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 Budzę się. W łóżku, obok mnie leży 
mój chłopak. Kto by pomyślał, że tak 
to wszystko się ułoży. Na pewno nie 
ja – jeszcze w ostatniej klasie liceum 
wydawało mi się, że takie rzeczy, to 
dopiero jak skończę studia. Fakt, gdy-
by cokolwiek potoczyło się w moim 
życiu tak jak przypuszczałam, że mo-
że się potoczyć, kończyłabym właśnie 
studia tak jak moi znajomi ze szkoły. 
  Wstaję już trochę spóźniona, ale to 
nic. Szybko nakładam makijaż, zbie-
ram notatki ze stołu, próbuję coś zjeść, 
ale lodówka jakby pusta, więc udaje 
mi się wyjść – wprawdzie z pustym 
żołądkiem – ale punktualnie. 
 Kiedyś myślałam, że uda mi się byś 
studentką, która odbiegnie od wiecz-
nie głodnego i spłukanego stereoty-
pu. Tymczasem idę na przystanek, 
a w portfelu coś tam zadzwoni, ale 
już nie zaszeleści. Saldo bankowe u-
jemne. Ech, złudna była moja nadzie-
ja, że wysyłanie do Mamy prośby o 
dwadzieścia złotych skończy się ra-
zem z wyjazdami na wakacyjne ko-
lonie. Ja-studentka miałam być roz-
ważna w dysponowaniu pieniędzmi, 
oszczędna, a przede wszystkim samo-
dzielna.  No nic, wstydu mogę się na-
jeść sporo, ale nie dam rady nim na-
sycić żołądka, więc pożyczyć trzeba. 
  Mniejsza o to!
  Teraz nic nie wydaje się być waż-
niejsze od nauki. Zatłoczona eskaem-
ka jest ostatnią szansą na zerknięcie 
do książki i przypomnienie sobie kil-
ku najważniejszych informacji przed 
egzaminem. 
  Rachunkowość? Naprawdę? W tej 
chwili tęsknię nawet za nadmanga-
nianem potasu i cyklem rozwojowym 
sosny – zmorami mojej licealnej edu-
kacji. Jako całkiem przykładna uczen-
nica klasy biologiczno-chemicznej, 
ekonomia nie mieściła się w moich po-
maturalnych planach. Wiązałam przy-
szłość z politechniką, ale po dwóch la-
tach studiów, zdecydowałam się na ich 
rozwiązanie i tak się życie potoczyło, 
że jestem tu gdzie jestem.
  No właśnie, gdzie jestem? To już 
Wyścigi – wysiadam! Szybkim kro-
kiem pod szkołę, może ktoś jeszcze 
powie coś wartego zapamiętania. Ad-
renalina buzuje czas start burza móz-
gu i już po zaliczeniu.
  Wszyscy się emocjonują pod salą. 
Gdyby nie ssanie w żołądku, posłu-
chałabym, komu ile wyszło w trze-
cim, ale mało czasu, zaraz ćwiczenia, 
więc ostatkiem sił doczłapuję do skle-
pu. Kupuję jakiegoś batona. 
 W sali jest ciepło. Jak bardzo się dzi-
siaj nie wyspałam! Po skoku ciśnienia, 
odczuwam jego spadek, więc oprę so-
bie głowę na ławce. Na wykładzie już 
na pewno nie zostanę. Znowu zasy-
piam na zajęciach.
  Nigdy przez całe liceum nie zigno-
rowałam żadnego sprawdzianu. Nie 
wagarowałam! To chyba nie było spo-
wodowane tylko strachem przed Ma-
mą, która sporą część rodzicielskiej 
miłości przelewała na mnie w formie 
surowego pilnowania moich szkol-
nych obowiązków i dbałości o moją 
przyszłość. Sama też lubiłam się uczyć, 
większość wiedzy czerpałam z zajęć 
i w domu zostawało mi tylko odrobić 
zadania i ewentualnie poszerzyć tema-
ty, o których słyszałam już w szkole. 

