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PRESTIZOWA
GRA PozoRóW
Wydają majątek na garnitury, posyłają dzieci do prywatnej szkoły,
grają w golfa. Wszystko po !o, by znajomi się nie dowiedzieli,
że nie maią iuż prawie nic. Że właściwie są na dnie'
ANNA szULc, i{**łraeja Pl0TR s0cHA

yłrają takie dni, że 38-letniAdam
Janas na serio zastanawia się nad
samobójstwem. Nie wie rylko, j ak

to zrobić' Nie podetnie sobie zyl, bo to nie-
eIeganckie, poza Ę'lrn jest wierzący. _ Może
po prostu uciec? Ifupić biletwjedną stronę
do Meksyku? - zastanawia się głośno byĘ
menedżer w międąmarodowej korporacji
spoĄ'wczej, z za'wodll anglista' od dwóch
latjest bezrobotnv padł ofiarą zwolnień
gnrporwch w firmie.

Alewie o Ęłn jedynie żona, rodzice i teś-
ciowie. Dla sąsiadówz dobĘ krakowskiej
dzielnicy (lekaruy, prawników i filharmo-
ników) Janas nadal pracuje, tyle że zAalnie,
z domu. Nie mogą się dowiedzi eć, ż,e całaro-
dzina utrą"rnuje się z bibliotekarskiej pensji
żony _ 3 tysięcy złoĘch netto miesięcznie.
Czesne w prywatnej szkole, do kórej cho_
dzi dwójka ich dzieci, wyrosi 2 tys.

Jestem próżnym wszarzem
ostatnioJanas zaprosił znajomych na rybę
_ czarniaka w cieście i sosie piwnyn. Aby
przygotować tę ucztę, porycryĄSo0 złotych
od daleklego kuąma. - Sam się czasem so-
bie dziwię' sĘd we mnie ĘIe inwencji, by
udawaó bogatszego, niż jestem. W łazience
mam kolekcję flakoników po najlepszych
wodach kolońskich - od dawna wIewam
do nich tanie perfumy, ale kto rozpozrta?
Adidasy i ciuchy kupuję dzieciom w szma_
teksach, ale to akurat robią wszyscy, ża_
den obciach. MacBooka kupiłem półdarmo
w lombardzie, ocąrviście si ę zapoĄczając.

Po co to wszystkol _ Bo jestem kupą nie-
szczęścia, próżnym wszatzem, snobem,
którego zżerawsĘd, że gówno mu w ży_
ciu wyszło _ mówi. _ I w zyciu głośno się
nie przyztlam, że tonę. Dopóki całkiem nie

zatonę, moi s1mowie będą siedzieć w kla-
sie z potomkami ginekologów, mecenasów
i śpiewaka operowego' a ja ich rodzicom
będę podawał rybę w cieście. Dzięki temu
będą mieli w życiu lepszy start. Tego się
trzFnam.

Nie wiadomo, jak długo będzie się jesz-
czetrĄąnał, bo jestwinien bankom 120 ty_
sięcy złoĘch. Rodzinie, głównie dalszej,
prawie tyle samo. Dług caĘ czas rośnie,
Janas raty spłaca nieregularnie' gdy czasem
wpadnie mu jakaś fucha, najczęściej tłu-
maczenie. Zalega też z rachunkami, w Ę'rn
zaprądi gaz. Żonao zaległościach nie ma
pojęcia. Nie ma, bo Janas rczma-wia z nią
o pieniądzach półsłówkami. A ponieważ
siedzi caĘ czas w domu, przechw1tuje we_
rwania do zapłaty. Z listonos zem, zlł6r7,rn
jeszcze kilka lat temu był Ęlko na ,,dzień
dobry'] prawie się zaprĄłźnił. Umówili się
nawet, że do drzw'i puka długo' ale cicho.
W ten sposób odróżnia się od przedsta-
wicieli firm windykacyjnych, którzy z re-
guĘ łomocą do drzrłi. _ Nikt nie rł,ie tyle
o takich jakja, ile listonosze - uśmiecha się
smutnoJanas.

_ Szkoda nawet gadać - potw"ierdza kra-
kowski listonosz z 2o-letnim stażem. - Idę
na rewir, otwieram torbę i chce mi się pła-
kać. Same polecone, stemple bankórr-, są-
dów, egzekutorów, ani pół pocztórvki
zwakaĘi - opowiada. Wswoim rejonie ma
dwa zamknięte osiedla' mieszkania drrrr-
poziomowe, powyżej stu metrórr_ krr_adra-
towych, klimatyzowane. - Napier\1sz\ rzut
oka cud_miód, ochroniarz lr'budce. za mu-
rem na parkingu przegląd najnorr-szej nie_
mieckiej myśli motoryzaqjnej _ rirlicza.

ostatnio nadział się przr- k]atce na ro_
dzinę z dwójĘ przedszkolakórr'. vr'siada-
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li z audi Q,7. Piękni, młodzi, dobrze ubrani,
torby pełne zakupów ze sklepóq ojakich
on sam może rylko pomarzyć. Wręczył im
cztery polecone od wierzycieli. - Nie chcę
byó zĘm prorokiem, ale wylądują w ka-
walerce z wielkiej pĘq, za rok, najwyżej
dwa - mówi. od kolegów pocztowców
sĘszał, że najgovej jest w centralnej PoI_
sce _ w Łodzi zdarzają się osiedla, gdzie
tr4t crwarte mieszkańców ukrywa się już
przed windykatorami.

