Czy Pan nam pomoże w tym sporze? Poradnik językowy dla uczniów

Imię przed nazwiskiem
czy nazwisko przed imieniem?

Mamy niedobry czas dla zdrowia. Wyjątkowo dużo ludzi choruje i mimo że
umawiamy się na konkretną godzinę do lekarza, poczekalnie są pełne kaszlących i
kichających pacjentów. Nawet ja, zwykle odporna na przeziębienia, zostałam zaatakowana
przez podstępny wirus.
Jestem więc przed gabinetem lekarskim, czekając na swoją kolej. Przyglądam się
ludziom. Jedni siedzą z przymkniętymi powiekami, inni opierają ciężką od gorączki głowę na
dłoniach, jeszcze inni przeglądają jakieś pisma. Dziewczyna siedząca obok mnie czyta książkę.
Dyskretnie podglądam, jaki ma tytuł. „Alchemik”. Ciekawe, jak jej się podoba. Ja nie jestem
wielbicielką twórczości Paulo Coelho, ale czytałam kiedyś, że „Alchemik” miał niezwykły
wpływ na wielu ludzi. Madonna stwierdziła, że przewartościował jej świat, Justynę
Steczkowską utwierdził w przekonaniu o słuszności decyzji, które w życiu podjęła, a Isabelle
Adjani wyznała, że był dla niej wyjaśnieniem wielu trudnych zagadnień.
Rzeczywiście, są książki, które zapamiętujemy na całe życie, a ich lektura staje się
inspiracją, światłem, drogowskazem. Ja mam w swojej kolekcji kilka takich dzieł, których
kupno uważam za najlepszą inwestycję. Sięgam po nie bardzo często, w różnych momentach
życia. Są tam fragmenty, które czytam wielokrotnie, gdyż pomagają mi w dokonywaniu
wyborów, uspokajają, przypominają o hierarchii wartości, dodają odwagi, motywują do
działania...
- Potocka Marta – głos zapraszającej mnie do gabinetu pani doktor przerwał moje
rozważania. Jednak ani katar, ani kaszel nie są w stanie osłabić mojej czujności językowej.
Dlaczego lekarka wyczytała najpierw moje nazwisko, a potem imię? Czy to jest normalne w
podobnej sytuacji?

Nie, Marto, w każdej sytuacji powinno się wymieniać imię przed nazwiskiem. Jest to
naturalny porządek uzasadniony historycznie. Dlatego z pewnością nigdy nie słyszałaś:
Monroe Marilyn, Schiffer Claudia czy Picasso Pablo, tylko Marilyn Monroe, Claudia Schiffer
i Pablo Picasso. A Ty zawsze bądź Martą Potocką, bez względu na sytuację.
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