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Poezja i empatia1.O empatii, bez której nie ma dobrej po-ezji – o empatii rozumianej jako zdolnośćwczuwania się w innych i o empatii jako odarze dzielenia się uczuciami z innymi...można w nieskończoność...W moim odczuciu brak empatii w ujęciupierwszym (wczuwania się w innych) toproblem zahaczający w najdalszych konse-kwencjach nawet o... wojnę. Przecież towłaśnie empatia jest przeciwieństwem znie-czulicy i zobojętnienia, realizowaniem jedne-go z najtrudniejszych przykazań ewangelii:kochaj bliźniego swego jak siebie samego...Tymczasem wojna wywraca do góry nogamiporządek świata, odziera ludzi z empatii, zwrażliwości na los innych ludzi. Ślepa żoł-nierska dyscyplina tłumi skutecznie empatię,zamieniając wrogów w tarcze strzelnicze, doktórych można strzelać jak do kaczek. Aleodarcie z empatii to nie tylko sprawa wojny,lecz i wychowania w pokoju. W czasachpokoju też obserwujemy znieczulicę, zobojęt-nienie, skłonność do przedmiotowego trak-towania jednego człowieka przez drugiego.Bo choć nędza wypacza charaktery i prowa-dzi do okrucieństwa, to wiadomo, że dobro-byt i komfort również zamykają w ciasnejskorupie egoizmu.2.Jedną z misji poezji i sztuki jest więc – itu przechodzę do istoty wystąpienia – przy-wracanie i budzenie w odbiorcy dobrychuczuć empatii, rozbijanie ciasnej skorupyegoizmu. Wiersz, obraz, powieść są czymś wrodzaju peryskopu, dającego wgląd nie tylkow duszę autora, co jest zrozumiałe, ale też wświaty wewnętrzne ludzi obok nas. Możemydo nich dotrzeć za pośrednictwem wyobraź-ni i wrażliwości: tych najczulszych instru-mentów artystycznego poznania. Dziękisztuce, literaturze, poezji ktoś obcy – staje się

bliski, znany, współczujemy mu, widzimy jakna dłoni jego duszę, jego cierpienie, jegowzloty i upadki, identyfikujemy się z nim. Niedajmy się oszukać pozorom, dziś zapotrze-bowanie na empatię jest nie mniejsze, amoże większe niż kiedyś, choć dzięki udo-godnieniom i wynalazkom cywilizacji corazłatwiej i szybciej możemy się ze sobą komu-nikować. Nie oznacza to jednak, że staliśmysię sobie przez to automatycznie bliżsi i żenie zdarza się, iż obdarzamy większym uczu-ciem maszyny niż ludzi. W dodatku, w dzi-siejszych marketingowych czasach chętniejmówimy o sobie, czyli uprawiamy autore-klamę, niż słuchamy... Wielu jest mówiących,mało słuchających... Niekiedy mam wrażenie,że mówimy głośno, jeden przez drugiego,jakbyśmy pragnęli PRZEKRZYCZEĆ WŁASNĄSAMOTNOŚĆ... Dlatego tak cenię w poezji –otwarcie się na drugiego człowieka, zdolnośćdo zapuszczenia sondy, rentgenowskiegopromienia w jego duszę... Czyli – nie tylko„ja”, „mojość” jaizm”, jako horyzont poetywspółczesnego, narcystyczne opiewaniewłasnego pępka, lecz także – „ty”, „on”, „oni”,„my” „wy” – na tle Świata i Kosmosu...Wzlot wolnego, nieskrępowanego ducha,jako triumf indywidualizmu wyzwolonego zprzesądów i stereotypów – daje imponująceefekty w nauce, w sztuce, w gospodarce. Niemożna jednak zamykać oczu na to, że niekie-dy ten wzlot sprowadza się do wybujałegonarcyzmu. Myślę tu o indywidualizmie bezodpowiedzialności, podobnie jak istniejewolność bez odpowiedzialności.Empatia w poezji pomagałaby więc zna-leźć w wieży Babel ludzkości