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mog³em, ¿eby iœæ po suchym i nie za-
moczyæ sobie nowych butów, ale od 
razu zauwa¿y³em, ¿e on lubi w³aziæ 
w b³oto i musia³em go ci¹gn¹æ z ca-
³ych si³, ¿eby szed³ obok mnie. Mimo 
to, zanim siê spostrzeg³em, wlaz³ na 
jak¹œ ruchom¹ p³ytê, ochlapa³ siê i 
ubrudzi³ zesch³ymi liœæmi. Musia³em 
siê zatrzymaæ, oczyœciæ go, ca³y czas 
czuj¹c oczy s¹siadów spoza sztachet, 
obserwuj¹ce nas w milczeniu. Nie 
chcê k³amaæ, w gruncie rzeczy nie o to 
mi sz³o, ¿e patrz¹ (¿e patrz¹ na niego i 
na mnie, jak go prowadzê na spacer), 
a o to, ¿e muszê tak staæ, z chustk¹ 
coraz wilgotniejsz¹, coraz bardziej 
zapapran¹ b³otem i zesch³ymi liœæmi, 
a równoczeœnie pilnowaæ, ¿eby mi 
znowu nie wlaz³ w ka³u¿ê. Poza tym, 
jak jestem na ulicy, lubiê trzymaæ rêce 
w kieszeniach od spodni, gwizdaæ, ¿uæ 
gumê albo czytaæ komiksy, a tylko 
k¹tem oka widzê te p³yty od domu do 
tramwaju, które tak doskonale znam, 
¿e wiem, kiedy mijam dom Tity albo 
dochodzê do rogu Carabobo. A teraz 
nie mog³em robiæ nic z tego wszyst-
kiego i jeszcze czu³em tê chustkê, któ-
ra moczy³a mi kieszeñ, a przez pod-
szewkê ca³¹ nogê. Trochê za du¿o te-
go dobrego.
  O tej porze tramwaj bywa raczej 
pusty, modli³em siê, ¿ebyœmy mo-
gli usi¹œæ obok siebie, posadzi³bym 
go 
ko³o okna, przynajmniej nie w³azi³by 
ludziom w drogê. Ju¿ nie o to chodzi, 
¿e siê krêci, nawet jak siê nie krêci, to 
przeszkadza, tak ju¿ jest. Dlatego te¿ 
zdenerwowa³em siê przy wsiadaniu, 
bo by³o sporo ludzi, a ani jednej pod-
wójnej ³awki. A tu zbyt d³uga droga, 
¿eby jechaæ na platformie, konduktor 
zaraz kaza³by mi usi¹œæ i gdzieœ go 
usadziæ, wiêc od razu wepchn¹³em 
go do œrodka i doci¹gn¹³em do œrodko- 
wej ³awki, na której od strony okna sie-
dzia³a jakaœ pani. Najlepiej by³o usi¹œæ 
wprost za nim, ¿eby go pilnowaæ, ale 
tramwaj by³ pe³ny i wolne miejsca sto-
sunkowo daleko. O tej porze wszyscy 
zajêci s¹ trawieniem, tak ¿e trzêsienie 
tramwaju raczej ich usypia, wiêc nie 
zwracali na niego uwagi, tyle ¿e kon-
duktor stan¹³ akurat ko³o tej ³awki, na 
której go posadzi³em, i zacz¹³ postuki-
waæ monet¹ o maszynkê z biletami, 
dopiero musia³em zwróciæ jego uwa-
gê na siebie, ¿eby zobaczy³, ¿e to ja 
p³acê za bilety; pokazywa³em mu for-
sê, by widzia³, ¿e chcê kupiæ dwa, ale
to by³ jeden z tych czarnuchów, któ-
rzy doskonale wszystko widz¹, ale nie 
maj¹ ochoty zrozumieæ, i dalej stuka³
w tê maszynkê. Wiêc musia³em wstaæ 
(ju¿ trzech pasa¿erów na mnie patrzy-
³o) i podejœæ do tamtego siedzenia. 

