
2

nasza okładka

Joanna Liszowska
jedna z najciekawszych i najpiękniejszych polskich „aktorek śpie−
wających”.
Absolwentka PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, laure−
atka wielu konkursów (m.in. Przeglądu Piosenki Aktorskiej),
współpracuje z Narodowym Starym Teatrem oraz innymi scena−
mi (także muzycznymi) Krakowa i Warszawy.
Gwiazda seriali telewizyjnych.
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OD REDAKCJIOD REDAKCJIOD REDAKCJIOD REDAKCJIOD REDAKCJI
Nieśmiało, ale z wiarą w sens przed−

sięwzięcia, przedstawiamy P.T. Czytel−
nikom pierwszy numer periodyku,
noszącego nieskomplikowany tytuł
„Piosenka”. Ale choć prosty – tytuł
ów w istocie wyjaśnia od razu to
wszystko, co się pod nim kryje.

Piosenka to dziś najważniejsza ze
sztuk. I sztuka na swój osobliwy spo−
sób symboliczna dla naszego XXI
wieku, w którym największy deficyt –
to deficyt czasu. Piosenka czasu ni−
czyjego nie nadużywa, z zasady ope−
ruje formą miniaturową. Za to łączy
w niej kilka elementów, stając się sym−
bolem współczesnego synkretyzmu
sztuki. Piosenka – ta suma muzyki,
literatury i kunsztów scenicznych...

Muzyka, poezja i aktorstwo – to są
regiony, których nie chcemy pomijać
na naszych łamach. Ale nade wszyst−
ko chcemy rozmawiać o istocie tego

synkretycznego fenomenu. Zwłaszcza o
jego istocie artystycznej.  Zbyt często
bowiem – tak sądzimy – sprowadza się
piosenkę do roli towaru, prymitywizuje
ją i spłaszcza, by się przypodobać nie−
wrażliwej masie potencjalnych konsu−
mentów. Dziś coraz częściej słyszy się więc
określenie „piosenka artystyczna”. Na
pozór durne – ale przecież jakże celne
dla określenia odmienności, jaka piosen−
kę – dzieło sztuki, oddziela od piosenki
„utowarowionej”...

Traktujemy piosenkę serio. Zarów−
no w jej dzisiejszym wyrazie artystycz−
nym, jak i w przeszłości. Chcemy poszu−
kiwać artystycznej tożsamości współcze−
snej piosenki w jej korzeniach. Chcemy
pokazywać ja jako „biżuterię historii”.
Tematów jest milion i jeszcze więcej.

Ale jeden wydaje nam się szczegól−
nie istotny. Oto mianowicie „piosenka
artystyczna” w naszym kraju istnieje
dzięki zjawisku, które za poetami No−
wej Fali można by nazwać „światem nie−
przedstawionym”. Oto w Polsce, na

polskiej prowincji, zwykle poza naj−
mocniejszymi i coraz bardziej sko−
mercjalizowanymi mediami – istnie−
je cały potężny ruch społeczny, dzię−
ki któremu istnieje kilkadziesiąt fe−
stiwali, powstaje wiele oryginalnych
programów, wykluwają się artyści. O
tym świecie niewiele się mówi, choć
nie tylko wymaga od opisania, ale i
na nie zasługuje. „Z Polski” będzie−
my dawać możliwie jak najwięcej do−
niesień, refleksji, propozycji...

„Piosenka” ukazuje się jako całko−
wicie prywatna inicjatywa trzech
osób, przedstawionych jako jej Re−
dakcja. Z nadzieją, że ich pozytywne
szaleństwo pociągnie innych – Redak−
torzy pozwalają sobie zaprosić nie
tylko do lektury pierwszego, ale i
współtworzenia następnych nume−
rów. A może też współfinansowania...
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TO JEST W  POWIETRZUTO JEST W  POWIETRZUTO JEST W  POWIETRZUTO JEST W  POWIETRZUTO JEST W  POWIETRZU

Przywykliśmy do czytania. Trudno
nam sobie wyobrazić, że skupienie nad
zadrukowaną kartką papieru, że zanu−
rzenie we własne skojarzenia, w ciszy i
bez świadków – niekoniecznie musi być
najlepszym sposobem obcowania z dzie−
łem literackim. A już na pewno nie musi
to być sposób jedyny.

A przecież żyjemy w świecie pełnym
cudów techniki. W świecie, który co−
raz chętniej wykorzystuje produkty cy−
wilizacji do ułatwienia życia swych wła−
ścicieli, ludzi. Ułatwienie zwykłych
czynności dotyczy więc także sfery kul−
tury. Kultura masowa właśnie za jeden
z fundamentów swego istnienia ma no−
woczesne technologie masowego ko−
munikowania. Dzięki nim przecież
świat pod pewnymi względami mógł się
stać globalną wioską...

Gdy w starożytnych epokach pie−
śniarz melorecytował swe strofy, czy ak−
torzy wypowiadali rozpisaną na głosy hi−
storię Edypa – chodziło w jakiejś mierze
także zwiększenie zasięgu, rozpowszech−
nienie dzieła. W rękopisie (jeśli nawet
był) mógł się z nim przecie zapoznać co
najwyżej pojedynczy (i to wykształcony)
odbiorca. Dziś, po paru tysiącach lat –
obserwujemy jakby zamkniecie się swo−
istej pętli czasu. Oto zwykły wiersz dzięki
kompaktowej płycie i internetowi docie−
ra do miliona konsumentów. Poeci wpi−
sują więc w swoje utwory miejsce na mu−

wydaje się drukiem (niejako archiwal−
nie) zapisy owych scenariuszy. Dość przy−
kładów mamy i na polskim rynku au−
torskim: najpopularniejsze filmy rozryw−
kowe (od „Va banque”) i artystyczne
(cały „Dekalog” czy „Dzień świra”) do−
tarły do masowej wyobraźni w taki wła−
śnie sposób, w takiej kolejności. Moja
półka ugina się natomiast pod zbiora−
mi tekstów piosenek, wydanymi nieja−
ko archiwalnie...

Piosenka jest dziś jedną z najważniej−
szych i najbardziej charakterystycznych
dyscyplin sztuki popularnej. Generalnie
wiadomo, że jest to dzieło synkretyczne,
w którym niezbędne są przynajmniej trzy
elementy: muzyka, tekst i interpretacja.
W zależności od tego, co wysuwa się na
plan pierwszy – wkładamy piosenkę do
odpowiednio etykietowanej szufladki.
Bywa więc piosenka rozrywkowa, opar−
ta na prostym pomyśle muzycznym, na
melodyjce uporządkowanej w nie−
skomplikowanej frazie, w przebiegu
prostych akordów. Bywa „aktorska”,
eksponująca indywidualny sposób in−
terpretacji, uwypuklająca osobliwości
niepowtarzalnego odczytania, w któ−
rym interpretator właściwie staje się
współautorem sensu.

I bywa piosenka „literacka”. Ona in−
teresuje nas tym razem najbardziej. „Pio−
senką literacką” nazywamy – w najwięk−
szym skrócie – ten rodzaj dziełka, w któ−

Jan Poprawa

zykę. Oto powieść, która jeszcze niedaw−
no byłaby zapisana na papierze i wyda−
na w książce – powstaje od razu w for−
mie scenariusza filmowego lub telewi−
zyjnego. Prozaicy „piszą” obrazami. Nie−
kiedy tylko, gdy masowy odbiór i zainte−
resowanie jest już sprawdzonym faktem,

Jacek KaczmarskiJacek KaczmarskiJacek KaczmarskiJacek KaczmarskiJacek Kaczmarski
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go. Jego piosenki są świadectwem, iż
kongenialna muzyka może pomóc po−
etyckiej frazie, może wydobyć z niej naj−
tajniejsze (nawet nieuświadamiane) au−
torskie zamysły. Przy okazji rozmyśla−
nia o twórczości Koniecznego warto
też zastanowić się, jak „umuzycznie−
nie” przezeń niektórych wierszy wpły−
nęło na ich przyswajalność, na zasięg
społeczny poezji...

„Poezja śpiewana” jest w Polsce
szczególnym zjawiskiem. Ma własnych
mistrzów, ma własne instytucje. Bo chy−
ba instytucją nazwać można oryginal−
ny festiwal, od niemal trzydziestu lat
organizowany w Olsztynie: Zamkowe
Spotkania z Poezją „Śpiewajmy po−
ezję”. Wielka popularność tej imprezy
(jakby nieproporcjonalna do skrom−
nej reklamy)– skłania do refleksji. Jest
też wiele mniejszych festiwali, na sztan−
dar wpisujących "poezję śpiewaną". I
one cieszą się nadspodziewanym wzię−
ciem u publiczności. Na przykład im−
prezy w Radomiu, Elblągu, Biłgoraju...
Jest też w Polsce − oczywiście w Krako−
wie – miejsce szczególnie dla „poezji
śpiewanej” znaczące, rodzaj artystycz−
nego laboratorium. To „Piwnica pod
Baranami", która niezależnie od swe−
go znaczenia w historii polskiego ka−
baretu, niezależnie od swej niesłycha−
nej roli mitotwórczej – stanowiła poli−
gon doświadczalny wielkich kompozy−

torów (obok Koniecznego – Stanisław
Radwan, Andrzej Zarycki, Jan Kanty
Pawluśkiewicz, Zbigniew Raj, Zbigniew
Preisner) i trampolinę wynoszącą ku
wielkości kompozytorską młodzież
(Grzegorz Turnau czy ostatnio Adrian
Konarski).

Jest wszakże w Polsce jeszcze jedno
zjawisko – bardziej uniwersalne, bo ma−
jące odpowiedniki na całym świecie −
które można policzyć również do sfe−
ry estradowego istnienia literatury. My−
ślę tu o tak zwanych  „bardach”. O
śpiewających poetach. Ma podobną
tradycję kultura rosyjska (jej charak−
ter i poziom wyznaczają nazwiska naj−
większych: Aleksandra Galicza, Bułata
Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego
czy Aleksandra Rozenbauma). Słynie
z tego typu twórczości kultura fran−
cuskojęzyczna (Georges Brassens, Ja−
cques Brel, Leo Ferre i liczni inni). Na
marginesie globalnego, anglojęzyczne−
go show−businessu istnieje podobne
zjawisko, którego najwybitniejsi przed−
stawiciele stają się nawet megagwiaz−
dami (Bob Dylan, zwłaszcza Leonard
Cohen). Poeci sceny rockowej też  –
bywa – osiągają literackie wyżyny, po−
zwalające umiejscowić ich w szufladzie

Wojciech BellonWojciech BellonWojciech BellonWojciech BellonWojciech Bellon

F

rym najważniejszy jest artystyczny tekst.
Zdarza się oczywiście i „przebój” z pięk−
nym literackim wyrazem, niemniej uwa−
ża się zwykle, iż „piosenka literacka” to
po prostu poezja, której muzyka co naj−
wyżej dodała skrzydła. Piosenkarz, pie−
śniarz w przypadku tej właśnie formy
artystycznej jest przede wszystkim no−
śnikiem, a nie źródłem wartości.

W Polsce przed laty ukształtowała się
szczególna hybryda, przynależna do
świata piosenki: tak zwana „poezja śpie−
wana”. Jest to zjawisko polegające na
próbie znalezienia ekwiwalentu muzycz−
nego do istniejących już wierszy. Mniej−
si lub więksi kompozytorzy adaptują na
piosenkę utwory mistrzów i adeptów
pióra, czasem nawet nie zdając sobie
sprawy, że nie wszystkie wiersze zniosą
owo "umuzycznienie". W niektórych
faktura jest zbyt gęsta, skomplikowana,
niektóre nie dadzą się rozłożyć w cza−
sie (piosenka polega przecież także na
zorganizowaniu czasu, na jednorazo−
wym przebiegu). Ale mimo to „poezja
śpiewana” owocuje w naszym kraju wy−
bitnymi osiągnięciami artystycznymi.
Dość wspomnieć nazwisko krakowskie−
go kompozytora Zygmunta Konieczne−
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z napisem "poeta" (że wymienimy tylko
nazwisko znanego w Polsce Nicka Ca−
ve'a). Na ten temat powstała spora lite−
ratura, także w języku polskim. Ale nas
interesują najbardziej sprawy polskie.

"Śpiewający poeci" są oryginalnym
i nieporównywalnym zjawiskiem pol−
skiej kultury współczesnej. Zarówno
ich pojawienie się, charakter ich sztu−
ki, jak i społeczna baza (odbiorcy)
wyraźnie odbiegają od stereotypu pio−
senki jako rozrywki (cokolwiek by nie
powiedzieć – rozrywka traktowana jest
jako działalność artystyczna  minorum
gentium). Pisząc przed laty książkę
"Zaśpiewać na barykadzie młodości"
usiłowałem pokazać źródło społecz−
ne i kulturowe (być może nie jedyne,
ale najważniejsze) z którego wyeman−
cypowali się Andrzej Sikorowski, Woj−
ciech Bellon, Jacek Kleyff, Jan Wołek,
Jacek Kaczmarski i inni. Chciałem
pokazać odmienność tych twórców,
polegającą miedzy innymi na tym, że
wyrażali oni (przynajmniej w okresie
młodzieńczym) nastroje swego poko−
lenia. Że korzystając z artystycznej
formy piosenki – przetworzyli czas so−
bie współczesny, opowiedzieli o nim,
o ludziach i ich niepokojach. Że stwo−
rzyli osobliwy gatunek współczesnej
polskiej literatury.

Lata następujące po okresie debiu−
tu wspomnianych mistrzów pokazały,

że język piosenki jeszcze mocniej po−
ciąga i inspiruje poetów. Pojawiły się
nazwiska Grzegorza Tomczaka, An−
drzeja Garczarka, Piotra Bukartyka,
Andrzeja Ciborskiego, Jana Kondra−
ka, Tomasza Olszewskiego, Tomasza
Wachnowskiego, Erwina Regosza, Ta−
deusza Kroka, Macieja Danka, Krzysz−
tofa Krzaka, Konrada Materny, Roma−
na Kołakowskiego, Bogusława Nowic−
kiego, Pawła Orkisza i wielu, wielu in−
nych. Im bliżej nas – tym więcej. Współ−
cześnie twórcy tacy jak Adam Nowak
czy Robert Kasprzycki należą przecie
do największych artystów polskiej sztuki
estradowej. A to przecież śpiewający
poeci, jak najbardziej.

Szczególnym miejscem dla nich
wszystkich jest, jak się zdaje, Kraków.
Nie tylko dlatego, że odbywa się w nim
Studencki Festiwal Piosenki. Również
dlatego, że w Krakowie można odwo−
łać się do tradycji, także w tej dziedzi−
nie. I że bije tu szczególnie mocno źró−
dło talentów, wykorzystujących piosen−
kę jako środek przekazywania arty−
stycznych, poetyckich konstatacji i nie−
pokojów. W Krakowie przecież działa
bodaj najstarszy z aktywnych dziś "śpie−
wających poetów" – Leszek Długosz.
Artysta przedziwnie przesiąknięty at−
mosferą jakiejś „artystycznej dekaden−
cji”, spowity (na scenie) w woale oso−
bliwej, nieregularnej muzyki. Artysta

opowiadający publicznie – ale w salo−
nie – swe marzenia. I jaki przez to po−
pularny! Równie popularny jest inny
krakowski artysta, stanowiący jakby
całkowite przeciwieństwo salonowo−
piwnicznego Długosza: Maciej Maleń−
czuk. Ten swą poezję (śpiewaną, wy−
łącznie śpiewaną) ukształtował w do−
świadczeniu ulicy, doświadczeniu zwy−
kłej, niekoniecznie lukrowanej prozy
życia. Dziś się bawi wspomnieniami wła−
snych doświadczeń. I inny jeszcze − sym−
boliczny dla osobliwego traktowania
przez krakowian poezji – przykład:
Marcin Świetlicki. To poeta chętnie za−
liczany do młodych (choć w sile wie−
ku), któremu jak się zdaje nie wystar−
czyło samo zapisywanie wierszy. Świe−
tlicki chce je wykrzyczeć, nadać im
własną energię, której zapisać nie spo−
sób. Dlatego chętnie melorecytuje, dla−
tego wspiera się hałaśliwym akompa−
niamentem. Wszystko po to, by skorzy−
stać z tej przestrzeni, jaką ongiś miał
do dyspozycji Homer...

W salonowym zadufaniu autorzy pi−
szący „do druku” (często do szuflady,
po prostu) zwykli lekceważyć piosenkę
jako zjawisko artystyczne. Nie lekcewa−
żyłbym jej jednak. Zasięg społeczny, zdol−
ność docierania do każdego środowi−
ska (nawet analfabetów, co w świetle
raportów o stanie czytelnictwa w Pol−
sce nie jest bez znaczenia), siła oddzia−
ływania poetyckiej strofy podanej w pio−
sence – jest ogromna. Zresztą i artystycz−
nie  przecież zadanie napisania wier−
sza, który „sprawdzi się” w jednorazo−
wym odtworzeniu, utkwi w pamięci lub
poruszy wrażliwość przypadkowego słu−
chacza − jest także pociągające. Nic dziw−
nego, że poeci tej miary co śp. Tadeusz
Śliwiak, Leszek Aleksander Moczulski
czy Ewa Lipska poświęcili wiele czasu
tworzenie poezji do śpiewania...

Bo na dobra sprawę – chodzi prze−
cież o dotarcie do odbiorcy. Chodzi o
złączenie artysty z jego słuchaczem. A
czyż klasycy estetyki nie mówili już daw−
no, że sztuka polega na przekazywa−
niu wzruszenia nadawcy i wywoływa−
niu wzruszenia odbiorcy właśnie?

Jan POPRAWAJan POPRAWAJan POPRAWAJan POPRAWAJan POPRAWA
fotografie z archiwumfotografie z archiwumfotografie z archiwumfotografie z archiwumfotografie z archiwum
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Jan Kondrak
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Przyjeżdża Garczarek! Rozległo się
konspiracyjnym szeptem po akademi−
ku Femina. Była zima roku 1983. Nie−
którzy wiedzieli o kogo chodzi. Innym
musiałem zanucić:

… przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał
wrogów poszukam sobie sam
dlaczego kurwa mać bez przerwy
poucza ktoś w co wierzyć mam…?.1

Działało.
Koncert odbył się na Czechowie, w

mieszkaniu asystenta Instytutu Roma−
nistyki UMCS – Tomasza Stróżyńskie−
go. Skradaliśmy się konspiracyjnymi
trójkami w improwizowanych odstę−
pach. Trzeba było mieć kogoś wpro−
wadzającego i grosz jakiś na honora−
rium. Audytorium obsiadło podłogi
mieszkanka. Byli mężczyźni o rozpo−
znawalności asa wywiadu (na ogół), zaś
niektóre panie były po artystowsku
„odstrzelone”. Prywatny salon lubelski
otwierał swoje tajemne podwoje. Tak
to odbierałem.

Gospodarz i artysta pojawili się tęgo
spóźnieni. Audytorium bez pytania
wiedziało o co chodzi: tak, tak… mu−
sieli kluczyć, żeby zgubić ogon. Gar−
czarek wyglądał jak powinien. Pokaź−
na postura, twarz inteligenta, zdziwio−
ne brwi, wnikliwe spojrzenie spod cięż−
kich powiek, długie włosy, koszula fla−

nelowa w kratę – coś, jakby uciekinier
z Polskiej Akademii Nauk, który wybrał
los farmera w Bieszczadach.

Po koncercie podniosłem się szyb−
ko z podłogi, bo kości bolały, ale prze−
żywałem go jeszcze półtora roku. Tyle
bowiem czasu minęło zanim odważy−
łem się napisać coś nowego. Wszystko
co śpiewał Garczarek tamtego wieczo−
ru było niezwykle wiarygodne. Szale−
nie podobne do życia jakie przeżywa
zwykły człowiek, bliziutko mu towarzy−
szące, a jednocześnie uniwersalne i
monumentalne. Można powiedzieć, że
w tym co zrobił „część staje się większa
od całości”2, i ta część ma w tej całości
wielbiciela. Szlagiery z list przebojów
stały się dla mnie raptem małe i nie z
tej planety. Śmieszne jak krasnale ogro−
dowe. Jak on osiągnął tę wiarygod−
ność? Musiałem sam sobie odpowie−
dzieć zważywszy, że cała bieżąca twór−
czość podziemna – poza tym co robił
Jan Kelus – była niewiarygodna.

przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał
wrogów poszukam sobie sam
dlaczego kurwa mać bez przerwy
poucza ktoś w co wierzyć mam …?

niech się gazeta „Neues Deutschland”
wstrzyma z wstępniakiem o pomocy
bo tu są ludzie którzy jeszcze
budzą się z krzykiem w środku nocy

zaiste wielki to przyjaciel
znowu pucuje śniedź pomników
na wieczną chwałę i pamiątkę
pruskich kaprali Fryderyków

przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał
wrogów poszukam sobie sam
dlaczego kurwa mać bez przerwy
poucza ktoś w co wierzyć mam …?

jakim wy prawem o wolności
głosicie bracia w „Rudym Prawie”
wszak to od waszej nie ostatni
zwariował pisarz Ota Pavel

przebacz mi smutna Bratysławo
Hradcu Kralowy Zlata Praho
za śmierć jaskółki tamtej wiosny
i polskie tanki nad Wełtawą

przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał
wrogów poszukam sobie sam
dlaczego kurwa mać bez przerwy
poucza ktoś w co wierzyć mam …?

Cytowana piosenka jest osobna w
twórczości Garczarka i osobliwa w ca−
łym kontekście literatury śpiewanej.
Jednakże kilka cech twórczości mistrza
ujawnia:

F
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– Utwór Garczarka lubi konkret.
Również historyczny. Zawiera wiele
ogólnej wiedzy o świecie, takiej którą
można zdobyć  oficjalnie (inwazja
wojsk Układu Warszawskiego na Cze−
chosłowację), jak i wiedzę, którą trze−
ba umieć zdobyć („jaskółka tamtej wio−
sny” to Jan Palach, popełniający samo−
bójstwo w proteście przeciwko inwa−
zji, a losy Oty Pavla, autora „Śmierci
Pięknych Saren” też nie były oficjalnie
znane).

Zamiłowanie do konkretu – to też
nasycenie nazwami własnymi miast,
miejsc i codziennych gazet. Metodą alu−
zji i presupozycji autor szybko wytwa−
rza u słuchacza wrażenie, że tej wiedzy
w piosence jest minimalna, niezbędna
tylko, ilość. Czyli, że on sam ma  prze−
wagę nad piosenką – mówiąc żartem.
Tak pojęty historyzm wystąpił częścio−
wo w utworach: „Łazienki” (aluzje do
Powstania Listopadowego;  „Do oby−
watela Jana Jakuba Rousseau kilka py−
tań w sprawie Umowy Społecznej”;  „So−
bocie” (o taksówkarzu z Pittsburga).

– Garczarek jak każdy rasowy arty−
sta widzi to, czego się na ogół nie za−
uważa. To stały element postawy twór−
czej (aluzja do  Fryderyka Wilhelma i
całej plejady książąt o tym imieniu daje
właściwe światło na fakt, że idea wro−
giego Polsce państwa pruskiego prze−
trwała w dawnej NRD – wbrew oficjal−
nej propagandzie). W innym utworze
dostrzeże – pośród powszechnej nie−
nawiści do patroli wojskowych w Sta−
nie Wojennym – że żołnierz jest też
ofiarą, figurką podobną do dziecię−
cych zabawek:

…dali ci karabin
kulek łódki dwie
w serce soku z malin
po kolana śnieg.. .

Gdzie indziej zauważy, że tarcza od
frontu jest bezbronna, podczas gdy
cały literacki świat patrzył na nią od
zaplecza:

….taksówkarzu ze snu wydrążony
z potylicą bezbronną jak tarcza…

Czyli – w sposób symboliczny – uj−
muje się za bitym.

– Metodą Garczarka jest mówić o
tym co przemilczane. Tu mianowicie,
że propaganda państwowa i religie
wszelkie stale ingerują w prywatność
poszczególnego obywatela, że jest trak−
towany przedmiotowo, jako niedojrza−
ły i nieodpowiedzialny element więk−
szej całości, której dobro wymaga odeń
ofiary podporządkowania. Tak jak w
piosence „Popękało ze śmiechu sre−
berko”:

….spokojna głowa myśli kołysze
prawdziwa forsa dzwoni najciszej
a w bój ostatni o garść miedziaków
pójdą hołysze szkoda chłopaków…

– Robić to, co nie jest zrobione.
Taki cel zdaje się również stawiać so−
bie Garczarek. Nikt nie przeprosił Cze−
chów i Słowaków za udział Polski w
inwazji. Zrobił to pieśniarz. Od siebie.
Odważnie i skromnie jednocześnie. W
innych utworach będzie tę zasadę wcie−
lał w życie, zadając trudne pytania
obiegowym sądom, przyłapując do−
gmat na gorącym uczynku. Ot choćby
w utworze „Modlitwa”:

… z pokorą raba nie potrafię
brać – gdy się kto zamierzy – w pysk
widać ułomny jestem Panie…
nic tylko usiąść, z żalu wyć….

– Koniecznie znaleźć odpowiednią
formę i stylistykę. Bo rzecz jest rów−
nież w samym języku i w koncepcji opo−
wiadacza. Jan Kelus zastanawiał się:
„…jak tu znaleźć słowo, które nie bę−
dzie brzmieć fałszywie potem…”.3 Otóż
nic tak nie służy wiarygodności pieśni,
jak pierwsza osoba liczby pojedynczej
(tu akurat skonfrontowana ze zbioro−
wością nazywaną raz braćmi, a raz za−
stąpiona nazwą gazety).

Nic tak dobrze nie robi na trwałość
pieśni, jak odpowiedni dystans do ak−
tualnej mowy żywej, tu z założenia nie−
zbyt odległy, a użycie wulgaryzmu
świadczy prawdziwie o stanie psychiki
podmiotu. W końcu to pieśń buntow−
nicza. A że to hymn – przeto zastoso−
wał autor  dominujący zabieg stylistycz−
ny: pytania zamiast odpowiedzi. Czy−
sta, klasyczna retoryka, organizująca
formalnie cały tekst.

Konkret plus jasny tok narracji po−
wodują, że ucho słuchacza i oko czy−
telnika nie zatrzymuje się na po−
wierzchni tekstu, gdyż ten został uczy−
niony maksymalnie przezroczystym.
Opowieść konkretyzuje się w głowie
odbiorcy jako suma obrazów, zdarzeń
i stanów emocjonalnych. To dla pio−
senki szalenie ważne.

Ona jest przeznaczona do słuchania
i w trakcie tegoż aktu powinna być zro−
zumiała. Poszerzenie warstw intelektu−
alnych odbywa się tu poprzez system
aluzji. Nie wpadłem na to od razu, choć
to widać. Kiedyś zapytałem Garczarka
co aktualnie robi. Odpowiedział, że
czyści najnowszy tekst z „ozdobników
polonistycznych”. Dla mnie, wówczas
studenta polonistyki – fakt, że mówi to
„skończony polonista” był szokiem. Ale
to jest element metody i konsekwencja
przyjętych założeń.

Nawiasem mówiąc, ani ojczyzna
polszczyzny, ani takie spotkania jak u
Stróżyńskiego niespecjalnie rozpiesz−
czały swojego wybitnego szermierza
słów, skoro pojawiały się w jego ustach
takie zwrotki:

…w Bełchatowie zamieszkam w hotelu
odkrywkowym górnikiem zostanę
by spod ziemi potrzebny minerał
dla ojczyzny dla kraju wydzierać...

