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Grabków –
miejsce
utraconePowrót do realiów tradycyjnej wsi wpierwszych latach XXI wieku może wydawaćsię ryzykowny. Wieś współczesna, „ucywili-zowana” i nowoczesna, wieś  usiana antena-mi satelitarnymi, łącząca się za pośrednic-twem telefonów stacjonarnych, komórko-wych i Internetu ze światem – to temat cze-kający na twórców. Ale ta gdzieś z lat 60., czynieco późniejsza, lecz nieodbiegająca odtradycyjnego obrazu...? Mirosław Osowski,autor Świniobicia nie stara się z tej konwencjiwyzwolić. Czy zatem jego utwory mają szan-sę trafić do współczesnego czytelnika?Można by rzec, że także w aspekcie aktutwórczego nowość nie jest w tym przypadkukategorii status nascendi. Narrator w Wizycie

Jego Ekscelencji, Zaborowskim, Pogrzebie todziecko, w innych opowiadaniach jest czło-wiekiem dorosłym, który bądź ukrywa się zaświatem przedstawionym (Świniobicie), bądźpojawia się w roli członka wiejskiej społecz-ności (Szwagier, Cielak, Zabawka). Niekiedymamy sytuację, że dorosły narrator wracawe wspomnieniach do czasów, gdy byłdzieckiem (Ja pan z pana, Niemry, Klempner,
Rewolwer). Można zatem mówić o sporymzróżnicowaniu w tym względzie, skoro wdodatku wspomnieniowy charakter opowie-ści zostaje niekiedy porzucony i centralnąpostacią stają się Lechu (Świniobicie) czySzwagier (Szwagier, Cielak) albo Organiściak(Zabawka).

Świniobicie i nowe opowiadania Mirosła-wa Osowskiego są zmienionym wydaniemzbioru opowiadań z roku 2003. Obie wersjeróżnią się na tyle, iż można powiedzieć, żemamy do czynienia z dwiema zupełnie in-nymi książkami. Część opowiadań ze zbioru zr. 2003 została włączona do obecnego, innezaś autor usunął, a na ich miejsce dał nowe(Matejko od aniołków, Zbrodnia, Smok, Cudzo-
łożnica, Madame Bovary z Grabkowa), przed-stawiające także całościowe ujęcia ludzkichlosów, życiowych historii. W wydanym w2018 r. zbiorze pozostawił jednak te opo-wiadania z wydania z 2003 r., które podej-mują problemy narodowościowe i ich ludzki,lokalny wymiar (Niemry, Klempner i Rewol-
wer).W opowiadaniach Osowskiego, przy ichróżnorodności, istnieje pewna nadrzędnawartość, oś tematyczna. Wszystkie one łącząsię z Grabkowem i grabkowianami, a wieś ta,usytuowana na ziemi łęczyckiej, staje sięswego rodzaju miejscem utraconym, miej-scem powrotu – ową niezapomnianą, utęsk-nioną małą ojczyzną. I jest to odkrycie po-dobne do tego, które staje się udziałem Wik-tora Rubena – bohatera Panien z Wilka Jaro-sława Iwaszkiewicza. Istnieje w nim wręczwewnętrzny nakaz, przymus podróży sen-tymentalnej w pamięci, wspomnieniach,