POOBIEDNI SPACER
JULIO CORTÁZAR

  Wenus z Milo, Wenus Boticellego, 
Mona Lisa - trzy damy, których wize-
runki byæ mo¿e najg³êbiej ze wszyst-
kich dzie³ sztuki wry³y siê w nasz¹ 
kulturow¹ œwiadomoœæ. To ju¿ nie s¹ 
dzie³a, to arcy-arcydzie³a, „must-see”, 
jak mówi¹ Anglicy, królowe dziedzic-
twa Zachodu - i nie tylko Zachodu. 
Daj¹ zwyk³emu œmiertelnikowi po-
czucie, ¿e i na niego mo¿e sp³yn¹æ 
³aska dziejów i potêgi myœli ludzkiej. 
Nawi¹zania do religii u¿ywam tu nie-
przypadkowo: czy¿ cz³owiek „ukultu-
ralniony” nie czuje siê lepszy, godniej-
szy, nawet gdy ogranicza siê do zna-
jomoœci kilku (bardzo) podstawowych 
dzie³ sztuki, czy jest to muzyka, litera-
tura, czy sztuki plastyczne?
  Wœród trzech wymienionych dam 
Mona Lisa wiedzie zdecydowany 
prym. Jej twarz jest obiektem nauko-
wych i pseudonaukowych dociekañ;
co pewien czas dowiadujemy siê, ¿e
jest to kryptoautoportret Leonarda, 
albo ¿e modelka by³a w ci¹¿y. Kilka
lat temu program komputerowy wy-
liczy³ ile procent jakich emocji kryje 
siê w jej s³ynnym uœmiechu. Gioconda 
fascynuje i poci¹ga, do czego w ostat-
nich latach wydatnie przyczyni³ siê 
Dan Brown. Obiekt po¿¹dania z³odziei 
zarówno rzeczywistych jak i filmo-
wych, ikona, gwiazda, której podobiz-
na pojawia siê w tysi¹cu odmian, od
pe³nowymiarowych reprodukcji, przez 
kalendarze i talerzyki, po nadruki na 
plastikowych torbach. Kalejdoskop 
twarzy we wszelkich mo¿liwych ko-
lorach, trawestowany na wszelkie spo-
soby, jak choæby jej s³ynny wizerunek 
z w¹sami Marcela Duchampa, czy 
mozaika z przypalonych tostów. Prze-
ciêtny, szary cz³owiek nie musi nigdy
postawiæ stopy na posadzce Luwru –
chc¹c nie chc¹c wch³ania jej kult, mo¿-
na powiedzieæ: z mlekiem matki.

NATALIA HELMAN

Mona Lisa i ja

  Jak wygl¹da³o moje osobiste spotka-
nie z Giocond¹ - pierwsze i jak dot¹d 
jedyne? Ma³y, ciemny obraz wisia³ za 
grub¹ szyb¹ pancern¹, otoczony zwar-
t¹ grup¹ spragnionych emocji japoñ-
skich turystów, gin¹cy w lesie wyci¹g-
niêtych r¹k. I nie by³y to gesty ho³du 
czy zachwytu – ka¿da z tych r¹k trzy-
ma³a kamerê lub aparat fotograficzny, 
by do ogólnoœwiatowej liczby jej po-
dobizn do³¹czyæ swoj¹ wersjê, pieczo-
³owicie przechowywan¹ w albumie 
lub komputerze. W³aœciciel takiego 
zdjêcia przedstawia je potem znajo-
mym z dum¹ myœliwego, jak trofeum 
i zarazem dowód doznania owej ta-
jemnej ³aski, “lepszoœci”. Czy ktokol-
wiek z tych ludzi zdawa³ sobie sprawê 
przed czym/kim stoi? Nie s¹dzê. Strze-
lali fotki jedna za drug¹, by za moment

odejœæ bez cienia refleksji na twarzach, 
zadowoleni jedynie, ¿e “zaliczyli” ko-
lejny zabytek. Nie tak dawno s³ysza-
³am z³oœliw¹ uwagê: Kiedy Japoñczyk 
wraca z podró¿y, dopiero w domu, 
ogl¹daj¹c zdjêcia, dowiaduje siê, gdzie 
by³. Coœ w tym jest, i nie ogranicza siê 
do tej jednej nacji.
  Spotkanie z Giocond¹ by³o dla mnie 
du¿ym prze¿yciem, ale nie z racji spe³-
nienia podstawowego marzenia ka¿-
dego turysty. By³o to jedno wielkie 
rozczarowanie, a towarzyszy³o temu 
wiêcej – poczucie winy. Przyznajê, ¿e 
nigdy jakoœ nie dzia³a³ na mnie jej ta-
jemniczy urok, hipnotyzuj¹cy uœmiech 
jest uœmiechem domniemanym, zgod-
nie z przekonaniem, ¿e skoro wszys-
cy go widz¹, to najprawdopodobniej 
tam jest.. Nie pad³am na twarz przed 
portretem, nie dozna³am iluminacji, 
ani nie smakowa³am kolorów czy kun-

