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Andrzej Walter

Na peryferiach życia
obserwując sępy

Właśnie wróciłem z trzech jakże waż-nych polskich festiwali literackich w naszymkraju. Były to: te dwa, onegdaj słynne, naj-starsze imprezy: 48 Warszawska JesieńPoezji i 42. Międzynarodowy Listopad Po-etycki w Poznaniu (choć hasło „w Poznaniu”potraktowałbym umownie) oraz ten trochęmłodszy, lecz z ugruntowaną już markąjakości literackiej – szesnasty Międzynaro-dowy Festiwal Poezji w Polanicy Zdroju„Poeci bez granic” imienia Andrzeja Bartyń-skiego organizowany od zarania przez Dol-nośląski Oddział Związku Literatów Polskich.Myśl generalna, po tych jakże energe-tycznych wojażach jest taka oto: jak to do-brze, że mogły się one jeszcze odbyć, a myśldruga, pochodna, ta już zdecydowanie mniejradosna, a zaczerpnę ją ze wstępu, który byłłaskaw skreślić w kilku jakże ważnych sło-wach świetny poeta i jednocześnie PrezesZarządu Głównego Związku Literatów Pol-skich Marek Wawrzkiewicz brzmi następują-co:
...wiele rzemiosł, podobnie jak wiele gatunków
zwierząt i roślin, znamy już tylko z atlasów i
wspomnień. Nieliczni mistrzowie swoich
fachów wegetują gdzieś na przedmieściach
swoich miast i miasteczek. Podobnie jest z
poetami: egzystują na peryferiach społecz-
nej świadomości.Oto powracam więc z tych peryferii, po-wracam z krain dalekich, z przestrzeni dzi-kich, upadłych, zapomnianych, powracam zdalekiego kraju życia literackiego jeśli kogośspoza tego środowiska w ogóle takie życiejeszcze dziś interesuje.Było tu, w Polsce, bowiem kiedyś takieżycie – życie literackie, które kształtowałochoćby czytelnictwo, a szerzej kulturę naro-dową. Dziś to życie przeniosło się „do kata-kumb”, do nisz, do zamkniętych gett bezpubliczności, słowem, na peryferie właśnie.Dziś życie to nie stymuluje niczego i niczegow tym świecie nie zmienia, być może oprócznas samych – uczestników tych niejedno-krotnie pięknych przedsięwzięć i z pewno-ścią wartościowych w niesieniu kagankakultury wyższej tu i ówdzie. Kaganek tenzdaje się być nikomu niepotrzebnym hała-sem kilku dziwolągów nazywanych poetami,względnie i rzadziej, a szerzej literatami,których świadomość społeczna wyparła pozaprzestrzeń jakkolwiek użyteczną. No cóż.Taką mamy dziś kulturę kraju. Polega ona naspoglądaniu na świat przez magię ekranóworaz na plemiennej wojence post–

poglądowej polegającej na bezmyślnymzwalczaniu przeciwnika dla sztuki samegozwalczania. Głębszą myśl natomiast wyparłrechot, kabaret, spa, wellness oraz wszelkiejmaści gabinety przywracające sprawnośćciała w miejsce sprawności ducha. Ducha jużdziś nie ma. Ziemia w zasadzie posprzeda-wana. Nie ma zatem i czego odnawiać, bo aniziemi, ani ducha. A oblicze? Oblicze piękne,nasmarowane kremami przeciwzmarszcz-kowymi i dobrze się prezentujące w lustrze ...samotności.Powracając do pojęcia życia literackiegow samej jego definicji, warto zauważyć, żebez niego żadna sztuka słowa nie mogłabyzaistnieć, żadna kultura wyższa, żadna Na-groda Nobla i żaden powód do dumy, że myPolacy mamy świetnych pisarzy, znakomi-tych poetów, którzy rozpoznają i leczą bo-lączki tego świata, krzepią upadłych na du-chu i wyznaczają wzorce na przyszłość.Przyszłość przestała być tematem zgłębień, aduch jak już wspomniałem dawno był upadł.Co zatem pozostało?