Prestiż nie ma ceny
Z najtowszych staĘsĘk w1mika, że pra-
wie dwa i poł miliona Polaków ma jlż
problemy ze spłaą zadłużenia. I większośó
ukrywa je przed światem.

- To dośó naturalny mechanizm, trud-
no sięprzyznać do przegranej, szczególnie
przed sąsiadami, kóryrn dalej się powodzi
- zauważa Roman Pomianowski, psycho-
log i terapeuta z Poznania, pomysłodaw-
ca samopomocowej Grupy Anonimowych
Dłużników. Podaje przykład: prezes ban-
L:u stracił pracę, ale przez długie miesiące,
jak gdyby nigdy nic wstawał rano, ubieral
się, brał teczkę i wychodził do biura. - Tak
batdzo nie chciał pogodzić się zutratĄpo-
zycji finansowej, ajeszcze bardziej statusu
człowieka sukcesu, tak bardzo się zapętlił,
że zachowywał się, jakby postradał zmysĘ
- tłumaczy Pomianowski.

- Gra pozorów zdarza się w każdej kla-
sie społecznej, najbardziej Ępowa jest
jednak dla kasy średniej, bo ta najmoc-
niej przyv'tryana jest do stanu posiadania
_ mówi prof' Henryk Domański, socjolog
z Polskiej Akademii Nauk. Nawet to rozu-
mie, ludzie nie lubią przykrych zmian, na-
dal chcą chodzićnazalupy do markowych )
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) sklepów, b},wać na wernisażach, premie-
rach w teatrze i na rozmaitych galach.

- Trudno się odciąó od blichtru - za-
uważa prof. Domański. _ W eżmy lekarza:
dobre auto to przejaw jego powodzenia
u pacjentów. To, że pojawia się w dobryłrn
torłarzystwie' w operze i na raucie, doda_
je mu prestiżu. To samo dotyczy innych
profesjonalistów: prawników, ekonomi_
stów. architektów. Prestiż jest w cenie.
W zasadzre nie ma ceny.

_ Problem w q'rTl, że polska klasa śred_
nia nie ma dla tego blichtru żadnego za-
plecza - dodaje prof. Ryszard Cichocki,
socjolog z Uniwersltetu Adama Mickiewi-
czawPoznaniu' _ Nie stoi za nią majątek
kumulowany przez pokolenia, kamieni-
ce po dziadku czy areaĘ odziedziczonepo
wujku ziemianinie. Nasz stan posiadania
opiera się na niestabilnych wciąz płacach,
a w prz5padku biznesmenów _ na kon-
traktach, często krótkoterminowych i ry-
zykownych. Dopóki płaci nam korporacja,

zachłannyrn społeczeństwem na dorobku
- dodaje dr Przemysław Sadura, socjolog
z Uniwers1tetu Warszawskiego, współau-
tor ksiązki ''SĘle zycia i porządek klasowy
w Polsce''. _ Dla kasy średniej wyznaczni-
kiem sukcesu jest dom. Własny, choćby na
kred1t' na który ledwo ją stać lub wręcz nie
stać. Dobrze, by był to dom równie duĄ.
jak sąsiada. To bardzo Ępowe dla klasy
średniej, chce zyć w iclenĘcznych jak inni
dekora{ach.

Wźny jest nawet jadłospis: na śniada_
nie po prostu w5,pada jeść owsiankę z na-
sionami chia i owocami goi. Nawet jeśli
są absurclalnie drogie i nikt jeszcze nie
uclowodnił' że zdrowsze od rodzynek.
- Za-wsze możemy znaleźć jakąś promo-
cję w dyskoncie, w sektorze premium, ta-
nie sldepy doskonale wyczuĘ koniunkurę,
przygotowĄ odpowiednie półki dla Ęch'
którzy aspirują, ale również dla tych, któ-
rzy się zdeklasowali, a wciąż nie przyjmują
tego do wiadomości _ zau'waża dr Sadura.

