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Ojciec 
 

Obawiam się, że przekazał mi gen organicznego smutku. I nieznośnego, stale obecnego, 
strachu przed upływem czasu. Być może bez tego biologicznego wsparcia inaczej zorganizowałaby 
się moja wrażliwość, może udałoby się tak po prostu, otwarcie i z pogodą ducha, wąchać świat. A 
tak? Od zamierzchłej młodości, której z natury raczej obce powinny być uciążliwe odsłony 
melancholii, regularnie, a co gorsza długotrwale, zapadam na trudne do zdiagnozowania i tym 
samym uleczenia (zaleczenia?) odmiany Weltschmerzu. 

 
Jeśli na przestrzeni lat, szczególnie moich nastoletnich, bywały na linii córka-ojciec różnej 

natury konflikty i starcia, to przynajmniej na tej płaszczyźnie układało nam się nadzwyczaj 
jednomyślnie: ja rozumiałam jego obsesję na punkcie przemijania, on rozumiał moją obsesję na 
punkcie przemijania. Odwiedzaliśmy się więc nawzajem milcząco w swoich Prywatnych 
Dręczariach. 

 
* 
Od tzw. zawsze cierpi na - jałowy niestety - outsideryzm. Chroniczne poczucie braku 

przynależności, rodzaj bliżej niesprecyzowanego i nienamierzonego u źródeł smutku, nigdy 
nienazwana tęsknota za równie nienazwanym indziej, poczucie bycia obok a – raczej poza: 
wszystko to skutkuje permanentnym niezadowoleniem z życia, tak głębokim, że można odnieść 
wrażenie, iż rozgrywa się owo niezadowolenie od dawna już na poziomie komórkowym. Poczucie 
nieadekwatności i ten głuchy, absolutny, nieuśmierzalny ból.  

Przemijalność z coś w ostatnich latach podejrzanie szybkim metabolizmem wydaje się więc 
być najgorszym z jego demonów, znacznie groźniejszym niż nadciśnienie czy zwyrodnienia 
stawów. 

 
Prawdziwym nieszczęściem tak naprawdę jednak jest fakt, że owo nieznośne poczucie 

bycia-nie-u-siebie nigdy nie pozwoliło się twórczo wykorzystać: nie zmaterializowało się w wiersz, 
nowelkę, witraż czy choćby makatkę, i tą droga nie znalazło ujścia, nie skanalizowało się, nie 
umiało przybrać formy. Ergo: nie zostało ujarzmione. Nie wiem, czy gdyby to wewnętrzne 
ciśnienie znalazło jakiś wentyl, byłoby łatwiej. Pewnie nie. Ale wiem, że byłoby sensowniej. 

 
* 
Ogromne to szczęście móc zacząć się starzeć w obecności rodziców, widzieć ich wciąż 

sprawnych, względnie zdrowych i w komplecie. W ubiegłym roku świętowaliśmy rodzinnie okrągłą 
rocznicę urodzin taty, na tyle jednak okrągłą, że więcej było w tym świętowaniu smutku i 
melancholii szacownego jubilata niż – mogłoby się wydawać - naturalnej przy okazji happy-
birthday-party radości. 

 
Ósmy krzyżyk. To wtedy - wg Darryla Reanneya - rozgrywa się ostatni, dziewiąty, etap 

percepcji czasu, etap, na który przypada doświadczenie śmierci. A wtedy - za Agathą Christie - 
ludzie siedzą w przedpokoju i czekają na wezwanie.  

