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Rozmyślania

Listopadowe
festiwale

Festiwali literackich w Polsce nie
brakuje. Są takie, które liczą sobie grubo
ponad czterdzieści lat, ale są i takie, co
dopiero raczkują. Programy tych lite-
rackich festiwali wypełniają premiery
książkowe, spotkania autorskie, odczyty,
wykłady, prezentacje poetyckie, konkur-
sy, seanse filmowe i teatralne, wysta-
wy. Wszystko to po to, aby przeciętny
czytelnik mógł zapoznać się z tym, co
nowego w naszej i światowej współcze-
snej literaturze. Uczestniczyłem w trzech
takich festiwalach...

___________________________

Andrzej Dębkowski
____________________________

LimanowaW maju byłem w Limanowej na „Poetyc-kich Ogrodach”. Festiwal zainicjowany iorganizowany od samego początku przezpoetę Marka J. Stępnia na stałe wpisał się wkrajobraz limanowskiej kultury. Pierwszelata obfitowały w wiele ciekawych pomy-słów. Wyglądało to wszystko jak najlepiej, alez czasem drogi Stępnia i miejscowych władzrozeszły się. Poeta jednak zaprasza poetównie tylko z regionu, ale z całej Polski. Napewno jest skromniej i z mniejszym rozma-chem, ale Stępień próbuje organizować teliterackie spotkania. Ma do pomocy MarkaDudka – człowieka wyjątkowego, taternika,autora filmów o tematyce górskiej. Myślę, żeten festiwal trwa jeszcze właśnie dziękiniemu. To Dudek prowadzi festiwalowespotkania, jest prawdziwym przyjacielem nietylko poetów, ale przede wszystkim miej-scowych twórców i zwykłych ludzi, którym

próbuje pokazać, że literatura to nic strasz-nego.Wiem, że nie jest łatwo organizować co-kolwiek, nie mając materialnego wsparcialokalnych władz, ale Stępień z Dudkiem niepoddają się. Nie wiem, jak długo uda im sięorganizować te literackie zloty, ale wierzę, żemają na tyle siły, żeby literacka brać mogłapiękną, majową wiosną zajechać na te po-etyckie posiady. Tego im życzę...
PoznańPoznański Międzynarodowy ListopadPoetycki to impreza duża, prestiżowa, wie-kowa. Dotychczasowe edycje festiwalu wie-lokrotnie pokazały, jak ważne i potrzebnejest to wydarzenie na kulturalnej mapiePolski. A wszystko to dzieje się główniedzięki ludziom, dla których poezja, literatura,zajmują poczesne miejsce w ich codziennej,artystycznej wędrówce. Organizatorem jestpoznański oddział Związku Literatów Pol-skich.Festiwal ten to impreza poważna, w któ-rą zaangażowanych jest wiele czynnikówspołecznych i samorządów Wielkopolski.Wielkopolska słynie zresztą z „dobrej roboty”i pracy organicznej. Nie na darmo zresztąpoznański oddział ZLP blisko współpracuje zTowarzystwem im. Hipolita Cegielskiego.Podobnie jest z Radiem Emaus, na falachktórego można często usłyszeć wierszepoetów, uczestników Listopadów Poetyckich.Tegoroczny festiwal pokazał, że co rokujest trudniej. Pieniędzy mniej, ludzie niegraną się do pracy. Paweł Kuszczyński i AnnaAndrych próbują poderwać jeszcze tegoniegdysiejszego „orła poezji” do lotu, aleskrzydła coraz mniej lotne. Nie wiem, jakdalej potoczą się losy tego zasłużonego dlakultury polskiej literackiego festiwalu, alewyraźnie widać, że coraz mniejsze jest zapo-trzebowanie na literackie spotkania z żyją-cymi pisarzami. Myślę, że to dobry moment,aby ludzie pióra zastanowili się co dalej...Szkoda, bo takie kulturalne i artystycznewydarzenia zaświadczają, że nasze codzien-ne życie staje się lepsze. Mamy czas na re-fleksję, żebyśmy pamiętali, że wszyscy jeste-śmy zawieszeni pomiędzy doświadczaniemprzemijania i stawania się. Pytanie tylko, cobędzie w naszym życiu dominować?

