
"Wbrew panujacej powszechnie tendencji przeciwstawiania sie lalkowemu wizerunkowi plci pieknej pani Walter 
powtarzala, ze uroda jest sila, pozwala bowiem zmylic przeciwnika, sprawic, by stal sie mniej czujny, odslonil, 
umozliwiajac atak. Uczyla swoje wychowanki, jak dbac o intelekt na równi z uroda. Sama byla najlepszym 
przykladem skutecznosci gloszonych przez siebie metod."

Bardzo lubie czytac ksiazki, które w swojej fabule maja wpleciony watek historyczny, zwiazany z burzliwym 
okresem II wojny swiatowej. A jeszcze lepiej takie, które opowiadaja o tych tragicznych dla naszego kraju 
czasach.  Ten okres historii, interesuje mnie i intryguje od wielu lat. Wtedy wydarzylo sie wiele zla i tragedii, 
uwazam jednak, ze trzeba o tym czytac, poznawac historie, nie udawac, ze nic sie nie stalo. Trzeba pamietac, 
chociazby ze wzgledu na tych, którzy dla Polski oddali swoje zycie, poswiecili najwiecej. A takze o tych, którzy 
ryzykujac zycie swoje i swoich bliskich, dawali schronienie tym, którym grozila zaglada. Wsród Polaków, znala-
zlo sie wielu, którzy pomagali Zydom, ukrywajac ich w swoich domostwach. Niewatpliwie, czas II wojny swia-
towej, byl dla tej ludnosci tragiczniejszy w skutkach. Hitler zdecydowal o losie milionów Zydów. Na smierc 
skazal  wszystkich, bez wyjatku na plec, wiek, czy status spoleczny. 

 "Kto ratuje jedno zycie, ratuje caly swiat"

27 lutego 2019 roku, swoja premiere miala najnowsza powiesc Marii Paszynskiej, pt. "Instytut pieknosci" (Wyd. 
Pascal). Ksiazka jest swoistego rodzaju holdem dla kobiety, która ratowala skazane na zaglade Zydówki. Jest nia 
doktor i dietetyk, Mada Walter (Walterowa, jak wolala by ja nazywano), która w okresie niemieckiej okupacji, 
otworzyla i prowadzila Instytut Pieknosci, przy ulicy Marszalkowskiej 137. To tam, praktycznie pod nosem 
Niemców (a wiec nie bez ryzyka), za sprawa zabiegów pielegnacyjnych i kosmetycznych, zmieniala wyglad 
zydowskich kobiet wyprowadzonych z getta, maskowala ich semickie rysy. Walterowa, uczy ich nowych imion i 
nazwisk, tajników makijazu, katechizmu, a takze kuchni staropolskiej. Wsród nich sa: Sara (piekna, utalentow-
ana kobieta, niegdys autorka, która pod woalka skrywa szpecacy slad po wybuchu bomby), Dalila (surowa 
ortodoksyjna Zydówka, zona rabina), Zoja (mlodziutka poeta, tlumaczka, zona slynnego profesora) i Leila 
(mlodziutka dziewczyna, która Walterowa niemal sila zabrala spod murów getta). Kazda z kobiet, ma swoja his-
torie, wlasne przezycia osobisty ból. One tez znalazly schronienie w mieszkaniu Mady, szybko tez polaczyla je 
przyjazn. Czy mimo staran pani doktor, uda sie ocalic kobiety od zaglady?

 Ksiazka Marii Paszynskiej, zainteresowala mnie na poczatku swoja okladka. Po pierwsze, sam tytul wydal mi 
sie intrygujacy. Zanim przeczytalam opis fabuly, to wlasnie on zwrócil moja uwage. Pierwsze, co nasunelo mi sie 
na mysl, to pytanie, czy w czasie okupowanej Warszawy, kobiety byly tak prózne, ze myslaly o swojej urodzie. 
Szybko jednak przyszla refleksja: byc moze to byl sposób na to, aby nie zatracic sie w chaosie wojny, nie zwari-
owac i zachowac resztki czlowieczenstwa. Grafika okladki zwrócila moja uwage swoja dwuznacznoscia. Sklad-
aly sie na nia skrajne obrazy: na górze polowa twarzy, niewatpliwie urodziwej kobiety, ponizej zas -  zgliszcza 
poranionego miasta. Dosc mialam tych domyslów, dlatego szybko przeczytalam opis na okladce. I juz wied-
zialam, ze historia pociagnie mnie ze soba...

Warto wspomniec, ze powiesc zostala zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Postac Mady Walter oraz 
Instytut Pieknosci, istnialy naprawde. Postaci Zydówek, sa fikcyjne, jednak autorka tak umiejetnie poprowadzila 
ich losy, tak pieknie wykreowala bohaterki, iz czytajac powiesc, bylam przekonana, ze one równiez byly real-
nymi kobietami. Tymi, które przezyly straszne chwile. Bez problemu moglam sobie wyobrazic wszystkie panie, 
którym autorka przydzielila role. Dopiero czytajac Poslowie, okazalo sie, ze to postacie stworzone na potrzeby 
ksiazki. Bylam w szoku, ale takim pozytywnym, poniewaz tak realne sie wydawaly. 

Piekny jezyk, sklada ksiazke w plastyczna calosc. Wyjatkowe opisy, ciekawe watki, które wywoluja mase 
emocji, to niezaprzeczalne atuty "Instytutu pieknosci". Z kazda strona, zaglebialam sie w ksiazke coraz bardziej. 
Poznawalam bohaterki, ich losy, wspomnienia z przeszlosci oraz to, co musialy zrobic aby przetrwac. Wiele 



opisów, wywolalo moje wzruszenie, usmiech, zlosc,  ale tez niedowierzanie czy szok. Jestem pod wielkim wra-
zeniem powiesci. Autorka niczego nie ubarwia, pokazuje, jak potworna jest wojna oraz to, do czego moze 
doprowadzic. Wstrzasajacy byl dla mnie opis "kary", jaka Sara i Zoja, wymierzyly jednemu szmalcownikowi. 
Niestety, w tych trudnych czasach znalezli sie i tacy, którzy zerowali na nieszczesciu innych, donosili Niemcom 
nie tylko na Zydów, ale takze na Polaków, którzy im w czasie wojny pomagali. Jednak Polskie Podziemie (Sara 
nalezala do organizacji), potrafilo sobie z takimi osobnikami umiejetnie poradzic... 

Jeszcze dlugo powiesc Marii Paszynskiej zostanie w mojej pamieci. Nie wykluczone, ze za jakis czas do tej his-
torii wróce. Autorka stworzyl wyjatkowe dzielo, które wciagnelo mnie bez reszty, wywolalo wiele emocji, 
sklonilo do refleksji. Choc temat trudny i bolesny, lekture czytalo sie bardzo szybko. Podobalo mi sie, jak w 
piekny sposób autorka nakreslila wiezi laczace bohaterki, rodzace sie przyjaznie, ale tez rózne oblicza milosci.

Final troche mnie zasmucil. Szczególnie los Zoji oraz pani Walter. Nie spodziewalam sie takiego zakonczenia jej 
historii oraz tego, jak wygladalo dalsze zycie tej ostatniej. 

Jesli interesuje Was tego typu literatura - serdecznie polecam. Naprawde warto przeczytac te powiesc. Mnie 
zachwycila i poruszyla do glebi. Wierze, ze i w Was wywola podobne uczucia.