 
Patrzę więc na ojca. Widzę, jak męczy go od dłuższego czasu stale i przykro obecna 

świadomość: nie ma co inwestować długoterminowo.  
Boję się o Niego, z Nim i za Niego. Boję się też bez Niego, które nie jest już jakąś 

abstrakcyjnie odległą perspektywą. I nie jest nam łatwo oswoić finalną nieuchronność. 
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Fartuch kucharki albo rzecz o słabo ści pami ęci  
 

Codzienna bieżączka bezlitośnie zagraca pamięć - twarzami, nazwami wiosek na trasie, 
cenami masła, nagłówkami z gazet: całą masą spraw Ważnych, mniej ważnych i absolutnie 
nieważnych. Psychika na szczęście radzi sobie doskonale z tym niekontrolowanym napływem 
bodźców: sukcesywnie inwentaryzuje zasoby, bez udziału woli i świadomości delikwenta sortuje, 
pakuje nadmiary wrażeń w kartony, układa tak, żeby na co dzień nie zawadzały, większość chowa 
głęboko, dając przestrzeń dla Nowego, część celowo zostawia pod ręką, coś też niekiedy przeoczy; 
w każdym razie kieruje się dość enigmatycznym kluczem, zakładając oczywiście, że w tych 
swoistych porządkach jest jednak jakiś klucz. 

 
Czasem coś z tych magazynów zwędzimy, jakiś bibelot, fetysz drobny, niekoniecznie 

użyteczny, i trzymamy to to latami jak podrostek procę albo kapsle - poupychane gdzieś po 
kieszeniach. Pielęgnujemy tym sposobem kolekcję szczegółów, incydentów (pozornie?) bez 
znaczenia, jednocześnie gubiąc z oczu sprawy, które lata temu absolutnie organizowały nam 
myślenie i wydawały się wagi Najwyższej,  

 
* 
Pamiętam wizytę u cioci Gieni w Opatówku (późne lato 1975?), pamiętam jej niebieski 

kredens w kuchni, smak sernika i to pożegnalne: „kiedy przyjadziesz do mnie?”. Pamiętam wzór na 
fartuchu kucharki z przedszkola, przedwojenny rower w garażu dziadka i zapach dezodorantu z 
enerdówka, którym pachniał mój pierwszy chłopak. Ale nie pamiętam niestety jego, chłopaka, 
imienia. 

Doskonale zakodowałam numer rejestracji naszej ‘syrenki’, rocznik 1978 (proszę bardzo: 
KLF 3942), za to nie mam i nie próbuję mieć pojęcia, jakie rejestracje miały moje kolejne 
samochody. Z aktualnym włącznie.  

 
* 
Wobec względnie niedawnych wydarzeń mamy z kolei (złudną, jak się niestety i tu musi 

okazać) pewność, że pamiętamy je „kompletnie”. Wystarczy jednak pobieżna konfrontacja z 
zeznaniami osoby, która w nich współuczestniczyła, żeby sobie uświadomić, jakie poważne luki i 
przekłamania są w obrazie, jak fragmentaryczne wyobrażenie pielęgnujemy, wyciągając na 
pierwszy plan nieważne szczegóły, gubiąc proporcje, odsuwając to, co najważniejsze, gdzieś poza 
pole widzenia, przypisując innym swoje słowa i odwrotnie. Zniekształcamy, podrasowujemy, 
retuszujemy. Schematyzujemy oczywiście przy tej okazji wszystko, co tylko się da; tak łatwiej 
skatalogować wydarzenia w pamięci i znaleźć im miejsce w magazynie, przypisać do już 
istniejących doświadczeń. 
 
 Nieprzefiltrowany nadmiar wrażeń byłby, rzecz jasna, zabójczy; percepcja ma swoje 
granice, więc tak naprawdę, paradoksalnie, zapominanie to wielka łaska natury. 
 Brechta Pochwała niepamięci nie pozostawia wątpliwości: Jakże mógłby sześć razy 
powalony / Wstać po raz siódmy / Żeby znów orać kamienisty grunt i ryzykować / Lot w niebo? / 
Słabość pamięci / Daje człowiekowi siłę. 

 
* 
Przedziwnie więc układa się ta najdawniejsza dawność: pojedyncze puzzle, popękane 

skorupy, jakiś sernik, jakiś rower, urywki zdań, fartuch, parę cyferek, a nad tym wszystkim - opary 
enerdowskiego deo.  