Wydawało mi się naturalne, że studia 
będą przebiegać podobnie. Kolejne 
rozczarowanie! Powoli nikogo nie dzi-
wi, że przesypiam w szkole całe bloki 
zajęć. Nie mam kiedy odpocząć po ty-
godniu pracy i stresu. 
  Wracam do domu. Nie ma obiadu, 
a tak dużo bym dała, żeby teraz ktoś 
we mnie wmuszał dwa ostatnie ziem-
niaki z obiadowego talerza. Pierogi 
z zamrażarki nie kuszą, ale skończy-
łam z kaprysami już na pierwszym 
roku studiów. Odsmażone wrzucam 
na talerz, dodaję ketchupu i tyle mam 
z moich wyobrażeń o studenckiej 
kuchni, unoszących się aromatach 
szybkich, a mimo to smacznych dań. 
E tam, przecież lubię ketchup. 

  Od stołu nie mam daleko do łóżka, 
więc jeszcze dwie godzinki odpoczy-
wam w nieco wygodniejszej pozy-
cji, niż dane mi było spać w szkole. 
W liceum też drzemałam. Jakieś czte-
ry godziny po szkole, a potem po przy-
gotowywaniach do kolejnego dni na-
uki, kolejne cztery między 3.00 a 7.00. 
W Gdańsku też drzemki przeplatam 
z nauką, ale to tylko dlatego, że nie 
mam czasu na nie w ciągu tygodnia 
pracy i organizm egzekwuje sobie 
prawo do odpoczynku podczas week-
endowych zjazdów.
 Wstaję, już wieczór, ale może rower 
rozkręci mnie jeszcze na kilka godzin. 
Runda nad morze i z powrotem, jes-
tem już przytomniejsza. W matural-
nej klasie nie miałam roweru, biegać 
nie lubię, więc rozkręcałam się czarną 
kawą. Chociaż jedna zmiana wyszła 
mi na zdrowie!
  Powtarzam słówka na angielski, wie-
dza z czasów liceum aż tak szybko nie
uleciała mi z głowy, więc nie stresuję 
się jutrzejszym zaliczeniem aż tak 
bardzo. Chyba umiem. To może ja-
kiś film? W liceum obejrzałam chyba 
wszystkie dostępne online dramaty. 
Przez trzy lata powstało kilka nowych,
równie łzawych produkcji, ale od jakie-
goś czasu nie mam ochoty na umart-
wianie się przed ekranem, więc od-
palam coś pozytywniejszego. Zaraz! 
To chyba też trochę lepiej świadczy o 
mojej kondycji?
  Już prawie zasypiam, film jeszcze 
trwa, ale najwyżej obejrzę resztę kie-
dy indziej. Cały dzień tęskniłam za 
dzieciństwem, za beztroską liceum i za 
problemami tamtego okresu, które te-
raz wydają się tak błahe, że aż kom-
promitujące. Nieczęsto wracam do ro-
dzinnego miasta, a jeśli przyjeżdżam 
to na zaledwie weekend. I te dwa-trzy 
dni wystarczają mi, by zatęsknić za
gdańskim życiem, za swobodą i na-
wet odrobinkę zatęsknić za swoimi 
obowiązkami…
  Wychodzi na to, że wbrew wielkim 
planom i ambicjom, moje życie stu-
denckie determinuje ciułanie pienię-
dzy, niewyspanie i jedzenie w biegu, 
ale nie oddałabym go za nic. 
  Nawet za codzienne domowe obia- 
dy z dwoma ziemniakami za dużo.