sztu wykonania. Czy by³a to z mojej 
strony obraza wielowiekowego do-
robku ludzkoœci? Czy jestem zblazo-
wanym dzieckiem popkultury, które-
mu obrazy, w najlepszym razie, koja-
rz¹ siê z malutkimi zdjêciami w pod-
rêczniku do plastyki? Zygmunt Ka³u-
¿yñski, z w³aœciw¹ sobie przewrotnoœ-
noœci¹, zastanawia³ siê kiedyœ, czy w 
dobie nowoczesnych technologii jest 
sens ogl¹daæ w muzeach nie zawsze 
dobrze zachowany orygina³, skoro ma 
w domu najwy¿szej jakoœci reproduk-
cjê na plakacie.
   Gioconda by³a tam, przede mn¹, 
ma³a i zagubiona w zgie³ku rozmów i 
trzasku migawek. I nie mia³am dla niej 
ani odrobiny wspó³czucia, gdy¿ nie po-
trafi³a mnie zachwyciæ - mnie, tkwi¹-
c¹ w drzwiach sali, odtr¹conego i oszu-

kanego pielgrzyma wpuszczonego 
tylko na próg œwi¹tyni, bo dalej t³um 
broni³ dojœcia. Gdzie mój oczekiwa-
ny podziw, uwielbienie dla Leonarda? 
By³am nieczu³a, blokowa³ mnie szum,
b³yski lamp, sama obecnoœæ osób trze-
cich. Mo¿e gdybyœmy by³y same – 
Mona Lisa i ja – spotkanie przebieg³o-
by inaczej, zdo³a³aby przekonaæ mnie, 
¿e jest warta ca³ej poœwiêcanej jej uwa-
gi? Ale gdzie jest czas na kontemplacjê 
w miejscu, które codziennie przyjmuje 
setki zwiedzaj¹cych z ca³ego œwiata?
  Przez d³ugi czas drêczy³y mnie wy-
rzuty sumienia, poczucie, ¿e jestem 
ignorantk¹ niegodn¹ dost¹pienia ³aski 
Sztuki. Kto wie, mo¿e nigdy nie by-
³am do niej predystynowana? Nie po-
trafiê rozeznaæ, co tak naprawdê sta-
nowi o wielkoœci Leonarda, nie odró¿-
niam widza zachwyconego materi¹ 
malarsk¹ od tego pozostaj¹cego pod
wra¿eniem powieœci sensacyjnych; 
natrêtna obecnoœæ damy zamiast za-
praszaæ, zniechêca mnie do bli¿szego 
poznania, nie dostrzegam walorów 
estetycznych ani podskórnej magii. 
Nie mogê, nie chcê, nie umiem - dziw-
wne okreœlenia na moj¹ postawê, wo-
³aj¹c¹ o pomstê do nieba. Leonardo 
pewnie siê w grobie przewraca, ale 
czy on sam móg³ przewidzieæ do jak 
kuriozalnej, swego rodzaju, impoten-
cji widza dojdzie wiele stuleci póŸniej? 
Cokolwiek “autor mia³ na myœli” ma-
luj¹c obraz, nie jesteœmy w stanie tego 
odczytaæ nie patrz¹c przez pryzmat 
trywializacji, poczucia, ¿e ju¿ siê to 
gdzieœ (wszêdzie!) widzia³o. Przykre 
to, niewygodne, ale prawdziwe.
  A¿ wreszcie, po kilku latach, wpad³ 
mi w rêce tekst Marii Poprzêckiej, o 
Giocondzie w³aœnie i o niemo¿noœci 
zachwycania siê ni¹ – tekst jakby 
napisany dla mnie. Poprzêcka pisa³a 
w nim, ¿e przy obecnym przesycie 
dam¹ Leonarda nasz podœwiadomy 
opór jest zjawiskiem naturalnym i nie
mo¿e byæ powodem wstydu i wra-
¿enia, ¿e “za ma³o siê staram”. Sztuka 
wymaga oswajania i odpowiednich do 
niego warunków, a winy za nieudane 
próby zbli¿enia nie mo¿na automa-
tycznie zrzucaæ na siebie, na barki skru-
szonego barbarzyñcy. 
 By³o to drugie moje wzruszenie zwi¹-
zane z Mon¹ Lis¹, potê¿ny, oczyszcza-
j¹cy haust powietrza. Nikczemnik zo-
sta³ rozgrzeszony.

