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AGATA PTAK

EDY osTR.oWsKIEJ I(RYSZT'AŁKI SM{.]TKI.]

Ec1a ostro.vr'ska wśród twórcówliteratury ostatrrich lat zajrrrrrje nriejsce osobne.
Jej pc;ezja rtynryka się łatwyrn klasyfi.kacjom i porówrraniorn. Autorka Małrnazji
crcl momerrtu debitrtu z niebywał1 odwagą i łatwości4 przeobraŻawłasną poetykę,
sięga po Coraz to nowe forrny i motyrł]., zaskakuje śrniatyrni irretaforarni, potrafi
jeclnocześnie prowokować i wzrttszać, fascynowac l' drażlr'ić. Wielsze skupione,
rłryciszone, rnedytacyjrre, będ4ce sublirrracj4 dośrł'iadczeń tr-trŁInej codzierrrrości
- oto bilans ostatnich kilku lat pisarstr,va C)strowskiej. Dwa zk>iory rniniatur ztego
okleslr (Bai-al.tek zabity - foo6 oraz Wiet-szowt.Lik - 2oo7) nie spotkały się z cltiżyrrr
zainteresowarrierrr krytykórv po ezji współczeslrej.
" Wydarny w 201Otol<rr |orrr Śrniec]l i łas]<ajest kor]tyńuacją projekttr,,dzientrikir
poetyckiego''. Autólka datuje posz'czegolne rrrirriii1ury zgoclr'rie z kalendarzenr
littrr.qiczllyrrr, lli.ti,l.il1ztrjąc .vrr ten sposcib c1rl tradycji chrześcijariskiej, śr'l'jac1onrie
s akralizuj ą C Cza-s i pr zestr zeti tr trt'o rólt'.

Wiersze z prz1,ltołarrego zbioru są zapisein drogi, która r,l'iedzie,,od Boga clo
13oga'] oc|znaczają się cztLt1'rn narnysłerrr i nierrraI dziecięcyrrr zaclrr,vyterrr nacl
piękrrenr zyctit i obecrrością drugiej osob1'. Bliskość inrrych ltl.dzi zc1aje się być
n aj r,r.ięks zyrn zi e rrrski r-n dale rn :

Zap ro -s ił rłn l na ś l,v i at
.jednego cz:łoy,ielłł
v,olnego jalc lcra w rzece (...)
n L7p i s ął ątt "t'l, i. er s z P i' ę kn i ej s z;l
niż życic

Niektóre r,viersze ostror'r,'skiej to clizrlog z.Bogierr.r, wqłanie o Jegc.l obecność
i,,jzrsrrość''. Rjz'ygnujĘc z bezowocllych refleksji nad clzieja,nri śrviata, poetka bło-
gostavr'i piękrro przytody,]<tóra potr.,.rIi chtvalić Boga lepiej lriż c?iolr'iek:

B ł o go s taw io n e zw i erzęt a
co sLnlq po nieba sdwannie
błogo słatv i otla t. z a sz l"a k s i ęży ctt
i u'ittlru cltlustanie
tylko człowiek się lękq
własllych prngnień.

Poetka utożsarrria się także zbezbronną wobec losu przyrodą:

Ty ktory nie mcłsz żadnych potrzeb (...)

zobacz t'
wróciŁy szpalci
zginq jeśli nie nakarmisz
jako i mnie Panie
ziąrrtern mitości

Wiersze w tomie Śmiech i łaskrł są jak uniesienie rąk ku rriebu - nie rylko W ge-
ście dziękczynnyln' lecz równiez błagalrryru to rnodlitwa,,o zabranie cltlcha',:
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(...) Weź mnie do siebie gdzie
kwitnie powietrze i ż7,cie ma
smak

