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• Człowiek jest dowodem boskości zwierzęcia.

• Chór świerszczy – Traviata.

• Do historii przechodzą zdania co najwyżej 
siedmiowyrazowe.

• Dowcipem nie należy celować, tylko trafiać.

• Dowcip jest szyfrem, selekcjonuje automa-
tycznie i bezbłędnie adresatów.

• Dzięki rozpowszechnieniu oświaty można 
dziś czytać, pisać i publikować, nie przestając 
być analfabetą.

• Geniusz – gen i już.

• Głupota jest początkiem mądrości – cudowne 
dzieci mają małe szanse.

• Jedną z cech głupstwa jest logika.

• Każdy człowiek zachowuje się sztucznie – 
jest to zupełnie naturalne.

• Kula u nogi – Ziemia.

• Matematyk zrobi to lepiej.

• Mędrzec widzi w lustrze głupca, głupiec 
przeciwnie.

• Między duchem i materią pośredniczy 
matematyka.

• Naukowiec – taki, co to słowo wymyślił.

• Nie starość, ale młodość starców czyni ich 
obcymi otoczeniu.

• Plato wierzył, że istnieje idealna kula.  
Ale jedynym jej modelem jest bańka mydlana.

• Ptaszek, co słucha tylko własnych audycji  
– głuszec.

• Przed operacją lekarz zawsze umywa ręce.

• Rad – Curiosum.

• Taki, co lubi wcześnie wstawać – ranny ptaszek 
w głowę.

• Twierdzenie, że Linde spolszczył wyrazy 
niemieckiego pochodzenia – lipa.

• Warszawiacy nie wierzą w nic, co wymyśli 
prowincja – są ateistami, bo nie spotkali Boga 
na Marszałkowskiej.

• Wszystkie bale są kostiumowe, nawet bal 
nudystów.

• Za granicą mówią: X to dobry matematyk, 
z pewnością Polak. U nas mówią: Y to praw-
dziwy Polak, z pewnością słaby matematyk.

• Zabawa znalezionym granatem – rozrywka.

• Znalezienie kwadratury koła przez Kanta –  
pi-kant-eria.

• Zwierzęta mają swoją mowę – ludzie różnią się 
od nich gadaniem.

• Bezwonna woda kolońska – Ren.

• Skończyła się wojna, to przelewanie krwi  
z pustego w próżne.

• Odkrycia są błyskami. Można znaleźć kamień 
filozoficzny i zapomnieć, gdzie leży.

• Taki, co się obywa bez wszystkiego – obywatel. 

• Łatwo z domu rzeczywistości zajść do lasu 
matematyki, ale nieliczni tylko umieją wrócić.

• Nie należy mówić źle o nieobecnych, a cóż 
dopiero o nieistniejących; ateiści mają trudną 
sytuację!

• Łatwo usunąć Boga z Jego miejsca w wszech-
świecie. Ale takie dobre posady niedługo 
wakują.

• Nie sztuka przepowiadać przyszłość; trzeba 
zgadywać teraźniejszość.

HUGO STEINHAUS

Hugonotki 1
 

1 Tak we Wrocławiu mawia się o aforyzmach Profesora Steinhausa, których niewielki wybór zamieszczamy, zachęcając czytelników, 
aby sięgnęli do źródła: Hugo Steinhaus, Słownik racjonalny, Ossolineum, Wrocław, 1993.
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