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BOŻENA PTAK

Kuszący erotyk

Właśnie zaczyna się życie
pęka skorupa skruszonych skrupułów 
słońce w zenicie 
w oczodołach nieba
a nogi lekkie jak trele skowronka
mogę być twoją bez zbytecznych obaw
jabłko na dłoni ślini soki winne
niewinne rzęsy są nadzwyczaj zwinne
język jak żmija w bezsłownej przestrzeni
wygładza korzeń soczystej jabłoni
aż w raju słychać głosy wodospadu
w przestrzeń ruszyły muzyczne kaskady
ku słonym morzom prędki okręt zmierza
coraz spokojniej bezwietrzniej i ciszej
koryto rzeki jest coraz to szersze
poziom wód rośnie
choć brzeg coraz bliżej
wracam do ciebie
i w ciepłe bambosze

  Ładne jest to, co odnosi się do este-
tyki wygl¹du, tego, co zewnętrzne. 
Piękno mówi o czymś więcej, niż wy-
gl¹d i – w ogóle – estetyka. S³owo to 
bardzo się dziś strywializowa³o: „Este-
tyczny jest więc bukiet kwiatów o pew-
nym porz¹dku; jezioro, otaczające go
pola i lasy; estetyczny jest niemowlak 
w czystym beciku, nie zasikany i nie
zasmarkany. Estetyczny jest sposób 
rozmowy, kiedy nie padaj¹ w niej sło-
wa uchodz¹ce za wulgarne. Estetycz-
ne jest też zachowanie przy stole, gdy 
nikt nie siorbie i prawid³owo pos³ugu-
je się nożem i widelcem. A także este-
tyczne jest to, co ³adne, a przy tym 
przyjemne, jak widoki znad mazur-
skich jezior” (Jan Kurowicki, Fanto-
my piękna). Weźmy dwa określenia: 
³adny cz³owiek – piêkny cz³owiek.
wiek. Cz³owiek może być ³adny i, po-
wiedzmy, pod³y; ale piękny i pod³y 
chyba już nie, bo piękno obejmuje ce-
chy duchowe (m.in. etyczne), nie ze-
wnętrzno-estetyczne. Troska o jedno
rzadko idzie w parze z trosk¹ o drugie
– postulowali tak¹ jedność Grecy jako 
kalokagatię. Sporo napisano na temat
wielkich myślicieli b¹dź ludzi głębo-
kiej wiary (często  pada³o w tym kon-
tekście nazwisko jezuity, o. Stanis³awa 
Musia³a), którzy nie poświęcali zbyt-
niej uwagi swemu wygl¹dowi. Kiedy
zaczęli zwracać, znaczy³o to zazwy-
czaj, że wyczerpali swój duchowy po-
tencja³ i próbuj¹ choć w ten sposób 
dyskontować minion¹ świetność.   
  Ładność jest g³adka jak m³odość, któ-
ra nie potrzebuje dla siebie innych u-
zasadnień. Jakiś czas temu bra³em u-
dzia³ w akcji zaprzyjaźnionych femi-
nistek, na reklamach butów reebok
(„Zadbaj o swój ty³ek”) naklejali-
śmy kartki z napisem: „Zadbaj o swój
mózg”. Piękno to cecha raczej mózgu 
b¹dź serca, niż pupy. Nie unika chro-
powatości. Może być zwi¹zane ze ska-
z¹, przypadkowości¹, b³ędem, faktu-
ralnym zanieczyszczeniem. Jest wte-
dy naturalne i prawdziwe. 
 Janusz Rudnicki pisze o Luksembur-
gu, gdzie znalaz³ się po raz pierwszy 

