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o Edzie 0slrowskiei

sŁAwoMIR JACEK ZUREK

ZAPISKT Z CZASOW DOJRZEWANIA

Chociaż macicę mam małąoraz
znaczne zaburzenia osobowości
mo i m na tu r a lnvm śro d ow i.ski e m
jest muzyka powietrza i kontynentów
wędtowanie Tobie zaś Ąlczę
abyś malazł stary chodak
w tratłłie Bo szczęście leży
w kafĘm miejscu na ziemi t1ilko
trzeba miec oczy jasnowidzące

Warszawa. Klinika Nerwic, 23 sierpnia
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Najnowszy tom wierszy Edy ostrowskiej N i e zn ał am C h rys la, będącv w rze-
crywistości wyborem jej poezji, przyjąłkształt pamiętnika, obejmującego dokład-
nie dwadzieścia |atĘcia autorki. Pienvsze utwory zarnieszczone w nim pochodzą
z debiutanckich tomów GesĘ t Ludzie, symbole i chore luiaty (otwierający całą
książkę wiersz ***przeminęły zwiatrem napisany został.we Włodawie w pai-
dzierniku 1977 roku),lirvki ostatnie powstały na przełomie lat l996/1997. Tak
długi okres jest czasemznaczącymw życiu kafdego człowieka, a szczególnie
kobiety - ostrowska debiutowała jako niespełna dwudziestoletnia dzieu,cryla,
nakefąca do pokolenia hippisowskiej młodaefy dzieci-kwiatow, a dziś iest juf
kobieĘ dojrzałą_foną i matką mającąza sobą sporo doświadczeń' ktorych ślaóy
można odnależć w omawianym tomie. Uptyrł czasujest tukluczowyrn motywem.
Z zacięiernśredrriowiecznego kronikarza poetka rejestnrje ,.drri młode'', które ,jak
brzezina /uptynęty zdeszczem'', ,,chwile srebrne'' (***przeminęĘ z wiatrem),
upłyvające ,fycieproste jak sznureczek łez,, ę***o przecieżmy młodzi)' Rowno-
cześnie od początku stawia bardzo trudne pytania: ,.co to jest niebo''.}, ,'cz\,
dziewczyny idądonieba',,! 7*,**", dziewc4lny),,.cTy|m szczęśliwa") (***pytasz

Pan)' Niewiele w tej wczesnej poezji otwartego buntu, choc i tuzna|eżĆ mofna
teksĘ ktore są w stanie zaszokowac nawet wielbicieli prowokacji poeĘckich
Ratała Woiaczka czy Andrzeja Bwsy.

urodziła
matka syna

1ak topola jak kalina
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wvChowałą
matka s.Yna

skut-wvsYna

Wiele w niej natomiast emocji. WraflirvoŚc artystyg2na. karmiona jest począt-
kowo makiem. ktory ,,zarllraczał'' i ,'przYgniatal'' swoją,.stalową konstrukc.ją'.
(*tltż ptzypominam), ekstatycznymi wizjami .ńniola Zag|ady /co się na vt'łasnYch
skrzydła ch powies i ł'' (* * *.i a.j e s t e m tą), nark oty cznvnri sn anr i : ..bl'ł am gtiwnem
dzoitem traw.v dupą lasu /postromańskim jebaczem miesięcv / śniło mi się nriasto
/ vt,oda fe|azna rury olirvne a ludzie / _ poganie z jęzorem i bibą'. ę***Kiedyś
miałam na imię mmgo).

Przełom w lirycznym diariuszu Edy Ostrowskiej dokonywał się stopniou,o.
W tomie Ze Ęcia u miecznikawidoczre^sąjtzpienvsze tbscrrnacje obszarami transcen-
dencji. Nie od początku ich obiektemjest BÓg:

powiedz slrąd nagk między nami
ta całłość kaczekdla ognisĘch stawow

co ze mnąpocmiesz w dni powszednie
ki edy C i ę sm ok' p ości e li zedmi e

(***TracęCię)

Relacj i tej towarryszy laaj obraz o grodow kobi ecej mtysł owoŚci, w k1orych odby-
wasięrytuałpieszczotz,,szvikąliści'',akwiaty,,plująu,mlecznasieniem'' (,F>r*Ma-

lowałąnt w tęskrle swiat.v),Nie do końcaiednakwiadomo,Cry bohaterem lirvcznvm
jest realnY męŻczvzrn' ZmYsłowa eksplozja kobiecej poządliwości pr4,biera tbrmę
modlitwy.