Albo:

drogą prostą jak w pysk strzelił
na Wandalin
lecieliśmy zrywać jabłka do Zadola
ksiądz poeta dobre miejsce nam naraił
lecieliśmy za urodzaj chwaląc boga…

Albo bardzo lubelska:

u Tereski Zajęczycy
połonińskiej carycy
nikoguśko przed sezonem
tylko krzoki z Górnych
zapodziałem się i Wacek
Biały z miasta Lublin
zapodziałem się i Wacek
Biały z miasta Lublin
ech ty losie niełaskawy
jebał cię pies bury
żeś nas obu zadołował
tośmy poszli w góry…4
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Myliłby się jednak ten, kto sądzi, że
skarga na los dominuje u Garczarka.
Czymś, co zdecydowanie wyróżnia
tego poetę, jest wytrwałość i usilna
dążność do postrzegania pozytywów
życia. Dążność do homeostazy, sto−
icyzm pewien. Nigdy natomiast nie jest
to  oderwana od racjonalności dekla−
racja optymizmu.

nie jest mi dobrze tak do końca
ani tak bardzo w końcu źle
pod bladożółtą blaszką słońca
dopóki mogę wierzyć że

jest jeszcze tutaj pieśni parę
których nikt za nas nie napisze
i prawdą jest, że w życia prozie
poetów wini się za ciszę …5

Albo:

Dopóki  w dulkach chodzą wiosła
I sprzyja siostra – widoczność ostra
Praca nienudna
Woda niebrudna
– cudna żegluga

póki w marzeniach pająk cukrzyk
tęsknoty słodkiej przędzie nić
sprawa jest prosta
musi się udać
i dobre będzie
co ma być…6

Człowiek sięga po pióro na ogół wte−
dy, gdy spotka go nieszczęście. Niefart
jest pierwszym posądzanym o nosiciel−
stwo twórczości. Każdy, kto próbował
napisać coś dobrego o życiu, wie jak
ciężko jest radość istnienia uzasadnić
artystycznie, nie popaść w naiwność.
Garczarek to umie. Z mistrzowskim

wyczuciem dozuje zachwyt i zwątpie−
nie. Dobro jest uwarunkowane. Wszak
mówi, że jest mu dobrze ale nie do
końca, a dobre będzie tylko to co ma
dobre być.

– Garczarek, jak każdy współczesny
twórca, przed posądzeniem o naiw−
ność broni się ironią, poczuciem hu−
moru, nawet satyrą. Za to w przeci−
wieństwie do konkurencji nie jest w
tym złośliwy. Nie stara się dokuczyć,
zniszczyć. Prezentuje raczej czeski typ
humoru, hrabalowski. Wyrozumiały i
troskliwy. Jest w tym absolutnie wyjąt−
kowy. Najlepiej to widać w tekstach
poświęconym poetom:

weź ty się ożeń poeto Piotrowski
chodzisz tak chodzisz po tym Krakowskim
daj się namówić
co ci w końcu szkodzi
ludzi w aniołów nie przerobisz...7

Albo:

święty Piotr na bramie
swoją ma kanciape
wytapetowaną
w plakaty behape
każden kto do raju dostał skierowanie
musi z nim obgadać zakwaterowanie
kto tam…
Piotr się pyta
stoi ktoś przed kratą
wpuść mnie święty Piotrze
(…)
 to ja Kazik Ratoń
Piotr się ulitował
przepuścił niebogę
bezinteresownie
naprawił mu nogę...8

W Średniowieczu nazywaliby Gar−
czarka  Dobrotliwym. Bez wątpienia.
Zadziwił mnie kiedyś pytaniem o los
Kazimierz Grześkowiaka. Zaraz po
tym, gdy się okazało, że przyjechałem
z Lublina. On, doskonale pominięty
przez branżę, król undergroundu śpie−
waczego, pyta o krezusa estrady? Otóż
pytał. Był wyraźnie zafascynowany jego
twórczością.

Nawet jednemu z aniołów ręko−
dzielniczych nadał imię Kazik. Ba – po−
trafił nawet złożyć w piosenkach ro−
dzaj hołdu Jonaszowi Kofcie i Agniesz−

ce Osieckiej. Przyznam, że łatwiej mi
było zrozumieć Jałtę niż ten gest w stro−
nę przedstawicieli tak nieprzeniknio−
nej socjety. No ale cóż,  prawdziwa
wielkość jest bezinteresowna. Starałem
się wysnuć z tego wnioski dla siebie.

– Nie ma miejsc lepszych i gorszych
dla twórczości, są tylko opisane i nie−
opisane – zdaje się mówić Garczarek
poprzez  zamiłowanie do konkret−
nych miejsc. Na szlaku jego peregry−
nacji poetyckiej znajdziemy auten−
tyczne warszawskie ulice – ale też Olec−
ko, Wyszembork, Grzmiącą, Gawliki
Wielkie, czy Lublin. (W katalogu od−
niesień – frekwencja miejscowości jest
ogromna). Miejsce, gdzie wydarzyło
się coś inspirującego – zawsze wcho−
dzi do wiersza z nazwą własną. Ktoś
powie, że to brak zaufania do fikcji
literackiej. Być może, ale w czasach
relatywizmu, umowności i niechęci do
wartościowania takie zakotwiczenie
dzieła wspomaga wiarygodność i już.
Poeta zauważył swoją obsesję miejsco−
wości peryferyjnych i z wrodzoną
przekorą napisał tekst:

nie byłem nigdy w Dorohusku
Krajniku Dolnym Sławatyczach
jakoś nie przyszło mi do głowy
żeby Miedonią się zachwycać
(…)w Szczecinie byłem
lecz Szczecinek…!
po nocach sen mi spędza z powiek
wstyd mi że również tam nie byłem
dlatego więcej nic nie powiem9

Tak więc konkretne zdarzenia, miej−
sca, nazwiska. Ponadto przekora, po−
kora wobec faktów i wielkości, poczu−
cie humoru, dobrotliwość, czesanie
pod włos rzeczywistości, branie w obro−
nę przegranego, pokazywanie drugiej
strony medalu i jego ząbków – to ele−
menty składowe zjawiska piosenek pa−
naandrzejowych. Nie wszystkie. Nie da
się objaśnić całej alchemii słowa i spo−
sobu kojarzenia, które towarzyszą każ−
dej oryginalnej twórczości. Także tej,
garczarkowej. Natomiast da się udo−
wodnić, że miała ona ogromny wpływ

F
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na kształtowanie się gustów i stylów pie−
śniarzy debiutujących w latach osiem−
dziesiątych. Myślę tu o Mirosławie Czy−
żykiewiczu, Piotrze Bukartyku, Toma−
szu Olszewskim i o piszącym te słowa.

A zdarzenie opisane w piosence „Lu−
blin” miało miejsce rzeczywiście. Wra−
caliśmy do Lublina po koncercie w klu−
bie Iskra, w Świdniku. Sztuka się odby−
ła bez aplauzu. Organizatorzy powie−
dzieli nam, że na sali byli wyłącznie głu−
choniemi z pobliskiej szkoły, którzy
tego dnia mieli zbiorowe wyjście do
lokalu. Mogliśmy trafić gorzej, na wy−
cieczkę Węgrów – skwitował pan An−
drzej w charakterystyczny dla siebie
sposób. W Lublinie śniegu było tyle,
że droga przez Park Ludowy się wy−
dłużyła i nie zdążyliśmy na kolację z
kolegami grającymi w klubach miasta
królewskiego. Pozostało nam zauwa−
żyć fizjonomię księżyca i przeżuć w ci−
chości sukces świdnicki.

na karku prawie czwarty krzyżyk
w papierach grajek estradowy
i znowu Lublin i cześć pieśni!
Księżyc nad głową jak Czechowicz
na skróty brachu ścieżką pieszką
prowadź przez noc i Park Ludowy
z sześciostrzałówką na ramieniu
śpiącą w kołczanie brezentowym

trza by tutejszym swojskich pieśni
naszeptać Jaśku skośnooki
w żłoby nadziei sześciokonnej
sypnąć złociście garść obroku

na skróty brachu ścieżką pieszką
znów od Zamościa duje mrozem
napalić w sercach ludziom trzeba
a wiosną spływać z pierwszym lodem10

Jan KONDRAKJan KONDRAKJan KONDRAKJan KONDRAKJan KONDRAK

1.  A. Garczarek, Przyjaciół nikt nie bę−

dzie mi wybierał

2. Cezary Listowski, przytoczenie z

wiersza Drogowskazy na wietrze

3. Jan Krzysztof Kelus, Przed nami było

wielu

4  Wacek Biały (śp.): chodzi o zaprzy−

jaźnionego z poetą redaktora Radia Lu−

blin i później naczelnego Gazety Wybor−

czej w Lublinie

5. A. Garczarek, Pod bladożółtą blaszką

słońca

6. A. Garczarek, Cudna żegluga

7. A. Garczarek, Do Piotrowskiego –

poety

8. A. Garczarek, Kazik Ratoń

9. A. Garczarek, Nie byłem nigdy w Doro−

husku

10. A. Garczarek, Lublin

Piękny tekst Jana Kondraka przy−
pomniał nam jednego z najwybit−
niejszych poetów polskiej piosenki.
Andrzej Garczarek jest wszakże po−
stacią dobrze znaną (oczywiście tyl−
ko wśród smakoszy uprawianego
przezeń gatunku artystycznego). W
końcu jego kariera (słowo nie na
miejscu, ale nie znajduję na nie wła−
ściwego zamiennika) trwa już lat
trzydzieści. Z nazwiskiem i piosen−
kami Garczarka poznaliśmy się jesz−
cze w latach siedemdziesiątych ubie−
głego stulecia. Leci ten czas, oj leci…

Czytając rozmyślania poety Kon−
draka o poecie Garczarku – wciąż
błądziłem myślą po czasach dzisiej−
szych. O nich przecież ciągle pisuje
i pośpiewuje Mistrz. O nich opowia−
da. Świat przedstawiany przez Gar−
czarka dzisiaj – to wszakże świat wi−
dziany okiem mężczyzny dojrzałego,
który wiele rzeczy rozumie, a zatem
umie wybaczać. A przecież uczucia
gwałtowne, niekoniecznie rozumne
– acz czyste, bywają raczej przywile−
jem wieku młodzieńczego.

I zadałem sobie pytanie: jak ten
sam świat, świat w którym żyje Mistrz
Garczarek, widzą ludzie o pokole−
nie odeń młodsi? Najpierw więc sta−
rałem sobie przypomnieć poetów
piosenki, jakich udało się poznać w
ciągu ostatniego dziesięciolecia.
Okazji do spotkania z nimi było spo−
ro, najlepsza wszakże – to Studenc−
kie Festiwal Piosenki w  Krakowie.
Na tym festiwalu dokonuje się bo−
wiem – prawem niepisanej tradycji
– szczególna weryfikacja i promocja
amatorów piosenki pod kątem tego,
co maja do powiedzenia. Studencki
Festiwal Piosenki jest swoistym sitem,
na którym zostają niemal wszyscy po−
nadprzeciętnie uzdolnieni amato−
rzy, starający się o kontakt z publicz−
nością. Bywały lata, w których wszy−
scy (!) laureaci SFP byli „śpiewają−
cymi autorami”…

Oczywiście nie miejsce tu na
głębszą analizę ich twórczości. Tym
bardziej, że niekiedy owa twórczość
to zaledwie kilka wykonanych pu−
blicznie utworów. Ocena debiutan−
tów narażona jest wiec zawsze na ry−
zyko, stoi bowiem na kruchej pod−

Andrzej GarczarekAndrzej GarczarekAndrzej GarczarekAndrzej GarczarekAndrzej Garczarek

Autor, kompozytor i wykonawca piosenek. Ukończył polonistykę
w Uniwersytecie Warszawskim. Wydał jedną płytę winylową i dwie
kompaktowe. Teksty opublikował w dwóch tomach: Krowie cie−Krowie cie−Krowie cie−Krowie cie−Krowie cie−
płopłopłopłopło i Andrzej GarczarekAndrzej GarczarekAndrzej GarczarekAndrzej GarczarekAndrzej Garczarek. Współpracował z radiową Trójką, w pro−

gramach takich jak:
Zgryz oraz Kantor Wy−
miany Myśli i Wrażeń
Andrzeja Garczarka. W
kilku miastach Polski
zorganizował Kantor
jako zdarzenie uliczne.
Od paru lat mieszka
na Mazurach, pięć ki−
lometrów od drogi bi−
tej i tyle samo od je−
ziora Gawlik Wielki.
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Kto po GarczarkuKto po GarczarkuKto po GarczarkuKto po GarczarkuKto po Garczarku

stawie. Niemniej im dalej od chwili
debiutu – tym łatwiej powiedzieć,
kto z ludzi, którzy debiutowali w mi−
nionej  dekadzie artystycznie
okrzepł. I o kim można już powie−
dzieć, że przedstawia swój obraz
świata.

Najchętniej oczywiście przypo−
mniałoby się Roberta Kasprzyckie−
go. Ten jednak jest po pierwsze nie−
co starszy (debiutował w początku
lat 90.) i zbyt wyraźnie odrębny od
wszystkich polskich bardów, czy
choćby poetów piosenki, posługu−
jących się cudzymi ustami. Może
wiec wymienić warto Marka Andrze−
jewskiego? Ten skromny pieśniarz z
Lublina jest postacią stanowczo nie−
docenioną w środowisku. Związany
silnie z kondrakowską „Federacją”
– zbyt mało zabiega o samodzielną
pozycję. A przecież dorobek autor−
ski, koncertowy i płytowy, oryginal−
ność – to cechy stawiające dziś An−
drzejewskiego w czołówce polskich
bardów.

Nie można tego powiedzieć o
wszystkich jego rówieśnikach, debiu−
tujących mniej więcej dziesięć lat
temu. Leszek Czajkowski sprzedał
swą autorską łatwość interesom ja−
kiejś Partii. Miłka Malzahn, jakże
kiedyś oryginalna – postanowiła, jak
się zdaje, zostać Orzeszkową. Aneta

Ryncarz schowała się w życie osobi−
ste. Uparcie pokonuje wyboje na
drodze życiowej, wciąż zadziwiając
indywidualną nieprzewidywalnością
Jacek Musiatowicz… Niewątpliwie
artystyczną osobowością  jest dziś
inna debiutantka sprzed lat dziesię−
ciu – Barbara Stępniak (teraz także
Wilk). Nie można się wszakże oprzeć
wrażeniu, że jej przeznaczeniem jest
pisanie dla innych, że sama śpiewa
jakby od niechcenia, dla osobistej
rozrywki, na podobnej zasadzie jak
w starej „Piwnicy” śpiewała Krysty−
na Zachwatowicz czy Kika Szaszkie−
wiczowa. A na pewno wiadomo, że
debiutujący ongiś w Studenckim Fe−
stiwalu Piosenki jako autor Rafał
Kmita – został nie tyle poetą piosen−
ki, co Dyrektorem Teatru (w mozar−
towskim rozumieniu funkcji „Der
Schauspieledirektor”). Co się stało
ze Sławomirem Błęckim, Szymonem
Zychowiczem, Ewa Lembryk, Mał−
gorzatą Włodarską i innymi – wiedzą
tylko nieliczni.

I tak snuć można wspomnienia i
poszukiwać tego, kto został. Trafi się
wówczas na nazwiska poetów orygi−
nalnych i twórczych, jak  Dzidka Mu−
zolf, Beata Osytek, Ewelina Marci−
niak, Piotr Rogucki, Natalia Gro−
siak, Małgorzata Wojciechowska,
Mirka Szawińska, Paulina Bisztyga,

Joanna Piwowar, ostatnio Agniesz−
ka Grochowicz. Trafi się na artystów
mniejszych, uparcie szukających
wszakże swego miejsca (przykładem
może być Marcin Styczeń, miotają−
cy się między prostą piosnką a mo−
dlitwą). Trafi się na ślady wybitnych
talentów, które nie wiedzieć czemu
(może jednak nie z lenistwa?) zanie−
dbały twórczość, jak wciąż niepoko−
jąca pamięć Patrycja Kapłon, jak
Dzidka Muzolf czy Marcin Różycki.
I pojawiać się będzie coraz więcej
nazwisk,  przy których stawiamy na
razie znak zapytania. Znaczący tyleż
niepewność, co nadzieję.

Nie ma być może wśród owych
„poetów mniejszych” artysty równie
oryginalnego jak Garczarek. Ale
może dlatego, że młodzi chętniej
dziś spoglądają w głąb siebie samych,
jakby ich brzydził widok świata. Ale
generalnie – nie jest źle. Zupełnie
niewykluczone, że którąś z wymie−
nionych tu (albo zgoła niewymienio−
nych jeszcze) osób przedstawiać bę−
dziemy kiedyś jako „Mistrza”…

Ale o tym – przy innej okazji.

Jan PRZYSTAŚ
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ÇÀÁÅÐÈ ÌÅÍß
Â ÄÀËÜÍÈÅ ÄÀËÈ

Çàáåðè ìåíÿ â äàëüíèå äàëè,
Çà îêîëèöó, çà îêî¸ì,
×òîá çåìëÿ íå ãîðåëà ïîä íîãàìè,
×òîá ïîâåÿëî ñëàäîñòíûì ñíîì.

Çàáåðè ìåíÿ â äàëüíèå äàëè,
Çà îêðåñòíóþ òüìó íåïîãîä,
×òîá ñïàñàòüñÿ íåçàáûòûìè ñíàìè,
Ñíàìè, ñíÿùèìèñÿ êðóãëûé ãîä.

Êàê óäà÷à â ëàäàíêå çàâåòíîé
Èëè èìÿ, íå ñìåíÿåìîå âåòðîì,
Èëè ïàìÿòü îá îñåíè íåâå÷íîé,
Îñåíèâøåé íàñ ñïàñèòåëüíûì ñâåòîì.

Èëè íîæèê, íå ïîäìîãà â îáîðîíå,
Èëè ïóòàíèöà ëèíèé íà ëàäîíè,
Èëè ñåðäöå íåóñòàííîå â ïîãîíå,
Õîòü è çíàåò: íå óòðàòèò, íå îáðîíèò...

Çàáåðè ìåíÿ â äàëüíèå äàëè,
Íå ãëÿäåòü áû, êàê âðàùàåòñÿ ìèð
Ïîä ãîðáîì ñîæàëåíèé è ïå÷àëè,
Ñ óìèðàþùèì ñàäîì ìîèì.

Çàáåðè ìåíÿ, ÷òîáû ïîçàáûëîñü,
×òî ïëàñòèíêà íàì èãðàåò íå âñåãäà,
Åñëè ìîæåøü, òî íà íåáî,
ñäåëàé ìèëîñòü,
Òàì âûñîêî è äàë¸êî äî äíà...

Ñëîâíî òåíü, ÷òî íå ìîëâèò
«Äî ñâèäàíüÿ»,
Èëè øðàì íà íåçàòÿíóòîé ðàíå,
Èëè ñåðäöå,
÷òî ïðîñíóëîñü ñïîçàðàíüÿ,
Õîòü áóäèëüíèêè åìó è íå èãðàëè.

Êàê ñëåçà, íàâåðíóâøèñü íà ðåñíèöû,
Îò áåññîííèöû òàáëåòîê âåðåíèöû,
Êàê äóøà, ÷òî ïðîðûâàåò ãðàíèöû,
Èëè ïðàâäà,
ïðîáóäÿñü âî òüìå òåìíèöû.

Çàáåðè ìåíÿ â äàëüíèå äàëè,
Çà îêîëèöó, çà îêî¸ì,
×òîá çåìëÿ íå ãîðåëà ïîä íîãàìè,
×òîá ïîâåÿëî ñëàäîñòíûì ñíîì.

Ïåð. Íàòàëüè Ãîðáàíåâñêîé

DOWODY  ISTNIENIADOWODY  ISTNIENIADOWODY  ISTNIENIADOWODY  ISTNIENIADOWODY  ISTNIENIA

Na dowód istnienia
Masz imię, nazwisko
I datę: od kiedy to wszystko
 
Na dowód istnienia
Masz zdjęcie w  d o w o d z i e
Na którym wyglądasz ciut młodziej

Na dowód istnienia
Biel ścian i sufitu
I noc, która trwa aż do świtu
 
Na dowód istnienia
Butelka po ginie
I kac. Który potrwa. I minie.

Na dowód istnienia
Telefon do bliskich
Że sobie poradzisz ze w s z y s t k i m
 
Na dowód istnienia
Wspomnienie jesieni
Gdy jeszcze pragnąłeś c o ś zmienić

Na dowód istnienia
Milczenie. I myśli
Że dobrze by było Cię wyśnić
 
Na dowód istnienia
Rachunki, bilety
Półpusta klepsydra. Niestety.
 
Na dowód istnienia
Masz serce co b i j e 
Byś sobie przypomniał, że  ż y j e s z

Na dowód istnienia
Krzyk w nocy (Bo śniłeś
Że tylko przelotem tu byłeś)

Na dowód istnienia
Papieros w półmroku
I prośba. O sen. I o spokój.
 
Na dowód istnienia
Modlitwa do Boga
By wskazał czy  s e n s  ma ta droga 

Na dowód istnienia
Nekrolog w dzienniku
Wśród innych – podobnych bez liku 

Na dowód istnienia
Ślad bosy na śniegu
Zgubiony przypadkiem gdzieś w biegu

 (Warszawa – Kraków czerwiec 2006)

 

 

 

 

KRÓTKI URLOPKRÓTKI URLOPKRÓTKI URLOPKRÓTKI URLOPKRÓTKI URLOP
OD FAKTU URODZENIAOD FAKTU URODZENIAOD FAKTU URODZENIAOD FAKTU URODZENIAOD FAKTU URODZENIA

Słońce wschodzi i zachodzi
A my na obłędu łodzi
Wypływamy znów w kolejny, długi rejs
Czasem mignie druga strona
Ta, niech będzie pozdrowiona
Lecz jest przecież tyle innych,
pięknych miejsc...

Nasz kapitan na urlopie
Diabeł pod nim kołki kopie
Gdzie płyniemy,
tego raczej nie wiadomo
Czy kapitan jest Twym stróżem
Czy się Tobą martwi w górze
Tego nadal jeszcze nie udowodniono

Nie jesz, nie śpisz, nie korzystasz
Z życia demonicznych uciech
Czujesz w sercu tamto
dobrze znane kłucie
Chyba, że tak od niechcenia

GROCHOWICZ

To nazwisko pojawia się coraz
częściej. I nie dotyczy tym razem
– o dziwo – legendarnej (przynaj−
mniej w pewnych kręgach) war−
szawskiej rodziny lekarskiej, któ−
rej panna Agnieszka jest kolejnym
pokoleniem. Pokoleniem jednak
odszczepionym od medycyny…

Agnieszka Grochowicz, choć
urodzona warszawianka, studio−
wała aktorstwo w Krakowie. A
gdy ukończyła z sukcesem PWST
im. Ludwika Solskiego – w Kra−
kowie pozostała. Na krótko zwią−
zała się z „Bagatelą”, na dłużej –
ze swą macierzystą  teatralną
Szkołą. Ale miejsce na realizo−
wanie artystycznych ambicji zna−
lazła jeszcze inne: to estrada.
Agnieszka Grochowicz wstąpiła
do znanego kabaretu „Loch Ca−
melot”; ba, została jedną z jego
gwiazd. I wystartowała na pod−
bój najróżniejszych konkursów i
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AgnieszkaAgnieszkaAgnieszkaAgnieszkaAgnieszka
GROCHOWICZGROCHOWICZGROCHOWICZGROCHOWICZGROCHOWICZ

ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÎÒÏÓÑÊ ÎÒ ÔÀÊÒÀ ÐÎÆÄÅÍÜß

Ïóñòü òåáÿ íå áåñïîêîèò:
Åñëè ÷òî-òî â ñåðäöå êîëåò,
Ýòî ìåëî÷ü, ïðîñòî ïàðà ïóñòÿêîâ.
Òû íå â íàêàçàíüå çäåñü,
Êàáàðå � íå ÊÏÇ,
Ãäå ïîðîþ ïðèíèìàþò íîâè÷êîâ.
Çàâòðà, çíà÷èò, íîâûé ïîðò,
Ïåðâûé ñîðò, ïîñëåäíèé ñîðò,
È òàê äàëåå, è çàíîâî, ïî êðóãó.

Òû íå åøü, íå ñïèøü, íå æàæäåøü
Áåñîâñêèõ óòåõ îò æèçíè.
×óåøü â ñåðäöå ýòè ñòàðûå óêîëû...
Íè íà ÷òî íå ïîäðÿäèëñÿ
È óéäåøü â êîðîòêèé îòïóñê �
Îòäîõíóòü îò òîãî, ÷òî òû ðîäèëñÿ.

Ïåð. Íàòàëüè Ãîðáàíåâñêîé

Zechcesz sobie zafundować
Krótki urlop od faktu urodzenia

Przecież nic Ci nie brakuje
Jeśli więc coś w sercu kłuje
To zapewne tylko kaprys wrażliwości...
Nie, nie jesteś tu za karę
Ten kabaret to nie areszt
W którym czasem się przyjmuje
nowych gości

Słońce wschodzi i zachodzi
Gdybyś wiedział o co chodzi
To zapewne byś się
tutaj nie znajdował
Jutro więc kolejny port
Lepszy albo gorszy sort
I tak zawsze, naokoło i od nowa

Nie jesz, nie śpisz, nie korzystasz
Z życia demonicznych uciech
Czujesz w sercu dobrze znane kłucie
Chyba, że tak od niechcenia
Zechcesz sobie zafundować
Krótki urlop od faktu urodzenia

Ñîëíöå âñõîäèò è çàõîäèò,
Íàø áåçóìíûé ïàðîõîäèê
Âûïëûâàåò íà ïðîñòîð ðå÷íîé âîëíû.
×òî-òî ñ áåðåãà çàñâåòèò,
Ìû ïîøëåì òóäà ïðèâåòèê,
Âïåðåäè êðàñîòû íîâûå âèäíû.

Â îòïóñêó íàø êàïèòàí,
Òî ëè òðåçâ, à òî ëè ïüÿí,
È êóäà ïëûâåì, íå çíàåì, è îòêóäà.
Îí õðàíèò òåáÿ ñ íåáåñ
Èëè ïóòàåò êàê áåñ �
Äîêàçàòåëüñòâà íå íàéäåíû ïîêóäà.

Òû íå åøü, íå ñïèøü, íå æàæäåøü
Áåñîâñêèõ óòåõ îò æèçíè.
×óåøü â ñåðäöå ýòè ñòàðûå óêîëû...
Ìîæåò, êîí÷èøü ñ äðåáåäåíüþ
È âîçüìåøü êîðîòêèé îòïóñê �
Ïðîñòî íàïðîñòî îò ôàêòà ðîæäåíüÿ.

festiwali. Lista nagród i pochwał,
jakie zdobyła w ostatnim sezonie,
jest imponująca.

Ale jeszcze jeden jest powód,
dla którego poświęcamy uwagę
tej młodej artystce. Otóż od pew−
nego czasu Agnieszka Grocho−
wicz pisze teksty piosenek, które
potem tworzą jej repertuar. Ro−
syjscy bardowie, którzy zakwali−
fikowali ja jako reprezentantkę
Polski do finału festiwalu „Siwasz
tranzyt” – byli zauroczeni jej po−
etycką wyobraźnią i dyscypliną za−
razem. Zauroczona nią była tak−
że wielka rosyjska poetka, dziś
bodaj najwspanialsza tłumaczka
poezji polskiej na rosyjski – Na−
talia Gorbaniewska. Ona to po−
stanowiła przetłumaczyć kilka
tekstów Agnieszki na język Pusz−
kina i Achmatowej.

Publikujemy teksty krakow−
skiej (choć z Warszawy) poetki
piosenki z prawdziwą satysfakcją.

RedakcjaRedakcjaRedakcjaRedakcjaRedakcja
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mistrzowiemistrzowiemistrzowiemistrzowiemistrzowie

OKUDŻAWA,OKUDŻAWA,OKUDŻAWA,OKUDŻAWA,OKUDŻAWA,
NASZ OKUDŻAWANASZ OKUDŻAWANASZ OKUDŻAWANASZ OKUDŻAWANASZ OKUDŻAWA

Nie wierzę w łaskę Opatrzności,
lecz w piękno nie nazwane wierzę,
w to, co mi sprzyja z wysokości,
co mnie naznaczy i wybierze...
Gdy w pysze piekło wre ogniste,
 jakże je duch pokona Boży?
O, byle serce było czyste –
a reszta jakoś się ułoży...1

Za co kochamy Bułata Okudżawę?
Dlaczego na samą myśl o nim staje nam
przed oczami całe nasze życie i pogrą−
żamy się we wspomnieniach? Podob−
nych pytań można by mnożyć bez koń−
ca i snuć trafne, lub mniej, odpowie−
dzi. Okazji po temu szukać specjalnie
nie trzeba. Twórczość gruzińskiego
barda wciąż fascynuje i cieszy się nie−
zmierną popularnością wśród arty−
stów na całym świecie. Organizowane
recitale, koncerty „in memoriam”, a
nawet festiwale dowodzą, że jego duch
jest wciąż żywo obecny wśród nas, gro−
madzi a nawet porywa do wspólnego
śpiewu. I nie ma wówczas znaczenia ni
wiek, ni narodowość ani też przeko−
nania.