Miniaturom poetyckirn rrieprą,padkowo patronuj4 święci.?d'aje się,że to oni
decydują, w jakirn tonie wybrzrni darly wiersz. Idę śIadem męczenników prawdo-
podobnie / z Pąnem się n,ie spotkam - pisała poetka w jednej z dedykacji tomu
Baranek zabity. obecność świętych w wierszach ostrowskiej nie wynika jedynie
z szukania wsparcia na drodze do wiary i z pragnienia świętości, a Ęrn samyln
z potrzeby oglądania Boga z bliska. N{arny tu bowienl do czynienia ze wspótoc1-
czuwani em z rr'ę Czerfilikanri :

moja jest udręka
ł nipnn]łńł n żllri e

w icczne udzi elaj qce si ę
świętym

Niepokój ten udziela się równieżz czytelnlkorn. Marn wraŻenie, ze wpisane
w,,dzienrrik poetyck!'' irniona rnęczenników i święĘch przyporninają o ich ziern-
skich ]osach - samotności, wyobcorvarriu na,'drodze do Boga''. Porvstaje napięcie
rniędz-y,, uc1ręką' a pięJ<nern i rado ś cią iycta..

ad Lroga trys:laut
i do Boga i'dę
Z :l łk1.ZyIv i L1l Iyt 1 t l 1t|ż C J n
l<s i1'z; t'a u, rl k u .

Zbll'zttnie s,ię c1o Boga nroze być rórvniez oclc.lal:rrrjein się odNiego.W''zelazrrym
świecie'' nie jest borłriern tatrvo. Pocztrcie śmierielności rrlztraga się, bo}ratelce
rvi.et szy tanr ar zy s z1r b e zr. adrro ś ć, si Lrre p c.l cztLc le nieokleśloneE]o bl-akLl :

|a llie nl'an,t ja.sn.ości
że to jcst tett I}óg
ten rnęzczyzn a przyj aciel,
ta droga
szlochatn w rloc)) i potykatn
wielkie'j rnocy ltanilelĄ (...)

W innyru wieiszur t,r'tonie Chr1ts111s,l*ej skargi p1'tirl

Boze nl,ój Boze
lci, er1y gw i rłzdy v,l i e szał e ś
nad n'tctciot-c1 nieba
i pr zy tw ierdzał,eś 1>l all ety
do zerrlzi
czy juz ylterly za'1łrrłgnq,Łeś mslie
dla bolesnej nrglci

,,Zawies,zot^la, ponriędzy niebern a zierrrią r.ezygr'ruje z sarnej siebie. Sar.r-iotność
i obcość przy1tl^ruje z pokorą i gotorvością do zakoriczet:ria ziernskiej wędrówki:

Lepiej by mi było robakieru
w zietni ml,ęr1 zy swcmi
ąlbo czerwiem ną drzewie
bytoby lepiej niż tutaj
w deszcz cz.t/ słońCe obcq być

. W ostateczności przeciez rrawet ĘĄułowe ',śrniech i łaska'przynalez4 do kogoś,
kto w zyciu otrzyrnał więcej darów:
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Ty dostałeś na drogę
lniany worek z chlebem
a ja grzebień żelazny
szedteś po matczynej dtoni
ja zboczem grani
Ty jesteś śmiech i łaską . 

.'

a ja z nieba jastrzqb (...). :

Do niejeclflozflaczrlych w swojej wyrnowie wierszy z tomu Śn1ieclł i tąska
przekona cz1telnika bez wątpienia ich autentyzm.W świecie trkazywarry7.nprzez
alrtorkę Wierszownika nte rna rrriejsca iafaŁszYwe świadectwa: (...) Mów co chcesz
nie przelateś / Jrrwi dla wiersza"

Tornerrr tprr ostrowska rł.kroczyta w dojruaŁy etap twórczości.W którę stronę
teraz podz1ży? W stronę rnilczerria? W strorrę światła' które dyskretrrie odbija się
w,,krysztatkach smutku'' napotykanych na .1ej drodze? Czy ktoś ye'szcze będzte
na te wiers ze czekaŁ?

'-J
|ast{'v świecic
talar słońcr.t p orzuco ny
w sowitn lesic
śniegu ptótryo
i kryształki stnutktL
niJ<t nie czelęa
ntoze synel<
z żablcq w oku
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