  Po obiedzie mia³em ochotê poczy-
taæ trochê u siebie w pokoju, ale ma-
ma i tato powiedzieli mi, ¿e mam go 
zabraæ na spacer.
   Z pocz¹tku nie chcia³em, powie-
dzia³em, ¿e niech go bierze ktoœ in-
ny, a mnie niech dadz¹ raz spokojnie 
siê pouczyæ. Chcia³em powiedzieæ i 
wiêcej, wyt³umaczyæ, dlaczego tak 
nie lubiê z nim wychodziæ, ale tato 
zrobi³ krok naprzód i popatrzy³ na 
mnie, jakby mi wbija³ mi oczy coraz 
g³êbiej w twarz, czego nie wytrzymu-
jê, dos³ownie mam ochotê krzyczeæ, 
i w koñcu muszê siê odwróciæ i po-
wiedzieæ, ¿e zgoda, ¿e dobrze, ¿e za-
raz. W takich wypadkach mama nie 
mówi ani s³owa ani nie patrzy na 
mnie, staje sobie trochê z ty³u, sk³ada 
rêce, widzê, jak siwawe w³osy spa-
daj¹ jej na czo³o, i w koñcu muszê 
siê odwróciæ i powiedzieæ, ¿e zgoda, 
¿e dobrze, ¿e zaraz. Wiêc sobie po-
szli i ju¿ nic wiêcej nie mówili, a ja 
zacz¹³em siê ubieraæ, pocieszaj¹c siê, 
¿e pierwszy raz w³o¿ê te nowe ¿ó³te 
buty, co tak wspaniale b³yszcz¹.

   Kiedy wyszed³em z pokoju, by³a 
druga, i ciocia Encarnación powie-
dzia³a, ¿ebym poszed³ po niego, do 
tego pokoju w g³êbi, gdzie zwykle lu-
bi siedzieæ. Ciocia Encarnación wi-
daæ zauwa¿y³a moj¹ rozpacz, ¿e mu-
szê z nim wyjœæ, bo pog³aska³a mnie 
po g³owie, a potem pochyli³a siê i po-
ca³owa³a mnie w czo³o; poczu³em 
te¿, ¿e mi wsuwa coœ do kieszeni.
– ¯ebyœ móg³ coœ sobie kupiæ – szep-
nê³a mi do ucha. – Jego te¿ poczêstuj, 
tak bêdzie lepiej.
  Poca³owa³em j¹ w policzek, trochê 
siê jakoœ pocieszy³em; jak przecho-
dzi³em pod drzwiami do salonu, ma-
ma i tato grali w warcaby. Nawet, zda-
je siê, ¿e powiedzia³em im do widze-
nia czy coœ w tym stylu, a potem wy-
ci¹gn¹³em te piêæ pesos, wyg³adzi³em 
je i schowa³em z powrotem do port-
fela, gdzie ju¿ mia³em pesiaka i tro-
chê drobnych.
  Siedzia³ w rogu, wzi¹³em go jak naj-
delikatniej i przez patio poszliœmy do 
drzwi furtki wychodz¹cej na ogród. 
Ze dwa razy ju¿, ju¿ mia³em ochotê 
puœciæ go, wróciæ i powiedzieæ tacie 
i mamie, ¿e on nie chce ze mn¹ iœæ, 
ale co tam, oni byliby siê z pewnoœci¹ 
jakoœ urz¹dzili, ¿eby nas wypchn¹æ 
razem na ulicê. To prawda, ¿e nigdy 
mnie nie namawiali, ¿ebym go za-
biera³ do centrum, to by³oby zreszt¹ 
niesprawiedliwe, dobrze wiedzieli, ¿e 
ten jeden jedyny raz, co mi kazali 
prowadziæ go po chodniku, zdarzy³ 
siê ten koszmar z kotem Alvarezów. 
Jeszcze widzê twarz policjanta, kiedy 
potem w rogu rozmawia³ z tat¹, tatê 
czêstuj¹cego go wódk¹ i mamê p³a-
cz¹c¹ w sypialni. Wiêc by³oby nie-
sprawiedliwe, ¿eby mnie na to na-
mawiali.
  Rano pada³o, a ¿e chodniki w Buenos 
Aires z ka¿dym rokiem s¹ gorsze, co 
krok w³azi siê w ka³u¿ê; robi³em co 


