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Dwudziestka
„LiryDramu”Wiedza o współczesnym świecie docierado nas za pośrednictwem różnych mediów,głównie poprzez telewizję, radio, internet. Sątakże gazety i czasopisma, ale współczesnyświat to przede wszystkim media elektro-niczne. Jednak to prasa jest uważana za jedenze zwiastunów współczesnej kultury. A jeśliprzyjmiemy, że są to czasopisma z bardzoszeroko rozumianej humanistyki i kultury, tookaże się, że każda nowa inicjatywa mającana celu upowszechnianie wartości nieprze-mijalnych jest jak najbardziej potrzebna.

Ukazał się dwudziesty numer Kwartalni-ka Literacko-Kulturalnego „LiryDram”. Wczasach pilota telewizyjnego i smartfona tojuż dość długi okres. Długi, bo w końcu oddwudziestu kwartałów udaje się Marlenie
Zynger, pomysłodawczyni i redaktor naczel-nej zarazem, wydawać pismo, które nie jestprzeznaczone dla przeciętnego odbiorcy.Trudne to zadanie, bo przecież większośćspołeczeństwa gustuje dzisiaj w prasie ła-twej, lekkiej, przyjemnej i najczęściej głupiej.Byłem przy narodzinach pisma, ba, na-wet podczas jego poczęcia. Wiele godzinprzegadaliśmy z Marleną Zygner o tym, jaktakie pismo założyć, jak je potem „robić”.Muszę przyznać, że warto było, bo dzisiaj popięciu latach jest to pismo, które z powodze-niem może konkurować z najlepszymi tegotypu pismami w kraju. Zadziwia szerokiwachlarz tematyczny zawarty w każdymnumerze. Oprócz literatury znaleźć możnapraktycznie wszystkie tematy szeroko rozu-

mianej kultury. Są wywiady, relacje, reporta-że, krytyka, teatr, sztuki plastyczne.Ciszę się, że „LiryDram” przetrwał tenpierwszy, najważniejszy dla tego typu pismokres i za dwadzieścia lat będziemy mogliświętować naprawdę piękny jubileusz tegojakże potrzebnego periodyku.
Andrzej Dębkowski

Pytanie o los poezji?

Czy metafora
przeżyje?W ostatnim dniu Międzynarodowej Kon-ferencji Poetyckiej w Poznaniu, którą zorga-nizował Wielkopolski Oddział Związku Lite-ratów Polskich, pojawiły się pytania o lospoezji. Zasadniczą kwestią rozważań stała sięrelacja twórca-odbiorca czy może bardziejrelacja wiersz – odbiorca. Gdyby sformuło-wać kwestię powyższej zależności w formiepytania, mogłoby ono brzmieć następująco:Czy współczesna poezja skazana jest nakonieczność dostosowania się do potrzeb ioczekiwań odbiorcy, czy ma szansę na pozo-stanie niezależną i mądrze niezwykłą dzie-dziną literatury pięknej, bez koniecznościdryfowania w kierunku orientacji schlebianiagustom odbiorcy, oscylującym z kolei wkierunku czynienia ze sztuki wartości popu-larnej.Rozważania i dyskusje wywołał wykładfrancuskiej poetki, wiceprzewodniczącejZwiązku Pisarzy Rhône Alpes we FrancjiAichy Vesin Cherif na temat tendencji rozwo-ju współczesnej poezji we Francji i zagadnie-nia roli Internetu jako medium rozpo-wszechniającego i propagującego sztukę, wtym również poezję. Spostrzeżenia AichyVesin Cherif nie zaskoczyły słuchaczy, zwró-ciły uwagę na zależność między masowościąi nieograniczonymi niczym możliwościamipopularyzacji wszelkich tworów poetyckichna stronach internetowych a kształtowaniemsię modelu jakości sztuki. Jak przez to nie-pewnym i chybotliwym, nawet zagrażającymdla wartości sztuki, źródłem rozpowszech-niania i poznawania poezji jest Internet.W obliczu pojawiającego się w całej Eu-ropie zjawiska pauperyzacji duchowej społe-czeństw, zagadnienie to staje się ważnym.Księgarskie półki w znakomitej większościzapełniają nie dzieła klasyków literaturypięknej czy nowa oceniana przez krytykówjako wartościowa, poezja, lecz pozycje kon-kurujące z sobą o zainteresowanie odbiorcy

ciekawością banału, zwykłością lub niezwy-kłością codzienności, karmiącej się plotką,współczesnym lub zamierzchłym skandalemobyczajowym, politycznym, społecznym,tudzież poradnikami wspierającymi lanso-wany przez media globalny model, oczeki-wany wzór postaw dotyczący wszystkichdziedzin życia i wielu aspektów zachowaniaczłowieka.Literatura to marginalna nisza (Aicha na-zwała nawet komercyjne twory współcze-snego księgarstwa i wydawnictw literaturą).Naturalną konsekwencją tego stanu jest fakt,iż plany- plony literackie znajdują swojegomasowego odbiorcę w Internecie. W interne-towym sposobie propagowania sztuki tkwijednak pułapka. Zastawia ją i autor, i odbior-ca. Bowiem Internet w obliczu powszechno-ści nie kontroluje ni jakości, ni ilości, każdytwór znajdzie swojego odbiorcę, pozostawia-jącego znak akceptacji w postaci odsłony zpowodów kuriozalnie różnych – od zachwytupo niechęć, od sympatii do antypatii, odzrozumienia po zupełny jego brak. Pomijająckwestię gustu, erudycji czy oczekiwanychprzeżyć w aspekcie percepcji poezji, jakikol-wiek utwór zamieści jakikolwiek autor,jakikolwiek poziom estetyczno-filozoficznyjego dzieło reprezentuje, otrzyma potwier-dzenie jakości w postaci akceptacji przezodwiedzającą go grupę ludzi (tak, ludzi, boczasem nawet nie czytelników), znajomych,przypadkowych surferów, okolicznościo-wych poszukiwaczy wierszy czy wreszcieświadomych odbiorców sztuki. Ciężar warto-ści i sensowności tworzenia przenosi się naodbiorcę, na jego wymierną ilość.Poeta czy pseudopoeta w tych warun-kach istnieją na takich samych prawach, bezwzględu na wartość stworzonego dzieła.Geniusz i grafoman. Artysta i wierszokleta.Dzieła sztuki i absurdalne wynaturzeniapopkultury karmią się akceptacją odbiorcy wpostaci ilości odsłon. Odbiorca staje się twór-cą weryfikującym sens istnienia utworu.Ponieważ Internet jest popularny i po-wszechny, sztuka tam obecna traci wymiarwyjątkowości i jedyności, wchodzi w wymiarpopularności, poddaje się zatem kwalifikato-rom popularności. Jaka zatem przyszłośćczeka poezję? Jaka przyszłość czeka poetę?Czy ona zdoła oprzeć się mechanizmomspołecznej potrzeby wchłaniania tego, cołatwe i proste, by tylko być i móc się sprze-dać? Czy on zdoła ustrzec się przed losem,który priorytetowy sens istnienia sztukiprzekłada bardziej na twórcę niż dzieło,które może w ogóle nie istnieć a być tylkosposobem prezentowania popkulturowegoartysty. Pytania te są tak samo bezradne, jakpytania o wartości najwyższe czy ostateczne.Pozostaje dla nich najcudowniejsza najwspa-nialsza na świecie idea wiary.
Edyta Kulczak
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