LUDWINA SZYMAŃSKA

Dobrze jest żyć
  Wenus z Milo, Wenus Boticellego, 
Mona Lisa – trzy damy, których wize-
runki być może najgłębiej ze wszyst-
kich dzieł sztuki wryły się w naszą 
kulturową świadomość. To już nie są 
dzieła, to arcydzieła, must-see, jak 
mówią Anglicy, królowe dziedzictwa 
Zachodu – i nie tylko Zachodu. Dają 
zwykłemu śmiertelnikowi poczucie, 
że i na niego może spłynąć łaska dzie-
jów i potęgi myśli ludzkiej. Nawiąza-
nia do religii używam tu nieprzypad-
kowo: czyż człowiek „ukulturalniony” 
nie czuje się lepszy, godniejszy, nawet 
gdy ogranicza się do znajomości kilku 
(bardzo) podstawowych dzieł sztuki, 
czy jest to muzyka, literatura, czy sztu-
ki plastyczne?
  Wśród trzech wymienionych dam 
Mona Lisa wiedzie zdecydowany 
prym. Jej twarz jest obiektem nauko-
wych i pseudonaukowych dociekań; 
co pewien czas dowiadujemy się, że 
jest to kryptoautoportret Leonarda, 
albo że modelka była w ciąży. Kilka 
lat temu program komputerowy wy-
liczył ile procent jakich emocji kryje 
się w jej słynnym uśmiechu. Gioconda 
fascynuje i pociąga, do czego wydat-
nie przyczynił się Dan Brown. Obiekt 
pożądania złodziei, zarówno rzeczy-
wistych, jak i filmowych, ikona, gwiaz-
da, której podobizna pojawia się w ty-
siącu odmian – od pełnomiarowych re-
produkcji, przez kalendarze i talerzyki, 
po nadruki na plastikowych torbach.
Kalejdoskop twarzy we wszelkich 
możliwych kolorach, trawestowany 
na wszelkie sposoby, jak choćby jej 
słynny wizerunek z wąsami Marcela 
Duchampa, czy mozaika z przypalo-
nych tostów. Przeciętny, szary czło-
wiek nie musi nigdy postawić stopy 
na posadzce Luwru – chcąc nie chcąc 
wchłania jej kult, można powiedzieć: 
z mlekiem matki.
  Jak wyglądało moje osobiste spoka-
nie z Giocondą – pierwsze i jak dotąd 
jedyne? Mały, ciemny obraz wisiał za 
grubą szybą pancerną, otoczony zwar-
tą grupą spragnionych emocji japoń-
skich turystów, ginący w lesie wy-
ciągniętych rąk. I nie były to gesty 
hołdu czy zachwytu – każda z tych 
rąk trzymała kamerę lub aparat foto-
graficzny, by do ogólnoświatowej 

liczby jej podobizn dołączyć swoją 
wersję, pieczołowicie przechowywa-
ną w albumie lub komputerze. Właś-
ciciel takiego zdjęcia przedstawia je 
potem znajomym z dumą myśliwe-
go, jak trofeum i zarazem dowód do-
znania owej tajemnej łaski, „lepszoś-
ci”. Czy ktokolwiek z tych ludzi zda-
wał sobie sprawę przed czym/kim 
stoi? Nie sądzę. Strzelali fotki jedna 
za drugą, by za moment odejść bez 
cienia refleksji na twarzach, zadowo-
leni jedynie, że „zaliczyli” kolejny za-
bytek. Nie tak dawno słyszałam złoś-
liwą uwagę: kiedy Japończyk wraca 
z podróży, dopiero w domu, oglądając 
zdjęcia, dowiaduje się gdzie był. Coś 
w tym jest, i nie ogranicza się do tej 
jednej nacji.
  Spotkanie z Giocondą było dla mnie 
dużym przeżyciem, ale nie z racji speł-
nienia podstawowego marzenia każ-
dego turysty. Było to jedno wielkie 
rozczarowanie, a towarzyszyło temu 
więcej – poczucie winy. Przyznaję, że 
nigdy jakoś nie działał na mnie jej ta-
jemniczy urok, hipnotyzujący uśmiech 
jest uśmiechem domniemanym, zgod-
nie z przekonaniem, że skoro wszys-
cy go widzą, to najprawdopodobniej 
tam jest... Nie padłam na twarz przed 
portretem, nie doznałam iluminacji, 
ani nie smakowałam kolorów czy kun-
sztu wykonania. Czy była to z mojej 
strony obraza wielowiekowego dorob-
ku ludzkości? Czy jestem zblazowa-
nym dzieckiem popkultury, któremu 
obrazy, w najlepszym razie, kojarzą się 
z malutkimi zdjęciami w podręczni-
ku do plastyki? Zygmunt Kałużyński, 
z właściwą sobie przewrotnością, za-
stanawiał się kiedyś, czy w dobie no-
woczesnych technologii jest sens oglą-
dać w muzeach nie zawsze dobrze za-
chowany oryginał, skoro ma w domu 
najwyższej jakości reprodukcję na pla-
kacie.
  Gioconda była tam, przede mną, ma-
ła i zagubiona w zgiełku rozmów i 
trzasku migawek. I nie miałam dla niej 
odrobiny współczucia, gdyż nie potra-
fiła mnie zachwycić – mnie, tkwiącą
w drzwiach sali, odtrąconego i oszu-
kanego pielgrzyma, wpuszczonego 
tylko na próg świątyni, bo dalej tłum 
bronił dojścia. Gdzie mój oczekiwany 