Majster BułatMajster BułatMajster BułatMajster BułatMajster Bułat

Okudżawa przyszedł na świat w 1924 r.
w Tbilisi, jako syn Ormianki, Aszchen,
i Gruzina, Szaliko – działaczy partyj−
nych, z młodzieńczym zapałem bu−

dujących radziecką krainę szczęśliwo−
ści. Zmuszony był wcześnie rozpocząć
samodzielne życie, mając 18 lat poszedł
jako ochotnik na front; po demobili−
zacji pracował jako robotnik. Pierw−
szy tom poezji opublikował Okudża−
wa dopiero w 1956 r., choć pisał znacz−
nie wcześniej (pierwsza pieśń Nam w
cholodnych tiepłuszkach nie spałos... po−
wstała w 1943 r.), już podczas studiów
i kiedy pracował jako nauczyciel języ−
ka rosyjskiego w wiejskich szkołach w
okręgu kałuskim. Brutalna historia,
wojna i żołnierski los nieustannie po−
wracają w twórczości Okudżawy; w
autobiograficznych opowiadaniach, w
balladach (Piosenka o piechocie, Piosen−
ka o żołnierskich butach, Już dudni ciężki
krok, Piosenka amerykańskiego żołnierza,
Piosenka o papierowym żołnierzyku, Król,
Do widzenia chłopcy, Płótno batalistyczne)
i w lirykach. Radziecka rzeczywistość
przełomu lat 40. i 50. nie sprzyjała jego
refleksyjnej, zwróconej w przeszłość
twórczości. Dopiero zmiany w życiu Ro−
sjan po śmierci Stalina pozwoliły ujaw−
nić pisarzowi swój talent. W 1960 r.
Okudżawa wystąpił po raz pierwszy
publicznie, wykonując własne wiersze
przy akompaniamencie muzyki. Nigdy
jednakże nie nazwał siebie kompozyto−
rem ani pieśniarzem, lecz po prostu –
poetą. Pisała o nim Agnieszka Osiec−
ka: Należy widocznie do tych następców

Homera, w których wynalazek druku nie
ugasił gorącej i namiętnej chęci bezpośred−
niego zetknięcia z odbiorcą. Bułat jest twórcą
niecierpliwym. Pragnie widzieć nasze oczy,
usta i ręce, kiedy go słuchamy. Chce, żeby−
śmy mu płacili miłością (z tekstu zamiesz−
czonego na okładce płyty Ballady Bu−
łata Okudżawy).

Nasz PoetaNasz PoetaNasz PoetaNasz PoetaNasz Poeta

Chociaż Okudżawa debiutował w
towarzystwie pisarzy o pokolenie od
siebie młodszych, stał się wyrazicie−
lem ich tęsknot i marzeń2 . Urodzo−
ny w 1933 r. Jewgienij Jewtuszenko
mówi o wierszach Okudżawy, że są
„cząstką naszej młodości i naszych
nadziei”. Naszej, w znaczeniu także
polskiej, bowiem śpiewane przez
Bułata pieśni bardzo szybko dotarły
do rodzimych twórców kształtując
ich wrażliwość i pogląd na świat. Słu−
chała ich Agnieszka Osiecka podczas
swego pobytu w Moskwie: (...) siedzie−
liśmy wszyscy, skuleni, wokół pianina, w
łopocie serca, w przejmującej radości, w
cieple ludzkim, ba – gorąco ze szczęścia
nam było – i Bułat nam śpiewał swoje
piosenki głosem, który przechodzi człowie−
kowi przez serce – jak przez głośnik – jak−
by to serce nasze samo śpiewało...3 . Słu−
chał również Andrzej Mandalian: Po
raz pierwszy usłyszałem to imię przy koń−

Magdalena DOKSA
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cu lat 50., w czasach tzw. odwilży mo−
skiewskiej, a właściwie już nie odwilży –
powodzi, wywołanej przez odbywający się
właśnie w tym mieście międzynarodowy
festiwal młodzieży. W jakimś zatłoczonym
mieszkaniu, do którego pod wieczór za−
wlókł mnie początkujący poeta Jewtuszen−
ko, kilkoro chłopców i dziewcząt niemiło−
siernie dręcząc fortepian śpiewało „Do wi−
dzenia, chłopcy”. Za niezdarnym akom−
paniamentem odgadywało się przejmu−
jącą nutę gor yczy, rozpaczy, żalu
i całe niezwykłe ciepło bijące od tej piosenki4 .

Psychoterapeutyczną rolę koncer−
tów Okudżawy podkreśla również
prof. Jadwiga Szymak−Reiferowa:
„wszyscy wychodzili z nich obdarowani.
Urok Okudżawy, jego cichy wdzięk nieśmia−
łego, doświadczonego mężczyzny, bardzo
serdecznego od środka, a jednocześnie po−
wściągliwego w wyrażaniu uczuć – to
wszystko jakoś jednoczyło widownię ze śpie−
wającym. Po takim koncercie człowiek wy−
chodził lepszy”5 .

Poeta symboliPoeta symboliPoeta symboliPoeta symboliPoeta symboli

Czas debiutu Okudżawy, jak i całe
następne dziesięciolecie można na−
zwać epoką triumfu młodej poezji,
epoką powszechnego zapotrzebowa−
nia na lirykę6 . Był to równocześnie
czas romantycznej wiary w odno−
wioną siłę słowa i wielką misję litera−
tury. Cała literatura radziecka odcho−
dziła wówczas od fałszywej epickości,
a znaczenie zyskiwał prywatny głos
twórcy. Młodzi poeci zaczęli wycho−
dzić na estradę, mówić swoje wiersze
na placach i stadionach, biorąc tym
samym „fizyczną” odpowiedzialność
za słowo. Osobowość, jak również
sposób bycia autora, intonacja i
brzmienie jego głosu zostały zakwali−
fikowane do poetyckich środków wy−
razu. Okudżawa dodał do tego wszyst−
kiego jeszcze muzykę. Był on jedna−
kowoż poetą lat sześćdziesiątych i
poetą romantycznym. Odwoływał się
do romantycznej tradycji, ideałów, ro−
mantycznej przyjacielskiej wspólnoty
(jego pieśni: Piosenka o otwartych
drzwiach, Ostatni trolejbus mówią o tym,
że istniejemy „my” – grupa
i jesteśmy dla siebie ważni, wzajemnie
pomocni).

Poezja Okudżawy to symbolika ar−
chetypów: archetyp ojczyzny, domu
(najważniejszym, świętym wręcz miej−
scem jest w jego poezji podwórko na
Arbacie, tuż po nim – ulica), arche−
typ ziemi, powietrza i wody. Odwołu−
jąc się do symboli urzekał uniwersal−
nością obrazu. Z jego poezji łatwo
daje się odczytać koncepcja życia jako
naturalnego biologicznego rytmu,
jako palety barw – od bieli, która jest
początkiem wszystkiego, do czerwie−
ni spalającego ognia (Piosenka o błę−
kitnym baloniku). Kolejnym toposem
w poezji Okudżawy jest droga (trak−
towana jako „droga życia”). Świado−
mość ograniczeń i dramatów ludz−
kiej egzystencji łączy się u Bułata z
akceptacją tego rytmu, z potrzebą
życia w marszu, biegu i spalaniu się
życia, dopóki żyć można, „dopokąd
noc nie zbladła”, „dopóki drzemie

wojny bóg”, wreszcie „dopóki nam
Ziemia kręci się”.

Pieśniarz  wciąż obecnyPieśniarz  wciąż obecnyPieśniarz  wciąż obecnyPieśniarz  wciąż obecnyPieśniarz  wciąż obecny

Pierwsze teksty Okudżawy tłuma−
czyli jego rówieśnicy – dziś uznani
poeci: Woroszylski, Dąbrowski, Dra−
wicz, Fedecki, Mandalian. Potem przy−
szło następne pokolenie – pokolenie
wykonawców. Śpiewano Okudżawę,
śpiewano pod Okudżawę. Śpiewano
masowo.

Warto podkreślić, że to w naszym
kraju ukazała się pierwsza płyta długo−
grająca z pieśniami Bułata. Ich polskie
wersje (autorstwa Ziemowita Fedeckie−
go, Witolda Dąbrowskiego, Andrzeja

F
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Mandaliana, Andrzeja Bianusza, Woj−
ciecha Młynarskiego i Agnieszki Osiec−
kiej) śpiewali: Wojciech Siemion, Sława
Przybylska, Edmund Fetting, Wojciech
Młynarski, Bohdan Łazuka i Gustaw
Lutkiewicz. Okudżawa natomiast sam
wykonał dedykowany Osieckiej utwór
„Pożegnanie z Polską”. W tekście za−
mieszczonym na okładce płyty Osiec−
ka przytaczała słowa rosyjskiego pie−
śniarza, który nazywał Polskę swoją
drugą, duchową ojczyzną. Moim ulu−
bionym poetą jest Julian Tuwim. Czytając
go odnoszę wrażenie, że gdyby on nie napi−
sał pewnych wierszy – ja musiałbym je na−
pisać. Tuwim mówi o świecie tak jak ja
mówię – ze smutkiem i ironią.

Obecność Bułata Okudżawy w Pol−
sce ma wymiar społeczny. Istnieje on
nie tylko wśród inteligencji, która jest
w stanie zrozumieć jego wiersze, ale jest
to zdecydowanie obecność „masowa”.
Jego twórczość – zdaniem Jana Popra−

wy – stała się produktem popularnym,
utożsamiana z nurtem tzw. poezji śpie−
wanej (muzyka dokomponowana do
wcześniej istniejącego wiersza staje się
nośnikiem treści, łatwiej się przyswaja
niż słowa, które trzeba przeczytać).
Okudżawa poprzez swą twórczość po−
etycko−muzyczną umiał dotrzeć do licz−
nych odbiorców, którzy być może nie
potrafiliby sami odczytać treści wyso−
kich, wartości zawartych w słowie. Zna−
lazł drogę do ludzi, którzy niekoniecz−
nie nad tym się zastanawiali, drogę do
sentymentu, niekoniecznie do reakcji
intelektualnych (to cecha kultury po−
pularnej – dociera bardziej do emocji
niż do intelektu). Istnieje w Polsce, za−
wsze istniała, alternatywna twórczość
autorska w dziedzinie piosenki. Są lu−
dzie, którzy osiągnęli w tej dziedzinie
sukces ogólnopolski (nie komercyjny,
lecz artystyczny), zweryfikowany przez
czas. Pierwsze pokolenie autorów śpie−

wających kształtowało się w Polsce w
latach 70.. Pisali swoje wiersze nie do
druku, ale by je zaśpiewać. U wielu wi−
dać fascynację, czy mimowolny związek
z Okudżawą. Przykładowo, Wojtek Bel−
lon posługuje się w swej poezji tymi sa−
mymi archetypami co Okudżawa. Zwią−
zek z duchem Okudżawy przetrwał w
pieśniach chociażby Grzegorza Tom−
czaka. Można tu znaleźć inspiracje, ten
sam typ wzruszenia, czy refleksji, jaki
widoczny jest w utworach Mistrza Bu−
łata. O takim zjawisku – zjawisku pol−
skich bardów − Jan Poprawa mówi jako
wartościowym zjawisku kulturowym, nie
podlegającym zakwestionowaniu. Jako,
że powstało pod wpływem Okudżawy,
dowodzi jednocześnie, iż ten znalazł w
Polsce swoje doczesne miejsce.

 Pieśni Bułata Okudżawy ciągle zdo−
bywają nowych słuchaczy. Od końca
lat pięćdziesiątych, kiedy zaczęto przy−
wozić z Moskwy taśmy z pierwszymi pry−
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watnymi jego nagraniami, dziś już wy−
rosło całe pokolenie, dla którego Oku−
dżawa istniał zawsze. Świat poetycki au−
tora „Modlitwy” – zdaniem Jadwigi Szy−
mak−Reiferowej – nieodmiennie rodzi
wiele rozmaitych odczuć i wzruszeń i może
dlatego nie udaje się go opisać wyłącznie
w kategoriach estetycznych. Niemal każdy,
kto próbuje zwerbalizować swe wrażenia za−
czyna mówić nie o tym „dlaczego Okudża−
wa nam się podoba”, lecz „dlaczego kocha−
my Okudżawę”. Być może tajemnica
poezji Mistrza Bułata tkwi nie tyle w
kunsztownej robocie wersyfikatora i
oryginalnego stylisty, ile w samym ob−
razie autora, jego sylwetce i portrecie
psychicznym w tej poezji zawartym.
Urzeka nas w nim – powtarzając za prof.
Szymak−Reiferową – powściągliwość i
nieśmiałość, za którymi kryje się dobroć, ser−
deczna miękkość, czułość i prostota. Bliska
nam pozostaje również płynąca z wiedzy i
doświadczenia gorycz, a także smutek doj−
rzałego mężczyzny, jego odwaga i umiejęt−
ność przebaczania.

 W odbiorze poezji Okudżawy istot−
ne (a może nawet najważniejsze) jest
poczucie duchowej więzi. Jego „Modli−
twa” może być śpiewana przez wszyst−
kich, bez względu na narodowość, a na−
wet przekonania, bo przecież jest to
poeta międzynarodowy. Rozumiał
wszystkich, łączył pokolenia i narody. I
robi to nadal, gdyż jest przede wszyst−
kim poetą uczuć i więzi z ludźmi. Naj−
wszechstronniejszą metaforą tej więzi jest
muzyka będąca tworzywem, tematem i świa−
topoglądem poezji Okudżawy – czytamy
w posłowiu do Zamku nadziei.

Muzyka jest tu obecna jako organiczny
element struktury wiersza, zamknięta w ry−
sunku rytmicznym, w melodii zdania, w
jego uczuciowej intonacji, w wyszukanej in−
strumentacji dźwiękowej, w powtórzeniach
i gradacjach (...) Oczywiście istnieje także
jako melodia skomponowana do konkret−
nego tekstu, a zarazem wcześniej w nim za−
kodowana7 . Poezja Okudżawy stała się
przedmiotem zajęcia zarówno tłuma−
czy literatury, jak i piosenek.8

Piewca szczerych uczućPiewca szczerych uczućPiewca szczerych uczućPiewca szczerych uczućPiewca szczerych uczuć

Okudżawa bierze za serce. Jest to
niewątpliwie cecha prawdziwego po−
ety, bo przecież w poezji nie można

skłamać. Okudżawa jest człowiekiem
prawdziwych, szczerych uczuć. Do dziś
zestawia się go z Brodskim, Galiczem,
Wysockim, aczkolwiek trudno wskazać
tego najwybitniejszego poetę rosyjskie−
go II połowy XX wieku. Każdy z wyżej
wymienionych reprezentował bowiem
styl indywidualny.9

Wszystkie opinie na temat Bułata
Okudżawy przedstawiają go w pozy−
tywnym (to być może mało adekwat−
ne słowo) świetle. Mirosław Czyżykie−
wicz, podczas jednego z koncertów
poświęconych Bardowi powiedział:
Bułat Okudżawa – w gatunku piosenki
poetyckiej na świecie – to zupełnie niepo−
wtarzalny  i wyjątkowy pieśniarz. Chciało−
by się powiedzieć najczystszej wody klasyk,
ale to o wiele za mało. Niezwykle wnikliwy i
tkliwy poeta codzienności. Mistrz powścią−
gliwości i dostojnej powagi. W interpreta−
cjach swoich wierszy, przy oszczędnym  akom−
paniamencie gitary, każde subtelnie ważo−
ne przez niego słowo zyskuje prawdziwe,
często głębokie znaczenie i niebywałą siłę
wyrazu. Poprzez stonowaną, wyciszoną,
zupełnie naturalną i jakby pozbawioną
emocji formę przekazu, uzyskuje Okudża−
wa efekt piękna i nieskazitelnej wiarygod−
ności (...) Jego piosenki są jak czysty, głębo−
ki, życiodajny oddech. Są głosem rozwagi i
życiowej mądrości. Umiejętnie i uczciwie
rozprawiają się z przeszłością i sumieniem....

Pieśni Okudżawy tylko z pozoru są
łatwe. Są wyzwaniem dla każdego arty−
sty, bowiem najtrudniej na scenie wy−
razić ich prostotę. Dlatego właśnie
sztuką jest śpiewać tak jak on. A Oku−
dżawa śpiewał sercem. Obdarzony
wielką charyzmą, w zasadzie nic wiel−
kiego nie robił – siedział, stał, grał na
gitarze i śpiewał, ale to wystarczyło, by
zahipnotyzować publiczność.

Bułat Okudżawa zmarł w 1997 r. w
paryskim szpitalu. Pozostawił po sobie
ocalające przeszłość własną, własnej
rodziny i własnego rodu opowiadania
oraz wskrzeszające wydarzenia i posta−
cie historii powieści. Pozostawił rów−
nież wiersze oraz piosenki – smutne,
czasem ironiczne, ale zawsze pełne
nadziei, wiary i miłości. Zgodne z jego
prywatną filozofią życia – godnego, uf−
nego, twórczego, na przekór okrutnej
rzeczywistości, w jakiej przyszło mu żyć.
Jednak życie po jego śmierci toczy się

dalej i chociaż niegdyś słuchano Oku−
dżawy, w samotności i z przyjaciółmi,
nagrywano jego teksty prosto z płyt, a
potem śpiewano z akompaniamentem
gitary, śpiewano w górach, nad mo−
rzem, przy ogniskach i w salach kon−
certowych. Dzisiaj Okudżawę nadal się
śpiewa i tak już pozostanie... dopóki
Ziemia będzie się kręcić.

Magdalena DOKSAMagdalena DOKSAMagdalena DOKSAMagdalena DOKSAMagdalena DOKSA
fot. Cezary Chrzanowskifot. Cezary Chrzanowskifot. Cezary Chrzanowskifot. Cezary Chrzanowskifot. Cezary Chrzanowski

1. Bułat Okudżawa, Nie wierzę w łaskę

Opatrzności, (przeł. W. Woroszylski)

2. Izolda Kiec, Wyprzedaż teatru w ręce bła−

zna i arlekina... czyli o kabarecie, Poznań 2001

3. A. Osiecka, Rozmowy w tańcu, War−

szawa 1993.

4. A. Mandalian, Za co kochamy Bułata

Okudżawę? Kraków 1996.

5. J. Szymak−Reiferowa, posłowie do

Zamku nadziei, Kraków 1984.

6. jw.

7. J. Szymak−Reiferowa, posłowie do

Zamku nadziei, Kraków 1984.

8. Traktowanie literatury B. Okudża−

wy jako materiału do śpiewania, przez np.:

Wojciecha Młynarskiego (przełożył wie−

le tekstów Okudżawy do śpiewania), Ro−

mana Kołakowskiego (Błękitny człowiek –

wiersz stylizowany na Okudżawę), Alek−

sandra Rozenbauma (następca Okudża−

wy i Wysockiego – wykorzystuje drogę

piosenki jako skuteczniejszy sposób do−

tarcia do słuchacza).

9. Brodski, na przykład, stworzył nową

poetykę, nowe formy wierszowe, nowe

metrum, nowe rytmy, nowe składnie. Był

osobowością z jednej strony popularną,

choć z drugiej – przez długi czas nieznaną

w Rosji, ponieważ był poetą nieoficjalne−

go obiegu (zresztą całemu pokoleniu uro−

dzonemu w latach czterdziestych łatwiej

było wybić się poza granicami kraju, gdzie

w niewielkich nakładach ukazywała się

ich twórczość). W czytaniu (tekście dru−

kowanym) najlepiej sprawdza się Galicz,

wiersze Wysockiego (młody, zbuntowa−

ny, gniewny) tracą w druku. U niego li−

czy się ekspresja wykonania, czego tekst

nie jest w stanie oddać.
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Zagadnienia stylistyczneZagadnienia stylistyczneZagadnienia stylistyczneZagadnienia stylistyczneZagadnienia stylistyczne

Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) po−
etka, pisarka, dziennikarka, napisała po−
nad dwa tysiące piosenek, a „przygodę”
z tym rodzajem twórczości rozpoczęła
współpracując z warszawskim Studenc−
kim Teatrem Satyryków (STS). Stworzy−
ła dla niego około 170 utworów, realizu−
jących linię programową tego  zaanga−
żowanego kabaretu, który w latach 70.
lansował wzorzec tzw. liryki obywatel−
skiej. Powstały wówczas m. in.: Kochanko−
wie z ulicy Kamiennej czy – kultowi niemal
– Okularnicy – hymn popaździernikowe−
go, zbuntowanego pokolenia.

Jednak to nie pisanie piosenek saty−
rycznych stało się jej domeną – po za−
kończeniu współpracy z STS−em poświę−
ciła się pisaniu historyjek, najczęściej
smutnych. (...) zajmowała ją powikłaną
materią tego, co się dzieje między ludźmi. Naj−
częściej bohaterami byli: ona sama i kolejny
on.1  Osiecka najchętniej pisała o nie−
chcianych i odtrąconych – o Małgoś−
kach, kobietach po przejściach i męż−
czyznach z przeszłością, szpetnych czter−
dziestoletnich, polskich madonnach.2

Była autorką wszechstronną – two−
rzyła wiersze, prozę, sztuki teatralne,
musicale, montaże słowno – muzycz−
ne dla telewizji, piosenki do filmów i
seriali, dla kabaretów: „Bim – Bom”,
„Pod Egidą”, „Kabareciku Olgi Lipiń−

skiej”, za które otrzymała wiele nagród
i wyróżnień.

Popularność jej twórczości wzrosła
jeszcze bardziej po śmierci „poetessy
polskiej piosenki”, czego dowodem jest
chociażby powstanie i działalność Fun−
dacji „Okularnicy” im. A. Osieckiej
(chroniącej i promującej twórczość
patronki), współorganizowany przez
fundację coroczny konkurs „Pamiętaj−
my o Osieckiej” na najlepszą interpre−
tację jej piosenek, „odkrywanie” mniej
znanych utworów przez różnych wy−
konawców.

Twórczość Osieckiej zbadana zosta−
ła dotychczas dość ogólnie. Opraco−
wania dotyczą motywów tematycz−
nych, rozpatrywanych głównie w od−
niesieniu do biografii poetki3 . Ma to
zresztą uzasadnienie, ponieważ cen−
nych wskazówek metatwórczych do−
starczyła sama autorka w licznych wy−
wiadach.4

Brakuje analiz językoznawczych5 ,
co jest zapewne spowodowane faktem,
że w  sposobie ukształtowania języko−
wego nie upatruje się przyczyn popu−
larności tej twórczości, która wciąż
znajduje się poza głównym nurtem li−
teratury pięknej. Sama Osiecka uwa−
żała się jedynie za pół–poetkę, a pisanie
piosenek za niby–zawód.6

Przedmiotem zainteresowania ni−
niejszej pracy jest warstwa językowa

piosenek. Analiza około 200 najbar−
dziej znanych tekstów (zarówno lirycz−
nych, jak i satyrycznych) ma na celu
wskazanie ich specyficznego ukształ−
towania językowego, w którym przeni−
kanie się  różnych odmian języka pol−
skiego (zwłaszcza potocznej i artystycz−
nej) świadczy m.in. o nowatorstwie
omawianych utworów względem typo−
wej piosenki estradowej.

Zasadnicze ustalenia teoretyczne
oraz analiza językowo−stylistyczna uję−
te zostały w siedmiu rozdziałach.  Roz−
dział pierwszy dotyczy cech stylistycz−
nych typowej piosenki estradowej oraz
specyficznego miejsca, jakie piosenki
Osieckiej zajmują na tle twórczości
komercyjnej.  Za podstawę kształtowa−
nia się analizowanej stylistyki uznałam
styl potoczny (rozdział drugi), który
oddziałuje głównie na stylistykę arty−
styczną7  (rozdział trzeci). W kolejnych
rozdziałach omówione zostały ogólnie
wyznaczniki innych istotnych wzorców
stylizacyjnych: języka folkloru, propa−
gandy oraz gwary miejskiej Warszawy.
Ostatni rozdział jest propozycją anali−
zy głównych pól semantycznych na
przykładzie „języka alkoholowego”.
Zastosowanie tego typu działań anali−
tycznych pozwala uchwycić relacje
znaczeniowe, w jakie uwikłane jest
słownictwo tekstu i stanowić może
punkt wyjścia do badania języka osob−

Renata Kożuch

JĘZYK PIOSENEKJĘZYK PIOSENEKJĘZYK PIOSENEKJĘZYK PIOSENEKJĘZYK PIOSENEK
AGNIESZKI OSIECKIEJAGNIESZKI OSIECKIEJAGNIESZKI OSIECKIEJAGNIESZKI OSIECKIEJAGNIESZKI OSIECKIEJ
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niczego Agnieszki Osieckiej (poprzez
analizę innych pól semantycznych
wokół słów – kluczy: taniec, miłość).

Analizie poddana jest głównie lek−
syka (słownictwo i frazeologia), połą−
czona jednak z rozpatrywaniem pro−
blemów składniowo – kompozycyj−
nych, gdyż na tej płaszczyźnie styliza−
cja jest również wyrazista.

Ponieważ piosenka nie jest samo−
dzielnym gatunkiem literackim, trud−
no jest analizować jej tekst w sposób
immanentny. Dlatego językoznawcę
interesują również wyznaczniki muzycz−
ne piosenki, o tyle oczywiście, o ile mają
istotny wpływ na jej poetykę. Częścio−
wo zgadzam się z poglądem Anny Ba−
rańczak (zajmującej się poetyką pol−
skiej piosenki estradowej lat 60−70. XX
w.), która twierdzi, iż tekstu słownego
nie należy rozpatrywać w oderwaniu od
tekstu muzycznego, ponieważ nośnikiem
cech gatunkowych piosenki jest przede wszyst−
kim tekst muzyczny. (...) Przynależność ga−
tunkowa piosenki rozpoznawalna jest przede
wszystkim na podstawie cech muzycznych i
niezależnie od cech tekstu słownego.8

  Z powodu obfitości materiału ogra−
niczyłam się do przytaczania najbar−
dziej wyrazistych przykładów. Cytaty
pochodzą ze zbiorków:

– Listy śpiewające, Warszawa 1970.
– Sztuczny miód, Warszawa 1977.
– Żywa reklama, Warszawa 1985.
– Sentymenty, Toruń 1996.
oraz stron internetowych:
www.free.art.pl/osiecka
www.okularnicy.org.pl
i nagrań płytowych:
– Agnieszka Osiecka, Pięć oceanów.

Piosenki 1962 – 1997 (Polskie Radio
S.A.1997).

– Piosenki Agnieszki Osieckiej. Pamię−
tajmy o Osieckiej (Polskie Radio S.A./
Fundacja „Okularnicy” 2002).
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W „Encyklopedii muzyki” piosenka
określona została jako krótki utwór
słowno−muzyczny, podstawowa forma
stosowana w muzyce popularnej.9

Hasło umieszczone w Słowniku Języka

Polskiego informuje o prostocie jako
gatunkowym wyznaczniku piosenki.10

Biorąc pod uwagę cechy przede wszyst−
kim muzyczne, można wyróżnić trzy
standardowe formy: piosenkę kuple−
tową, bluesową i zwrotkową, z których
ostatnia jest najpopularniejsza. Bowiem
właśnie z refrenem (jako stale powta−
rzającym się fragmentem) oraz zwrot−
kami kojarzymy na ogół piosenkę. Jeśli
spojrzymy na ten gatunek pod kątem
literackim, dostrzeżemy następujące
najważniejsze odmiany: piosenkę kaba−
retową, wywodzącą się z tradycji fran−
cuskich kabaretów  końca XIX w., o
charakterze literackim lub satyrycznym;
przebój (szlagier), zyskujący popular−
ność dzięki tematyce i wizji świata od−
powiadającej potrzebom odbiorców;
piosenkę taneczną.11

Punktem wyjścia do ustalenia, ja−
kim rodzajem  piosenki są utwory
Agnieszki Osieckiej, będzie krótki
przegląd cech gatunku zwanego prze−
bojem (szlagierem) lub też piosenką
estradową.