Wnętrze, opakowanie
w życiu: „Ani jednej rudery, domy jak 
wypielęgnowane paznokcie”. Powi-
nien wybrać się do W³och, nie do Lu-
ksemburga. Do Toskanii, czy choćby 
do Umbrii. Kilka tysięcy miast i mia-
steczek niewiele różni¹cych się od sie-
bie. Zabudowa niezmieniona od sze-
ściu przynajmniej wieków. Żadnego
liftingu. ¯adnych pielęgnacji. ¯adne-
go u³adniania, udawania, poprawiania, 
dostosowywania. Nic z horyzontalnej 
wstydliwości, porównywania się, sa-
ma wertykalność. Trwa wszystko i u-
jawnia się w sposób zwyczajny. Od 
murów odchodz¹ tynki, bo już czas, 
żeby odesz³y. Prześwituj¹ coraz to no-
we ceg³y i kamienie. Ceglane ubytki 
nie oczekuj¹ implantów. Z powstałych
szpar wyrastaj¹ samosiejki, czasami 
s¹ to piękne kwiaty. W zmurszałych
g¹siorach na dachach wiatr gra muzy-
kę tak¹ sam¹ jak wtedy, gdy Petrarka 
g³uszy³ sw¹ florenck¹ depresję. Złusz-
czone mury. Spalone w s³ońcu korze-
nie drzew oliwnych. Spękane cztero-
miesięczn¹ susz¹ pola. Uk³adaj¹ce się
tarasami dachy (trudno tu znaleźć nie-
wielki choćby skrawek p³askiego te-
renu, można poruszać się albo w dó³, 
albo w górę). Kominy. Bielizna nie dla 
turystów susz¹ca się na sznurach.W każ-
dym oknie drewniane okiennice w ko-
lorze zielonym, czasami beżowym, 
jeszcze rzadziej białym. Wszystkie za-
mknięte w czasie cztero, bywa że pię-
ciogodzinnej sjesty. Niektóre z tych 
okiennic, jak przed laty, są złamane
w po³owie zawiasami. Ich dolna część 
podnoszona jest do góry wcześniej,
nim uchyl¹ się w ca³ości. W¹skie ulicz-
ki bez wydzielonych chodników, piesi 
i samochody mijają się bez gniewu.
Mimo że zabytkowe – nie s¹ antykwa-
ryczne, muzealne, streszczone kulturo-
wo. Żywe, nie kryj¹ce swego wieku 
miasta. Powinienem wspomnieć o tu-
tejszych kobietach, które nosz¹ w sobie 
podobn¹ dojrza³ość i dumę (ot, choćby 
ich gęste, czarne włosy poprzetykane 
nie skrywaną siwizną). O starych ko-
bietach w czerni. To jednak wymaga 
pióra znacznie lepszego niż moje.

  Wypielęgnowany Luksemburg Ja-
nusza Rudnickiego przypomnia³ mi 
³adniej¹cy w oczach Sankt Petersburg, 
w którym by³em niedawno. Ruder 
jest tu co prawda wci¹ż sporo, jednak 
ma³o kto je zauważa, nikn¹ w blasku
przywracanego skwapliwie bizantyj-
skiego majestatu. Gigantyczny prze-
pych architektoniczny z dum¹ pod-
kreślany przez mieszkańców, coraz to 
nowe z³ocenia pojawiaj¹ce się na ko-
pu³ach kościelnych, pa³acach i fasa-
dach. Carskie Sio³o, Pa³ac Zimowy, 
niezliczone cerkwie, fontanny (Peter-
hof) i ogrody. Piękna drewniana cer-
kiew Matki Boskiej Pokrowskiej ma 
aż dwadzieścia siedem kopu³, o czym 
wie każde tutejsze dziecko. Wszystko 
wielkie (największe), wypucowane, 
b³yszcz¹ce, można by s¹dzić, że goś-
ci³ tu i dotyka³ czego tylko móg³ jakiś
wspó³czesny Midas. W języku rosyj-
skim nie ma pojęcia parteru: jest od ra-
zu pierwsze piętro. Rzeczywiście, id¹c 
chodnikiem mija się to samo, co znaj-
duje się na wyższych piętrach: płasz-
czyzny zamknięte, chroni¹ce wnętrza, 
nie zachęcaj¹ce do wejścia, niezależnie 
od tego, czy jest to sklep, kawiarnia, 
urz¹d czy prywatne mieszkanie. 
  Tadeusz Nyczek (Schodkami w dół, 
„Dialog”) mówi o czymś podobnym, 
choć może nie wprost. Pisze o czaro-
wnościach teatralnych trzewi różnych 
od tego, co zewnętrzne; o magicznym
charakterze „korytarzy, zaułków, po-
kojów, pokoików, kanciap, schowków,
magazynów, sal, garderób, pracowni,
sznurowni, podpiwniczeń, przesmy-
ków, kulis, mostów i mostków”. Każ-
de wnętrze ma swój niepowtarzalny
zapach, teatr jest kosmosem wszyst-
kich tych zapachów. Dobrze pamię-
tam zapachy gdyńskiego Teatru Mu-
zycznego. Ujawnia³y sw¹ nie zawsze 
subteln¹ obecność dopiero noc¹, kiedy 
już nie by³o w teatrze pachnących po
swojemu i jak gdyby doraźnie ludzi. 
Zapach desek i po³ożonych na nich
farb, kotar, niepodomykanych toalet,
smarów, garderobianych kosmetyków;
resztki zapachu potu pomieszanego