podziw, uwielbienie dla Leonarda? 
Byłam nieczuła, blokował mnie szum, 
błyski lamp, sama obecność osób trze-
cich. Może gdybyśmy były same – 
Mona Lisa i ja – spotkanie przebiegło-
by inaczej, zdołałaby przekonać mnie, 
że jest warta całej poświęcanej jej uwa-
gi. Ale gdzie jest czas na kontemplację 
w miejscu, które codziennie przyjmuje 
setki zwiedzających z całego świata?
  Przez długi czas dręczyły mnie wy-
rzuty sumienia, poczucie, że jestem 
ignorantką niegodną dostąpienia łaski 
Sztuki. Kto wie, może nigdy nie by-
łam do niej predestynowana? Nie po-
trafię rozeznać, co tak naprawdę sta-
nowi o wielkości Leonarda, nie odróż-
niam widza zachwyconego materią 
malarską od tego pozostającego pod 
wrażeniem powieści sensacyjnej; na-
trętna obecność damy zamiast zapra-
szać, zniechęca mnie do bliższego po-
znania, nie dostrzegam walorów este-
tycznych ani podskórnej magii. Nie 
mogę, nie chcę, nie umiem – dziwne 
określenia na moją postawę, wołającą 
o pomstę do nieba. Leonardo pewnie 
się w grobie przewraca, ale czy on sam 
mógł przewidzieć do jak kuriozalnej, 
swego rodzaju, impotencji widza do-
jdzie wiele stuleci później? Cokolwiek 
„autor miał na myśli” malując obraz, 
nie jesteśmy w stanie tego odczytać nie 
patrząc przez pryzmat trywializacji,
poczucia, że już się to gdzieś (wszę-
dzie!) widziało. Przykre to, niewygod-
ne, ale prawdziwe.
  Aż wreszcie, po kilku latach, wpadł 
mi w ręce tekst Marii Poprzęckiej o 
Giocondzie właśnie, i o niemożności
ci zachwycania się nią – tekst jakby 
napisany dla mnie. Poprzęcka pisała 
w nim, że przy obecnym przesycie 
damą Leonarda nasz podświadomy 
opór jest zjawiskiem naturalnym i nie 
może być powodem wstydu i wraże-
nia, że „za mało się staram”. Sztuka 
wymaga oswajania i odpowiednich 
do niego warunków, a winy za nie-
udane próby zbliżenia nie można auto-
matycznie zrzucać na siebie, na barki 
skruszonego barbarzyńcy.
 Było to drugie moje wzruszenie zwią-
zane z Moną Lisą, potężny, oczysz-
czający haust powietrza. Nikczemnik 
został rozgrzeszony.

NATALIA HELMAN

Mona Lisa i ja

Słoneczna pora w Trout Lake Parku