Pod względem semiotycznym pio−
senka jest przekazem dwukodowym,
więc ważna jest korelacja obydwu ko−
dów. Muszą się one wzajemnie dopa−
sować, aby utworzyć komunikat spój−

ny pod względem semantycznym. To
pociąga jednak za sobą szereg konse−
kwencji, jak ograniczenie środków ję−
zykowych poprzez użycie w piosence
rymowanej rymu męskiego, a także
zastosowanie transakcentacji melicz−
nej, charakterystycznej dla piosenek
ludowych,  polegającej na przesunię−
ciu akcentu wyrazowego na sylabę
wskazaną przez rozkład akcentów
muzycznych.

Anna Barańczak rozpatruje piosen−
ki pod względem konwencjonalności
tekstu słownego.12  Im silniejszy stopień
konwencjonalności, tym bardziej
utwór można zaliczyć do gatunku pio−
senki estradowej. Tekst piosenki estra−
dowej, zwanej komercjalną, nie ma na
celu zaskoczenia odbiorcy. Dlatego
tzw. tekściarze, kierując się tą ten−
dencją, unikają przerzutni (składnia),
a także rozwiązań zwracających uwa−
gę na foniczny walor słów (instrumen−
tacji głoskowej, rymów głębokich itp.).
Dążenie do eliminacji zaskoczeń jest
m.in. efektem małej „gęstości” tekstu.
Zdaniem Edwarda Balcerzana: Najpo−

F
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ważniejsze (...) szanse zespolenia się z mu−
zyką ma wiersz słaby. Wiersz, który łatwo
rezygnuje z poetyckich nadwyżek znaczenio−
wych i dopiero w realizacji słowno−muzycz−
nej, w piosence, ujawnia swoją urodę. Wiersz
mocny stawia opór muzyce.13

Tendencja ta uwidacznia się w dą−
żeniu do redundancji, czyli dopuszcza−
niu jednostek językowych, które nie
wnoszą żadnej nowej informacji. Wy−
raża się to poprzez zasadę powtórze−
nia refrenu, a nawet duplikowania
poszczególnych wersów. O redundan−
cji świadczy też częsta obecność mo−
nosylab pozbawionych znaczenia, tzw.
nonsense−forms (sygnałów konotacji
intensywności14) w rodzaju la−la−la−la,
sza−ba−da−ba−da, patataj−patataj.

Na płaszczyźnie stylistycznej charakte−
rystyczne jest używanie tzw. słów−żetonów,
rezygnacja z nadorganizacji języka. Nie−
wielkie nasycenie tekstu metaforami
można wyjaśnić wpływem tekstu muzycz−
nego: charakter odbioru muzycznego
często utrudnia lub wręcz uniemożliwia
rozszyfrowanie  wewnętrznych powiązań
znaczeniowych między oddalonymi od
siebie w czasowym przebiegu składnika−
mi tekstu. Metaforyka zmuszałaby po−
nadto odbiorcę do aktywnej interpre−
tacji, zaskakiwałaby, a – jak założyliśmy –
nie jest to celem piosenki estradowej.
Nie znaczy to, że metafory są zupełnie
wyeliminowane – są one jednak głównie
jednak banalne, zleksykalizowane, zauto−
matyzowane. Najprostszym rodzajem
metafory, stosowanym w piosence, jest
animizacja. Jej obiekt stanowią najczę−
ściej wyrażenia o szerokim polu seman−
tycznym i niejasnej treści, np. świat, los,
dzień, albo nie obdarzone jakimiś kon−
kretnymi i szczegółowymi jakościami wy−
glądowymi, np. wiatr, noc.

Kolejną cechą stylistyczną, wyraża−
jącą niechęć do „gęstości” znaczenia,
jest skłonność do ogólnikowego, ubo−
giego w treść słownictwa. Świadczy o
tym nadużywanie zaimków osobo−
wych, pojemnych znaczeniowo, lecz
powodujących niedookreślenie świa−
ta przedstawionego:

Tak jak ja, unieś w dłoniach swój świat,
tak jak ja, nie oglądaj się wstecz,
tak jak ja, zawsze miej jasną twarz,
zawsze wiedz, czego chcesz!15

Podobną funkcję spełniają słowa−
klucze, które tworzą się na pozycjach
rymowych, gdzie są szczególnie ekspo−
nowane semantycznie. W powyższym
przykładzie są to pary słów: świat –
twarz, wstecz – chcesz.

Unikanie zaskoczeń przejawia się tak−
że w tendencji do jednorodności znaków.
Wynika ona z założenia, że odbiorca pio−
senki już od pierwszych taktów powinien
orientować się w jej strukturze i przewi−
dzieć elementy, które dopiero się poja−
wią. Dlatego niepożądane są wszelkie
kontrasty polegające na wprowadzaniu
w obręb tekstu znaków „innorodnych”,
np. pod względem stylistycznym, gatun−
kowym, konstrukcyjnym.16

Istnieją jednak piosenki próbujące
się wyłamać z ciasnych ram konwencji
dzięki zastosowanym w nich nowator−
skim środkom stylistyczno−kompozycyj−
nym. Należy do nich dążenie do kon−
kretności leksykalnej.

Wyrazistym przykładem jest utwór
Wojciecha Młynarskiego – abstrakcyj−
ne wyrazy typu róże i bzy zastąpione
zostają maciejką i czosnkiem, funkcjo−
nują jako leksemy przeciwstawione
konwencjonalnemu ogólnikowemu
ujęciu świata:

Niech prośba moja
was, dziewczyny, nie dziwi,
my wiosną
strasznie się robimy wrażliwi.
Popatrzcie
kwitnie już maciejka i czosnek,
dziewczyny, bądźcie dla nas dobre,
dziewczyny, bądźcie dla nas dobre,
dziewczyny, bądźcie dla nas dobre
na wiosnę!17

Przejawem dążenia do konkretu jest
także dominacja synekdochicznego
nazywania świata. Pojęcie ogólne np.
miłość rozbija się tu na konkretne ele−
menty składowe:

Lampa nad progiem, i krzesło, i drzwi,
wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał.18

W miejsce zaimka osobowego o nie−
określonym znaczeniu, autorzy tek−
stów, głównie W. Młynarski i A. Osiec−
ka, chętnie ukonkretniają podmiot li−
ryczny – bohater piosenki ma konkret−

ny wiek, charakter, zawód czy pocho−
dzenie społeczne:

Tuż obok dyrygenta strojnego we frak
zasiada przejęta swa rolą tak
prześliczna wio−wiolon−
wiolonczelistka, la−la−la,
prześliczna wio−wiolon−
wiolonczelistka.19

W niektórych piosenkach mamy do
czynienia z dookreśleniem scenerii, ze
światem przedstawionym umiejscowio−
nym w konkretnym czasie i przestrzeni.
Czasem proces takiego ukonkretnienia
ma znaczenie światopoglądowe, jeśli
mowa o realiach społecznych. Niektóre
piosenki stały się w ten sposób niemalże
diagnozą rzeczywistości PRL−u. Oto  uper−
sonifikowana polska miłość (...) przez życie
się łokciami pcha (...), na delegacje jeździ, a
trzeba ją cierpliwie wystać w kolejce.20

Zabiegami tego typu w twórczości
Osieckiej zajmę się szerzej. W tym miej−
scu wystarczy wspomnieć wyrażenie
sztuczny miód oraz mówienie jak do żony,
konotujące sztuczność języka politycz−
nej nowomowy:

Ja na kłamstwie się znam tak jak ty,
sztucznym miodem karmieni, to my,
Znamy lata trwożniejsze niż dzwon.
Tylko proszę – zmień ton, zmień ton.
Wygadujcie, panowie, androny,
tylko błagam – nie mówcie,
nie mówcie już do nas jak do żony.

 Swego rodzaju przełamaniem kon−
wencji stała się też stylizacja na język folk−
loru, widoczna w zapożyczeniach leksy−
kalnych z dialektów. Stosowane są  za−
biegi, będące aluzjami do konkretnego
gatunku pieśni ludowej, a zatem wspo−
mniane już zjawisko transakcentacji
melicznej, a w warstwie leksykalnej –
odwołanie się do stałego zasobu słow−
nictwa i metaforyki oraz tzw. stałych epi−
tetów (łączka zielona itp.). Nawiązaniem
do pieśni ludowej są także paralelizmy
składniowe, związane z reduplikacją:

A weź ty choć kłos na drogę,
a weź ty choć wiatr na drogę,
a weź ty choć pieśń na drogę,
bo na tej drodze głóg,
bo na tej drodze bruk.
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Dalsza analiza stylizacji ludowej w
piosenkach Osieckiej pokaże, w jaki
sposób ludowe zapożyczenia leksy−
kalne współistnieją z leksyką kolo−
kwialną, np.:

Zapomniała Hanka światy
w posrebrzanych wrzosach
Kogo widzi, z tego szydzi
i zadziera nosa.

Wyznacznikiem antykonwencjonal−
ności w piosence jest także absurdal−
ność jako środek dezautomatyzacji
odbioru tekstu.

Na szczególną uwagę zasługuje na−
silenie poetyckości tekstu, która powo−
duje, że piosenka pretenduje do bycia
gatunkiem przede wszystkim literacko−
językowym. Ta cecha uprawnia do trak−
towania piosenki jako autonomiczne−
go utworu poetyckiego.

Omówienie konwencjonalnych i
antykonwencjonalnych cech piosenki
(podstawą jest piosenka estradowa,
przynależna kulturze masowej) pomo−
gło w ustaleniu, jakie miejsce w tej kla−
syfikacji zajmuje twórczość A. Osiec−
kiej. Ze względu na duży stopień no−

watorstwa nie nazwiemy ją typową pio−
senką estradową, ale też nie możemy
jej utożsamiać z piosenką literacką,
lecz raczej  umieścić na pograniczu
wytworów kultury masowej i tzw. wyso−
kiej. O stopniu odchylenia w jedną lub
drugą stronę decyduje stylistyka po−
szczególnych tekstów.
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Prawa do utworów Karola Wojty−
ły dzierży pewien kardynał ze Lwo−
wa. To co mówił jako papież konce−
sjonuje kuria warszawska. Za to pra−
wa do wizerunku osoby Jana Pawła
II ma wyłącznie Watykan. Chciało−
by się powiedzieć za Norwidem: Coś
ty Atenom zrobił Sokratesie...

Wiem to, gdyż jako składnik zespo−
łu „Federacja” miałem okazję pięć lat
temu przypatrywać się zdobywaniu
zezwoleń wydawniczych w ramach
projektu, którego celem było wyda−
nie płyty z wierszami K. Wojtyły i frag−
mentami wypowiedzi Jana Pawła II (
w świetle prawa to nie jest ta sama
osoba). Płyta z pięknymi kompozy−
cjami moich kolegów ujrzała w koń−
cu światło dzienne, natomiast oświe−
cone społeczeństwo i jego światłe  eli−
ty nie dojrzały tej płyty.

Można mówić, że rezonans jej
przeszedł najśmielsze oczekiwania:
był zbliżony do zera. Oto księgarnia
na Jasnej Górze nie chce jej wziąć,
nawet w komis. Oto szef muzyczny
sieci Radia Plus w Warszawie (radia
katolickiego), sławny Jan Pospieszal−
ski odmawia obecności tego krążka
na antenie choć zobowiązywała do
tego umowa patronacka.

Oto lokalna rozgłośnia lubelska
tegoż radia nawet nie rozpakowała
kartonów z „gratisami” dla słucha−

czy i po dwóch latach zwróciła wy−
dawcy. Oto proboszcz parafii Strzel−
ce Wielkie mówi: – Panowie, mam tę
płytę, ale wy mnie jej nie grajcie, bo to za
trudne dla moich parafian. Zagrajcie ko−
lędy i coś swojego. Nasz attaché kultu−
ralny w Londynie doradzał nam: –
Chłopaki wiem, że jedziecie do Nowego Jor−
ku. Grajcie tam swoje piosenki. Zostaw−
cie tego papieża w spokoju. Kiedy byli−
śmy w owym NY i pojechaliśmy za−
grać do kościoła p.w. Św. St. Kostki
na Staten Island – okazało się, że nie
wystawiono nagłośnienia, więc byli−
śmy prawie niesłyszalni. Ponadto pro−
boszcz zabronił zagrać po mszy wię−
cej niż cztery utwory. Jakież było
moje zdziwienie kiedy podczas przy−
jęcia w sali parafialnej zauważyłem,
stojące za kotarą profesjonalne na−
głośnienie. Stwierdzam zatem pewną,
gruntowną  niechęć do konstatacji,
że nasz „monarcha” jest artystą.

Nawiasem mówiąc tzw. branża wy−
stawiła płycie wysokie noty, a publicz−
ne media, podejrzewane o antykle−
rykalizm, jako jedyne odnotowały
życzliwie to przedsięwzięcie. Wnio−
skuję stąd, że media państwowe wca−
le antykościelne nie są, za to kościół
w masie swej (i jego media) zdaje się
nie zamierza wgłębiać się w słowa
papieża. Jemu potrzebna jest ikona.
Znak, pod który zaciągną się liczne

zastępy, a którego sens można bę−
dzie w każdej chwili modyfikować.

Bycie poetą, bycie artystą, jest sta−
nem nieoczekiwanym przez społe−
czeństwo. Jest czynnością samo−
zwańczą, a przez to zuchwałą. Moż−
na powiedzieć bez wielkiego ryzyka,
że bycie duchownym też. Tyle, że du−
chowieństwo ma elegancki zamien−
nik dla zuchwalstwa – powołanie.
Przy okazji – dla przeżycia czy po−
mnażania dóbr doczesnych obydwa
stany okazują się zbędne. Ale czy w
długiej perspektywie poprzednie
zdanie jest prawdziwe? Jaki może być
praktyczny użytek z artysty? Ano taki,
że artysta jako wystający element spo−
łeczności kieruje się zawsze pod
wiatr, wtedy społeczeństwo może do−
wiedzieć się skąd wieje. Duchowny z
kolei, ma obowiązek bezpiecznie,
przy możliwie najmniejszych stra−
tach, przeprowadzić rzesze przez
zagrożenia doczesne, aż do łąk wiecz−
nej szczęśliwości. Mówiąc inaczej po−
winien umieć ustawić nawę optymal−
nie w stosunku do wiatru historii.

Kiedy więc w jednej osobie spotyka
się poeta i duchowny, i jest to jednost−
ka wybitna, to zbieg okoliczności może
być szczęśliwy. Poeta wie skąd wieje,
duchowny wie jak z tego skorzystać i
obaj są w jednym. Kiedy jest to jednost−
ka mniejszej miary wtedy najczęściej

Jan Kondrak
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mamy do czynienia z tym, co poeta
Waldemar Żelazny określa jako „księ−
żowskie pisanie”, czyli zbliżone do apo−
kryficznego, roztkliwianie się, na przy−
kład, nad skąpością pieluszek Jezuska,
który jak wiadomo urodził się w Zako−
panem. Grozi nam też ze strony tej oso−
by czułostkowa kontemplacja kapłań−
stwa i infantylna, nachalna katecheza.

– Słowa w pieśni są ważniejsze niż muzy−
ka. Odkrywcze zdanie, najlepiej  genialne
zdanie, zostanie na zawsze w pamięci, moż−
na się nim zachwycać wciąż na nowo. Pod−
czas gdy muzyka jako nośnik emocji, w pew−
nym momencie, po iluś wysłuchaniach prze−
staje działać. Te wielce ryzykowne słowa
często wypowiada sławny kompozytor
– polonista Jerzy S. Jerzy założył się z
naszym kolegą, że projekt z płytą pa−
pieską będzie artystycznie nieudany. Po
wysłuchaniu tejże przeprosił przez te−
lefon za swoje niedowiarstwo i powie−
dział, że wygraliśmy ten zakład. Dwa lata
później spotkałem go w klubie Studenc−
kiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.
Upomniałem się o wygraną. Wiesz, po−
wiedział, ja nadal mam wątpliwości czy Woj−
tyła napisał chociaż jedno gigantyczne, po−
etyckie zdanie, które byłoby tylko jego zda−
niem i niczyim innym… Przez moment
przestałem słuchać Jerzego, bo coś mi
się przypomniało. Przebiegłem w my−
ślach wstępy do książek K. Wojtyły za−
mawiane przez wydawców. I co? Wra−
żenie jest takie, że ludzie piszący je uni−
kali czysto artystycznej oceny dzieł lite−
rackich późniejszego papieża. Pisali je
przeważnie systemem malarza Styki. Na
klęczkach. Biografię twórcy podając
zamiast wyskalowania wagi dzieła, za−
miast umieszczenia jej w odpowiednich
kontekstach. Czyżby uznali, że warto−
ści ono nie posiada?

– Ja pamiętam wiele zdań. Wiele z
nich jest mocnych i odrębnych na grun−
cie literatury – w takie słowa ude−
rzyłem do Jerzego. Może fakt, że Cie−
bie nie obalają żadne wojtyłowe zda−
nia mówi, iż nie jesteś adresatem tej
wypowiedzi. Może ty po prostu wiesz
co trzeba by ocalić się i zbawić samo−
dzielnie. Postaw się na niższym szcze−
blu wtajemniczenia, bliżej przeciętnej
umysłowości…

Jerzy przerywa. Mówi, że wartość
artystyczna jest obiektywna i ponad−

czasowa, gdy mierzy się ją w odnie−
sieniu do największych zdobyczy
ludzkości, a nie wtedy gdy się daje
upust i dzieli na klasy. Ponadto jego
zdaniem, dramat Wojtyły (jako po−
ety) jest podobny do tego jaki był
udziałem Juliana Przybosia. Polegać
miał na tym, że obaj ukochali lud
prosty i z całej siły służyć mu chcieli,
natomiast będąc wierni zasadom
sztuki współczesnej i swojej wiedzy
przemawiali konstrukcjami, których
ów lud nijak pojąć nie był w stanie.

Tu znowu pobiegłem myślami
wstecz. Był czerwiec roku ubiegłe−
go. Plac Zamkowy w Warszawie.
Kończył się wielodniowy Festiwal
Muzyki Dobrej, który zorganizowa−
ło katolickie Radio Praga Południe.
Graliśmy finał finałów imprezy i oczy−
wiście utwory do tekstów K. Wojtyły.
Półtora tysięczna widownia, która
jeszcze chwilę wcześniej pląsała pod
dictum zespołów, co to naprzykrzają
się Panu Bogu, oswajając go, pokle−
pując jak kumpla; więc ta widownia
masowo opuszczała plac kiedy tylko
usłyszała papieskie strofy. Cóż, pa−
pież nie spoufala się ze Stwórcą, za−
tem jako autor nie jest „cool” i jawi
się zapewne potwornym zgredem…

Popatrzyłem na profil rozmówcy i
pomyślałem, że czymś go zaskoczę. Po−
słuchaj Jerzy – mówię – zacytuję teraz
fragment wiersza sprzed wojny. Polska
była wtedy w olbrzymiej mierze kseno−
fobiczna, Jedwabne wyzierało z co dru−
gich oczu i większości ambon, a mło−
dziutki Wojtyła pisał coś takiego:

Panie jam Dawid syn Izai
Piastowy jestem syn
Ty mi na sercu znak wypalisz
Zasłucham się w twój rym

Wiosną – ś przyoblókł, wiosną tęsknot
Ciało i siłę bark
Niechaj jesienią nie rozpękną
Tęskniące struny harf

Ja jestem Dawid, jam jest pasterz
Błagalną wiodę pieśń
Byś się zmiłować chciał nad Piastem
Byś żniwo zwolił zwieźć 1

( …)

– Popatrz jak odważnie porównuje
Piasta do patryarchy Izai, a siebie do
psalmisty Dawida. Jakim potężnym skró−
tem operuje by wpisać się jednym zda−
niem w dziedzictwo Starego Testamen−
tu. Teza niezwykła na owe czasy. Pełna
prawdziwie artystycznego, bezkompromi−
sowego, odważnego porywu ducha. I jaka
pełna konsekwencji, gdy przypomnimy
sobie wizytę autora, już w szatach papie−
skich, pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie.
Przy okazji zauważ, że jak przystało sty−
lizowanemu psalmiście, Wojtyła umie−
jętnie archaizuje tekst, stosuje rytm i rym.
Pokazuje dojrzały warsztat. Ponadto ma
profetyczne przeczucie zagrożenia dla
Polski, które zaraz potem okazało się re−
alne, a tego typu wizje są domeną proro−
ków i wieszczów.

– Ja bym nie popadał w przesadny
zachwyt – mówi Jerzy. To tekst juwenil−
ny. Treść mogła wyjść przypadkiem.
Poza tym rymy są niedokładne, a Da−
wid był synem Jessego, nie Izai. Chyba,
że chodzi o tę samą osobę tylko inaczej
nazywaną w różnych językach.

– No to może inny przykład rozważ−
my – zaproponowałem. To Norwid tak
ładnie powiedział, że poezja jest potrzeb−
na tam, gdzie rzeczy poza wierszem wy−
razić się nie chcą. Zasada owa obowią−
zuje do dziś. Zobacz jak Wojtyła przy po−
mocy obrazów poetyckich mierzy się z naj−
większymi tajemnicami ludzkiego życia:
ze śmiercią, z wierzeniami, przekonania−
mi, dogmatami, czyli tym wszystkim cze−
go język dyskursu, język nauki nie unie−
sie. Potrzebna jest specjalna konstrukcja
słowna, by czytelnik nie tyle zrozumiał
tajemnicę, ile ją odebrał zmysłem metafi−
zycznym. Weźmy takie zdanie:

Więc mroku jest tyle światła
ile życia w otwartej róży
ile Boga zstępującego
na brzegi duszy 2

Czyli mrok nosi w sobie potencjał
światła, życia – mówiąc inaczej.
Kwiat róży, jako narząd rodny rośli−
ny nosi w sobie potencjał życia no−
wego, dusza zaś ma potencjał bosko−

F
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ści. Przy czym autor nie definiuje
Stwórcy, a proponuje rozpoznawać
go poprzez sposób działania.

Imiesłowowa forma „zstępujące−
go” sugeruje, iż jest to czynność nie−
skończenie stała. W odniesieniu do
linearnego postrzegania czasu przez
człowieka, szalenie trudno byłoby to
wyrazić innym słowem. Jednym sło−
wem. To już jest koronkowa robota,
czysto artystyczna. Przy okazji oka−
zuje się, że dusza ma „brzegi”, zatem
zdefiniowana jest jako byt ograniczo−
ny przez materię w której się rozle−
wa, czytaj: przebywa. Jednocześnie
jest bytem samodzielnym, bo Bóg
dociera tylko do „brzegów duszy”.

Dzięki samodzielności duszy mo−
żemy mówić o wolnej woli, możemy
mówić o dobru i złu. Nie wiedzieli−
byśmy czym jest życie ( światło) gdy−
by nie śmierć (mrok). Trudno było−
by doświadczać dobra bez świado−
mości tego, że istnieje zło… Proszę,
ile słów zużyłem, żeby wysupłać część
tylko znaczeń, które niesie powyż−
sze zdanie…

– Mnie się wydaje – mówi Jerzy, że
twoja analiza jest mętna. Przecież mrok
sam w sobie jest już pomieszaniem czer−
ni i światła, jest stanem przejściowym.
Mrok powinien symbolizować moment
przeistaczania się. Gdybyś miał rację, w
pierwszym wersie powinno być: „W czer−
ni jest tyle światła…”, jest natomiast wy−
raźnie „w mroku”.

Przyjmijmy inną hipotezę: może cho−
dzi o to, że mrok składa się częściowo ze
światła i jest jednocześnie potencją pełni
światła. Może otwarta róża jest przemie−
szaniem życia jej własnego z potencjal−
nym życiem, następnym. Może dusza to
twór z niewielkim pierwiastkiem bosko−
ści, a jednocześnie potencjał jego pełnej
obecności.

W takim rozumieniu to niepozorne
zdanie  byłoby, wynikłą ze zdumienia,
próbą zobrazowania fenomenu bytu.
Wszechbytu. Mam tylko zastrzeżenia –
dodał – co do kwiatka. Czemu wybrał
tak zbanalizowany? Ksiądz Jan Twar−
dowski dałby w to miejsce coś bardziej
oryginalnego.

Zamilkliśmy na chwilę, po czym Je−
rzy poprosił o kolejne przykłady tek−

stów, które uważam za istotne. Przy−
pomniałem wtedy wiersz niezwykły,
synkretyczny kulturowo i stylistycz−
nie. Nazywa się „Magnificat”. Bar−
dzo erudycyjny. Jakby z ducha T. S.
Eliota. Dyskretnie czerpie z Leśmia−
na przez zastosowanie neologizmów.
Poprzez archaizację i przewijający
się wątek obrzędu sobótkowego
przywołuje Kochanowskiego z jego
„Pieśnią Świętojańską o Sobótce”.

Tym samym koduje w systemie
znaków wiary chrześcijańskiej zwy−
czaj pogański. Jest to oczywista pre−
figuracja ekumenizmu. Przy tym po−
jawia się tam cała seria obrazów o
charakterze wizyjnym, swoisty stru−
mień świadomości, gdzie w podnio−
słej formule hymnu pochwalnego jest
miejsce na opis kondycji ludzkiej, na
przesłanie dla poetów, na prośbę, na
dziękczynienie i akt zawierzenia.

(…)
Tyś jest najcudowniejszy,
wszechmogący Świątkarz
Otom jest niwa wieśnia,
podsłoneczna grządka

(…)
Bądź błogosławion Ojcze,
za smutek anioła
za walkę pieśni z kłamstwem,
bój natchniony duszy
i małość słowa wszelką
zniwecz w nas i połam
i kształt
co jako człowiek głupi się napuszył

Chodzę po Twych gościńcach
– Słowiański trubadur
przy sobótkach gram dziewom,
pasterzom wśród owiec
ale pieśń rozmodloną,
pieśń wielką jak padół
rzucam przed tron dębowy
jedynemu Tobie
( …) 3

***
Zbliżał się chyży, letni świt. Docie−

rał do nas za pośrednictwem lustra
między półkami baru. Od dawna by−
liśmy jedynymi gośćmi, a Jerzy stwier−
dził, że powyższy rodzaj nagroma−

dzenia wątków i technik niespecjal−
nie się nadaje na puentę wieczoru.
Poprosił o coś klarownego. Rozglą−
dając się za wierzchnim okryciem
zanuciłem więc:

Miłość mi wszystko wyjaśniła
Miłość wszystko rozwiązała
dlatego uwielbiam tę Miłość
gdziekolwiek by przebywała
(…) 4

Mój rozmówca przywdział
uśmiech Giocondy, który nie wiem
co wyrażał. Pomyślałem, że nie jest
tak źle z tą poezją, skoro dwóch mu−
zykantów jest w stanie noc przez nią
zarwać. Ruszyliśmy do wyjścia. Klub
w Hotelu Europejskim żegnał nas
milczeniem. Wychynęliśmy z westy−
bulu drobnym krokiem, kiwając gło−
wami jak perszerony, a grzywy nam
płowiały w miarę, jak mrok ustępo−
wał potędze światła.

Jan KONDRAKJan KONDRAKJan KONDRAKJan KONDRAKJan KONDRAK

1. Renesansowy Psałterz. Biały Kruk

1999, str.17

2. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Wy−

dawnictwo Literackie 1999, str.10

3. Poezje i  Dramaty .  Wydawnictwo

Znak, Kraków 1999, str. 295−297

4. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Wy−

dawnictwo Literackie 1999, str.8

Od autora: tekst powyższy ukazał

się w piśmie Lublin. Kultura i Społe−

czeństwo, a ostatnio w londyńskim

Dzienniku Polskim. I tu i tam re−

daktorzy ocenzurowali go ( w róż−

nych miejscach). Jako, że wywołał

pewne poruszenie – zamieszczam go

w całości.

