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Krawędź
rozwojuIstnieją poeci, którym od początku towa-rzyszy jeden temat, dominujący temat. U

Wojciecha Ossolińskiego (1949) jest nimkobieta, jej charakter, także relacje międzynią a mężczyzną. Temat ten wciąż powracado autora, często jednak w formie zmodyfi-kowanej i dyskusyjnej. Przenika, choć niebezpośrednio, do niektórych tytułów książek.Jeden z jego zbiorów nosi tytuł „Podręcznikkonserwacji wzruszeń”, inny „Tulę się dosłów”; a almanachowi poetyckiemu, któryredagował, wcisnął nazwę „Przechowalniauczuć”.Co charakterystyczne, właśnie wspo-mniany almanach, wyraziście ukazuje kieru-nek twórczości Ossolińskiego. „Przechowal-nia uczuć” zawiera bowiem wiersze sześciupoetek i jednego poety – oczywiście ichredaktora. Czy dla prowokacji zdjęciawszystkich autorek są na okładce zbioru, afotografia Ossolińskiego umiejscowiona jesttak, jakby królował reszcie? Zamierzonaniedorzeczność?„Przechowalnia uczuć”  ukazała się w2006 roku. Rok wcześniej Ossoliński wydałzbiór wierszy „Na krawędzi przyzwolenia”.Książka ta zawiera trzy małe przedsłowia,które napisały kobiety. Pierwiastek kobiecydominuje we wszystkich zamieszczonychutworach.Nie tylko temat kobiety, ale i pozostałeOssoliński przedstawia swoim charaktery-stycznym sposobem – często z uśmiechem,drwiną i ironią. Wynika to z jego nieposkro-mionej natury. Autor tomiku „No właśnie!”,który jest jego debiutem z 2000 roku, potrafiśmiać się nie tylko z innych, ale także z siebie,co jest bez wątpienia przejawem zdrowiapsychicznego.Twórczość poetycka Ossolińskiego ma, wgruncie rzeczy, dwie fazy, które w znacznymstopniu pokrywają się z typograficzną po-wierzchownością jego książek. Debiut „Nowłaśnie!” oraz kolejne cztery zbiory mająprowizoryczny wygląd, charakter samizda-towy odpowiadający jego treści (lub kore-spondujący z jego treścią). Przeważa w nichnajbardziej niepohamowanie, czasem nie-przyzwoitość, ironia i recesja. Przyłączają siędo tego ilustratorzy tych publikacji, prze-ważnie karykaturzyści. Zaczynając od zbioru„Na krawędzi przyzwolenia” książki autoradostają jakby bardziej poważną szatę, asolidniejszego i bardziej  prawdziwego cha-rakteru jego wiersze. Recesja zdecydowanieustępuje, ale pierwiastek ironiczny zostaje.Do zmiany dochodzi także w strukturzetekstów. Krawędź przyzwolenia przemieniasię w krawędź rozwoju.

Wojciech Ossoliński jest człowiekiemzdecydowanie krytycznym, z niesamowitądokładnością wyraża się o twórczości swychprzyjaciół i znajomych. Od czasu do czasu zeswoimi uwagami krytycznymi pojawia się wgazetach, co wielu ludzi z jego okolic irytuje(w związku z tym przypomniałbym jegorecenzję dwóch książek Anny Myszyńskiej wTygodniku Prudnickim, 2011, nr 10).Twórca zbiorku „No właśnie!” postrze-gany jest jako osoba zdecydowana i wymaga-jąca, bez mała autorytatywna, co jest jednakw dużej mierze tylko powłoką zewnętrzną.Za nią, tak uważam, kryje się coś zupełnieinnego. W pełni to sobie uświadomiłem,kiedy odwiedziliśmy w szpitalu w Prudnikupoetę i malarza Piotra Myszyńskiego. Tenczłowiek chciał kiedyś zostać pierwszorzęd-nym mimem, lecz los przeznaczył mu miastkariery wózek inwalidzki. Byłem tą wizytą natyle wstrząśnięty, że nie znajdowałem słów,Wojciech Ossoliński wprost przeciwnie.Znalazł w sobie słowa pociechy, zachęty,pocieszenia. Życiowe nieszczęście PiotraMyszyńskiego sprawiło, że zamienił on muzętaneczną na muzę poetycką. Szpitalnegozachowania Ossolińskiego nie odebrałemjako zamierzone aktorstwo tym bardziej, żedrugą, naprawdę dobrą, książkę Piotra „Tań-czę” przygotował do wydania i oprawił lako-niczną przedmową. Świat jest pełen para-doksów –  Piotr Myszyński jest synem skry-tykowanej Anny Myszyńskiej.

Wojciech OssolińskiW zbiorze „Na krawędzi przyzwolenia”jest wiersz bliski stylowi popularnego poety,aktora i piosenkarza Jeremiego Przybory. Wcałym tym zbiorze, ani w poprzednich zbio-rach Ossoliński nie przyznaje się do żadnego

swojego poprzednika lub bliskiego zjawiskaartystycznego. Przyznajmy, że w stosunku dotwórczości Kabaretu Starszych Panów ma tojednak swe uzasadnienie. Jeremi Przybora,choć był znacznie starszy, w niejednej kwe-stii jest Ossolińskiemu bardzo bliski. Obaj sąspod tego samego (różnica jednego dnia)znaku Strzelca. Przybora przyszedł na świat12 a Ossoliński 13 grudnia. Łączy ich przedewszystkim łatwe spojrzenie na zawiłościtego świata.Ossoliński ma jeszcze jedno pokrewień-stwo, mówiąc dokładniej źródło inspiracji,którym jest Julian Tuwim ze swoimi „Kwia-tami polskimi”. Kiedykolwiek by nie otwo-rzył owej książki z wierszami, zawsze zasko-czy go ona jakimś niesamowitym bodźcem.Ossoliński wiele nauczył się od Tuwima,niewątpliwie także od niego nabył umiejęt-ności poetyckiego żonglowania słowem. Cowięcej, wciąż jest z nim związany, a „Kwiatypolskie” są stałym wyposażeniem jego samo-chodu.Wojciech Ossoliński mieszka w Prudniku,niedaleko czeskiej granicy. Jest to miastecz-ko, którego typ i wielkość odpowiada naturzepoety. Myślę, że on to miasto przerasta swo-im, częściowo niekontrolowanym, tempera-mentem rozbiegającym się w różne kierunki.Gospodarzy w mieszkaniu w kształcie trójką-ta, w pomieszczeniach, które skupiają się nakońcowej krawędzi. Dlatego – na krawędziprzyzwolenia.Natomiast prawdziwie żyje na niewiel-kim terytorium w Moszczance w GórachOpawskich. Granicą jednej strony tego obsza-ru jest szybko płynący Złoty Potok. Jegostrumień ma coś wspólnego z rozwojemmieszkańców tej posiadłości. Ale nie tylko znimi, także z odwiedzającymi, którzy prowa-dzą tutaj niekończące się dysputy, najczęściejo sztuce. Wymieniają swoje poglądy – nakrawędzi rozwoju.
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