Gdy zgasło śrr'iatło, l4-letni ry'rr Gusta-
wa dostał torsji. Dłuższą chwilę wszyscy'
razem z gośómi, siedzieli w ciemnościach,
w głuchej cisz1ł - Tata, to chyba koniec tej
gry pozorórv - powiedział w końcu blady
jak ściana sJm. A Gustaw Mazur poczuł się
nagijak cesarz z basni Andersena.

Gdy jakiś czas później w1prowadzał się
z domu (przenieśli się z rodziną do teściów,
do starego bliźniaka w Katowicach, czeka-
ją na lic1"tację majątlrrr), sąsiedzi udawali,
że niczego nie widzą. Ani podjeżdzająrych
ciężarówek' ani Mazurów uginających
się pod ciężarem kartonów i walizek. Jak-
by ludzie, zktiryt'ni co drugi weekend pie-
k]i kiełbaski na grillu, stali się niewidzialni.
Nikt o nic nie zapytał, nikt później do nich
niezadrwon1ł'

_ Najbardziej boli obojętność ludzi, któ-
rych dotąd lwńało się za przyjaciól _ za-
uwźa Luc1'na Dassuj zPoznania, Ą!Iat,
do niedawna w branży poligraficznej.
Dwa lata temu jej firma zbankrutowa-
ła, banki zablokowaĘ jej wszystkie konta
i katty. Wierzyciele wydzwaniali od rana
do wieczora, w sumie trudno im się dzi-
wić, miała sześć milionów długu' Zo-
stał jej tylko piękny dom w ekskluąrwnej
dzielnicy Poznania. Żeby przeiry| zlikwi-
dowała kilka starych polis. Żyła za 50 z]o-

Ęch na Ędzień.
Ale wciąż chodziła na pole golfowe.

- Nie myślałam racjonalnie, potrafiłam
wyciągnąć spod ziemi kilkaset złoĘch
i wydać je w jedno popołudnie na partyjkę
golfa' byle tylko udawać. że nic się nie sta-
ło. WsĘd i strach, żektoś z towarzystwa
zorienĘe się, że masz kłopoty' popycha
cię w groteskę _ opowiada Dassuj.

Strach i wstyd zagnaĘ jąwtedy do Iraku
(miała nadzieję na kontrakt zlral<ljczyka-
mi, dzięki któremu się odkuje). Koleżarr-
ki od golfa, w większości kobiety sukcesu,
ironicznie podp$łvĄ dlaczego rłybrała
tak szczególny kierunek na wakacje. Mo-
glyby ztonlmieć wypad do Dubaju, ale
Irak? Nie lepiej w babskim gronie na week-
end doJuraty? Żadnanie zap1'tała, czy nie
trzebajej jakoś pomóc. Raz rylko któraś po
cichu poradziła, by zostawiła to wszystko,
uciekła za granicę. Luc1'rra Dassuj przesta-
ła w końcu chodzić na pole golfowe, nie
miała już za co. Ztesztąprzestała gdzie-
kolwiek wychodzić. Z irackiego kontraku
Ącianic nie wyszło.

_ Miałam totalny dół, przez rok pra-
wie nie wyściubiałam nosa spod kołdry

Tanie sklepy doskonale wyczuły koniunkturę,
przygotowały odpowiednie półki d[a tych,
którzy aspiruią, ale również dla tych,
którzy się zdeklasowali, a wciąż nie przyjmuią
tego do wiadomości

a kontrahent nie w1'rvinie świństwa, jakoś
Ieci, żyjemy na względnie wysokim pozio-
mie. Często jednak zb1t wysokim, biorąc
pod uwagę, żePoIacy, w przeciwieństwie
do na przykład Skandynawów, kupują
domy i samochody dużo droższe, niż ich
na to stać.

Zdanięm Agaty Gąsiorowskiej, pro-
fesor psychologii z Uniwers1tetu S\Ą?S
i autorki publikacji ,,Psychologiczne zra-
czenie pieniędzy'', problemy zacrynają się
wtedy' gdy pieniądze są główn1rn , a często
jedynym wyznacznll<tem poczucia wańo_
ści. Kiedy ich posiadacz gromaclzi dobra
głównie po to, by się pokazaó, przypodo-
bać inn).'rn. _ Im niższa samoocena czło-
wieka, z Ę'rn większą determinacją buduje
swój wizerunek opaĘ na atrybutach, któ-
re mają udowodnić jego powodzenie _ za-
uważa prof Gąsiorowska.

- Demonstrujemy przed inn1'rni sukces,
bo mamy kompleksy, bo bardzo chcemy
odrobić dystans dzielący nas od bogat-
szych zachoclnich sąsiadów. Bo jesteśmy
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NiewidziaLni
- Ze sĘIu zycia najtrudniej zrezygnować
_ potwierdza Gustaw Mazur, 49 lat, właś-
ciciel firmy budowlanej. Miał już milion
dwieście Ęsięcy złoĘch długu plus odse&i
(wystarczyło kilka źle tr afiony ch inwestycj i
plus posucha na rynku), gdy w marcu tego
roku wziął ttzecią z rzędu chwilówkę. Po
to, by zamówić u krawca garnifur za 10 ty-
sięcy' _ Nie w1padało iśó w staĘ maryarar-
ce na galę biznesu _ mówi szczerzę.