J. K.
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HIP−HOP A STEREOTYPYHIP−HOP A STEREOTYPYHIP−HOP A STEREOTYPYHIP−HOP A STEREOTYPYHIP−HOP A STEREOTYPY

Magdalena DOKSA

F

Definicji hip−hopu jest tyle ilu ludzi
w niego zaangażowanych. Hip−hop to
muzyka, kultura, sposób bycia, sposób
na spędzanie wolnego czasu, albo na−
wet całego życia. Zrodził się na począt−
ku lat 70. w murzyńskich gettach Sta−
nów Zjednoczonych, wśród przemocy,
narkomanii i biedy, skierowany przeciw−
ko bogatym, normom społecznym oraz
systemowi. Znalazł oddźwięk na całym
świecie. Trafił na podatny grunt, szyb−
ko zyskując odbiorców, którym za−
wdzięcza swą dzisiejszą popularność.

W rozwoju polskiego hip−hopu sil−
niej objawił się nurt uliczny, opisujący
życie mieszkańców wielkich aglomera−

cji miejskich, żyjących w blokach, zma−
gających się z problemami rzeczywi−
stości. Z tego względu zaczęto utożsa−
miać hip−hop z ulicą, buntem, niejed−
nokrotnie agresją, krzykami z osiedlo−
wych ławek. Między hip−hopowcem a
blokersem postawiono znak równości,
jak się okazuje – niesłusznie.

HiphopowiecHiphopowiecHiphopowiecHiphopowiecHiphopowiec
to nie blokersto nie blokersto nie blokersto nie blokersto nie blokers

Bloki stworzyły warunki sprzyjające
powstaniu wielu rodzajów subkultur,
charakteryzujących się zupełnie różny−
mi sposobami spędzania czasu, zainte−

resowaniami, stosunkiem do otoczenia.
Z jednej strony obserwujemy pozbawio−
nych wszelkiej nadziei na poprawę, zre−
zygnowanych i pogrążonych w mara−
zmie młodych ludzi, którzy zazwyczaj
spędzają czas na bezproduktywnym sie−
dzeniu na ławce. Ucieczki ze szkoły,
problemy w domu, brak pieniędzy, sła−
be wykształcenie – wszystko to skazuje
ich na wegetację na osiedlu.

Z drugiej strony są ludzie, którzy
chcą z tym walczyć, zmienić swoje życie.
Właśnie subkultura hiphopowa daje
możliwość „kreatywnego” spędzenia
czasu, rozwoju osobowości. Składają−
ce się na nią elementy: muzyka
(MC’ing – rapowanie, Dj’ing), taniec
(breaking) oraz graffiti pozwalają jej
członkom i sympatykom na ukierun−
kowanie swojej działalności tak, by
najbardziej odpowiadała indywidual−
nym umiejętnościom. W ten sposób
staje się alternatywą dla blokowisko−
wej nudy i obojętności. – Robię muzykę,
robię hip−hop. Nie tracę czasu zastanawia−
jąc się co to jest. Czy jest to mój sposób życia?
Tak. Jest na pewno. To codzienne wyzwa−
nia – oto przykładowa wypowiedź ra−
perki, Apani B.
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Jakkolwiek hip−hop najczęściej ko−
jarzony jest z rymowankami, często
improwizowanymi, z dodatkiem elek−
tronicznej muzyki, jest to również spe−
cyficzny sposób ubierania się. Luźne
bluzy z kapturem, jeszcze luźniejsze
spodnie (krok w kolanach to nawiąza−
nie do niewolników, manifestacja pew−
nej solidarności z uciskanymi i poniża−
nymi), czapki z daszkiem (baseballów−
ki) oraz sportowe adidasy (najlepiej
koloru białego) określają wygląd hi−
phopowca. Niektórzy z nich przywią−
zują wagę do ciuchów markowych, a
te projektowane są m. in. przez: ECKO,
FuBu, Boss, Pelle Pelle, Southpole, i
in. Niewątpliwie strój pozwala na iden−
tyfikację (sub)kultury, poczucie przy−
należności do niej. Tak jak irokez cha−
rakteryzował punka, tak szerokie
spodnie są czymś, co wyróżnia hipho−
powca. Chociaż funkcjonujące w na−
szej świadomości stereotypy, czy nor−
my, do których staramy się naginać
hip−hop są dla nas ułatwieniem z za−
szufladkowaniem tego zjawiska, to w
gruncie rzeczy panuje w tym względzie
dowolność. Można robić hip−hop (nie−
zobowiązująco zajmować się rapem,
lub/i dj’ingiem, break’iem, czy pro−
dukcją muzyki) lub po prostu intere−
sować się tym. Sama muzyka jest nie−
jednorodna, bo stanowią ją różne po−
dejścia do składania dźwięku, bitu,
sposobu rymowania, doboru brzmień,
czy tematyki. Podobnież wygląd ludzi
współtworzących hip−hop nie jest okre−
ślony jednolitymi standardami. Wszyst−
ko zależy od wyobraźni. Każdy ma wła−
sne podejście do hip−hopu i własne na
jego temat wyobrażenie. Tak, jak duża
jest różnorodność na scenie muzycz−
nej, tak wiele jest zdań i opinii na jego
temat. Jednych porusza w hip−hopie
bit i melodyjność, inni zwracają
wiekszą uwagę na rymy i przekaz.

Hip−hop to nie tylko sposób odbie−
rania świata, większe otwarcie na jego
problemy, a w konsekwencji głośne i
bezpośrednie o nich mówienie. Aby
głosić radykalne poglądy potrzebny
jest bezkompromisowy język, który sta−
je się swoistym narzędziem w rękach
MC’s  do wypowiedzenia subiektyw−

nych racji. Prawdą jest, iż dla większo−
ści, dla ludzi z zewnątrz hip−hopowcy
posługują się niezrozumiałym słownic−
twem. To „słowa ulicy” kierowane do
tych, dla których była/jest ona do−
mem.(...) Żeby zrozumieć, musisz na ulicy
się wychować – przekonuje jeden z kra−
kowskich składów, FIRMA. Język hip−
hopu jest dosadny, wielokrotnie kolo−
ryzowany wulgaryzmami. Nie jest to
tylko bezmyślne używanie „przerywni−
ków”, ale celowe podkreślanie stanu
emocjonalnego. Raperzy wychodzą z
założenia, że życie które otacza współ−
czesnych ludzi stawia przed nimi co−
raz to nowe wyzwania, wcale nie uła−
twiając im ich realizacji, a wręcz prze−
ciwnie. Dlaczego więc do opisywania
brutalnego życia nie używać słów
ostrych, czy nawet wulgarnych?  Iden−
tycznym językiem posługują się wszy−
scy ludzie związani z tą kulturą; pro−
stym z ciekawymi akcentami, jakimi są
slangi charakterystyczne dla określo−
nych okolic, narodów i języków, two−
rzące specjalny kod językowy, który
pozwala dotrzeć z przekazem tylko do
tych grup, które faktycznie mają zo−
stać odbiorcami danych treści. Szko−
da tylko, że średnia wieku słuchaczy
kształtuje się w granicach 15 lat. Pozo−
staje pytanie czy aby na pewno ci mło−
dzi ludzie potrafią właściwie odczytać
teksty swoich idoli?

W świecie MC’s białe to białe a czar−
ne – czarne, zaś strażnikiem porządku
jest pięść. To obraz hip−hopu uliczne−
go z hardcore’owym brzmieniem i
trudną tematyką opisującą zmagania z
rzeczywistością pozbawioną perspek−
tyw, w której kolory zobaczysz kiedy „so−
bie pomożesz”... Nie sądzę, aby propa−
gowanie przemocy oraz wszelakich uży−
wek komukolwiek wyszło na zdrowie.
Co więcej, w przypadku tych ostatnich
granica jest bardzo płynna – wiedzą o
tym nieliczni, którzy za sobą mają pie−
kło zniewolenia. Oni właśnie podjęli się
„misji” nawracania małolatów ze złej
drogi (hip−hop – jak twierdzą zaanga−
żowani w niego – bierze się z potrzeby
przekazania jakiejś prawdy i poucze−
nia). Robią to snując opowieść o swo−
ich doświadczeniach niczym bajkę z
morałem (niekiedy trudny do uchwy−
cenia), stawiając za wzór własne postę−

powanie zamiast na wstępie zniechę−
cić, obrzydzić, o d r a d z i ć  etc.

Rock’n’roll lat 90.Rock’n’roll lat 90.Rock’n’roll lat 90.Rock’n’roll lat 90.Rock’n’roll lat 90.

Używki, panienki, zabawa w tekstach
hip−hopowych stają się obecnie coraz
modniejszym tematem. Przywodzą na
myśl slogan kojarzony niegdyś z Elvi−
sem Presley’em „sex, drugs &
rock’n’roll”, co dowodzi, iż cała ta
kultura hip−hopowa to nie tylko wy−
kreowana medialnie lista zasad postę−
powania, wyglądu, języka partycypu−
jących w niej ludzi.

Można rzec, że hip−hop, zwłaszcza
dzisiaj, przerodził się w zjawisko stricte
rozrywkowe (współczesny rock’n’roll
skrywany za buńczucznymi minami,
„nawijkami” o środowiskowym honorze
i wartości osiedlowych przyjaźni.). Tym
bardziej nawiązuje do źródeł (styl old−
schoolowy, który wywodzi się m. in. z
funky czy bluesa jest lekki, bardziej
„bujający”).

Aby nie być posądzoną o generali−
zowanie nadmienię, iż obok nagrań
hip−hopowych, w których udaje się
twardzieli po to, by zaimponować dzie−
ciakom, pojawiają się i takie, w których
chodzi o coś więcej niż „łańcuchy i
fury”. Bowiem istotą hip−hopu jest jego
uniwersalność i wolność wypowiedzi –
potwierdzę pogląd jego zwolenników.
Daje on możliwość realizacji zarówno
w sztuce ulicy (graffiti), tańcu (break−
dance) jak i muzyce. O ile te możliwo−
ści zostaną słusznie wykorzystane staną
się krokiem milowym, który pozwoli
przenieść się z pod−blokowej ławki w
samo centrum zainteresowania. „Za−
bawa” w hip−hop zaczyna się pierwot−
nie w podziemiu (undergroundzie), w
którym kilkanaście bądź kilkadziesiąt
zespołów nagrywa niezależnie, nie cze−
kając na pieniądze, na oklaski. Robią
swoje bez narzucania niczyjej woli. Ci,
którym bardzo zależy na blaskach re−
flektorów i powszechnym zaintereso−
waniu wybijają się na powierzchnię.
Tutaj jawnie działa komercja, przed
którą trudno dziś uciec, ale czy chcą
tego hip−hopowcy?

Magdalena DOKSAMagdalena DOKSAMagdalena DOKSAMagdalena DOKSAMagdalena DOKSA
fot. Kazimierz Bukowiecfot. Kazimierz Bukowiecfot. Kazimierz Bukowiecfot. Kazimierz Bukowiecfot. Kazimierz Bukowiec
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List
od nieznanego poety

Moje okno
z widokiem na rzekę
takie samo jak innych okien sto
z czarną jaskółką zamarłą w locie
z wibrującą od hałasu szybą

Moje okno
bez widoków na przyszłość
tylko na rzekę
co jak twierdził Heraklit
jest niezmienna
w zmienności bezdennej
tak bezdennej
jak mój nad nią zachwyt

Moja rzeka w ramy okna zabita
mam wyłączność
na ten skrawek horyzontu
to nic że firanki stargał wiatr
a dziury są zapchane gazetami

Tak z oczami
jak miśnieńskie filiżanki
pięknym giętkim
fioletowym językiem
zawieszony na pętli czasu
na klamce okna
z widokiem na rzekę
nie na przyszłość

Moje okno
z widokiem na rzekę
takie samo może jednak inne
z czarną jaskółką
przeciętą wpół na szybie
przekwitłą pelargonią krwi

Sylogizm o poetach  I

co pan piszesz
w tym zielonym kapowniku
co pan piszesz co pan słuchasz
co pan ludzi podpatrujesz

czy pan wariat
czy pan kapuś czy poeta
a poeta no to wszystko
już rozumiem

ej poeta czego głupio
jakoś patrzysz
przez patrzałki
przez te czarne
zakurzone okulary
co tam piszesz
tak się głupio uśmiechając
co tam bazgrzesz
swoim długopisem czarnym

ej poeta napisz lepiej
coś o życiu
że jest szare i do dupy
zresztą po co
tak tu mówię
wy najlepiej przecież wiecie
że jak źle jest to się
wódę chleje nocą

wy poeci niby lepsi kulturalni
bo w gazetach was drukują
w książkach grubych
nikt tych książek nie kupuje
no to po co tak rysujesz
w tym zielonym kapowniku
coś ty głupi

co ja piszę
w tym zielonym kapowniku
co tak piszę czemu słucham
czemu ludzi podpatruję
trochę wariat
trochę kapuś więc poeta
nie rozumiesz
ja też tego nie rozumiem

Sylogizm o poetach  II

czego potrzeba poecie
żeby mu lepiej było na świecie
i żeby biło w nim serce
czego poecie potrzeba
żeby mógł trafić do nieba
jeśli do nieba iść trzeba

trzeba mu dać trochę strawy
wódki by mógł się zabawić
trochę zazdrości
trochę miłości
a później wszystko odebrać

Czego potrzeba poecie
żeby na skrzydłach
wysoko mógł wzlecieć
i żeby wiersze mógł pisać
czego poecie potrzeba
żeby był żyzny jak gleba
papier co tuszem zakwita

trzeba mu skrzydła połamać
niech włóczy się
gdzieś po bramach
niech tanie wino
pije z dziewczyną
która jak wino jest tania

Czego potrzeba poecie
żeby go znali
na drugim świecie
i żeby krytyk pochwalił
czego poecie potrzeba
żeby mu mogli
w pysk wcisnąć knebel
z brązu i przypiąć medale

trzeba mu śmierć
dać gwałtowną
od brzytwy sznura czy bruku
trzeba mu śmierć efektowną
przyznać a wtedy gruchnie
wieść że jest żywy na wieki

choć w życiu swym
szczęścia nie miał
potem go jeszcze
w nagrodę przygniotą
tak zwanej sławy kamieniem

RobertRobertRobertRobertRobert
KASPRZYCKIKASPRZYCKIKASPRZYCKIKASPRZYCKIKASPRZYCKI
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Z  POLSKIZ  POLSKIZ  POLSKIZ  POLSKIZ  POLSKI

Jan POPRAWA

Z pudła radia sączy się  już niemal
wyłącznie onomatopeiczny muzak.  Na
ekranie, w przerwach między obrazka−
mi realnego, bardzo obrzydliwego świa−
ta – trwa festiwal radosnego bęcwal−
stwa, sztuczniejszego niż enerdowski
marcepan. Wystarczy jednak wyłączyć
radio i odjechać od telewizora. Wtedy
widać, jak na połoninę ciągną tysiące
młodych poszukiwaczy anielstwa. Że do
maleńkiego miasteczka, schowanego
między solską puszczę a roztoczańskie
bory, pielgrzymują wakacyjni  „satani−
ści” z Dołhobyczowa, i równie ocho−
czo – ich stateczne wujenki z Krasno−
brodu. Co jakiś czas nad miasteczkiem

– nie tylko tym – powiewa radosna
płachta ulicznej sztrajfy: „zapraszamy
na festiwal”. I codzienna nuda zamie−
nia się w radosną wspólnotę ludzi. Naj−
wyraźniej  kilka jest światów, w których
jednocześnie żyjemy.

W „Piosence” chcemy opisywać przy−
najmniej jeden z tych światów. Tak samo
rzeczywisty, jak radiowy czy telewizyjny
program – a jednak inny. Ten świat, w
którym dokonuje się jedna z najważniej−
szych powinności wszelakiej sztuki: doko−
nuje się spotkanie. Artystów mówiących
najróżniejszymi językami. Widzów, róż−
niących się nie tylko płcią czy wiekiem,
ale przede wszystkim – duchowymi po−
trzebami. I najważniejsze: spotkanie
twórców, artystów z ich publicznością.

Gdy w Biłgoraju niestrudzona pani
Maryla Olejko  (i jej niezwykły Burmistrz)
zorganizują kolejne „Spotkania” – pu−
bliczność na pewno dopisze. A prasa lo−
kalna opisze. Tyle, że w niedalekim (Pol−
ska to kraj nieduży) Dzierżoniowie nikt o
tym nie przeczyta. Nie wspominam już
nawet, że nikt z Dzierżoniowian osiągnię−
cia pani Maryli zapewne nie zobaczy.
Nikt w Dzierżoniowie nie wyciągnie więc
wniosków z pani Maryli sukcesu, nie uzu−
pełni go o jakże pożądany ciąg dalszy...

Atomizacja polskiego życia kultural−
nego postępuje. Klejem scalającym ongiś
to, co polskie (zarówno w sferze mery−
torycznej, jak organizacyjnej) była cen−

tralna prasa, niekiedy fachowa, była
nawet hierarchiczna struktura rozma−
itych artystycznych „branż”. Przebijać się
trzeba było przez dodatkową barierę –
ale też wewnątrz środowiska wiedziało
się wszystko. Dziś tego nie ma. Cud znie−
sienia reglamentacji wymiótł również –
niestety! – miary wartości czy choćby
zwykłej jakości. Teoretycznie dziś powin−
no być łatwiej: w czasie internetu jakże
prosty jest dostęp do informacji? Tak,
oczywiście. Tylko powiedzcie, szanowni
i kochani, gdzie dowiedzieć się można
czegoś więcej, niż kto, gdzie i kiedy wy−
stąpił? Gdzie dowiedzieć się co też było
piękne, a co nie, i usłyszeć jakieś zborne
wyjaśnienie – dlaczego?

„Piosenka” to generalnie próba roz−
mowy. Jak się każdy zorientuje –
znaczną jej część zajmują głosy „z Pol−
ski”. Z różnych miejsc, dużych i ma−
łych, w których stało się coś ważnego.
Mamy nadzieję, że pisać o tym będą
uczestnicy, artyści i widzowie, że dzien−
nikarze lokalnej prasy (a jej tytułów jest
w Polsce kilka tysięcy)...

Dziś doniesienia z piętnastu miast,
miasteczek i wiosek. I coś jeszcze – lista
miejsc, o których już napisano albo
napisane będzie.
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Ewa Cichocka

W swojej długiej i krętej karierze
artystycznej zespół „Czerwony Tuli−
pan” zagrał z pewnością kilka tysięcy
koncertów. Wiele, wiele z nich zasłu−
guje na osobną opowieść. Zdarzały się
ogromne plenerowe imprezy z wielo−
tysięczną widownią, bywały kameralne
spotkania dla kilkunastu osób, duże
prestiżowe festiwale, jak również kon−
certy w tak maleńkich miejscowo−
ściach, że  trudno je znaleźć na mapie.
Graliśmy koncerty w wielu krajach
Europy, w Kanadzie i Stanach Zjedno−
czonych Ameryki...

Ale dziś chcę opowiedzieć o
Łomiankach. Łomianki−Dziekanów
Leśny. Jest tam „Żółty Domek” z tara−
sem i pięknym ogrodem. Właściciela−
mi tego miejsca są Agata i Grzegorz
Porowscy. Ludzie, którzy hasło „kochaj−
cie artystów” przyjęli za swoje życiowe
credo. Są prawdziwymi, wielkimi przy−
jaciółmi artystów, służąc im od wielu
lat pomocą wszelaką: noclegiem, ko−
lacją, dobrym słowem, wsparciem czy
miejscem na próby.

W tym tak chętnie i często odwie−
dzanym przez artystów domu zrodził
się pomysł, by zaśpiewać na tarasie.
Grzesiu zaprosił sąsiadów do ogrodu,
był cudowny letni wieczór, potem
wspólne ognisko...

I tak się zaczęło. Od pięciu lat w „Żół−
tym domku” systematycznie spotykamy

się na „Tarasowych Spotkaniach Kaba−
retowych”. Średnio – na tych wieczo−
rach bywa od stu do trzystu osób. Nie
sprzedaje się żadnych biletów, nie ma
żadnych honorariów. Artyści grają dla
Grzesia i jego przyjaciół. Zaprzyjaźnio−
ny akustyk nagłaśnia również za uścisk
dłoni. Ktoś przynosi ciasto, które upiekł
właśnie na tę okazję, właściciel kwiaciar−
ni przynosi kwiaty dla występujących
artystów, ktoś inny proponuje kiełbasę,
którą potem pieczemy w ognisku. Każ−
dy przynosi to, co ma najlepszego i czym
się chce podzielić. Ach, i jeszcze jedno:
jeśli chcesz siedzieć na koncercie –
musisz przynieść sobie krzesełko. Widok
to fantastyczny, jak ze wszystkich stron
nadchodzą ludzie ciągnący za sobą
krzesła, taborety czy koce... Często dla
nie znających się osób to wspaniały
pretekst, by zacząć rozmowę, po pro−
stu się poznać.

Tak to – dosłownie – w Łomiankach
sztuka zbliża ludzi. Atmosfera tych
koncertów  jest niepowtarzalna. Nikt
nic nie musi – ale wszyscy bardzo chcą
byś ze sobą, bawić się, śpiewać, wspól−
nie spędzać czas. Uczestniczyć w czymś
ulotnym, niesamowitym.

Kiedy kończy się koncert – pomaga−
my gospodarzom przy sprzątaniu ta−
rasu i ogrodu. I już po chwili nie ma
śladów obecności tak wielu ludzi. Tyl−
ko w nas długo jeszcze pozostaje  po−

mięć o tym, co się wydarzyło. I wszyscy
po prostu czujemy się odrobinę lepsi.

Przez pięć lat na tarasie „Żółtego
Domku” odbyło się dwadzieścia parę
koncertów (oczywiście ze względu na
pogodę gra się od czerwca do wrze−
śnia). Swoje programy prezentowały
tu prawie wszystkie czołowe  kabarety.
Bo Grzesiowi się nie odmawia. „Czer−
wony Tulipan” grał na tarasie trzykrot−
nie i za każdym razem byłam zaskaki−
wana niesamowitą atmosferą koncer−
tów, niesamowitym skupieniem widow−
ni, która nie chce nic przegapić, nic
stracić, która wie, że dostaje coś nie−
bywale cennego.

A warto też wspomnieć, że publicz−
ność tych spotkań – to całe wielopo−
koleniowe rodziny. Są tu rodzice z
małymi czy też dorastającymi dziecia−
kami, ale też babcie i dziadkowie, któ−
rzy zapewne nie wybraliby się na taki
koncert, gdyby nie fakt, iż jest organi−
zowany przez ich sąsiada....

Szczęśliwiśmy ci, którzy się spotyka−
my w Łomiankach. I wszędzie, na róż−
nych takich tarasach różnych wspania−
łych żółtych domków. A że jest ich w
Polsce całkiem sporo, szcześliwiśmy
jeszcze bardziej.
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Od dłuższego czasu w każdy pierw−
szy poniedziałek miesiąca, o godzinie
19.00 – siedząc na niezbyt wygodnym
krześle w piwnicy przy Sławkowskiej
14 – z zainteresowaniem obserwuję
pracę pedagogiczną  laureata cenio−
nej krakowskiej „Nagrody za mistrzo−
stwo w sztuce”,  pana Jana Poprawy.
Właściwie przychodzę wcześniej, żeby
podpatrzeć jak przygotowuje mło−
dzież do występów, ustala kolejność,
udziela wskazówek, chwali każdego
wykonawcę i uśmiecha się jak dobry
ojciec. Potem artyści podchodzą do
mikrofonu, żeby ostatni raz, zanim
przyjdzie publiczność – zaśpiewać.
Lubię patrzeć na te młode dziewczę−
ta i chłopców (w zdecydowanej mniej−
szości), którzy z widoczną jeszcze
tremą i przejęciem, czekają na swoją
szansę, jaką daje im możliwość wystę−
pów na scenie przed prawdziwą pu−
blicznością. Zapewne czują się wyróż−
nieni tym, że znany krytyk muzyczny i
juror festiwali piosenki artystycznej w
Polsce zaprosił ich do udziału w kon−
cercie, bowiem nie jest to scena, na
której może śpiewać każdy.

Jan Poprawa do swojego autorskie−
go programu Próba generalna zapra−
sza tylko tych młodych artystów, któ−
rzy warci są zaprezentowania szer−
szym kręgom odbiorów. Wykonawcy
to przede wszystkim laureaci festiwali

piosenki artystycznej, dobrze zapo−
wiadający się absolwenci i studenci
specjalizacji wokalnej Wydziału Aktor−
skiego krakowskiej PWST oraz
uczniowie wydziału wokalnego Pań−
stwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
w Krakowie. Ponadto na scenie Fun−
dacji Starego Teatru można również
zobaczyć kompozytorów, autorów
tekstów piosenek, a także poetów.

Jak mówi gospodarz, Próba general−
na – to próba przed występem dla wiel−
kiej widowni, w blasku reflektorów,
próba przed sięgnięciem po popular−
ność lub pójściem w zapomnienie.
Spotkania młodzieży śpiewającej pio−
senki artystyczne sprzyjają wzajemne−
mu poznaniu się, są okazją do podpa−
trywania warsztatu estradowego, ale
przede wszystkim umacniają młodych
wykonawców  w słuszności wyboru ar−
tystycznej drogi. I tutaj widzę duże za−
sługi autora „Sezonów”, który dodaje
młodym artystom wiary w siebie, wspie−
ra ich i dowartościowuje.

 Opiszę tylko kilka miesięcy. Już
pierwsze spotkanie z cyklu Próba gene−
ralna w jakim uczestniczyłam, było na
wysokim poziomie artystycznym. Na
scenie wystąpili uczestnicy jubileuszo−
wego Festiwalu Piosenki Studenckiej,
który miał się odbyć następnego dnia.
To była naprawdę próba generalna
przed występem dla festiwalowej pu−

bliczności. Wykonawcy zaprezento−
wali się znakomicie: Maria Stręk, Mał−
gorzata Wojciechowska, Michał Fał−
kiewicz, Piotr Rogucki, Mirosława
Żak, Magda Turowska. Koncert
uświetniła znana aktorka i wokalist−
ka Joanna Liszowska, która zaśpiewa−
ła piosenkę z taką ekspresją, iż mia−
łam wrażenie jakby piwniczne mury
lekko zadrżały.

Alicja Rychlicka

Karolina Serocka i Jago−Karolina Serocka i Jago−Karolina Serocka i Jago−Karolina Serocka i Jago−Karolina Serocka i Jago−
da Stach na da Stach na da Stach na da Stach na da Stach na Próbie ge−Próbie ge−Próbie ge−Próbie ge−Próbie ge−
neralnejneralnejneralnejneralnejneralnej
fot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawa
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Miesiąc później Jan Poprawa uroz−
maicił program, zapraszając na sce−
nę również poetów, którzy czytali wy−
brane przez siebie wiersze. Wystąpi−
li: Sylwester Marynowicz, Aleksander
Jasicki, Joanna Kania. Gospodarz
(obdarzony rozlicznymi talentami)
również dzierżył w dłoni swój tomik
poezji pt. „Gra” i na zakończenie spo−
tkania przeczytał własny wiersz, czym
zapewne zadziwił swoje studentki z
PWST. Piosenki poetyckie ślicznie
śpiewały: Patrycja Kapłon, Anna Gó−
rywoda, Mirka Szawińska, Barbara
Stępniak−Wilk.

Kolejna Próba generalna poświęco−
na była Tadeuszowi Śliwiakowi. Utwo−
ry tego znakomitego poety recyto−
wali i śpiewali studenci z PWST. W
ósmą rocznicę śmierci hołd poecie
oddali: Ewa Bartos, Michał Łanusz−
ka, Piotr Rogucki, Iwona Sitkowska,
Maria Stręk, Mirka Szawińska, Miro−
sława Żak. Trochę zawiódł mnie Piotr
Rogucki. Jest to bez wątpienia arty−
sta utalentowany, jednak  interpre−
tacja wiersza Tadeusza Śliwiaka „Sady
o świtaniu” nie spodobała mi się. Pu−
bliczność chyba też podzieliła moją
ocenę, bo brawa nie były zbyt moc−
ne. Nie mniej jednak było pięknie i
nastrojowo.

Czwarte spotkanie z Janem Poprawą
i jego gośćmi – to recital Małgorzaty
Wojciechowskiej, która sama kompo−
nuje i pisze teksty. Artystka wygrała wie−
le konkursów, nagrała też płytę (nie−
stety dostępną tylko dla przyjaciół).