 
 



Małgorzata Szadkowska-Borys 

Kryzys twórczy czy twórczy kryzys? 
 

Kłuje mnie od dłuższego czasu kwestia, czy nie należałoby wreszcie ostatecznie przyznać, 
że to już koniec zabawy w poetę. Że „się wypisałam”. Że skoro nawet enfant terrible czy – jak 
wolał Wiktor Hugo - dziecięcy Szekspir, genialny Rimbaud, porzucił pisanie (dał się porzucić 
pisaniu?) mając 21 lat, to chyba zwykłym wyrobnikom i trampkarzom – także może przyplątać się 
taka przypadłość, w dodatku w znacznie poważniejszym wieku. Czyli źródełko wysycha? Albo 
może raczej paradygmat się wyczerpuje? 

 
* 
Czytam w mailu od znajomego poety, którego wena już niejednokrotnie „urlopowała”:  
Pisząc poezję zmuszamy swój umysł do pewnego rygoru myślowego, który wymusza bardzo 

precyzyjne formułowanie wniosków. Trudno to potem zarzucić, to coś w rodzaju przewrotu 
kopernikańskiego w myśleniu. 

Kryzysy twórcze utożsamiam raczej z wyczerpaniem formy. Jakiś sposób pisania osiąga w 
nas apogeum i dalej już nie idzie. Ale czasem wystarczy zobaczyć jakieś zdanie w gazecie i rusza 
wszystko jak lawina. Tak jak wcześniej, tylko trochę inaczej… 

 
Może więc to jednak tylko koma poetycka, niezbędna w gruncie rzeczy dla higieny umysłu? 

Upieram się przecież od zawsze, że jeśli pisanie nie ma być tylko tanią autoterapią i jeśli traktować 
je z należnym respektem, wiersz powinien być wypadkową talentu, warsztatu i weny. A jeśli jest 
tak faktycznie - trzeba mieć nadzieję na to pierwsze, pracować solidnie nad drugim i pokornie 
czekać na trzecie. Ot, recepta. 

 
* 
Z drugiej strony – co, jeśli faktycznie pisanie poezji to przede wszystkim sposób myślenia 

uruchamiający proces, którego wiersz jest efektem końcowym, ale tak naprawdę – ubocznym? 
Czyli niekoniecznym. Może wręcz redundantnym? Pozostaje więc poetą ktoś, kto już nie pisze? 
Jest się wobec tego nieuleczalnie chorym na wiersz pomimo długotrwałej abstynencji? Ten wariant, 
wariant  nieodwracalnego skażenia, w jakiś sposób przeraża mnie chyba najbardziej. Mnie – 
nałogowego palacza, który od lat nie miał papierosa w ustach. I który wie, że pomimo ostatecznego 
rozwiązania kwestii papierosów, wystarczy w nieodpowiednim momencie znaleźć się w 
nieodpowiednim miejscu lub choćby coś nieodpowiednio przyśnić, by uruchomić ciąg chcenia i - 
tym samym – wprawić w ruch, jednym gestem, cały rząd klocków domino, latami cierpliwie 
ustawianych.  

 
Jak to było, panie poeto? Czasem wystarczy zobaczyć jakieś zdanie w gazecie i rusza 

wszystko jak lawina. Tak jak wcześniej, tylko trochę inaczej. Właśnie.  
Ostrzegał przecież Maliszewski, że stawka jest wysoka, poezji nie pisze się bezkarnie, to 

decyzja nieprzewidywalna  –  być może także bez możliwości powrotu. Bilet w jedną stronę.  
 
* 
Resume? W pierwszym roku napisałam ponad 100 tekstów, w kolejnych latach coraz mniej 

i mniej. Od kilku miesięcy - nic. I nie czuję „parcia na pióro”. Ale czuję za to nieznośne bóle 
fantomowe. 

 
No i znów śniłam ostatnio o tych cholernych waniliowych cygaretkach. 
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