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w gwiazdy (31)

 (fragmenty)

Istnieje księgarnia internetowa, funkcjo-nuje kilkanaście linków obsługiwanych przezmoderatorów-wolontariuszy z innych miast,którzy informują codziennie o nowych im-prezach, spotkaniach, konkursach. Stronajest stale aktualizowana, a setki wierszynapływające do wolnej trybuny poetyckiej ina konkurs miesiąca, a także recenzje ksią-żek, czaty, wpisy – świadczą o popularnościelektronicznego forum, który oczywiście wemnie, „tradycyjnym” czytelniku książek, jak iw ludziach mojego pokolenia, budzi w dal-szym ciągu mieszane uczucia.Trudno się dziwić, że gdy w 1995 rokuLeszek tłumaczył mnie i Adamowi Ziemia-ninowi, jakie pożytki dla naszej poezji mogąwymknąć w przyszłości z Internetu wydawałnam się fantastą z książek Verne'a. Tu dodamna marginesie, że jego firma korzystała jakojedna z pierwszych z łączy internetowych wKrakowie, bo zaraził go tą – wówczas odbie-raną jako „futurystyczna” – wizją jego ame-rykański kooperant... Ponieważ uznaliśmypomysł Leszka za nieszkodliwy bzik – dlaświętego spokoju zgodziliśmy się, żeby wier-sze znalazły się na stronie. I właśnie dziękitemu, iż wcześnie weszły do tego podziem-nego labiryntu – rozrosły się i zapuściły„korzenie” na dziesiątkach, setkach blogów iwitryn.Mała to może dla „tradycyjnych poetów”pociecha, gdy topnieją szeregi czytelnikówksiążek w ogóle, ale pociecha jakaś jest... Tymbardziej, że nie umniejszając książkom, siećinternetowa ma wymiar globalny, przekraczabłyskawicznie wszelkie granice.Kiedyś napisałem, że poezja jest nie-zniszczalna jak mały pożyteczny mikrob. Żeistnieje parę tysięcy lat w najróżniejszychpostaciach. Jest sprytna, zręczna. Może prze-skoczyć niczym pchła z wiersza drukowane-go w utwór recytowany na scenie albo prze-istoczyć się w formy melorecytacyjne, pieśń,piosenkę... a gdy „panteizm druku” zostajezastąpiony „panteizmem obrazkowym” –znajduje kryjówkę... właśnie w Internecie.

Ostatnio „Poezja polska” nie ograniczasię do prezentowania wierszy drukowanych.Pokazały się bardziej ekspresyjne, ruchomeformy: krótkie wideoklipy z wywiadami,wierszami recytowanymi lub śpiewanymiprzez znanych poetów i znanych krakow-skich aktorów, pieśniarzy. Niektóre nagrywasam Leszek zakupioną przez siebie kamerą;przypomniał sobie, że kiedyś – przed ukoń-czeniem prawa na UJ – studiował dwa lata włódzkiej filmówce. A może chodzi jeszcze ocoś ważniejszego... Ucieka w piękniejszyświat, żeby nie zwariować przy kołowrocieprac syndyka i całkowicie nie zatracić wiaryw to, że człowiek ma duszę?Elektroniczny nośnik stał się najbardziejdemokratyczną formą wymiany słów (niezawsze myśli) ... Istnym ogrodem nieplewio-nym. Mnóstwo chwastów internetowejgrafomanii przeplata się z arcydziełkami –ukochanymi przez internautów wierszamiwybitnych poetów, przesyłanymi sobienawzajem. Dzielą się nimi jak zakochaniuczuciami i emocjami. Jest to obieg całkowi-cie niezależny, poza układami, poza koteria-mi, poza hierarchiami krytyków. Wolnyrynek poetycki! Młodzi ludzi wybierają tylkoto, co im się podoba, ba, entuzjazmują siętymi swoimi wyborami. I jest to fakt nieza-przeczalny, choć Internet można też nazwaćśmietnikiem, wysypiskiem obrazów i słów,wylęgarnią grafomanii, wolną amerykanką...
Maszyny do życiaGdzie się podziały te pyszne typy z cza-sów mojej poetyckiej młodości: zwariowani,niefrasobliwi malarze – Jurki Panki, Tade-usze Łakomscy, Staszki Wałachy, MarianyKruczki – ciągnący za sobą pawi ogon fanta-zji, z którymi spędzałem kiedyś tyle godzinprzy opowieściach i kuflu.Gdzie się podziali ci opowiadacze niespo-tykanych historii, niezwykłych anegdot...Siedzenie z nimi było jak podróż z tej i nie ztej ziemi.Dziś rozglądam się i widzę dookoła ma-szyny do życia, maszyny do żucia: sprawne,wydajne, punktualne... bezduszne.A może mi się tylko tak wydaje – staremugderaczowi?...Tym bardziej że kwiecień i maj 2010 –katastrofalny. Kryzysy, depresje, pod-topienia, rozczarowania sobą, innymi, nie-szczęścia ludzkie, świadomość polskiej irosyjskiej chyba (czyli słowiańskiej) lekko-myślności, ryzykanctwa, które w wiekumaszyn i automatów w zderzeniu z nowo-czesną cywilizacją może doprowadzić dotragedii; odwiedziny Andreja Bazylewskiego– tłumacza z Moskwy – i rozmowy, wiado-mo... o Smoleńsku:

Tren 96próbujemy ją zagadaći oswoićczyli przekućw coś w miaręużytecznego

próbujemy uszlachetnićlub ciut-ciut ucywilizowaćnałożyć na nią obrożęrytuałów pogrzebowychale ona barbarzyńskanie da się podporządkowaćwciąż nie mieści nam sięw głowachspada jak grom prosto z góryi w sekundę w proch przemielaistnienia hierarchie planyszarże tytuły mundurymówi jestem niewyobrażalnamówi jestem absurdalnamówi jestem nieprzekupnaniepodległa niereformowalnamówi JESTEMa wam tylko się zdajeprzez chwilęże jesteścielekcja nie do wyuczeniazadanie nie do rozwiązaniaczarna dziura kpiąca pustkąze wszystkiego co tu żyjewieczna anarchistka śmierć
Szczerość IwaszkiewiczaRozmyślania nad porażającą i rozbrajają-cą szczerością Jarosława Iwaszkiewicza zjego dzienników 1956-1963, wydanychdopiero teraz. Nie przepadam za ekshibicjo-nistycznymi wynurzeniami, szczególniegejów, ale ten wątek o miłości sześćdziesię-cioparoletniego wielkiego pisarza ze świecz-nika do młokosa (Jurka), niereprezentujące-go nic poza czarem osobistym i witalnościąmłodości, poraża odwagą i jakimś rodzajemniezgrabnego, wypranego z pozy wyznania.Te porywy namiętnego, bezwstydnego wręczuczucia, nostalgii; niezaspokojonej tęsknoty,żalu... Wszystko to sprawia, że kartki dzien-nika tchną nieprawdopodobną – jak na pisa-rza z Polski, a więc kraju katolickiego –prawdziwością.Żył długo i – wydawało się – szczęśliwie,ot polski Goethe – majętny i bogaty w przy-jaźń, otoczony rojem ludzi... Tymczasem wdzienniku ujawnia nieszczęśliwą duszęsamotnika, którego nikt nie rozumie, którychciałby uciec od swojego życia z taboremwędrownych cyrkowców („Ale co by na to wSandomierzu powiedzieli!?”).Jak skomplikowane i utajone bywa życieuczuciowe ludzi, jak wiele tajemnic skrywaserce i jak mało wiemy o drugim człowieku!Żył długo i do końca twórczo, tymczasemna kartach dziennika narzeka nieustannie nastarość, na tetryczenie, na gnębiące go cho-roby i na jałowość twórczą, brak wiary wcokolwiek. cdn.