Występy młodej gwiazdy przeplata−
ne były popisami śpiewających kole−
żanek i jednego kolegi: Iwony Buły,
Anny Górywody, Joanny Piwowar, Iwo−
ny Sitkowskiej, Mirki Szawińskiej,
Anny Zajączkowskiej, Karoliny Seroc−
kiej, Michała Łanuszki. Wykonawcom
akompaniował zespół w składzie: Mar−
cin Partyka – pianino, Maciej Jamro−
ga – kontrabas  i Dominik Klimczak –
perkusja. Małgorzata Wojciechowska
śpiewała piosenki różnorodne: m. in.
smutną piosenkę „O miłości bezgra−
nicznej”, z delikatnym podkładem
pianisty, ale też „Bossanovę z prośbą”
– świetną, żywą piosenkę z akompa−
niamentem zespołu. To bardzo zdol−
na artystka.

W lutym Próba Generalna odbyła się
wyjątkowo w środku miesiąca. Jak
zwykle na widowni był komplet miło−
śników piosenki artystycznej, którzy i
tym razem się nie zawiedli. Jan Popra−
wa starannie dobrał gości prezentu−
jących duże umiejętności wokalne.
Odczułam jednak brak ulubionego
akompaniatora wokalistów – Marci−
na Partyki, chłopca utalentowanego,
skromnego i miłego, anonsowanego
zawsze przez gospodarza spotkań
jako „Chopina z Grudziądza”. Młody
artysta nie tylko gra na fortepianie,
ale również komponuje.

Zawsze z przyjemnością patrzę na
niego i słucham, jak znakomicie do−
pasowuje się do śpiewających osób i
choć nie zwraca na siebie uwagi, np.
jakimś szczególnym zachowaniem, czy
strojem, to jednak jego obecność na
scenie jest zauważalna.

Tego wieczoru miało okazję zapre−
zentować swoje uzdolnienia muzycz−
ne aż 20 osób, w tym 12 wokalistów:
Ola Eysymontt, Jula Zarycka, Ewa
Bartos, Agnieszka Trzepizur, Krzysz−
tof Drozdowski, Maria Pohorecka,
Anna Stela, Ela Czyż, Anna Górywo−
da, Patrycja Kapłon, Karolina Seroc−
ka, Michał Łanuszka.

Na marcowe spotkanie z wierną
krakowską publicznością – zgroma−
dzoną tłumnie w piwnicy przy Sław−
kowskiej 14 – zostali zaproszeni wy−
konawcy piosenki artystycznej znani
już z występów we wcześniejszych
edycjach Próby generalnej, a także oso−
by, które po raz pierwszy miały oka−
zję zaprezentować się na scenie Fun−
dacji Starego Teatru. Nie zabrakło
tym razem ulubionego akompania−
tora. Był to bardzo ciekawy koncert.
Wystąpili: Karolina Serocka, Magda−
lena Witkowska, Jadwiga Wrońska,
Maria Pohorecka, Jula Zarycka, Jo−
anna Olszewska, Magdalena Sekuła,
Dominika Urbańska, Anna Zającz−
kowska, Mirka Szawińska, Małgorza−
ta Wojciechowska, Piotr Rogucki.
Wszyscy wykonawcy pięknie śpiewa−
li, jednak szczególnie spodobała mi
się Jula Zarycka w piosence „Mimo
woli zaplątałam się”.

Obserwując przez pół roku  wspa−
niałą młodzież śpiewającą piosenki

artystyczne, uświadomiłam sobie, że
mamy w Polsce wielu uzdolnionych
wykonawców, wartych promowania.

Toteż  chwała  kierownikowi arty−
stycznemu i prowadzącemu koncerty
z cyklu Próba generalna, które stwarzają
młodzieży warunki artystycznego roz−
woju. Tutaj wykonawcy mogą się bez−
karnie pomylić (żaden krytyk muzycz−
ny ich nie zgani, publiczność słucha z
wyrozumiałością), bo to tylko próba
przed występami na dużej scenie,
przed wielką widownią.

Na Scenie Fundacji Starego Te−
atru słyszą, że są wspaniali, utalen−
towani. A zapewnia ich o tym profe−
sor z PWST, juror festiwali na któ−
rych zostali zauważeni, człowiek nie−
zwykle im życzliwy... Gdy po raz szó−
sty opuszczałam wraz z  publiczno−
ścią gościnne mury piwnicy przy
Sławkowskiej, widziałam jak zwykle
uśmiechniętego Mistrza rozmawia−
jącego z rozpromienionymi bohate−
rami wieczoru, zapewne komentu−
jącego ich występ i umawiającego się
na kolejne spotkania.

Tekst p. Alicji Rychlickiej, cenionego

krakowskiego pedagoga – nadesłany zo−

stał w roku 2003 do redakcji krakow−

skiego miesięcznika „Suplement”. Redak−

tor naczelny „Suplementu” postanowił

wszakże wstrzymać publikację. Redakto−

rem tym był Jan Poprawa.

Redakcja „Piosenki” uznała (więk−

szością głosów), że na łamach periody−

ku poświęconego sztuce estradowej tekst

powinien się ukazać, przynajmniej po

to, by dać świadectwo pierwszym spo−

tkaniom trwającego od kilku tak (z nie−

wielką przerwą w ostatnim półroczu) cy−

klu spotkań, nie tylko służących publicz−

ności, ale i mających znaczenie eduka−

cyjne. O „Próbach generalnych” będzie−

my jeszcze pisać na naszych łamach,

uważając je za nasze wspólne osiągnię−

cie i zobowiązanie.

Redakcja
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Katarzyna DERA

z Rybnikaz Rybnikaz Rybnikaz Rybnikaz Rybnika

POWIEW LAPOWIEW LAPOWIEW LAPOWIEW LAPOWIEW LATTTTTAAAAA
W ŚRODKU ZIMYW ŚRODKU ZIMYW ŚRODKU ZIMYW ŚRODKU ZIMYW ŚRODKU ZIMY

Zakończył się X Ogólnopolski Festi−
wal Piosenki Artystycznej – Rybnik
2006. Myślę, że dość liczne grono osób
odetchnęło z ulgą. Niespokojna atmos−
fera, gorączka organizacyjna wyczuwal−
ne były już na kilka tygodni przed uro−
czystym otwarciem festiwalu. Lista za−
cnych osobistości, które przyjęły z rąk
Fundacji zaproszenie rosła w zawrot−
nym tempie, przyprawiając organizato−
rów o radość, ale i o drżenie rąk oraz
prawdziwy zawrót głowy. Wszystkie te
symptomy tremy były jak najbardziej
zrozumiałe, bowiem rządzi się ona  swo−
imi prawami.

W przeciągu dziesięciolecia OFPA
rósł jak na drożdżach. Stosunkowo mło−
dy jeszcze festiwal  znalazł sobie szybko
miejsce wśród tych, którym bliżej już
do 50−lecia istnienia. Dzięki organiza−
torom,  członkom jury i odpowiednio
wyselekcjonowanym uczestnikom zy−
skuje, z roku na rok, coraz większy pre−
stiż. Dlatego też powstała Rada Festi−
walu, w której zasiadają najznakomit−
sze postaci świata kultury, polityki i biz−
nesu. Zaproszenie do uczestnictwa przy−
jęli m.in.: Krystyna Bochenek, Jerzy
Buzek, Piotr Paleczny, Jan Olbrycht,
Tadeusz Kijonka, Kazimierz Kutz,
Adam Fudali, Maciej Szczawiński.

Myśl o Festiwalu pojawiła się, jak
mówi Jan Poprawa, w Krakowie, (...)
gdzie siedzieliśmy z Wojtkiem Bronowskim i

Staszkiem Wójtowiczem nad cienką kawą i
dumaliśmy. Przy kawie gawędzi się do−
brze.(...) Kawiarniane pomysły szybko
wprowadzono w czyn i tak oto powstał
„festiwal festiwali”. Nazwa ta jest często
podkreślana przez dyrektora OFPA,
wspominanego wcześniej, prezesa Fun−
dacji Stanisława Wójtowicza, by uwypu−
klić fakt, że zwycięzców wybiera się w
Rybniku spośród nagrodzonych już lau−
reatów innych festiwali.

Początkowo skromny, niepewny swe−
go bytu Festiwal Piosenki Nobliwej prze−
kształcił się w prężnie działający arty−
styczny krwiobieg. Zmieniły się czasy, sta−
nowiska. Oprócz filaru (Stanisław Wój−
towicz – dyrektor festiwalu; Wojciech
Bronowski– dyrektor artystyczny i Jan
Poprawa – przewodniczący jury), po−
jawiali się NOWI, którzy raz za razem
połykali ten szczególnego rodzaju bak−
cyl i pozostawali wierni imprezie. Wiele
czynników, jak to w życiu bywa, ulegało
naturalnej przemianie, jedynie Festiwal
i jego forma pozostawały niezmienne.

Czas i związany z nim bagaż doświad−
czeń sprawiły, że wszyscy, łącznie z pu−
blicznością, dobrze wiedzą, że nie jest
to dla wykonawców najprostszy Festiwal.
Przez sito eliminacji ocenianych przez
wybitnych jurorów, takich jak: Jan Po−
prawa, Jan Wołek, Roman Kołakowski,
Janusz Grzywacz, Kazimierz Niedziela,
Jan Kondrak, Jerzy Satanowski, Czesław

Gawlik, Jacek Glenc i wielu innych, prze−
chodzili jedynie najlepsi. Każdy wyko−
nawca zdawał sobie sprawę, że żaden
fałsz nie umknie uwadze jurorów. Pod−
czas przesłuchań prezentowały się i pre−
zentują  najwybitniejsze indywidualno−
ści, nie zawsze związane zawodowo z mu−
zyką. Podczas dziesięciu lat można było
zaobserwować kilkanaście wybitnych
osób, których sceniczna ekspresja, pa−
sja oraz niespotykana charyzma hipno−
tyzowała nie tylko publiczność. Ich
tembr głosu i temperament odbierał
rozum , a sercu kazał dyktować werdykt.
W kilku przypadkach wybór był szcze−
gólnie trafny i to właśnie dla tych wy−
brańców pierwszego dnia jubileuszowe−
go spotkania, przybyła tak liczna publicz−
ność. Z rozmów, które można było pod−
słuchać na widowni, jasno wynikało, że
nie są to w większości przypadkowi wi−
dzowie, ale ci którzy już wiele lat wcze−
śniej oklaskiwali te nikomu nieznane, nie−
oszlifowane jeszcze perły.

W czwartkowy wieczór przyszli okla−
skiwać swoich ulubieńców, których za−
pamiętali dobrze z  poprzednich edy−
cji festiwalu. Dzięki Telewizji Katowice
te prawdziwie artystyczne wydarzenia
będą mogli podziwiać telewidzowie, dla
których zostaną przygotowane dwa
czterdziestominutowe sprawozdania.
Należy wymienić jednych tchem  głów−
nych laureatów ukoronowanych tytu−
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łem Grand Prix, którzy tym razem wy−
stąpili w koncercie autorstwa Jana Po−
prawy, zatytułowanym I tak warto żyć:
Wojciech Brzeziński z Jaworzna, Jaro−
sław Chojnacki ze Szczytna, Dzidka
Muzolf z Krakowa, Dorota Osińska z
Wrocławia, Joanna Liszowska z War−
szawy, Iwona Loranc z Bielska−Białej,
Katarzyna Danek z Rybnika,  Margita
Ślizowska z Warszawy, Mariusz Orze−
chowski z Hajnówki i Magdalena Le−
piarczyk z Rybnika. Wielu z nich już na
dobre się przekonało, że to właśnie
przez Rybnik prowadzi najkrótsza i
pewna droga do sukcesu. który jest już
udziałem wielu z wyżej wymienionych.

Tym razem „festiwal festiwali” miał
szczególny wydźwięk. Po raz pierwszy w
Klubie Energetyka odbyło się spotka−
nie szesnastu dyrektorów tego typu
imprez z całego kraju. Owocem wspól−
nych rozmów było porozumienie, na
podstawie którego przewidziana jest
wspólna produkcja własnego progra−
mu, który mógłby być pokazywany w
różnych regionach kraju. Rozmowy
dotyczyły też sprawy stypendium dla
zwycięzców, które powinno pomóc im
w wykorzystaniu otrzymanej szansy.
Główny sztab porozumienia będzie się
znajdować  właśnie w Rybniku, w Klu−
bie Energetyka. Myślę, że jest to dla Fun−
dacji dowód wielkiego uznania.

Wraz z konkursem festiwalu wiąże się
tradycja gościnnych występów, koncer−

tów i recitali zawodowych artystów świa−
ta muzyki, poezji, teatru czy nawet fil−
mu. Dzięki pomocy głównego sponsora
– Elektrowni Rybnik – publiczność za−
wsze mogła za stosunkowo niewielką
opłatą zobaczyć i posłuchać gwiazd zna−
nych głównie z telewizyjnych ekranów i
kolorowych czasopism. Prezesi Elek−
trowni – ówczesny Tadeusz Sopicki oraz
obecny Jerzy Chachuła – finansując wy−
stępy wielkich gwiazd sceny, od zawsze
zapewniali widzom artystyczną ucztę.

Piątkowy wieczór eliminacji uwień−
czony został występem Janusza Radka
w towarzystwie zespołu instrumentalne−
go. Natomiast sobotni wieczór zdomi−
nował zespół muzyczny Zbigniewa
Łapińskiego, który wraz z grupą laure−
atów zaprezentował program Jacek Kacz−
marski – kolega z pracy. Były to ciekawe
interpretacje najznakomitszych utwo−
rów muzycznych Kaczmarskiego.

Jak to często bywa w tak ważnych mo−
mentach zdarzają się nieprzewidziane
sytuacje. Zapowiedziany zespół MA−
ANAM, który, jako punkt kulminacyj−
ny miał wystąpić w niedzielę na koncer−
cie galowym, odwołał swój przyjazd z
powodu choroby wokalistki. Natomiast
z powodów zawodowych na mogła
przyjechać również Grażyna Torbicka,
która miała poprowadzić konferansjer−
kę w sobotni wieczór. W myśl przysło−
wia nie ma tego złego, co by na dobre
nie wyszło zastępstwo okazało się strza−
łem w dziesiątkę. Gwiazdą wieczoru
została Justyna Steczkowska z zespo−
łem. Utwory z płyty „Alkimja”, w niesa−
mowity sposób współgrały z atmosferą
festiwalu. W rolę konferansjera nato−
miast wcielił się, w zastępstwie, znany i
lubiany przez rybnicką publiczność
Artur Andrus, który rozbawiał widzów
swoim niekonwencjonalnym poczu−
ciem humoru.

Patronat Honorowy nad Festiwalem
objął Kazimierz Michał Ujazdowski (Mi−
nister Kultury i Dziedzictwa Narodo−
wego), natomiast patronat muzyczny
sprawował Eugeniusz Knapik, rektor
Akademii Muzycznej im. Karola Szyma−
nowskiego w Katowicach.

Nagrodę Grand Prix przyznaną
przez jury w składzie: Agnieszka Wilczyń−
ska, Czesław Gawlik, Jacek Glenc, Ja−
nusz Grzywacz, Roman Kołakowski,

Kazimierz Niedziela, Jan Poprawa
(przewodniczący) otrzymała Ilona Soj−
da, osiemnastoletnia kielczanka, która
utworami kieleckiego poety Marka Ter−
cza wprawiła w zachwyt wszystkich wi−
dzów. To, co wyróżniało ją spośród
pozostałych uczestników to niesamowi−
te emocje, które poruszały jej ciałem, a
głos rozbrzmiewał głośnym echem. Mło−
da artystka pozostawiła po sobie nieza−
pomniane wrażenie.

Oprócz głównej nagrody, jury festi−
walu wyróżniło ośmiu spośród dziewięt−
nastu finalistów. Laureatami konkursu
zostali: Anna Pawlus (Rybnik), Agniesz−
ka Grochowicz (Kraków), Małgorzata
Czajka (Warszawa), Karina Abraham−
czyk (Rybnik), Agnieszka Błońska (Ra−
cibórz), Piotr Dąbrówka (Radom),
Klementyna Umer (Warszawa) i
Agnieszka Wajs (Ruda Śląska). Wyróż−
nienie dla najlepszego akompaniatora
otrzymał Jacek Piskorz.

Emocje opadły, ale pozostały jeszcze
gorące wspomnienia oraz nietuzinko−
wa książka Śpiewane w Rybniku, autor−
stwa  Jan Poprawy.  Wydana specjalnie
na jubileuszowe spotkanie jest, jak pisze
autor, (...)spojrzeniem na fakty i ludzi wi−
dzianych przed laty i postrzeganych dziś, cza−
sem jakby na nowo (...). Na koniec mojej
opowieści, zapraszam zainteresowanych
do lektury, a w lutym w przyszłego roku
do odwiedzenia Fundacji Elektrowni
Rybnik, gdzie przy kilkunastostopnio−
wym mrozie jest naprawdę gorąco.

Na stronach 33−36 publiku−Na stronach 33−36 publiku−Na stronach 33−36 publiku−Na stronach 33−36 publiku−Na stronach 33−36 publiku−
jemy fotoreportaż z festiwa−jemy fotoreportaż z festiwa−jemy fotoreportaż z festiwa−jemy fotoreportaż z festiwa−jemy fotoreportaż z festiwa−
lu w Rybniku. Zdjęcia z ar−lu w Rybniku. Zdjęcia z ar−lu w Rybniku. Zdjęcia z ar−lu w Rybniku. Zdjęcia z ar−lu w Rybniku. Zdjęcia z ar−
chiwum redakcyjnego.chiwum redakcyjnego.chiwum redakcyjnego.chiwum redakcyjnego.chiwum redakcyjnego.

Ilona Sojda, zdobywczy−Ilona Sojda, zdobywczy−Ilona Sojda, zdobywczy−Ilona Sojda, zdobywczy−Ilona Sojda, zdobywczy−
ni Grand Prix.ni Grand Prix.ni Grand Prix.ni Grand Prix.ni Grand Prix.

Tekst opublikowany na łamach  Mie−

sięcznika Społeczno−Kulturalnego ŚLĄSK

[nr 4 (126), kwiecień 2006r.] przedruko−

wujemy za zgodą autorki.
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CHUCK NORRISCHUCK NORRISCHUCK NORRISCHUCK NORRISCHUCK NORRIS
NA KONCERCIENA KONCERCIENA KONCERCIENA KONCERCIENA KONCERCIE

(...)Miłośnicy piosenki artystycznej
przez cztery dni ucztowali w Rybniku.
Publiczność wysłuchała kilkudziesięciu
piosenek, od własnych kompozycji
uczestników konkursu zaczynając na
piosenkach Młynarskiego czy Osieckiej
kończąc. Nastrój jubileuszu wyczuwało
się już od czwartkowej inauguracji, gdy
zaśpiewali dotychczasowi laureaci impre−
zy. – Gdy kilka miesięcy temu dowiedzia−
łam się o tym koncercie, szybko wpisałam go
do swojego kalendarza – mówiła Joanna
Liszowska, popularna aktorka, jedna z
gwiazd koncertu, która karierę zaczy−
nała właśnie od zwycięstwa na rybnic−
kim festiwalu.

Co roku w konkursie biorą udział lau−
reaci innych festiwali piosenki, imien−
nie zaproszeni przez organizatorów,
oraz zwycięzcy konkursu regionalnego.
W tym roku wystartowało 10 uczestni−
ków, m.in. z: Warszawy, Krakowa, Kielc,
Radomia, Rybnika i Sandomierza. Pre−
zentacje odbyły się w piątek i sobotę w
Klubie Energetyka. To, że mamy do
czynienia z festiwalem jubileuszowym,
przypomniał w piątkowy wieczór Jan
Kondrak, bard, kompozytor i autor tek−
stów, który wcielił się w rolę konferan−
sjera. – Na dekoracji widzicie 10, iks, krzy−
żyk. Krzyżyk to najpopularniejsze obecnie
pismo – opowiadał.

Pierwszego dnia przesłuchań wyko−
nawcy w większości prezentowali po−
ziom co najwyżej poprawny. Gdy Kon−
drak zapowiadał występ gwiazdy wieczoru
– Janusza Radka, który potrafi zrobić ze
swoim głosem wszystko to, co Chuck Norris

ze swoją legendą, wielu słuchaczy żarto−
wało, że bez ingerencji legendarnego
aktora nie da się odkryć żadnej osobo−
wości  scenicznej imprezy. Dopiero
ostatnia z wykonawczyń, 18−letnia Ilo−
na Sojda, maturzystka II Liceum Ogól−
nokształcącego w Kielcach, urzekła
zarówno jurorów, jak i publiczność. Jej
wykonanie dwóch utworów kieleckie−
go poety i kompozytora Marka Tercza
(„Co się stało z różą” i „Ślepiec”) wywo−
łało owacje. Choć werdykt jurorów pu−
bliczność poznała dopiero w niedzie−
lę, już po sobotnich prezentacjach słu−
chacze byli pewni, że to Sojda jest naj−
większym odkryciem festiwalu. Nie po−
mylili się.

Kielczanka śpiewa piosenki poetyc−
kie od roku, ale muzyka pasjonuje ją
od dziecka. – Gdy miałam trzy latka,
często wychodziłam na klatkę schodową w
naszym bloku i śpiewałam wniebogłosy –
wspomina z uśmiechem. Do Rybnika
przyjechała jako laureatka Studenckie−
go Festiwalu Piosenki w Krakowie. Jesz−
cze jakiś czas temu artystka wybierała
się po maturze na studia medyczne.
Teraz się waha. – Właśnie pracuję nad
recitalem i mam duży mętlik w głowie –
wyznaje. Jubileuszową edycję OFPA za−
kończyły wczoraj koncerty laureatów
oraz Justyny Steczkowskiej w Teatrze
Ziemi Rybnickiej.

Marcin MOŃKA

Tekst ten opublikowała „Gazeta Wybor−
cza Katowice – Bielsko Biała” 27 lutego
2006 r. Przedruk za zgodą autora
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Joanna LewandowskaJoanna LewandowskaJoanna LewandowskaJoanna LewandowskaJoanna Lewandowska

Joanna LiszowskaJoanna LiszowskaJoanna LiszowskaJoanna LiszowskaJoanna Liszowska
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Laureaci dziesięciu rybnickich konkursów w finale jubileuszowego koncertu „I tak warto żyć”.Laureaci dziesięciu rybnickich konkursów w finale jubileuszowego koncertu „I tak warto żyć”.Laureaci dziesięciu rybnickich konkursów w finale jubileuszowego koncertu „I tak warto żyć”.Laureaci dziesięciu rybnickich konkursów w finale jubileuszowego koncertu „I tak warto żyć”.Laureaci dziesięciu rybnickich konkursów w finale jubileuszowego koncertu „I tak warto żyć”.

Nagrody laureatom ze Śląska wręczał prof. Jerzy Buzek.Nagrody laureatom ze Śląska wręczał prof. Jerzy Buzek.Nagrody laureatom ze Śląska wręczał prof. Jerzy Buzek.Nagrody laureatom ze Śląska wręczał prof. Jerzy Buzek.Nagrody laureatom ze Śląska wręczał prof. Jerzy Buzek. Janusz RadekJanusz RadekJanusz RadekJanusz RadekJanusz Radek



36

Joanna Lewandowska i Wojciech Brzeziński w finale koncertuJoanna Lewandowska i Wojciech Brzeziński w finale koncertuJoanna Lewandowska i Wojciech Brzeziński w finale koncertuJoanna Lewandowska i Wojciech Brzeziński w finale koncertuJoanna Lewandowska i Wojciech Brzeziński w finale koncertu
jubileuszowego jubileuszowego jubileuszowego jubileuszowego jubileuszowego (powyżej)(powyżej)(powyżej)(powyżej)(powyżej).....

Piotr Dąbrówka Piotr Dąbrówka Piotr Dąbrówka Piotr Dąbrówka Piotr Dąbrówka (poniżej).(poniżej).(poniżej).(poniżej).(poniżej).

Senator Kazimierz Kutz i dyrektor Wojciech Bronowski.Senator Kazimierz Kutz i dyrektor Wojciech Bronowski.Senator Kazimierz Kutz i dyrektor Wojciech Bronowski.Senator Kazimierz Kutz i dyrektor Wojciech Bronowski.Senator Kazimierz Kutz i dyrektor Wojciech Bronowski.

Niewątpliwie jednym z najważniej−
szych wydarzeń tegorocznego spo−
tkania w Rybniku była I Konferen−
cja Rady Dyrektorów Festiwali Pio−
senki Artystycznej. Miała ona miej−
sce w salach Klubu Energetyka przy
ulicy Podmiejskiej (gdzie odbywał się
zresztą cały Festiwal Piosenki Arty−
stycznej, poza koncertem finało−
wym), w dniach 24−25 lutego 2006r.

Data to ważna, nie tylko dla legen−
dy rybnickiej imprezy, ale także –
miejmy nadzieję – dla przyszłości
amatorskiego ruchu artystycznego w
Polsce. Bo przecież właśnie ten ruch
jest fundamentem polskiej sztuki es−
tradowej. A festiwale, przeglądy i
spotkania (jak zwał, tak zwał) – są
tego ruchu najwidoczniejszymi prze−
jawami. Ktoś chce śpiewać, ktoś chce
słuchać, więc ktoś organizuje...

Festiwali, konkursów etc., służą−
cych wyłącznie lub częściowo piosen−
ce artystycznej,  mamy w Polsce przy−
najmniej kilkadziesiąt. Niektóre z
nich są potężnymi instytucjami na−
rodowej kultury, trwającymi od lat
kilkudziesięciu. Studencki Festiwal
Piosenki w Krakowie, ze swym po−
czątkiem w roku 1962 – jest tej grupy
imprez  największą ozdobą. Ale i Prze−
gląd Piosenki Aktorskiej we Wrocła−
wiu (co prawda w regułach swego
konkursu odwołujący się do profe−
sjonalistów, nie amatorów) i  Zam−
kowe Spotkania z Poezją „Śpiewaj−
my Poezję” w Olsztynie – to imprezy
obarczone piękną tradycją (inicjo−
wane w połowie lat siedemdziesiątych
ubiegłego wieku). Kilka jeszcze kon−
kursów i festiwali, choć mniej zna−
nych – szczyci się kilkunastoletnią
konsekwencją w działaniu.

W tym roku rybnicki Festiwal Pio−
senki Artystycznej dyrektorów Stani−
sława Wójtowicza i Wojciecha Bro−
nowskiego obchodził dziesięciolecie.
Z drugiej strony Polski – piękna pani
dyrektor Bożena Sielewicz – również
ma dziesięciolecie festiwali, jakie or−
ganizuje w Elblągu. Być może pod
wpływem świątecznej atmosfery uda−
ło się zrealizować od dawna czekają−
cy na stosowna chwilę projekt spo−
tkania animatorów i szefów tych i in−
nych festiwali. Do gościnnego Ryb−
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nika przyjechali przedstawiciele im−
prez w Krakowie, Wrocławiu, Elblą−
gu, Olsztynie, Kędzierzynie, Kozieni−
cach, Lublinie, Siemianach, Dobrym
Mieście, Stargardzie Szczecińskim,
Radomiu, Gorlicach, Bytomiu, Świ−
noujściu, Józefowie, Biłgoraju, Byli
też przedstawiciele różnych organi−

zacji (na przykład Stowarzyszenia
Przyjaciół Polskiej Piosenki), byli
dziennikarze...

Było miło i pożytecznie. Choćby
samo wzajemne przedstawienie, tak
konceptów, programów, jak i ludzi –
to wielki kapitał Konferencji. Ale jesz−
cze większy jej sens pokaże się w sierp−

niu, podczas drugiego spotkania, w
Elblągu. Tym razem pokaże się bo−
wiem nie tylko każdy z osobna – ale
objawi całość. Jako przedstawiciel−
stwo środowiska, które by przetrwać
– musi działać wspólnie.

REDAKCJAREDAKCJAREDAKCJAREDAKCJAREDAKCJA
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Piosenka i wiersz lubią odbijać się
echem po zamkniętych, cichych prze−
strzeniach z dala od codziennego zgieł−
ku zindustrializowanych przestrzeni.
Niejaki Piotr Skrzynecki zamykał się na
przykład w piwnicy, co dało w efekcie
legendarne wieczory z poezją, balladą
i niezapomnianą atmosferą.

