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Muzycy Osjana po raz kolejny ud

li się prÓbie czasu. Grając już ponad tl

brzmią świeżo, lącząc prof.esjonalizn

nania ze Spontanicznościq i talentem
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JÓzefa Czechowicza odbyl się wieczÓr poetycki Edy
ostrowskiej' Szedłem tam z określonym planem: po-
sluchać uważnie, jak autorka będzie recytowala swo-
je wiersze. Moim celem nie bylo jednak spotkanie z
samymi tekstami ostrowskiej; te Znam dość dobrze.
Dopuszczałem wręcz możliwość wy}ączenia na mo-
ment recytacji wladz rozumienia tego, czego będę

słuchal. Chcialem tylko jeszcze raz uslyszeć, jak au-

torka Krwi prorokÓw, czyta swoJe teksty, chcialem
uslyszeć ten glos mÓwiqcy te utwory.

Aby wytłumaczyć moj4 motywację, muszę przy-
toczyć pewną historię. Po raz pierwszy glośną lekturę
Ostrowskiej uslyszalem niespelna rok temu. Bralem
wÓwczas udział w spotkaniu promujqcym najnowszy
wybÓr wierszy poetki: Nie znalam Chmsta, ktÓre mia-
|o miejsce w lubelskim Centrum Kultury. Kulminacjq
przedsięwzięcia była recytacja wybranych Z tomu te-

kstÓw. Ponieważ widzialem organizację imprezy, zna-

lem zalożenie, ktÓre leglo u podstaw tego projektu:
recytatorka z Pracowni Slowa Centrum Kultury i sama

Eda miały wybrać (bez porozumienia ze sobą) pewne
teksty i czytać je na przemian. Spodziewano się zde-

rzenia dwÓch spojrzeri na tę poezję - spojrzenia z

ZewnĄIrz (czytelnika) i spojrzenia od wewnątrz (twÓr-

cy). Ja osobiście widzialem w tym szansę na skon-
frontowanie dwÓch punktÓw widzenia na świat przed.
stawiony w tych tekstach. I rzeczywiście _ konflikt
ujawniI się bardzo mocno' ale nie w wyborze utwo-
rÓw; antagonizm bil po'.. uszach. Na dek|amację swo-
jej oponentki poetka odpowiadala recytacją tego Sa-

mego wiersza, jakże inaczej jednak powiedzianegoI

Niespiesznej, spokojnej choć dramatycznie modu|o-
wanej lekturze (dla mnie - zachwycającej) przeciw-

Poezja w tonacji niepokoju

07 /09-2004

L w składzie: Jacek ostaszew.
;ki flet bambusowy, korea ska
ll, Milo Kurtis - instrumenty

'gnałÓwka, Wojciech Waglew-
,-strunowa, sanza, wokal i Ra-
- konga, instrumenty perkusyj-
v Lublinie, 3 marca 2004.

stawila ostrowska swoją - kompletne zaskoczenie _

śpiewną, mÓwioną podniesionym, wysoko ustawio-
nym g|osem, momentami wręcz krzyczącą' Na to nie

bylem przygotowany.

Dlatego idqc w czwartkowy wieczÓr do Muzeum
Czechowicza, obiecywalem sobie, że skoncentruję się

na tej wyjątkowej linii melodycznej, choćby to mia|o
być ze szkodą dla zrozumienia poszczegÓlnych fraz
czy slÓw' Warto by|o zaryzykować taki odbiÓr. Usly-
szalem coś, czego z kart książek poetki nie uda|o mi

się wyczytać.

Tym razem rÓwnież nastąpila konfrontacja od-
miennych sposobÓw deklamacji wierszy, choć była
ona mniej wyraźna niż na spotkaniu w Centrum Kul-
tury. JÓzef Fert, ktÓrego odczyt wprowadził w świat
poetki, zacytowal przy okaz1i swojego wystąpienia
kilka jej utworÓw, bardzo wyraŹnie, charakterystycznie
akcentując pewne fragmenty. Tym razem Eda wybra-
|a w większości inne utwory, choć zdarzaly się i te

same. Recytację jednego z tej drugiej grupy opatrzy.
la krÓtkim komentarzem, ktÓry z uśmiechem skiero.
wala do swego oddanego krytyka: ,,To tak w ramach
polemiki''. Rzeczywiście _ polemika byla, ale na pla-
szczyźnie wokalnej interpretacj i.

W przypadku tego spotkania dwÓch wraż|iwości na

poetyckie slowo konflikt byl .yednak slabszy (w po-

rÓwnaniu z przypomnianym przeze mnie wcześniej
wieczorem poetyckim) nie tylko dlatego, że obydwo-
je wybrali inne wiersze. O ile mnie sluch nie mylil,
kilkakrotnie w tych nielicznych wspÓ|nych utworach
odczytali oni pewne fragmenty tak samo. A nie chodzi
tu o odczytanie neutralne wokalnie - wyrecytowali je

',tak samo inaczej''. To zastanawiające. W przypadku
doświadczonego przeze mnie ubieglorocznego kon.
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f1iktu recytatorskiego wspólbrzmień nie by|o wcale.