W nowyrn garnitutze Mazur zadebiu-
tował kilka dni przed galą podczas urodzi-
nowej kolacji. W salonie 4OO-metrowego
domu na przedmieściach dużego miasta
na ŚląsL:u Mazur akurat wznosił toast Za
pomyślnośó (w kieliszkach dobry rocznik
bordeau-x), gdy zadzwonił domofon. To pa-
nowie z elektrowni przysz|t odciąć prącl.
Mazurvr,padłwnerwowychichot' zona stała
jak wryta, gosposia z Huculszczyzny avia-
ła do łazienki. Fachowcom zrobiło się głu-
pio, próbowali nawet gospodatzy pocteszać,
mówiąc, że to już szósty dom tego v'ieczoru.



- mówi. _ Od czasu do czasu szłam trl_
ko do pobliskiego sklepiku po najprost-
szezakrpy,

W końcu z domu, którego nie była już
w stanie utrąłrnaó, przeniosła się do miesz-
kania syra rv Poznaniu. Ona,L<t6raptzez
lata szastała pieniędzmi w eleganckim Pio-
trze i Pawle, zaczęła robić zakupyw Bie-
dronce. I czuła się tam jak dziecko we mgle.

Wygodna tajemnica
- Ludzłe, których dostatnie Ącie runęło,
muszą na nowo przyswoić umiejętności'
jakie inn1rn wydają się zrłyczajne. Ktoś,
kto miał przez Io lat gosposię, często nie
potrafi nawet posprzątać swojego domu,
nie wie, jak robi się tanio zakupy w spo-
bywczaku. Więcej, w ogóle nie umie ro-
bić zakupów w spoży'lvczym, bo dotąd
przyrrosiła je pomoc domowa - tłumaczy
prof' Ęata Gąsiorowska'

- I często naprawdę po upadku nie ma
się na kim oprzeć - potwierdzadrPrzemy-
sław Sadura, który w swojej książce ana-
lizował prąpadki deklasacji.

Zaulvazył pewien schemat: w Polsce
człowiek traci nie rylko pieniądze i pozy-
cję. Traci teżwięzt, bo znajomości' które
za'warłpo awansie społecztlp, okazują się
z reguĘ naskórkowe. - Gotzej, że bankrut
nie ma do czego wracać, bo dawno zerwał
relacje z kolegami, którzy kiedyś zostali
w tyle, często też stracił kontakt z rcdziną.
W Polsce wcil wstyd jest się ptzyznawać
do matki zewsi - dodaje Sadura.

Roman Pomianowski, psycholog: - Dla-
tego właśnie ludzie tak kurczowo tłrymają
się gry pozorów' całego tego męczącego te_

atruiluzji, bowydajeim się, że farsatojedy-
ne, co im jeszczezostało. Co więcej, często
tajemnica jest wygodna dla całego otocze'
nia, najbliżsi nie chcą bankruta w}T)rowa-

dzać zbłędl, bo przyznanie się do prawdy
pociąga bliskich do współodpowiedzial-
ności, dłużnika trzebawesptzeć. A bywa,
Że rodziłty na to psychicznie nie stać _ tłu-
maczy terapeuta. I ostrzega: gra pozorów
tajczęściej koficzy się tragicznie - utraĘ
poczucia własnej wańości i sensu Ą.cia,
depresją, czasem nawet samobójstwem.

Luc1'rra Dassuj miewała czarne myśIi.
Ale miała też s zczęście; prĄaciillla z daw -

nych lat, niezamożna, podała jej rękę, gdy
była w kompletn1łn dołlnr. To ona poradzi-
ła Luqmie, bywreszcie, do cholery przesta_

ła udawać' rylko poszła do sądu i oficjalnie
ogłosiła upadłość majątkową. Posłuchała
jej, dziś jest bankrutką. I zalożryłafindację
Moja Upadłość, pomaga ludziom uporać
się z dfugami, które ich przerosĘ.

_ Dużo się ostatnio u mnie zmieniło'
Przyzlałam się sama przed sobą do błę-
dów. Do tego , że Żyłamponad stan i słono
zato zaplactłam' Wańo było, odĘłam,
że można iść prawie bez grosza w góry
z plecakiem, spać w schronisku na podło-
dze|czlć się dużo lepiej niż na polu go1-

fow1'rn czy w spa wJuracie - móv'i. \Ą/ciąż
jednak rozumie tych, którzy udają kogoś,
kim już nie są.

Dane niektórych bohaterów zostały zmienione
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