
ainteresowanie rzeczami wy- 
sokiej jako!ci mamy w na-
szym „Magazynie” nieja-

ko we krwi, wi"c poza czytaniem  
o sprz"cie, s#uchaniem i ogl$daniem 
go, zapuszczamy si" równie% w inne 
rejony, gdzie jako!& ma znaczenie. 
Sam jestem fajczarzem, zatem wiele 
moich przyk#adów pochodzi ze !wia-
ta fajki. Tu obserwuj", jak zwolennicy 
starannego, stylowego i luksusowe- 
go palenia zbieraj$ si" w gromady  
i klany, podnosz$c g#owy spod pano-
szenia si" papelito, ubogiego krew- 
nego cygaretki, który zdoby# wiele lat 
temu popularno!& w!ród klasy ro-
botniczej, w wojsku, w!ród harcerzy  
i w podobnych !rodowiskach maso-
wych. Dochodz$ mnie g#osy o wra- 
caj$cej popularno!ci fajki w USA, 
gdzie zreszt$ nadal produkowane 
s$ najlepsze fajkowe tytonie, nieste-
ty s#abo osi$galne po naszej stronie 

oceanu. Ogl$daj$c ilustracje w ma- 
gazynach z lat 50. i 60., nie mo%na  
si" uwolni& od obrazu fajki, trzy-
manej w z"bach przez d%entelmena  
w pi%amie, szlafroku, bon%urce, zwy-
k#ym roboczym garniturze, %akiecie 
czy nawet fraku. Z fajk$ konwerso-
wano, z fajk$ jadano posi#ki, z fajk$ 
grzebano pod mask$ samochodu  
(fatalny nawyk, mog$cy doprowa- 
dzi& do du%ego „bum”). Po czym 
min"#o jeszcze kilka lat, wsz"dzie  
zapanowa# papieros (wraz z herbat$ 
ekspresow$ i kaw$ „nesk$”), a potem 
z reklam i %urnali wymiot#o tyto'  
w ogóle. Co nie znaczy, %e znikn$#  
z naszego %ycia. Przeszed# jednak  
do podziemia, co !wiadczy mi"-
dzy innymi o tym, jak bardzo obraz  
prasowy mo%e si" mija& z rzeczywist$ 
sytuacj$. Nawiasem mówi$c, nieobec-
no!& tytoniu w !rodkach masowego 
przekazu jest przyk#adem ilustruj$-

cym perswazyjn$, nie za! informacyj-
n$ rol" tych%e mediów.

Nie lubi", gdy buty rozlatuj$ mi si" 
przed up#ywem dziesi"ciu lat. Moje 
najlepsze pó#buty w#a!nie docho-
dz$ do tego wieku i wiele wskazuje, 
%e pos#u%$ jeszcze drugie tyle. Nie  
s$ to buty ze sklepu „Plastikowe (ap-
cie z Dalekiego Wschodu”, w zwi$z- 
ku z tym kosztuj$ wi"cej, ale za to  
nie wyrzuc" ich po roku ani po 
dwóch, dzi"ki czemu kalkuluj" sobie, 
%e per saldo wci$% jestem na plusie. 
Znam grup" d%entelmenów z ca#ego 
kraju, którzy wymieniaj$ si" adresa- 
mi najlepszych szewców i krawców  
oraz adresami sklepów, gdzie mo%na 
naby& przyzwoit$ garderob". Takich 
miejsc jest zaskakuj$co wiele, je!li 
bra& pod uwag" powszechn$ mizeri" 
stylistyczn$ widoczn$ na ulicach. Dla 
wspomnianych osób )ród#em najlep-
szych sartorialnych dowcipów (sar-
torialny: krawiecki, zwi$zany z kra- 
wiectwem) s$ czasopisma i strony  
internetowe po!wi"cone tzw. eleganc-
kiemu ubieraniu si". Sam widzia- 
#em niedawno (w czasopi!mie ma-
j$cym ambicje modowe i trendset- 
terskie) propozycj" wk#adania san-
da#ów do garnituru. Nawiasem mó-
wi$c, to horrendum nie jest niczym 
nowym. Sanda# lub tzw. obuwie 
tekstylne do garnituru noszono ju%  
w latach 50. oraz 60.; ten styl cecho-
wa# partyjnych dzia#aczy m#odzie%o-
wych. Dzia#acze odeszli w przesz#o!& 
razem z nieboszczk$ ZMP, a #ape& do 
garnituru zosta# i, jak wida&, wci$% 
straszy.