Lata mijają, a zgiełk się wzmaga, hałas
potężnieje. W poszukiwaniu schronie−
nia można zbłądzić do piwnic artystycz−
nych, zacisza sal kinowych lub nawet
uciec dalej – na przykład do jakże zna−
nej kopalni soli w Wieliczce. Okazuje się,
że tętni ona życiem nie tylko od nawału
wycieczek turystycznych. Co miesiąc
komora Jana Haluszki, położona 135 m
pod powierzchnią, na dwie godziny re−
zerwuje swe wnętrze dla Spotkań w głębi.

Imprezy te nawiązują do tradycji cy−
klicznych spotkań w Piwnicy pod Bara−
nami, są próbą powtórzenia jej kame−
ralnej atmosfery, ale zarazem różnią się
od niej znacznie swoją formą i treścią.
Comiesięczne wieczory są przede wszyst−
kim zaproszeniem do rozmowy. Podział:
widownia – scena otwiera swe sztywne
ramy na rzecz swobodnej atmosfery.
Dyskusja zamieniona jest na anegdotę i
zabawę. Zaproszeni goście: ludzie pió−
ra, aktorzy, fotograficy, piosenkarze i nie
tylko – prezentują swoją twórczość od
tej nieoficjalnej strony, zdradzają aneg−
doty, otrzymują estradowe zadania, a

przede wszystkim włączają się
w rozmowę, którą umiejętnie prowadzą
gospodarze programu.

Za całym przedsięwzięciem stoją
Julian Rachwał (dziennikarz i publicy−
sta TVP 3 Kraków, autor scenariusza
każdego ze Spotkań) i Agnieszka Wo−
lańska (inspektor d.s. historyczno−edu−
kacyjnych z zarządu kopalni). Nato−
miast podczas spotkań dołączają do
nich m.in. Marian Leśny (prezes za−
rządu kopalni), Sylwester Marynowicz
(pisarz i wydawca),  Konrad Pollesch
(fotografik, znany m.in. z portretów
sław profesorskich UJ) i Adam Urba−
nik (scenograf, twórca dekoracji każ−
dego spotkania ).

Tytuł pierwszego wieczoru: Wielcy
znani i nieznani można odczytać jako
przewodnie hasło całego ich cyklu. Sam
pomysł, aby impreza odbywała się w
Kopalni Soli, jest pierwszym przykła−
dem. Wieliczka na co dzień znana jako
atrakcja turystyczna ukazuje się w in−
nym świetle – jako miejsce spotkań z
poezją szeroko rozumianą i promocji
artystów nie tylko z pierwszych stron
gazet. Podziemie kopalni przechodzi
metamorfozę na jeden wieczór w mie−
siącu i pulsuje życiem oraz poezją. Wie−
czory dają szansę spotkania zarówno
takich sław, jak Anna Szałapak, Krzysz−
tof Globisz, Ewa Lipska, Leszek Długosz
czy nawet Robert Makłowicz, ale także

początkujących artystów – zazwyczaj są
to studenci szkół teatralnych i muzycz−
nych. Nie ma zatem sztywnych ram, któ−
re wyznaczałyby, kto i dlaczego mógłby
się tam pojawić. Umożliwia to sama
konstrukcja programu z pogranicza
kabaretu, estrady i wieczoru poetyckie−
go. Każdy wieczór oparty jest przede
wszystkim na pomyśle i dopiero do nie−
go dobiera się scenariusz spotkania.
Wystarczy prześledzić tematy poszcze−
gólnych wieczorów. Widać w nich tak−
że ewolucję programu, od spotkań mo−
notematycznych poświęconych wyłącz−
nie i w całości (np. rzeźbie, fotografii)
– do spotkań zwoływanych pod ogól−
nymi hasłami wieczoru karnawałowe−
go, wieczoru wspomnień, intymnych
okolic... Wszystko w zależności od po−
trzeby chwili i stanu ducha.

Najczęściej tematy nawiązują jednak
do wspomnień –  to wokół nich obra−
ca się przecież idea Wieczorów w głębi.
Odpoczynek w miłym towarzystwie
przy kojących dźwiękach piosenek,
odgrodzenie się od całego tego zgieł−
ku przez atmosferę zabawy i niezwykłą
scenerię kopalni. Słowem spotkanie
homo ludens z homo faber.

Marta MARCZUK
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z Wieliczkiz Wieliczkiz Wieliczkiz Wieliczkiz Wieliczki

ŚPIEWANE Z GŁĘBIŚPIEWANE Z GŁĘBIŚPIEWANE Z GŁĘBIŚPIEWANE Z GŁĘBIŚPIEWANE Z GŁĘBI

Młodziutka autorka informacji za−
mieszczonej obok, dotyczącej zaś naj−
ważniejszego aktualnie przedsięwzię−
cia kulturalnego w sławnym mieście
Wieliczka – nie miała okazji uczestni−
czyć w zbyt wielu  Spotkaniach w głębi.
A szkoda. Nie pominęłaby wówczas
bardzo charakterystycznego dla tego
niezwykłego cyklu programów wątku
śpiewanego. Na łamach „Piosenki”
trzeba go przypomnieć.

Do komory Haluszki Wieliczanie (i
nie tylko, wiele osób przyjeżdża z  nie−
odległego podwielickiego Krakowa)
garną się nie tylko dla niezwykłości
miejsca czy osobliwej – innej niż w

muzeach, ale i innej niż w piwnicz−
nych kabaretach – atmosfery. Przyby−
wają także z nadzieją posłuchania pio−
senek. Od razu trzeba powiedzieć: nie
przebojów, nie tego co modne – ale
piosenek. W głębi zapanowała bowiem
moda na „piosenkę artystyczną”. I jej
młodych twórców i interpretatorów.

Młodzież  piosenkarska pojawia się
W głębi niemal co miesiąc. A impulsem
do jej zapraszania stały się wizyty p.p.
Agnieszki Wolańskiej i Juliana Rachwa−
ła na niezapomnianych Próbach gene−
ralnych, organizowanych przez Jana
Poprawę w krakowskiej piwniczce Fun−
dacji Starego Teatru przy ul. Sławkow−
skiej. Bywalców Prób zapraszano zrazu
z ich promotorem, który z właściwym
sobie młodzieńczym zapałem swych
podopiecznych (zwykle studenterię)
prezentował. Z czasem wszakże, gdy
Poprawy zbrakło (większość niedziel
spędza przecie na festiwalach) – ośmie−
leni ciepłym przyjęciem artyści poja−
wiali się sami. I zawsze z sukcesem!

Kto śpiewał W głębi? Nie wszystkich
pamiętam, ale niektórych – bardzo.
Bywała więc chudzieńka polonistka
Anna Górywoda, śpiewająca piękne
własne teksty (czasem w towarzystwie
świetnego pianisty Tomasza Giedwił−
ło). Bywali studenci krakowskiej PWST:
utytułowana Małgorzata Wojciechow−
ska, przystojny Kamil Smerdel, równie

biegły w śpiewie, jak gitarze Michał
Łanuszka, eteryczna Anna Stela...

Śpiewały dzisiejsze gwiazdy kabare−
tu „Loch Camelot” (a wówczas jesz−
cze adeptki) Jaga Wrońska czy
Agnieszka Grochowicz (też utalento−
wana autorka). Występował dorodny
Mariusz Orzechowski z Hajnówki,
zwany „Oziem”. Bywała urodziwa Jula
Zarycka, córka wielkiego kompozyto−
ra. Śpiewała pełna wdzięku Ewa Szy−
dło, pokazywała swe niezmierzone
możliwości wokalne  Karolina Seroc−
ka. Zachwycała niezwykła poetka pio−
senki Patrycja Kapłon (której ostat−
nio młody i zazdrosny maż zastąpił wi−
downię, niestety)...

Zapewne kogoś pominąłem. Ale już
te kilkanaście nazwisk dowodzi, że
Spotkania w głębi są miejscem, gdzie
cudownie przyjęła się i rozwija „pio−
senka artystyczna”.

W głębi słuchamy artystów. Oby jak
najdłużej.

Jerzy ŁUSKA

Na stronach 40−41 prezentuje−
my zdjęcia z wielickiej imprezy.
Autorem fotografii jest Jan Po−
prawa.
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Michał Łanuszka i Ma−Michał Łanuszka i Ma−Michał Łanuszka i Ma−Michał Łanuszka i Ma−Michał Łanuszka i Ma−
riusz Orzechowskiriusz Orzechowskiriusz Orzechowskiriusz Orzechowskiriusz Orzechowski

Anna Górywoda i TAnna Górywoda i TAnna Górywoda i TAnna Górywoda i TAnna Górywoda i To−o−o−o−o−
masz Giedwiłłomasz Giedwiłłomasz Giedwiłłomasz Giedwiłłomasz Giedwiłło

Sylwester Marynowicz, Konrad Pollesch, prof. Adam Zieliński i Julian RachwałSylwester Marynowicz, Konrad Pollesch, prof. Adam Zieliński i Julian RachwałSylwester Marynowicz, Konrad Pollesch, prof. Adam Zieliński i Julian RachwałSylwester Marynowicz, Konrad Pollesch, prof. Adam Zieliński i Julian RachwałSylwester Marynowicz, Konrad Pollesch, prof. Adam Zieliński i Julian Rachwał
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Małgorzata Wojcie−Małgorzata Wojcie−Małgorzata Wojcie−Małgorzata Wojcie−Małgorzata Wojcie−
chowskachowskachowskachowskachowska

Konsul Republiki Austrii w Krakowie Rembert Schleicher śpiewał w Wieliczce w towarzystwie synaKonsul Republiki Austrii w Krakowie Rembert Schleicher śpiewał w Wieliczce w towarzystwie synaKonsul Republiki Austrii w Krakowie Rembert Schleicher śpiewał w Wieliczce w towarzystwie synaKonsul Republiki Austrii w Krakowie Rembert Schleicher śpiewał w Wieliczce w towarzystwie synaKonsul Republiki Austrii w Krakowie Rembert Schleicher śpiewał w Wieliczce w towarzystwie syna

Ewa Szydło z towarzyszeniem Marcina PartykiEwa Szydło z towarzyszeniem Marcina PartykiEwa Szydło z towarzyszeniem Marcina PartykiEwa Szydło z towarzyszeniem Marcina PartykiEwa Szydło z towarzyszeniem Marcina Partyki
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ze Stargardu Szczecińskiegoze Stargardu Szczecińskiegoze Stargardu Szczecińskiegoze Stargardu Szczecińskiegoze Stargardu Szczecińskiego

KOŁO MŁKOŁO MŁKOŁO MŁKOŁO MŁKOŁO MŁYŃSKIEYŃSKIEYŃSKIEYŃSKIEYŃSKIE

Nie znam na tyle historii zachodnie−
go Pomorza (co to wróciło do macierzy
dzięki wysiłkom czterech pancernych i
psa szarika) by odgadnąć bez trudu, dla−
czego Ogólnopolski Konkurs Piosenki
Poetyckiej w Stargardzie Szczecińskim
nosi podtytuł : „O złote koło młyńskie”.
Domyślam się wszakże, że tajemnica tkwi
w czeluściach minionego czasu. I to tak
głęboko, że żaden przysłowiowy doktor
dudek nie pomoże, trzeba by poprosić
o wyjaśnienie prawdziwego historyka.

Ale furda nazwa, sens ważny. Otóż
stargardzki konkurs – to jeden z tych
najszlachetniejszych pomysłów, które
podtrzymują wiarę w to, że piosenka
należeć też może do sfery kultury, że nie
jest jednym z działów supermarketu. Na
Pomorzu Zachodnim stagardzka impre−
za jest tym mniej więcej, co na Dolnym
Śląsku „Poetycka stajnia” w Dzierżonio−
wie, na Opolszczyźnie „Wrzosowisko”,
w Radzyniu „Oranżeria” i temu podob−
ne przedsięwzięcia. Wszystkie one należą
do cudownego świata wartości i pewnie
dlatego są przystaniami mniejszości...

W Stargardzie konkurs istnieje od kil−
ku lat (w tym roku zorganizowano go
po raz szósty), ale ów „świat wartości”
wyrażanych w piosence – ma tu korze−
nie znacznie głębiej sięgające. O tym
zresztą trzeba by kiedyś napisać odręb−
ny artykulik: jak pan Marian Bęćkowski
rozśpiewywał ongiś stargardzką mło−

dzież, jak  panie Jop (teraz Krysian), Sa−
dowska i Ławrynowicz wygrywały wszyst−
kie konkursy piosenki artystycznej, jakie
istniały w Polsce  nietelewizyjnej dwie
dekady temu, jak miejscowymi siłami or−
ganizowano fantastyczne ogólnopolskie
„warsztaty” dla tych młodych talentów,
którym nie sama kariera była w głowie,
wreszcie jak kolejne pokolenia stargar−
dzian pojawiały się na scenach i scen−
kach. Ta stargardzka tradycja była wy−
raźnie wyczuwalna w czasie tegoroczne−
go Konkursu, który odbył się 22 kwiet−
nia 2006 r. Również dlatego, że artystycz−

nym szefem przedsięwzięcia jest Cecylia
C. Sadowska, jak się okazuje – nie tylko
świetna i utytułowania piosenkarka, ale
też pedagog i animator kultury.

Na konkurs (który oceniać przyjechali
specjalnie profesorowie z samego Kra−
kowa!) zakwalifikowano trzynastkę kan−
dydatów. Oczywiście zgłoszeń było wię−
cej, ale każdy konkurs tego typu zastrze−
ga sobie wstępną selekcję, dzięki czemu
szansę dostają ludzie coś obiecujący.
Tradycją „Koła młyńskiego” bywało, że
wśród nieznanych osób pojawiał się przy−
najmniej jeden prawdziwy klejnot. Przed

Tomasz TELEŚNICKI

Stargardzkie gwiazdy: Ewa Krysian, C.C. Sadowska i Zofia Ław−Stargardzkie gwiazdy: Ewa Krysian, C.C. Sadowska i Zofia Ław−Stargardzkie gwiazdy: Ewa Krysian, C.C. Sadowska i Zofia Ław−Stargardzkie gwiazdy: Ewa Krysian, C.C. Sadowska i Zofia Ław−Stargardzkie gwiazdy: Ewa Krysian, C.C. Sadowska i Zofia Ław−
rynowiczrynowiczrynowiczrynowiczrynowicz
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rokiem zwyciężyła tu – na przykład –
Natalia Sikora ze Słupska, bardziej dziś
publiczności znana jako zwyciężczyni
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wro−
cławiu...

I tym razem mieliśmy do czynienia –
niech mi emfaza będzie wybaczona – z
narodzinami gwiazdy. Bezapelacyjne
zwycięstwo w konkursie odniosła Mag−
dalena Krzywda. Ta młoda chorzowian−
ka, bodajże uczennica szkoły muzycznej
i praktykująca amatorka chorałów gre−
goriańskich, po raz pierwszy pojawiła się
przed rokiem we Włocławku, na OKR
(Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, w
którym jest odrębna kategoria „poezji
śpiewanej”). Ostatnio zaś, w marcu –
osiągnęła finał (a wiec tytuł laureatki)
Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Krzywda
jest pod wieloma względami nadzwyczaj−
na: intonacyjnie tak pewna, że można
do niej dostrajać instrumenty, frazowo
– swobodna, jakby się ćwiczyła w jazzie
(ćwiczy), dykcyjnie naturalna... Może
nieco prostych rezerw jest w jej wokal−
nych improwizacjach czy w scenicznym
obyciu – ale to z pewnością osoba, o
której usłyszymy jeszcze nieraz. Tym bar−
dziej, że ma do pary wspaniałego gita−
rzystę. Sławek Witkowski – bo o nim
mowa – to absolwent gitary w katowic−
kiej Akademii Muzycznej, zawodowy
pedagog. Dla Krzywdy nie jest jedynie
akompaniatorem, jest kreatywnym part−
nerem, który przejmuje jej frazy, inspi−
ruje, buduje dynamiczną dramaturgię
występów. To jeden z najświetniejszych
muzyków, jakich ostatnio usłyszałem w
środowisku „piosenki artystycznej”,
uwierzcie!

W dużej odległości za Krzywdą (i Wit−
kowskim) uplasowała się Iwona Kania z
Wielunia (choć zdaje się na studiach w
Częstochowie). I ona próbuje  śpiewa−
nia „parajazzowego”, chce coś muzycz−
nego dodać do tradycyjnie rozumianej
piosenki. Niestety – nie ma jeszcze po−
mysłu na to co zrobić, nie ma też wiedzy
jak. I Kani pomaga gitarzysta, najwyraź−
niej zainteresowany jazzem, Michał Kar−
bowski. Ta współpraca rokuje pewne
nadzieje, choć pewność artystki, że jest
rzeczywiście Artystką (przez duże A) –
jest przedwczesna.

Jurorzy „Koła młyńskiego” przyznali
Grand Prix Krzywdzie (i Witkowskiemu),

pierwszej nagrody – nie przyznali, drugą
zaś dali Kani (i Karbowskiemu). To od−
powiednia ocena dystansu, jaki dzieli
obie piosenkarki. Daleko za nimi plaso−
wały się – zarówno pod względem kom−
petencji, jak i predyspozycji kolejne lau−
reatki. Trzecie miejsca zajęły (ex aequo)
Aleksandra Meler z Brzozy (koło Byd−
goszczy) i Maria Kostka spod Koszalina.
Wyróżniono Elżbietę Chodorowską z
Gliwic oraz kwartet wokalny „Archet”
ze Stęszewa .

Poza laureatami występowali: Joanna
Szpygiel z Warszawy, Magdalena Lubań−
ska ze Stęszewa, duet Paulina Czujko i
Dorota Gwóźdź z Widuchowej, Joanna
Kałas ze Świecia, Katarzyna Ostrzysz z

Tychowa, tercet „Panaceum” z Chorzo−
wa i Weronika Szypuła ze Stęszewa. Na
recenzowanie za wcześnie.

Konkurs odbywał się w miłym wnę−
trzu Stargardzkiego Centrum Kultury.
Ta sama instytucja przed laty organizo−
wała ogólnopolskie „warsztaty” piosen−
karskie w Barzkowicach i Pęzinie. Jak
szkoda, że już nie organizuje... Ale prze−
cież i konkurs o „Koło młyńskie” – to
także SCK zasługa. Dziękujemy.

TTTTTriumfatorzy: Magdalena Krzywda i Sławek Witkowskiriumfatorzy: Magdalena Krzywda i Sławek Witkowskiriumfatorzy: Magdalena Krzywda i Sławek Witkowskiriumfatorzy: Magdalena Krzywda i Sławek Witkowskiriumfatorzy: Magdalena Krzywda i Sławek Witkowski

fot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawa
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BITWA POD GORLICAMIBITWA POD GORLICAMIBITWA POD GORLICAMIBITWA POD GORLICAMIBITWA POD GORLICAMI

Na przełomie kwietnia i maja (z tra−
dycyjnym szczytowaniem w dniu dru−
giego maja) odbył się jeden z bardziej
znanych konkursów piosenki artystycz−
nej, noszący nazwę XII Poetycko – mu−
zyczna bitwa pod Gorlicami. To jeden
z niewielu konkursów nazwanych tak
„bojowo”, zazwyczaj rywalizacje okre−
śla się łagodniej... A już bez żartów: to
impreza, która czci smutną rocznicę
wielkich bitew Wielkiej Wojny. Właśnie
w okolicach Gorlic uczestnicy tej bitwy
(bitew) spoczywają dziś na niezliczo−
nych cmentarzach i cmentarzykach...

W Gorlicach szuka się – jak w więk−
szości tego typu konkursów – uzdol−
nionych amatorów, którzy później (na
przykład nominowani do krakowskie−
go finału Studenckiego Festiwalu Pio−
senki) mogliby wzbogacić dość skrom−
ne kadry wykonawców „piosenki arty−
stycznej”. Jest też gorlicki konkurs
okazją do debiutu dla miejscowej (są−
deckiej) młodzieży artystycznej.

Przez wiele lat animatorem imprezy
był Bogusław Diduch, pedagog i mu−
zyk, ongiś założyciel i szef „kultowego”
że tak powiem zespołu „Ostatnia wie−
czerza w karczmie przeznaczonej do
rozbiórki”. W tym to zespole Diduch
wychował Mirosława Czyżykiewicza, dziś
jednego z największych polskich arty−
stów estrady. Czyżykiewicz, urodzony
Gorliczanin – jest też „od zawsze” juro−

rem „Bitwy” (a często sędziują w niej
też Jerzy Satanowski i Jan Poprawa).
Zaś organizatorem festiwalu – dopeł−
nijmy protokołu – jest ostatnimi laty
pani Ewa Plucińska, jak Czyżykiewicz –
plastyczka, którą też (choć w inny nie−
co sposób) opętała piosenka.

W tegorocznym konkursie wystar−
towało 19 „podmiotów wykonaw−

czych”. Wymienię po kolei: Martyna
Ciecieręga z Bytomia; Justyna Kuciel z
Nowego Sącza; Rafał Fudala z Gorlic;
Klaudia Kozień z Gorlic; Zuzanna
Markowicz z Gorlic; Kamila Plucińska
z Gorlic; Danuta Gad z Nowego Są−
cza; zespół „Dwa tygodnie” z Łęczycy;
Mirka Żak z Radzionkowa;  zespół „Lu−
dzie deszczu” z Barczewa; Dominika

„Bitwę pod Gorlicami” z wdziękiem prowadziła red. T„Bitwę pod Gorlicami” z wdziękiem prowadziła red. T„Bitwę pod Gorlicami” z wdziękiem prowadziła red. T„Bitwę pod Gorlicami” z wdziękiem prowadziła red. T„Bitwę pod Gorlicami” z wdziękiem prowadziła red. Teresa Drozdaeresa Drozdaeresa Drozdaeresa Drozdaeresa Drozda
fot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawa
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Jaczmińska z Bytomia; zespół „Fok” z
Kielc; Agnieszka Grochowicz z Krako−
wa; Alek Berkowicz z Rzeszowa; zespół
„Galeria” z Ustronia; Monika Załoga
ze Szczecina; zespół „Zaraz” z Gorlic;
duet Agata Myśliwiec i Krzysztof Żabka
z Krakowa; zespół „KMT Turek” z Tur−
ka. Spora grupa.

Konkurs – to rywalizacja i rozstrzy−
gnięcia. Zwyciężczynią tegorocznej „Bi−
twy” została dobrze skądinąd znana
aktorko−poetka Agnieszka Grochowicz.
Drugiego miejsca nie przyznano, za to
trzecie – zmultiplikowano: otrzymali je
Danuta Gad, bardzo efektowna i peł−
na temperamentu wychowanka pana
Porzucka, stałego wychowawcy sądec−
kich talentów , a także dwa zespoły –
„KMT Turek” i „Ludzie deszczu”. W
tym ostatnim szczególnie dobre wraże−
nie zrobiła frontmenka, wokalistka
Magda Łowkiel.  Zapamiętajcie jej na−
zwisko. Wyróżnienia otrzymali” Domi−
nika Jaczmińska (niedawno laureatka
radomskiej „Łaźni”), Alek Berkowicz z
zespołem, szantopodobna grupa „Fok”
i zespół „Dwa tygodnie”.

Wiele osób spodziewało się, że sma−
kosze „piosenki aktorskiej” p.p. Popra−
wa i Satanowski faworyzować będą stu−
dentów krakowskiej PWST, skądinąd
wielokroć już gdzieś nagradzanych
(Żak, Myśliwiec, Żabka). Tymczasem
żadna z tych osób nie została nawet
wymieniona w protokole. Jak powie−
dział jeden z profesorów: „aktorstwo
to nie są miny i ruchy”. Rzeczywiście,
od adeptów aktorstwa wymagamy cze−
goś więcej, niż pokazali w Gorlicach.

Ale generalnie był to konkurs cie−
kawy, pełen ludzi młodych i ambitnych,
mających w większości dobre warunki
do śpiewania. Być może któreś z wy−
mienionych tu nazwisk usłyszymy więc
wkrótce. Na pewno na Studenckim
Festiwalu Piosenki jesienią usłyszymy
Danutę Gad, Dominikę Jaczmińską i
„Ludzi deszczu”. A potem sprawdzimy,
jak kilka miesięcy od nominacji na
nich wpłynęło.

Za rok trzynasta „Bitwa” w Gorli−
cach. Spotkamy się tam na pewno.

nasze lektury

Hanna Banaszak, ZAMIENIE SA−
MOLUBIE NA SZCZODRUCHY,
Kraków 1999, Oficyna Konfraterni
Poetów

Zastanawiająca książeczka. Bardzo
ładna okładka, z fotografią drzew wy−
ciągających bezlistne konary do ja−
kiegoś nieistniejącego słońca. Bar−
dzo artystyczne zdjęcie, stanowiące
potem czarno−biały motyw graficzny

każdej parzystej
stronicy. Au−
torką tej foto−
grafii jest Han−
na Banaszak.
Jest również au−
torką tekstów
wypełniających
110 stron tomi−
ku. Niestety –
teksty są znacz−

nie mniej interesujące od fotogra−
mu z okładki.

Hanna Banaszak jest cenioną pio−
senkarką, urodziwą i spełnioną w życiu
zawodowym i osobistym kobietą. A
jednak przeglądając jej debiutancką
ksiażkę poetycką odnieść można wra−
żenie, że dość często nudzi się. I z
nudów zapisuje co jej wpadnie do gło−
wy. Nie są to zazwyczaj jakieś szcze−
gólnie głębokie przemyślenia. To ra−
czej tylko skojarzenia. Jako osoba wraż−
liwa na dźwięk – autorka postanowiła
pobawić się nazwami polskich miej−
scowości. Rozmaite takie Windy, Klę−
ki, Zawały, Rozkochowy, Ubocze, Go−
niądze czy Samoklęski... Robi z nich
tytuły, wplata w tekst, stara się nimi
rozśmieszać albo rozczulać.

To pomysł taki sobie, zwłaszcza że
operowanie językiem przychodzi au−
torce znacznie trudniej, niż wyłapy−
wanie osobliwych nazw. Co gorzej –
po kilku tekstach odnieść można wra−
żenie, że o nic na prawdę nie chodzi.
Że to taka gra, na siłę ciągnięta aż do
zapełnienia wszystkich drukarskich
użytków.

Nie, nie jest to złe. Tylko takie ja−
kieś – zbędne. Ale ludzie to kupią.
Artystka wyróżni się w swym środowi−
sku (ileż bowiem bowiem śpiewaczek
pisze wiersze? Owszem, Dorota Sta−
lińska – ale znacznie gorsze). Dobrze
też, że wielce zasłużona Konfrater−
nia Jacka Lubarta Krzysicy odnotuje
wreszcie komercyjny sukces. Choć –
żal jakiś ściska – wypuściła w świat tyle
lepszych wierszy...

Grzegorz  WESOŁOWSKI

Andrzej Jędryczkowski, „ZAKOŃ−
CZENIE”. MOJE PEREGRYNACJE
Z WOJTKIEM BELLONEM, Busko−
Zdrój 1999, Wyd.Towarzystwo Miłośni−
ków Buska−Zdroju

Z okazji I Przeglądu Piosenki im.
Wojtka Bellona ukazała się niewielka
książeczka poświęcona temu artyście.
O dziwo – to pierwsza książka o Bello−
nie w ogóle! A wydawałoby się, że le−
gendarna postać, której pieśni śpie−
wają wszyscy, zaś imię wymieniane jest
w niezliczonych okazjach – zasługuje
na monografię. Co więcej – kilku po−
ważnych autorów monografie takie za−
powiada. Na razie jednak – kontentu−
jemy się tekstem Andrzeja Jędryczkow−
skiego.