z papierosowym dymem. Wiele z tych
wonności zniknę³o podczas pierw-
szych prac remontowych, malarze i 
kafelkarze ze znajomości¹ rzeczy po-
zbawiali materię metafizyki. Tadeusz 
Nyczek: „Teatr sterylny i błyszczący,
w którym nie widać pouk³adanych
na sobie warstw czasu, jest zimny i 
sztuczny jak sklep IKEA. Cóż z tego, 
że chodz¹ po nim ludzie i zachwyca-
j¹ się, że wszystko jest takie nowe, ład-
ne, równe, funkcjonalne i proste w ob-
s³udze. Teatr to jest miejsce, w którym,
o zgrozo, musi być nierówno, a nie-
kiedy wręcz byle jak”. Ach, nie tylko
teatr, chcia³oby się zawo³ać. Także in-
ne przestrzenie zamknięte, inne budow-
le, które winny starzeć się z godnością,
nabieraj¹c coraz g³ębszych sensów nie 
sp³aszczanych szpachelką czy błysz-
cz¹c¹ emulsj¹. Gdy wszystko lśni, nik-
n¹ olśnienia myślowe, duchowe. A je-
szcze ogólniej: kiedy rzeczy material-
ne zaczynaj¹ górować nad niemate-
rialnymi, zwracać na siebie uwagę
większ¹ niż tamte, sp³aszcza się pa-
skudnie sposób istnienia. Jest tak na
przyk³ad wtedy, gdy mieszkanie (me-
ble, obrazy, sprzęty) staje się ważniej-
sze, niż dom, duchowa wspólnota. Gdy
zamiast rozmawiać ze sobą, nerwowo
szuka się, i znajduje, niedoskonałości
wypatrzonych wokół plamek, pyłków
kurzu, zacieków; i gdy dzieci nie s¹ 
szczęśliwe, lecz czyste.

  Dobieg³ końca, remont kościo³a św.
Jana w Gdańsku. Może zbyt skwapli-
wie go przeprowadzono? To będzie
przede wszystkim remont zachowaw-
czy, t³umaczy³ mi wcześniej, kiedy je-
szcze wśród gruzów prowadziliśmy 
jak¹ś rozmowę dla telewizji, rezydu-
j¹cy tu jako proboszcz ks. Krzysztof 
Nieda³towski. Remont okaza³ się jed-
nak nie tylko „zachowawczy”, ale i 
„postępowy”, skoro ob³ożono stare 
ceglane filary marmurowymi plastra-
mi. Tamte filary starza³y się pięknie 
niczym Adam Hanuszkiewicz, te nie 
zestarzej¹ się nigdy. Gdańska filozofia 
by³a inna na Bielańskiej, inna jest dziś 
w nowiutkim gmachu Wydzia³u Nauk 
Spo³ecznych i nie tylko zmieniaj¹cy 
się ludzie oraz czasy s¹ tego powo-
dem. Pamiętam star¹ siedzibę Akade-
mii Teologii Katolickiej na warszaw-
skich Bielanach. Skrzypi¹ce, rozchwia-
ne krzes³a, na których strach by³o sia-
dać, odrapane ściany – i niebywa³a po-
trzeba myślenia, zostawienia wszyst-
kich tych nieważnych drobiazgów za
sob¹. Bardzo niewiele zosta³o z tam-
tej atmosfery w nowych murach Uni-
wersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyń-
skiego. Niewiele też z atmosfery ż³ob-
ka i stajenki zostaje w gigantycznych 
katedrach, gdzie ludzie modl¹ się ra-
czej do siebie, do tego, co sami zrobi-
li, niż do Dzieci¹tka.
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