XXI wieku to, cowspólne, wpisując się w dążenie do zbudo-wania solidarności międzyludzkiej i w próbęuczynienia świata przynajmniej w minimal-nym stopniu szlachetniejszym i bardziejprzyjaznym.Staram się idealistycznie uwierzyć – oczym pisałem w wierszu „Błysk zapałki” – że:może w tej chwiligdy pocieram zapałkąo ciemność pokojurównocześniew paru domach głowach czy rozmowachkrzywym płomykiem się zapalammoże zrozumiał mnie właśniemój nieprzejednany wróga przyjaciel znalazł we mnie winęmoże w tym okamgnieniuprzez otwarte oknoz płatkiem jabłoniwpadłem do pierwszej dziewczynylub z oczu matki wypadłemi od początkugościńcem się toczęa możena całej planecienikt o mnie w tej sekundzie nie pomyślałi dlatego poczułem się taki samotnyjakbym potknął się o pustą ciemnośćŻe poezja może niewiele? To prawda.Proszę jednak pozwolić mi odparować tenzarzut moim wierszem „The Butterfly Effect”:

The Butterfly Effectwzruszasz ramionami mówiącże poezja dziśto zaledwietrzepot skrzydeł motylaodpowiadam słowamiautora teorii chaosu Edwarda Lorenzaże trzepot skrzydełmotyla w Brazyliispotęgowany reakcją łańcuchowąmoże wywołać tornadow Teksasiea każda wielka podróżzaczyna się odmałego krokuZdaję sobie sprawę, że głos za empatiąmoże też budzić uzasadniony sprzeciw, boprzecież poezja romantyczna była wykwitemindywidualizmu, podobnie jak liryka Rim-bauda i symbolistów... Tak. Indywidualizmbył i jest motorem twórczości, podobnie jakpoczucie odrębności, bunt jednostki przeciwmasie, niepowtarzalność wizji, oryginalnośćwyrazu – to wszystko składa się na urodęprzyrodzonego talentu poety... Chciałbymjednak i tu wtrącić swoje malutkie „ale”...Wiadomo, że poeta, pisząc o innych, piszezawsze o sobie; portretując innych, wyciskana ich rysach własne indywidualne piętno. Wtakim ujęciu dar empatii to nic innego tylkodobra wola naginania własnej wyobraźni iwłasnej wrażliwości do cudzych wrażliwościi cudzych wyobraźni...PISAĆ O SOBIE PRZEZ PRYZMAT ŚWIA-TA I O ŚWIECIE PRZEZ PRYZMAT SIEBIE –pod tym poetyckim credo podpisuję sięobiema rękami...3.Teraz parę zdań o empatii jako o zdolno-ści do dzielenia się z odbiorcą swoimi uczu-ciami, refleksjami...Czy pisząc, nie pragniemy wyłuskać zchwili teraźniejszej tego, co wieczne i nie-przemijalne, tak żeby wiersz pozostał bliskikomuś żyjącemu teraz i 50 czy powiedzmynawet 100 lat później? W innych realiachnarodowych, społecznych, pod inną szeroko-ścią geograficzną... Ubranemu w inną skórę,przywiązanemu do innych niż my gadżetów iwynalazków techniki, ale też... niepozbawio-nemu wiecznej duszy, która podobno – jakzapewniają wszystkie religie świata i więk-szość artystów – jest wyróżnikiem ludzkiegoistnienia?Jednak czy można w dzisiejszym świecietak pośpiesznie zmieniającym się i po-dobnym do jaszczurki, która co rok zrzucaskórę; w świecie, w którym dokonało się wostatnim półwieczu tak mnóstwo przeobra-żeń – wyłuskać z chwili bieżącej chwilęwieczną?... Na to pytanie odpowiem para-doksalnym pytaniem: a czy człowiek w isto-cie swej zmiennej natury nie pozostał jednakatawistycznie niezmienny? W swoim lękuprzed śmiercią? W swojej tęsknocie do miło-ści? W poszukiwaniu Logosu, Piękna, Szczę-ścia, w zwątpieniu i chorobie, w cierpieniu izachwycie? cdn.