Czy zbiezność. którą usłyszałem ostatnio. wynikala
tylko z tego, Ze obydwoje, prot.esor i poetka. znają

się już szmat czasu.? Czy tez wieloletni wierny towa-

rzysz tej twórczości posiadl umiejętność czytania tych

tekstów trochę jak paltytury? Dla mnie, mimo wspomnia-

nych tu doświadczeń, jest to nadal praktyka niedo-

Stępna. Wiem, bo sprawdzałem. Po powrocie Z ostat-

niego czwartku literackiego usiadlem po raz kolejny
nad tymi wierszami. owszem, pamiętałem melodię

niektórych z tych tekstów, ale _ wlaśnie _ pamiętałenl,

nie potrafilem jej odczytać z samych wierszy. W bu-

dowie tych utworów nie ma bowiem zbyt częstych

wskazówek co do możliwej interpretacji głosowej.

Przynajmniej ty|e można powiedzieć na pewno - po-

etka nie wpisuje w swoje utwory zbyt często Sygna-

lów takich. jak choćby Miron Bialoszewski w Balla-
dę : lnakatv' Stąd chyba mój problem.

Wróćmy jednak do wspomnianego wieczoru. Mimo
subteIniejszego niż niespelna rok temu kontliktu i tak

dosta|em to, czego oczekiwa|em. Przekonałem się. że

jest pewna wspólna tonacja tych wierszy, określona

Iinia me|odyczna, która przenikała znakomitą więk-

sZość utworów odczytanych przez autorkę Pąrsl'v-we-

go net,sienia Abrahama - jakiś subtelny ,,wschodni''

zaśpiew. Ale ta melodia byla częSto rwana. Sluchając
jej. oczekiwałem czasami jakiegoś ciągu dalszego,

lagodnego zakończenia. tymcZasem poetka gwaltow-

nie zawieszala głos. Zamiast opadać. na końcu nie.

których utworów pozostawał on ustawiony wysoko,

co upodabnia|o intonację ostrowskiej do intonacji zda-

nia pytającego lub do krzyku. Im więcej wierszy prze-

czyta|a poetka, tym bardziej upewnialem się w traf-

ności mojego rozpoznania.

Niewazne jednak, czy te utwory są krzykiem Czy

pytaniem. obydwie fbrmy rodzą się z niepokoju. Nie

znam powodu, dla którego spotkalo mnie coś złego.

nie znam przyczyny, dla której ten świat jest tak par-

szywie urządzony - więc wołam (lub pytam). Wołam

(pytam) o SenS, o rację, która pomoże to wszystko

wyjaśnić. zrozumieć' Poetka Zapewne powiedzialaby:

wolam o Kogoś. Jej poszukiwania odbywają się w sfe.

rze osobowej, nie w świecie przedllliortiw. Nie nloz.-

na się z nią nie zgodzic, Wsz-yscy szukanly llic ab-

strakcyjnej rac.;i. lecz milości. Drugiego. którv l.lędz-ie

z nami w dobrym i zlym.

oczywiście, wszystko to wraż'liwy czytelnik nloże

z utworów Edy wyczytać. Ale uslyszenie tych wier-

szy w wykonaniu autorki z pewnością wzmocni taki

sąd. okazuje się, że poetka tworzy swói osobliwv
świat nie tylko w języku bólu (prob|em ten staną|

podczas czwartkowego Spotkanitr bardzo tT|()cno. Łtn.

gazuJąc emocJe wielu zgromadzonych w Muzeunl slLt-

chaczy), lecz iw tonacji niepokc4u. dostrz,egulne.j dla

większości z nas chyba tylko w recytac.;i autorki.

Kto raz usłyszy czytajqcą Edę ostrowską. ten Z

pewnością wróci do jej tekstów' by odczytać je w

narzuconej tonacjl. Ja nie mogę się od takich prób

lekturowych uwolnić' To, co przez |ata próbowa|enl

rozgryŹć w kategoriach tradycvjnle pojętego świattl-

poglądu poetyckiego. odslonilo się przedc lllną nagle

z calą oczywistością w poetyckie.i dykcji' OdsltllliItl
się pelniej i mocniej. od roku. gdy czytam wiersz ze

skrzydelka okładki zbioru Nie :llałunt Chrysta. ta.

wsz,e czytam go '.na dolnym C''' Ale nie cały - wszySt-

kie slowa poZa tym ostal'niIn. Bo ostatnie slowo trzę.

ba wykrzyczeć' zaatakować je .,na górnym C..:

W obcej ziemi

ponriędzy ko|em mlyńskim
a świętą mekką wody

zanurzona w crerplelllu

bezpfodnym i czczym
nie chcę męczeństwa

lecz Ty.

Wojciech Kruszewskt

Promoc.ja tomu Edy Ostrowskiej Nie :)taluttt Cltrtsttt.
W),brjr 7leji,' wprowadzenie Józef Fert, orgullizattl-
rzy: Muzeum Literackie im. Józefa Czechowieza -
oddział Muzeum Lubelskiego. Lubelski oddzluł Sto-

warzyszenia Pisarzy Polskich, Wydawnictwo .,Nor-
bertinum": Lublin, 29 stycznia 2004.
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