Przełom w poezji Edy Ostrowskiei dokonał się w drugiei połowie lat osiemdzie-
siątvch. Z tego to czasu pochodzą najbardziej wstrząsające' lecz jednoczeŚnie
najciekawsze wiersze zebranepómiei wtomi" |(l.gyl p|.orokow (na twoich rękach)
będącym świadectwem kr\'zysu egzystencjalnego. Autorka pyta w nim o kwestie
podstawowe: czryjestBóg (***Jeżeli Bógjest),czy macierzvństwodla kobietyma
jakiś sens (t**Szanuj pieniądz),iakie znaczeriew łciu człowieka maprujaźń
(***Przyjacielu). czy chrześcijaństwo jest religią autentyczną (*** .Ą co to za
kontestator).7 Kwestie te układają się w swoisty cIąErozwaŻań adwentowvch.
Kryzys pogłębia się krok po kroku, wiersz po wierszu, aŻ po bardzo osobiste
wyznarue:

Nie mam majątlal
an i w d ep orycie m iłoś c i rodzi c ów
Mężcryzna mnie nie vybrał
na podporęCudze dzieci u,iet.c4

sięw kolej|rach cholera ĘIlro się obwiesić
(,..) i cierpię
satnotnie

PotrzeĘkobiece, widzianew tej adwentowej ciemności w sposób pogłębiony' poet-
ka/bohat€rka|irycnnwabalizujejasno: ,JMrriesamBógńewvstarcza/jachcęnałapać
u ciebietrochę /miłoŚc|,. ę*ł*,n.e sam Bóg.Czekanamęfc4utę, ktory odmieni.jei
arcie. Dodatliową komplikacjąiest to, że wobec mężsnłahrui uczucia ambirł'alentre.

Wiele w wierszach Edy Ostrowskiej (szczegolnie vv tomie Parszwue nasienie
Abrahama) humoru i prowokujących gierz czytelnikiern. ,.Księ{c chodzi z gołą
ctpką / dlaczsgo janie'' 1****iężyc chodzĄ _PYta autorka obsenvując rozgwiezĆlŻone
niebo nad Smerekiem, 'Praktykujący chodzi anie /prakĘ,kujący nie chodzi \eŻy l
sparalifowany nieboraczek jeno / z utęsknieniem spogląda na kościoła wiezycę''
(*** Praktykujący) - stwierdza patrz4c na zrrajomąpaę nowofeńcow; ,'Dzisiaj b1,łam
u Michała / i się śmiała Polska caŁa /katolicka Co ja widzę /rlr, tym Michale niech
pomyślę'' (***Dzisiaj byłam) _ dzieląc się uwagami po spot}<anuL| z poznanYm
cbłopakiem.
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Wiersze ułozone zgodnie zka|endarzem linrrgicznvm (S'wiat.łem Ęlc) są zrpiskiem
pobytu w Swinoujściu rv marcll l995 roku iróŻniąsię znacznie od poprzednich -
nie nra juz r'.' niolr ..młodzietrczyclr pazuro\Ąi '.. Ostrorł'ska patrzv rra ot'aczającr,.ią
śu,iat i widzi w nim, iak śrlr'. Frarrciszek, przede rvszystkim: łabędzie. clrłopaka z
dziewcz'lmą w,,pelerynie mroku'., meĘY, plaŻę,zakorrnicę płuczącą czarn\/ habit.
Wszystko to staje się spektaklem odb1tvającvm się na jej oczach,podczas ktorego
podziwia ,Jtas5,cenie barvt, i obecność /Boganiewyrażalną'', a wreszcie wypowiada
znaczące i przełomowe słowa: ''Panie.Iezu? Ty porywasz a klo się oprze'' (***Ten
wszedĄ'

Najnowsze, pochodzącezdrugqej Połowylat dziewięÓdziesiątyclrrviersze Ostrow-
skiej sąbardzo dojrzałe i to nie Wlko pod względem aĄstyczrrym, co wydaje się
naturalne u osobY odponad dwudziestu lat stale tworzącej i publikującej. o inną tu
chodzi dojrzałośc, o tę co ,,pozrtaLa MiłośÓ która ocala / bo nie może zaprzeć się
siebie'' (***Pod słońcem), co dostrzega nie tylko siebie, ale i,,martwego gołąbka
pokoju'' (ł**Z bóIu),zmaga się z cierpieniem ..aŻ do krwi'' (***Pod pierz1lnami)i
,J<rew pnetacza / w dzbanie ciaŁagorącYm'' (***Dlaczego nie umarłatn). Zapiskl
Ed1, 6.1.o*skiei zamr'ka ..świadectwo dojrzałości'', od ktorego ĘĄuł przy1ęła cała
ksiąfka:

Nie małam Chrysta
brałam w kos4lczek b lond włosy
z rozkosry drżałam we śnie
Ęcie moje Teraz
kieĄjestent żoltą
i mąmzłote kołeczkona palcu
m owi ę oj cz e nas z p oan,ó l sp ocąc
w ciemnym borze gdzie Ty i ja

W tomie Ni e m ałan C h lys ta można pruyjlvęc się więc nie Mko temu, j ak dojrzewa
poeta, ale, co ciekawsze, q,jaki sposób, często wkonttontacji z tudnąrzeczwt'isto-
ścią, dojrzewawiara.

Eda Ostrowska'. Nie znałam Chą,,g1ą. W),bór Poez.ii. 'J.lorbertinunr'', Lublin 2003, ss l72.