poszukiwaniach utraconego „raju młodości”.W opowiadaniach Mirosława Osowskiegoznajduje potwierdzenie myśl wyrażona wwierszu Kazimierza Wierzyńskiego Ktokol-
wiek jesteś bez ojczyzny: Bo nie ma ziemi
wybieranej,/ Jest tylko ziemia przeznaczona.W jakiejś mierze owo przywiązanie dorodzinnego Grabkowa odpowiada związkomWincentego Burka z Ocinkiem czy StanisławaMłodożeńca z Dobrocicami. A przecież byli iinni twórcy literatury chłopskiej z pobliskichstron: Stanisław Czernik z Zochcina podOpatowem, Stanisław Piętak z Wielowsi iJulian Kawalec z Wrzaw pod Tarnobrzegiem.I można by odnaleźć pewne twórcze pokre-wieństwa między Mirosławem Osowskim aniektórymi spośród wymienionych pisarzy.Programowy wyróżnik z artykułu Czernika:
Jeśli w wierszu ma być ciało, krew, życie – musi
jego materiał być autentyczny – w przeciw-
nym razie pozostaje zbiorowiskiem pustych
słów, wydaje się być bliski także prozie auto-ra Świniobicia.Grabków jako miejsce zdarzenia, powro-tu po latach, miejsce koegzystencji Polaków,Żydów i Niemców, losy grabkowian – toróżne przejawy owego statusu glebae ad-
scriptus, pewnej wierności swym korzeniom.Jawi się ta wieś w swym archetypie swojsko-ści, bez piętna wyjątkowości czy nadzwy-czajności, jednakże z urokami lokalnegokolorytu, barwnością postaci, sankcją łagod-ności nawet wobec ludzkich konfliktów czydramatów.Opowiadania Mirosława Osowskiego sąciekawe, sprawnie napisane i niewątpliwiedobrze się je czyta. I nie jest rzeczą najważ-niejszą, że przynoszą obraz wsi tradycyjnej,bez akcesoriów nowoczesności. Osowski niedąży w swych opowiadaniach do pokazania„etnograficznego” obrazu wsi, chłopskiejobyczajowości, tradycji, przywiązania doziemi. Nie panuje tu wszechwładnie gwarajak np. w najwcześniejszym utworze Osow-skiego, filozoficznej Bajce o gadającym koniu,nie ma drobiazgowych opisów chłopskichzajęć czy prac (nawet kiedy można by tegooczekiwać – jak w opowiadaniu Świniobicieczy Cielak). Pisarza interesują konkretnesytuacje, a przede wszystkim ludzie. Potrafiinteresująco ukazywać różne postaci wbanalnej codzienności i w całym ciągu ży-ciowych doświadczeń. I daje się w tym odna-leźć pokłady wrażliwości, humanizmu, cie-kawości badacza ludzkich charakterów. Toludzie nie pozbawieni słabostek, wad, ma-łostkowości, zarazem jednak tak bardzoautentyczni w przeżyciach i doznaniach.Czasem padają ofiarą własnej słabości, cza-sem są uwikłani w „sidła” losu, niekiedynoszą z sobą bagaż uprzedzeń i nietolerancji.Ale są też sarmacko otwarci, beztroscy,spontaniczni, dziecinnie śmieszni w swychpotknięciach i tęsknotach.Wszystko to przedstawia MirosławOsowski prostym, oszczędnym językiem, bezrozbudowanych zdań i wyszukanego słow-nictwa. Trzeba przyznać, że taki styl prezen-towania postaci i opowiadania o ich losachjest funkcjonalny, przekonujący. Widać wwarstwie narracyjnej i opisowej dobrą zna-jomość wiejskich realiów, zainteresowanie

wsią i jej mieszkańcami, humanitarną więź ipoczucie wspólnoty. Osowski nie pokazujechłopa „przykutego do ziemi”, jego bohate-rowie wykonują różne zawody, realizujążyciowe powołania  lub pokazywani są,ujawniają swe osobowości w różnych życio-wych sytuacjach. Niektóre opowiadaniazawierają całościowe ujęcia fabularne, mająwyraziste zakończenia, inne stanowią „wyci-nek” zwyczajnego życia, codzienności. Pisarzwyraźnie opowiada się po stronie podsta-wowych ludzkich wartości, artykułuje po-trzebę wrażliwości na drugiego i tolerancji.Trudno byłoby przypisywać opowiadaniomOsowskiego walor oryginalności, nie są oneteż ani zupełnie nowym spojrzeniem na wieś,ani – tym bardziej – obrazem wsi z początkuXXI wieku. Ale sądzę, że to ciekawe, sprawniei żywo opowiedziane historie ludzkie, przy-pominające dawne gawędy. Historie, którewciągają czytelnika, odkrywają sporo praw-dy o człowieku, „brzemieniu spraw ludzkich”.To opowieści  wiarygodne, nacechowaneprostotą i humorem, ale i jakąś mądrościąodwiecznych prawd naszej egzystencji. I taich wartość jest sporym czytelniczym atutem.
Ryszard Mścisz
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