Beau Brummel  
lejtnant  

Columbo?



Jednak trepy swoje, a ludzie swoje. 
Wygl$da na to, %e partyzantka roz-
wija si", mo%e na razie skromnie, ale  
konsekwentnie. A to w prasie uka%e 
si" wywiad z cz#owiekiem, który cho-
dzi po ulicy w garniturze jak przed 
wojn$, a to kto! w kapeluszu si" po-
ka%e, a to bal zorganizuj$, na który 
przyjd$ osoby ubrane stosownie do 
okazji (podczas gdy ogó# zapomnia# 
ju% nawet, co to znaczy „stosownie  
do okazji”). Jacek Dehnel (utalento-
wany pisarz) widywany jest w cylin-
drze, a do opery podobno zaczyna- 
j$ chadza& ludzie w smokingach, czy-
li tak zwani faceci w czerni („Man  
in Black Tie”). Fraków zapewne nie 
do%yjemy, ale kierunek wydaje si"  
wytyczony. Skoro ju% !rodki maso-
wego przekazu zauwa%y#y zjawisko, 
to tendencja mo%e narasta& i które- 
go! dnia obudzimy si" wszyscy przy-
zwoicie odziani i z dobrej jako!ci 
sprz"tem graj$cym w salonie. Sk$d 
ten sprz"t? Có%, jak ju% rozpusz- 
cza& wyobra)ni", to na ca#ego. Zresz-
t$, prawd" mówi$c dobry garnitur 
kosztuje tyle co porz$dny wzmac-
niacz.

Na marginesie, problem elegancji, 
a zw#aszcza jej braku, dotyczy naj-
cz"!ciej m"%czyzn (czyli wi"kszo!ci 
naszych czytelników). Kobiety, czy-
li nasze %ony, córki i kochanki maj$  
jakby lepszy instynkt podpowia-
daj$cy, w czym mo%na si" poka-
za& publicznie, a w czym w %adnym  
wypadku. Ka%dy z nas zapewne wi-
dzia# na ulicy par" z#o%on$ z dziew-
czyny w eleganckiej sukience i #ad- 
nych butach, oraz m"%czyzny w wi-
sz$cej bluzie, spodniach do kolan  
i tak zwanych kroksach. Do tego ko-
bieta zawsze ma cho&by skromny ma-
kija%, a pan najcz"!ciej tylko zarost  
na szyi.

Jak wida&, wiele jest do zrobienia  
w tej materii, a jak wiele, przekonu-
jemy si" co roku w czasie naszego 
!wi"ta, Audio Show. Hotelowe ko- 
rytarze na par" dni staj$ si" siedli-
skiem zombies, zaniedbanych i nie-
kiedy (przepraszam, %e o tym wspo-
minam) niedomytych osobników  
w powyci$ganych #achach, zbijaj$- 
cych si" w gromady lub poluj$cych 
pojedynczo. Wiem o ci$g#ych skar-
gach na )le wietrzone pokoje, które 

zombies nape#niaj$ swymi specyficz-
nymi feromonami. Wiem te%, %e nie 
powinno si" ocenia& ludzi po wyg- 
l$dzie czy stanie zadbania, ale z dru-
giej strony Audio Show to auten-
tyczne !wi"to i s$dz", %e raz do roku 
mo%na o siebie zadba& bardziej ni% 
zwykle. Oczywi!cie, dobra wentyla- 
cja jest niezb"dna tam, gdzie prze-
wijaj$ si" tysi$ce ludzi, ale jaki! styl 
warto utrzymywa&.

Dlatego mam propozycj": uwierz-
my najnowszym trendom i id)my 
w elegancj". Czuj" w powietrzu, %e 
zmienia si" moda. Niech polscy au-
diofile na wystawie w pi"ciogwiazd-
kowym hotelu wygl$daj$ cho&by  
równie dobrze, jak brytyjscy far- 
merzy na wystawie rolniczej gdzie!  
w Surrey. Proponuj" tylko mniej  
tweedów, bo wn"trza hotelowe s$ 
ciep#e i nale%y unika& przegrzania. 
Je!li kto! b"dzie mia# w$tpliwo!ci co  
do ubraniowych szczegó#ów, najle- 
piej niech zapyta %on". A jeszcze le-
piej: niech zabierze j$ ze sob$.

Alek Rachwald