Polanica ZdrójW Polanicy Zdroju w listopadzie jestspokojnie. Turyści wyjechali, tu i ówdzie, pomagicznych uliczkach, spacerują niemrawokuracjusze. Tutaj czas jakby zatrzymał się.Jednak nasz pobyt w tym mieście, toprzecież nie wczasowanie, tylko udział du-żym, kulturalnym przedsięwzięciu, Między-narodowym Festiwalu Poezji „Poeci bezgranic”. Piętnasty raz spotkali się poeci, alebyło to spotkanie inne od dotychczasowych.Ojciec tego festiwalu Andrzej Bartyński,który wespół ze Zbigniewem Puchniakiemwymyślili ten festiwal, zmarł w czerwcu.Tegoroczny festiwal stał się swoistym hoł-

dem złożonym wrocławskiemu poecie.Andrzej Walter zrealizował przepiękny iniezwykle wzruszający film o życiu Bartyń-skiego, we foyer Teatru Zdrojowego im.Mieczysławy Ćwiklińskiej można było oglą-dać retrospektywną wystawę fotografiiAndrzejów – Waltera i Dębkowskiego pt.
Andrzejowi – Andrzeje oraz z archiwumdomowego Krystyny Bartyńskiej. Na teatral-nej scenie był mini spektakl do wierszypoety. Zresztą festiwal od tego roku będzienosić imię Andrzeja Bartyńskiego.Można powiedzieć, że przez te wszystkielata w Polanicy Zdroju stworzono coś kształtrodzinnego zjazdu przyjaciół. Nigdzie się nietrzeba spieszyć, donikąd pędzić. Od kilku latto Kazimierz Burnat, obecny prezes zarząduoddziału we Wrocławiu, przejął pałeczkęorganizacyjną od Bartyńskiego. Wiem, ilepracy i czasu trzeba poświęcić, żeby zorgani-zować tak duże przedsięwzięcie kulturalne,tym bardziej, że polanicki festiwal, to licznespotkania w szkołach regionu, wieczorypoetyckie, warsztaty, panele naukowe, kon-certy.W Polanicy Zdroju jak i w całym regionie,nikt nikogo nie pogania, życie płynie sobiespokojnym strumieniem. Nie ma tego wiel-komiejskiego gwaru, pędu do nadmiernegogromadzenia materialnych „aspektów” życia.Ta atmosfera Kotliny Kłodzkiej wciąga, po-woduje zadumę i nastraja do przemyśleń...Takie miejsca przewartościowują naszeżycie, nasze zachowania, nasze poglądy naświat. One powodują, że stajemy się spokoj-niejsi, a przez to lepsi i bardziej odpowie-dzialni. Świat bez nerwowości jest lepszy. Onnas umacnia w naszych działaniach. On nampozwala lepiej żyć. Staje się po części nami...A bycie poetą? No, cóż. Pomaga mi lepiejzrozumieć intymne zasady, na jakich działająi same wiersze, i sposób, w jaki funkcjonująpoeci. Poezja pomaga żyć, bo ma ona zawszejakieś swoje źródło... Tworzy go życie. Ujednych jest to głębokość widzenia i rozu-mienia, zdolność przeżywania, umiejętnośćodczuwania cierpienia. Najczęściej – niestety– źródłem jest cierpienie. U wielu z wiekiemźródło poezji wysycha.Te trzy festiwale literackie, o którychmówiłem powyżej charakteryzują się tym, żekażdy (chociaż inny) pozwalają zastanowićsię nad uciekającym czasem. Dzisiaj, w świe-cie zdominowanym przez kolorowe obrazki,nie można sobie już pozwolić na organiza-cyjne i artystyczne fuszerki. Tym bardziej,kiedy chodzi o kulturę wysoką. Kiedy rządzinami technika, kiedy coraz częściej stajemysię niewolnikami telewizyjnych pilotów poprostu nie stać nas na to, nie stać nas nautratę tych odbiorów, w których tli się jesz-cze ostatnia iskierka normalności. A wszyst-ko to dzieje się dzięki ogromnej wierze tych,że warto coś robić dla innych.Wiara nie zaprzecza przemijaniu. Bowiara w ogóle rzeczywistości nie zaprzecza.Wiara dostrzega trud i smutek naszej doli.Ale wiara przekracza tę rzeczywistość. Poka-zuje, że dzięki niej nasze życie staje się owiele bardziej wartościowsze, wspanialsze,szersze i pełne... █


