych lat. Twierdzê 
wrêcz, ¿e to, o co tak czêsto dziœ za-
biegamy – wizerunek – to w³aœnie jest 
esencja z³ego smaku. Wizerunek – to 
jeleñ na rykowisku. Jasny, pogodny 
obraz, wymalowany z pe³nym zacho-
waniem regu³. Rogi ma? Ma. £aczka 
jest zielona? Jest. R¹czki na piersiach? 
Oczywiœcie. A w tle oœnie¿one zbocza 
gór i usta Duce.

MICHAŁ WORWĄG

 Autoportret, czyli obraz własnej oso-
bowości, można uważać za świadomą 
część układu samokontroli.
 Powstaje on na zasadzie sprzężenia 
zwrotnego – część informacji wycho-
dzących z ustroju wraca do niego z po-
wrotem, stając się w ten sposób infor-
macjami zwrotnymi, dającymi obraz 
tego, jak aktywność ustroju została w
otoczeniu przyjęta. Dzięki tym zwrot-
nym informacjom plan aktywności 
zostaje odpowiednio zmodyfikowany,
by stać się bardziej dostosowany do 
sytuacji.
  Autoportret nie jest czymś jednoli-
tym, składa się on jakby z wielu frag-
mentów, częściowych obrazów aktyw-
ności człowieka. Tworzą one jak mo-
zaika obraz całościowy człowieka. 
Przypominają się niezwykłe rysunki 
genialnego schizofrenika, Edmunda 
Monsiela, który obraz swoich groź-
nych postaci budował z niekończącej 
się liczby brodatych, poważnych twa-
rzy. Kontrolujemy się w różnych ro-
lach, do których życie nas zmusza. 
W jednych możemy być lepsi, w in-
nych gorsi; scalenie poszczególnych 
opinii o samym sobie daje całościowy 
obraz własnej osoby. Zadania i role 
człowieka zmieniają się z wiekiem, 
toteż i autoportret ulega zmianie, ale 
jak się wydaje, zasadniczy jego sche-
mat pozostaje niezmienny.
  Nie wiemy jeszcze dokładnie, jak 
tworzy się nasz autoportret. Każda 
aktywność jest kontrolowana. W ten 
sposób otrzymujemy stale szereg ra-
portów o poziomie wykonania róż-
nych czynności, z których składają się 
nasze zachowanie i nasze przeżycia. 
Znaczna część tych sprawozdań nie 
dociera w ogóle do świadomości. Na-
leży zatem przypuszczać, że autoport-
ret składa się z części świadomej i nie-
świadomej. Część kontroli dokonuje 
się powyżej progu świadomości, ale 
znacznie większa poniżej. Rodzaje 
ludzkiej aktywności są tak różnorod-
ne, że podzielenie ich systemów kont-
roli według sektorów aktywności nie 

Sumienie jest najczulszą częścią autoportretu

LĘK – GŁOS SUMIENIA
jest łatwym zadaniem. Każda aktyw-
ność dobrze wykonana poprawia auto-
portret i tym samym samopoczucie, a 
źle wykonana – pogarsza. Większość 
aktywności związanych z wnętrzem 
naszego ciała jest kontrolowana poni-
żej progu świadomości, do świadome-
go autoportretu dociera tylko cień wy-
darzeń wewnątrzustrojowych w po-
staci ogólnego samopoczucia – dobre-
go lub złego. Prawdopodobnie ten nie-
świadomy strumień informacji autore-
gulacyjnych z wnętrza ciała wpływa 
na ogólny koloryt autoportretu. Wia-
domo, że przy dobrym fizycznym sa-
mopoczuciu człowiek ma lepszy obraz 
samego siebie, z przyjemnością prze-
gląda się w lustrze, jest zadowolony 
z samego siebie, a odwrotnie dzieje się 
w wypadku złego samopoczucia fi-
zycznego. Dokładnie jednak, nawet 
będąc lekarzem, nie potrafimy okreś-
lić, w którym miejscu kontrola pracy 
naszego organizmu dała negatywne 
wyniki, możemy najwyżej snuć na ten 
temat mniej lub bardziej słuszne hipo-
tezy. Organizm sam, „na własną rękę”, 
stara się skorygować własne błędy.
 Układ samokontroli nie działa jednak 
jak automat, jego „ocena” zmienia się 
zależnie od sytuacji wewnętrznej ustro-
ju i od warunków otoczenia. Czasem 
jest bardziej „tolerancyjny”, a czasem
znów „surowy”. Poza wahaniami zwią-
zanymi z aktualną sytuacją wewnętrz-
ną i zewnętrzną ustroju istnieje jakby 
stały poziom samokontroli, u jednych 
wyższy, u innych niższy. Dzięki temu
spotyka się ludzi stale z siebie nieza-
dowolonych i takich, którzy są sobą za-
chwyceni. Poziom ten zależy od ogól-
nej dynamiki życiowej, która w znacz-
nej mierze jest uwarunkowana kon-
stytucjonalnie, a także od wcześnie na-
bytych doświadczeń życiowych. Mię-
dzy dynamiką życiową a poziomem 
samokontroli istnieje kolista zależność
Podwyższona dynamika osłabia układ 
samokontroli, a obniżona go zwykle 
podwyższa. I na odwrót, niski poziom
samokontroli zazwyczaj zwiększa dy-

namikę życiową i poprawia nastrój
(na tym między innymi polega eufo-
ryzujące działanie środków odurzają-
cych). Wysoki poziom samokontroli 
hamuje dynamikę życiową i tym sa-
mym pogarsza nastrój.

 Antoni Kępiński, Poznaj siebie, Wy-
dawnictwo Literackie, Kraków 2004