Rys. Sławomir ŁuczyńskiPozostało wielokrotnie obserwowalne wwielu przypadkach jednostek ludzkich prze-świadczenie, że istnieje jednak ścisły związekowego życia literackiego z rozwojem, postę-pem i poziomem sztuki współczesnej. Sło-wem zwyczajnym rzecz ujmując – nadalmamy na tym padole kilku ludzi, którymzostało jeszcze wiele w głowie i doskonalerozumieją wagę i powagę sytuacji. Zadziwia-jącym jest natomiast fakt, że takich ludzi jestcoraz mniej w tych ponoć wiodących ośrod-kach wielkomiejskich, zdawałoby się siedli-sku elit oraz inteligencji. Natomiast corazwięcej znajdujemy ich... na peryferiach wła-śnie. Oto tak się poczęło dziać, że jedne pery-ferie spotkały się z drugimi. Peryferie zde-gradowanej kultury wielkomiejskiej w swojejfali zwrotnej pędzącej z peryferii lokalizacyj-nej, z tak zwanej prowincji nagle lepiej

wspierają i czują potrzebę takiego wsparcie,takich uroczystości, literackiego świętowanianiż te zblazowane elity Warszawki czy Po-znania.To, co wydarzyło się w tym roku w Śre-mie, Wągrowcu, w Lesznie, czy choćby wPolanicy Zdroju przerasta wyobrażeniewszelkie, że tam może się coś takiego wyda-rzać. Poeci z całego świata oraz poeci Polscy– przyjmowani są godnie, z honorem, z zain-teresowaniem, z należnym szacunkiem.Literaturę uznaje się, nie za piąte koło uwozu – jak w Warszawie czy Poznaniu (mamna myśli władze, elity oraz decydentów), aleuznaje się ją jako sztukę ważną, wielokrotnienajważniejszą, ku ocaleniu tkanki społecznejzakorzenionej w intelektualnej kulturzesłowa. Książki, w tym poezja są czytane,szanowane, omawiane, ba, podziwiane. Siłąrzeczy i twórcy tych precjozów są traktowaniadekwatnie do wyrażonego zafascynowania.Dlaczego owa fascynacja umknęła z tychogromnych miast? Dlaczego wśród krajo-wych elit zanikł jakiś instynkt samozacho-wawczy wyrażony w hierarchii potrzebkulturalnych? To pytania trudne i złożone.Jedną jednak z brutalniejszych i trafniejszychodpowiedzi jest sformułowanie na granicywulgarności i ordynarności. Bo nastała epokakultury chama. Bo chamów wpuszczono nasalony. Bo chamstwu nie stawia się dziśżadnej tamy, a niejednokrotnie chamstwo siędziś pochwala i popiera relatywizując je do:zaradności, przedsiębiorczości i umiejętnościradzenia sobie w pracy i w życiu.Chamstwu się dziś klaszcze, byle stało zatym odpowiednie lobby i byle portfele byływypchane, a zaplecze właściwe i zaopatrzo-ne. Smutna to rzeczywistość, ale jakże bardzorealna. Możemy przyglądać się jej na co dzieńwraz z fontannami hipokryzji oraz złoto-ustych odwracaczy kota ogonem. Niestetypożyteczni idioci wywodzą się czasem i ześrodowisk literackich. Nie załapali się narewolucję, nie załapali na dystrybucję, tozostała im już tylko prostytucja.I nagle okazało się, że pomimo skromno-ści środków wszystkie te Festiwale zakoń-czyły się sukcesem. Warszawski dziękiogromnemu wsparci Unii Polskich PisarzyLekarzy – tętnił życiem i dyskusją literacką,poznański dzięki ośrodkom lokalnym, któreoczarowały gościnnością oraz świadomościąwagi literatury i kultury z tym związanej,polanicki dzięki zaangażowaniu władz lokal-nych. Trudno wymieniać tu wszystkich
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