Autor był zrazu nauczycielem, po−
tem znajomym i przyjacielem Bello−
na. Książka jest rodzajem osobistego
wspomnienia, napisanego w roku
1989, bardzo amatorsko. I nie mam tu
pretensji o oczywistą u nieprofesjo−
nalisty przyciężkawość stylu, czy zwy−
czajne gadulstwo. Pretensje mógłbym
wyrazić w sprawie daleko ważniejszej:
otóż mianowicie z pracy Jędryczkow−
skiego nie wynika w żadnej mierze
format, ani nawet charakterystyka
istotnych przymiotów i wad Wojtka
Bellona. To opis kilku prywatnych sy−
tuacji i zbiór dość powierzchownych
uwag, nie wnoszących nic nowego.
No, może wspomnienia Jędryczkow−
skiego dodają kilka mniej istotnych
informacji o życiu twórcy „Bukowiny”...
Jednak tekst taki miałby doskonałe
miejsce w zbiorze wspomnień, w por−
trecie tworzonym przez kilka osób,
znających bohatera z różnych stron.

Nie można mieć pretensji do auto−
ra wspomnienia, tym bardziej, że nie
ma szans by je poszerzył (zmarł jesie−
nią ubiegłego roku). Redaktorzy po−
zycji odczuwali widać niedosyt  z tego
impresyjnego wspomnienia, bowiem
dołączyli doń artykuł Leszka Marciń−
ca „Requiem dla Wojtka Bellona”, dwa−
naście tekstów Bellona oraz nieco ar−
chiwalnych fotografii. Nieco jednak
zaniedbali redakcję tekstu: koniec jest
zupełnie kuriozalny...

A jednak generalnie chwalę Towa−
rzystwo Miłośników Buska−Zdroju za
pomysł. Mimo wszelakich obiekcji to
dzięki buskim działaczom mamy prze−
cież tę książkę. Mamy pierwszy więk−
szy opis artysty, który nie tylko dla
swego rodzinnego Buska znaczy tak
wiele. Jestem pewien, że książeczka
ta stanie się niezmiernie ważną i ser−
deczną pozycja w biblioteczkach
mieszkańców „krainy łagodności”.

Tomasz TELEŚNICKI
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Skrót brzydki, impreza ładna. Pod
owąż „fipą” kryje się bowiem Ogólno−
polski Festiwal Interpretacji Piosenki
Aktorskiej. Taki festiwal odbył się po
raz siódmy w Bydgoszczy, w dniach 14−
15 maja 2006 r.

Po prawdzie – to i rozwinięcie skró−
tu wydaje się dość garbate. Wiadomo
przecież, że coś takiego jak „piosenka
aktorska” nie istnieje, że to tylko mar−
ketingowy pomysł szefów wielkiej im−
prezy, organizowanej od trzydziestu lat
we Wrocławiu. Tak naprawdę idzie o
aktorską interpretację – nawet Przegląd
Piosenki Aktorskiej, który ów durny ter−
min wylansował – swój konkurs nazywa
przecież „konkursem aktorskiej inter−
pretacji piosenki”. Ale jak zwał, tak zwał.
Ważne co w środku.

A w środku „fipy” było dość cieka−
wie. Najpierw odbył się konkurs (połą−
czony z oczyszczającą rozmowa uczest−
ników z jurorami, podczas której ci
pierwsi nie wiedzieli jak wytrzymać bez−
miar warsztatowych uwag i krytyki),
drugiego dnia specjalny koncert przy−
gotowany tradycyjnie przez organiza−
tora festiwalu, znakomitego animato−
ra teatrów i wychowawcę piosenkarzy
– pana Romana Baranowskiego z byd−
goskiego Pałacu Młodzieży. O tym dru−
gim członie powiemy wszelako tyle, że
się odbył i spotkał z uznaniem. Skupi−
my się natomiast na konkursie.

Darina Gapych – najpopularniejsza kijowianka w BydgoszczyDarina Gapych – najpopularniejsza kijowianka w BydgoszczyDarina Gapych – najpopularniejsza kijowianka w BydgoszczyDarina Gapych – najpopularniejsza kijowianka w BydgoszczyDarina Gapych – najpopularniejsza kijowianka w Bydgoszczy

Jan PRZYSTAŚ
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Wystąpiło (po selekcji wstępnej)
dwanaście osób.  W znacznej części byli
to studenci (a właściwie − studentki) wy−
działu wokalno−aktorskiego bydgoskiej
Akademii Muzycznej. To najważniejsza
uczelnia w tym regionie, kształcąca pro−
fesjonalnych śpiewaków. Nic dziwnego,
że jej wychowankowie próbują sił także
na estradzie. Jako pierwsza śpiewała
Lucyna Białas z Bydgoszczy, niestety
nieprecyzyjna jeśli idzie o intonację, za
to rwąca tekst na strzępy, niezależnie
od zawartego w nim przez autora sen−
su. Porażka. Jako druga śpiewała Mał−
gorzata Adrowska z Grudziadza. Ta po−
kazała świetne warunki głosowe, ale też
dowiodła, że śpiewania i interpretacji
trzeba się uczyć. Szkoda. Trzecia kon−
kurentka, Dorota Chojnacka wyróżni−
ła się czerwonymi pończochami i abso−
lutnym idiotyzmem „pomysłów inter−
pretacyjnych”, zapewne podsuniętych
przez akompaniatora, któremu wyda−
je się, że jest jazzmanem. Sama piosen−
karka – nadaje się do nauki. Jako czwar−
ta wystąpiła Magdalena Daszkiewicz:
pozbawiona wdzięku, dzidzibudząca,
wyobrażająca sobie aktorstwo jako ze−
staw min i gestów.  Klęska! Potem tro−
che lepiej: Agata Walczak z Bydgosz−
czy, „gra że śpiewa”, pokrywając pomy−
słem i dystansem kłopoty z wokalną tech−
niką. Po niej Aleksandra Choynowska
z Grudziądza, kolejna wychowanka p.
Zbigniewa Poliszczuka (to znany in−
struktor). To też ciekawy materiał do

nauki, choć do zrobienia jest wiele, na
razie to taka wagnerowska Walkiria, tyle
że amatorska.

Jako siódmy pojawił się Adrian Szej−
ka z Dzierżoniowa. Widać u niego było
jakieś estradowe doświadczenie, widać
wyraźny postęp w stosunku do wystę−
pów na innych konkursach. – Szejka do−
rósł – usłyszeć można było na widowni.
Na smutnym pustkowiu polskiej estra−
dy, gdzie mężczyznami mianuje się na−
wet p. Ulanowskich (czy tak jakoś) –
Szejka to brylant. Oszlifować koniecz−
nie! Kolejnej uczestniczce, jaką była
Magdalena Skawińska  z Bydgoszczy –
sam szlif nie wystarczy. To jest osoba
obiecująca, w sensie dźwiękowym śpie−
wająca całkiem dobrze. Przydałoby się
jednak coś ze świadomości, jakże przy−
datnej do interpretacji tekstów...

W każdym konkursie zdarza się jakiś
„wypadek przy pracy”. Tym razem –
okazał się nim występ panny Marty Lau
z Białych Błot. Kuriozum! Mimo do−
brego akompaniatora (Robert Robasz−
kiewicz) p. Lau pokazała wszystko, cze−
go na estradzie nie wolno. No, może
poza defekacją. Rzadko występ daje się
opisać krótkim  zdaniem: wszystko źle.
Tu – byłaby to najłagodniejsza z ocen.
Na tym tle sympatię wzbudziła kolejna
kandydatka, Aleksandra Meler. Mimo
dość trudnych warunków scenicznych,
nadmiernego „luziku”, wielu nieczysto−
ści – dźwięczała całkiem przyjemnie. A
znów Anna Baran z Bydgoszczy – to

poprawne studium wokalne, dowodzą−
ce, że piosenka dla wielu śpiewaczek to
zadanie zbyt subtelne.

Tuż przed końcem stał się cud. Wy−
stąpiła kolejna studentka bydgoskiej
Akademii Muzycznej Darina Gapych.
To laureatka specjalnej nagrody na te−
gorocznym  Przeglądzie Piosenki Ak−
torskiej we Wrocławiu, na tle całego
tegorocznego towarzystwa w Bydgosz−
czy – postać z innego świata. Fantastycz−
ne warunki głosowe, nadzwyczajna po−
wierzchowność, instynkt komediowy,
jakiego pozazdrościć by jej mogły kole−
żanki kończące uczelnie w pełni aktor−
skie. Do tego świetne pomysły interpre−
tatorskie: „Aria do głupoty” Brela zre−
alizowana została przez Gapych (i jej
akompaniatora, pianistę Tomasza
Świerka z Elbląga) jako kpina z manier
jej profesorek – prowincjonalnych śpie−
waczek operowych. Do Bydgoszczy
przyjeżdżać warto. Choćby po to, by
co jakiś czas odkryć nowa gwiazdę.
Gwiazda Gapych. Tak, to brzmi dobrze.

Gapych została oczywiście laureatką
konkursu. Drugie miejsce zajął Szejka,
trzecie – Baran i Walczak (ex aequo).
Wyróżniono Choynowską i Skawińską.
No i wspomnianego pianistę Tomasza
Świerka. Słuszny werdykt.

Jan PRZYSTAŚJan PRZYSTAŚJan PRZYSTAŚJan PRZYSTAŚJan PRZYSTAŚ
fot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawa
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NAJWAŻNIEJSZY JESTNAJWAŻNIEJSZY JESTNAJWAŻNIEJSZY JESTNAJWAŻNIEJSZY JESTNAJWAŻNIEJSZY JEST
POMYSŁPOMYSŁPOMYSŁPOMYSŁPOMYSŁ

Górny Śląsk nie kojarzy się nam nad−
miernie z „piosenką artystyczną”. Choć
właściwie – to nie wiadomo dlaczego?
Przecież na Śląsku znajduje się Rybnik
– jedna z niekwestionowanych stolic
tego szczególnego zjawiska. Przecież  na
Śląsku działają gwiazdy artystycznej es−
trady, z Elżbietą Okupską, Maria Mey−
er, „Mumio” itd. (a na obrzeżach miesz−
ka i pracuje jedna z najświetniejszych
dziś artystek polskiej piosenki – Iwona
Loranc). Na Śląsku funkcjonuje  jeden
z niewielu polskich teatrów muzycz−
nych. I tak dalej...

A jednak skojarzenie Górnego Śląska
i piosenki przebiega w myślach Polaka
zupełnie innym tropem: tropem barbór−
ki i karczmy piwnej, albo zwierzęcego
ryku najprzeróżniejszych riedloidów imi−
tujących hałaśliwie bluesa. Piosenka ar−
tystyczna, aktorska, literacka itp. – to w
potocznej opinii coś, co kojarzy się ra−
czej z przytulnymi piwniczkami Krako−
wa czy scenkami Wrocławia. No, ewen−
tualnie z zamkiem w Olsztynie...

Tym większe i bardziej radosne było
dla mnie – człowieka który nie miał szczę−
ścia jeszcze zasłużyć na miano Ślązaka −
spotkanie z Gliwicami, w pewien sobot−
ni wieczór majowy. Przypadały właśnie –
jak to dwudziestego maja – imieniny Ber−
narda i Bazylego, słońce grzało cudnie.
Centrum starych Gliwic pełne było lu−
dzi, wygrzewających się w wiosennym

ciepełku. A potem – rozchodzących się
niespiesznie w około rynkowe zaułki.

A w nich – sensacja, rewelacja! W kil−
ku miejscach uliczki przegrodzone były
małymi, acz profesjonalnie przygotowa−
nymi (nagłośnienie, światła, zadaszenie
etc.) estradkami. A na nich od osiemna−
stej zaczęli pojawiać się artyści. Tu za−
brzmiała wokalistyka jazzowa, ówdzie
zaskrzeczał blues domowej roboty, gdzieś
jeszcze od czarnawych ścian odbił się
operetkowy kuplet...

W pięciu czy może sześciu miejscach
starego centrum rozbrzmiały muzyką
„grające uliczki” Równolegle – a nie ko−
lidując ze sobą – przez cztery wieczorne

godziny (a w dzień później – jeszcze czte−
ry, z nowymi artystami) gliwiczanie mo−
gli za darmo słuchać. Co ważniejsze:
wybierać i słuchać. Na pomysł „grają−
cych uliczek” wpadły władze Gliwic, naj−
wyraźniej mające na uwadze nie tylko
cielesną, ale i duchową satysfakcją swych
wyborców.  Projekt – jak mi powiedzia−
no – realizowany jest od lat, zawsze pod
jednym, zmieniającym się hasłem. W tym
roku hasłem wywoławczym były „festi−
wale”. Operetkowe arie nucono więc
pod sztandarem festiwalu kiepurowskie−
go w Krynicy, „poezję śpiewaną”  w swo−
isty sposób symbolizowały „spotkania
zamkowe” w Olsztynie. I tak dalej. Mnie,
od lat wielbicielowi nie tylko pięknych
pieśni, ale i pięknych kobiet – przycią−
gnęła uliczka Krótka, na której prof. Jan
Poprawa, przewodniczący Jury tego−
rocznego Przeglądu Piosenki Aktorskiej
przedstawiał postaci z tym wrocławskim
wydarzeniem związane. Struktura wie−
czoru była dość prosta: artystki wykony−
wały po kolei własne półrecitale. Była
więc nie tylko okazja  słuchania, ale i
tego, co w festiwalach ludzie tak lubią:
porównywania. Porównywanie pomaga
słuchaczom podjąć estetyczne wybory,
więc trudno je lekceważyć.

Najpierw wystąpiła Beata Paluch, ak−
torka Starego Teatru. Z akompaniamen−
tem Janusza Butryma (p) pokazała re−
pertuar bardzo zróżnicowany, od do−

Agnieszka GreinertAgnieszka GreinertAgnieszka GreinertAgnieszka GreinertAgnieszka Greinert

Tomasz TELEŚNICKI
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skonale znanych piosenek z kabaretu
„Starszych Panów” (zwłaszcza piosenek
Kaliny Jędrusik, której p. Beata poświę−
ciła niedawno oryginalny spektakl), przez
klasykę pieśni aktorskiej (śpiewaną za
Edith Piaf i Ewą Demarczyk) – po trud−
ne i mało „przebojowe”, choć przepięk−
ne kompozycje męża, Andrzeja Zaryc−
kiego. Ocena (także publiczności, po
brawach sądząc) – duży plus.

Kolejną weteranką wrocławskich prze−
glądów, przedstawiona na scence w Gli−
wicach – była łodzianka Agnieszka Gre−
inert. Ta piękna artystka związana jest z
Teatrem Muzycznym w swym mieście,
ale bardziej kojarzymy ją z pracą peda−
gogiczną w łódzkiej PWSTFiTV. Trzy−
krotna uczestniczka (a dwukrotna lau−
reatka) PPA uprawia bardzo sprawnie
„aktorstwo pokazywane”. W nim każde
zdanie, nawet każde słowo dopełnione
jest gestem. Nieco tego za dużo, nieco
przypomina prognozę dla niesłyszących
– ale przyznać trzeba, że publiczności
się podoba. Na fortepianie towarzyszył
łodziance Witold Janiak.

Kolejną laureratką Przeglądu Piosen−
ki Aktorskiej była niedawna absolwent−
ka PWST w Krakowie Dominika Bu−
czek. Z akompaniamentem prof. Ole−
ga Sznicara (p), Grzegorza Ziernickie−
go (dr) i Krzysztofa Cybulskiego (gb)
zabawna ta komediantka wykonała frag−
menty swego dyplomowego recitalu,
napisanego przez prof. Janusza Grzy−
wacza do tekstów Wiesława Dymnego.

O samym recitalu (tu były tylko frag−
menty) warto kiedyś napisać, zwłaszcza
gdy się przez wiek ucukruje, bo to
przedsięwzięcie poważne. Buczkówna
– poprzebierana w kostium Pierrota,
przedzierzgająca się na scenie w kruchą
dziewczynkę – podobała się nie mniej,
niż jej urodziwa poprzedniczka. Ja wie−
działem, że tak będzie.

Magdalena Krzywda z Chorzowa – to
odkrycie tegorocznego PPA (potem
dopiero przyszły jej nagrody na kilku
konkursach „piosenki poetyckiej”).
Dziewczyna znikąd – a śpiewa fantastycz−
nie. Oczywiście – jest to bardziej piosen−
karstwo, niż aktorstwo (nawet „śpiewa−
ne”). Brak w tym jednolitości stylistycz−
nej, pojawia się standard jazzowy (bar−
dzo dobrze!) obok własnej próbki „umu−
zycznienia” wierszy ks. Jana Twardow−
skiego. Ale Krzywda to talent potężny,
który przyniesie nam niejeden jeszcze
moment szczęścia. Pierwszy raz słysza−
łemją w dłuższym koncercie, i natych−
miast stałem się jej wielbicielem. A o tym,
by w dwóch zdaniach opisać grę jej gita−
rzysty, p. Sławka Witkowskiego – mowy
nie ma. To artysta wprost fantastyczny!

Kolejny recital na Krótkiej dała
Agnieszka Grochowicz, warszawianka z
Krakowa, ostatnio gwiazda kabaretu
„Loch Camelot” (który zajął w Krako−
wie miejsce ongiś artystycznie zajmowa−
ne przez „Piwnicę pod Baranami”) .
Grochowicz to nie tylko dobra, facho−
wa aktorka, to nie tylko wokalistka o spo−

rym potencjale i temperamencie – ale
także ciekawa poetka. Co w jej niewąt−
pliwej karierze okaże się największym
atutem – czas pokaże. Na razie jest do−
brze. To był – sądząc po oklaskach –
kolejny, piąty plus tego wieczoru! Grał
Dawid Rudnicki (p).

A na koniec, z akompaniamentem
taśmy niestety, zaśpiewała Cecylia Ce−
lina Sadowska. Co się działo!  CCS,
ongiś zdobywczyni drugiej nagrody na
Przeglądzie Piosenki Aktorskiej, ostat−
nimi laty uciekła na szczególną emi−
grację, mieszka i pracuje w Stargar−
dzie Szczecińskim (gdzie współtworzy
m.in. festiwal „O złote koło młyńskie”).
Być może dlatego o niej tu i ówdzie
zapomniano. Ale jest to przecież jed−
na z najbieglejszych, obdarzonych fan−
tastycznymi warunkami głosowymi i
scenicznymi (z rezerwą odnoszę się
tylko do niektórych jej scenicznych ko−
stiumów) piosenkarka! Śpiewa w stylu
„wielkiej estrady”, z krystaliczną
dykcją, z darem wciągania słuchaczy
w snutą opowieść. Repertuar ma dość
eklektyczny (od Satanowskiego do
Rubika, od Baudelaire’a  po Muchę).
Ale to świetna artystka, słowo daję.

Pod koniec koncertu nad Gliwicami
rozciągnęły się chmury, zaczęło padać.
Tu i ówdzie uliczki opustoszały. Ale ulica
Krótka, choć wypełniona piosenkami i
artystami, co niezbyt wdzięczą się i za−
biegają o poklask – wypełniona była do
ostatniego dźwięku. To był sukces. Po−
noć w dzień później (imieniny Kryspina
i Tymoteusza, jeśli się nie mylę) prof. Ste−
fan Brzozowski, prezentujący na tej sa−
mej estradce „poezję śpiewaną” (m.in.
lubelską „Federację” i olsztyński „Czer−
wony Tulipan”) również miał sukces.

Więc jak to jest? Czy naprawdę „pio−
senka artystyczna” to staroć, która niko−
go nie obchodzi? I naprawdę tłum nie−
letnich Dodek napierający na parkan –
to jedyna publiczność, dla której warto
robić koncerty? Dzięki władzom Gliwic
(i Tomkowi Belerowi, impresariowi „uli−
czek”) – wiemy, że nie. I dziękujemy.

fot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawa

Najważniejszy jest pomysł...Najważniejszy jest pomysł...Najważniejszy jest pomysł...Najważniejszy jest pomysł...Najważniejszy jest pomysł...



50

Kamila MOMOT

z Oświęcimiaz Oświęcimiaz Oświęcimiaz Oświęcimiaz Oświęcimia

KTO TO SPRAWIŁ…?KTO TO SPRAWIŁ…?KTO TO SPRAWIŁ…?KTO TO SPRAWIŁ…?KTO TO SPRAWIŁ…?

Festiwali poezji śpiewanej i piosenki
artystycznej jest wiele. Jedne o zasięgu
ogólnopolskim, inne regionalne, a jesz−
cze inne skierowane do konkretnej gru−
py wiekowej, spotkania rodzin muzyku−
jących, przeglądy piosenek turystycz−
nych, czy nawet kultury ekologicznej.
Typów wiele, konkurencji również. W
tej wielowymiarowości i multiplikacji
wydarzeń wydaje się, że tylko jedno jest
pewne, jedno jest niezmienne – widow−
nia i prawdziwi miłośnicy tego jakże spe−
cyficznego typu muzykowania. Może to
kwestia subtelnej wrażliwości, pragnie−
nia głębszych doznań estetycznych,
potrzeba mówienia i śpiewania o tym,
co najważniejsze, niejednokrotnie po−
mijane i lekceważone – o miłości.

Dla Marii Kwaśniak i Joanny Kaspe−
rek−Szymonik inspiracją stali się ludzie
lubiący śpiewać i mówić poezję. Potem
powstał pomysł tematycznego sprofilo−
wania festiwalu, i tak pojawił się temat
miłość, a skoro miłość to w maju. Ro−
mantyczno−miłosna tematyka została na
stałe wpisana w Spotkania Recytatorów
i Śpiewających Poezję „Amor spra−
wił…”, które  odbywają się corocznie
od 1993 roku w Oświęcimiu. Spytałam
czym dla nich są te Spotkania.

 – „Amor sprawił…” dla mnie to radość
ogromna połączona ze szczyptą niepokoju,
garścią wzruszeń i odrobiną nadziei – mówi
Maria Kwaśniak.

– Bardzo mnie cieszy to, że pomimo wszech−
ogarniającego wszystkich pośpiechu, mimo
tylu spraw zaprzątających umysł, ludzie chcą
spędzić tutaj z nami odrobinę czasu – doda−
je Joanna Kasperek− Szymonik.

„Spotkania…” początkowo miały
wymiar lokalny, powoli przekształciły się
jednak w imprezę o zasięgu wojewódz−
kim, regionalnym, aż zdobyły miano
konkursu ogólnopolskiego. Pomysło−
dawczynie bronią się jednak przed trak−
towaniem „Amor sprawił…” wyłącznie
w kategoriach konkursu. Choćby po−
przez sam fakt, że konkurs w całości
dotyczy poezji miłosnej, o miłości i dla
miłości, każde coroczne spotkanie ma
wymiar przyjacielskiego zebrania ludzi
o specyficznej wrażliwości i duszy arty−
stycznej, nie jest to stricte konkurs i za−
wody, choć nagrody dla uczestników
są oczywiście przewidziane. Elementem
wyróżniającym festiwal w Oświęcimiu
jest zapewne nietypowa atmosfera. Ju−
rorzy są – owszem, ale nie są to tylko
wybitni artyści, specjaliści i wielkie na−
zwiska, ale przede wszystkim ludzie przy−
jaźni młodym artystom, ludzie otwarci
i tacy, którzy chcą dzielić się swoim do−
świadczeniem i stażem scenicznym. W
poprzednich latach byli to m.in. Jacek
Wójcicki, Beata Rybotycka, Michał Ba−
jor, a w tym roku XIV „Spotkaniom…”
towarzyszył koncert zespołu „Stare
Dobre Małżeństwo” oraz spektakl Jana

Peszka „Scenariusz dla nieistniejącego,
lecz możliwego aktora instrumentalne−
go”.  Jurorzy nie tylko oceniają, ale rów−
nież radzą, podpowiadają, tłumaczą
błędy i chwalą zalety – jednym słowem
uczestnicy konkursu prócz występu
mają możliwość spotkania się i obco−
wania ze swoimi autorytetami i wzora−
mi na quasi warsztatach recytatorskich.
Zwyczajem stały się również występy
zaproszonych gości dla tutejszej pu−
bliczności w Oświęcimskim Centrum
Kultury (OCK), bo właśnie tam cały
„Amor…” się odgrywa. O wyjątkowo−
ści tego „konkursu−niekonkursu” może
świadczyć również fakt, że zgłoszenia
uczestników nie są przyjmowane na
podstawie nadesłanych próbnych na−
grań. Daje to możliwość zaprezentowa−
nia się każdemu, kto chce mówić i śpie−
wać o miłości. Inną ważną kwestią jest
fakt, iż jak mówią inicjatorki: – Nigdy też
w naszych głowach nie zrodził się pomysł
utworzenia odrębnej kategorii konkursowej
dla osób niepełnosprawnych, nigdy o tym
nie pomyślałyśmy. Ale pomyślano o tym,
aby cześć konkursowa nie ograniczała
się wyłącznie do występów kolejnych
uczestników. Wprowadzono elementy
zwane przez organizatorki „przerywni−
kami”. – Cieszy, że nasze „przerywniki”, po−
myślane jako element antystresowy – „od−
dech” pomiędzy poszczególnymi prezentacja−
mi konkursowymi, wykonywane przez gru−
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py Infinitas i Wariant M, są tak ciepło i
życzliwie przyjmowane przez uczestników
Spotkań i publiczność. Nadają imprezie bar−
dziej charakter zabawy niż konkursu – tłu−
maczy Maria Kwaśniak.

Dyrektor OCK Piotr Matusiak zwró−
cił uwagę na jeszcze jedną ważna spra−
wę. Organizatorzy nigdy nie musieli się
obawiać o swoją widownię i o niską fre−
kwencję. W czasie całego roku działal−
ności grup artystycznych istniejących
przy OCK Infinitas i Wariant M publicz−
ność, nie tylko ta oświęcimska, jest
uwrażliwiana na tego typu doznania
artystyczne. Stworzyła się swego rodza−
ju, wierna, oddana widownia, która rok
po roku zapełnia salę OCK na majo−
wym „śpiewaniu i mówieniu o miłości”
z Amorem w tle.

– O niepokojach nie chcę dużo mówić,
postaram się myśleć pozytywnie. O nadzie−
jach również, aby nie zapeszyć. Natomiast,
jeśli chodzi o wzruszenia? – to one zwykle
towarzyszą radości. Zatem nade wszystko ra−
dość. To ją przecież niesie z sobą mówienie,
śpiewanie i słuchanie…o miłości – mówi
Maria Kwaśniak. A dyrektor Piotr Ma−
tusiak zapytany przeze mnie, o czym nie
mogę zapomnieć pisząc ten artykuł bez
zastanowienia (śmiejąc się) odpowie−
dział: – Proszę nie zapomnieć dodać, że to
najlepszy festiwal na świecie. Pod czym się
podpisuję dodając, że za rok w maju
„Amor sprawi…” po raz piętnasty!

SPOTKANIA RECYTATORÓW

I ŚPIEWAJĄCYCH POEZJĘ

„AMOR SPRAWIŁ…”

Oświęcimskie Centrum Kultury

32−602 Oświęcim,

ul. Śniadeckiego 24

tel./fax: (33) 842 44 61,

842 44 63, 842 25 75

www.ock.org.pl;

e−mail: ock@ock.org.pl

Dyr. Piotr Matusiak

Organizatorki: Maria Kwaśniak,

Joanna Kasperek−Szymonik.

z Lublinaz Lublinaz Lublinaz Lublinaz Lublina

Wtorek z bardem to cykliczna impre−
za promująca (nie tylko) lokalne śro−
dowisko piosenki literackiej. Przedsię−
wzięcie kontynuuje przede wszystkim
tradycje Kotłowni Biesiadnej i Nocy bar−
dów, biesiado−koncertów, gdzie lubelscy
pieśniarze literaccy w końcówce ubie−
głego wieku zaczynali tworzyć dzisiej−
sze tutejsze środowisko bardowskie. Wi−
zytówką Wtorku z bardem jest drugi człon
nazwy. To słowo wyznacza charakter
spotkań, a także ilość występujących
jednego wieczoru artystów. Piosenka z
tekstem mającym ambicje bycia na
pierwszym planie i pojedynczy podmiot
wykonawczy. To reguła Wtorków.

Podczas 23 spotkań (październik 2005
– maj 2006) na Hadesowej scenie pre−
zentowali się artyści wielu pokoleń i wie−
lu stylów muzycznych. Z założenia Wto−
rek służyć ma zwłaszcza promocji środo−
wiska lubelskiego (Jan Kondrak, Marek
Andrzejewski, Piotr Selim, Jola Sip, Ja−
cek Musiatowicz, Marcin Różycki, Fe−
deracja, Jagoda Naja, Ryszard Borkow−
ski, Krzysztof Nowak, „Drewutnia”, Syl−
wia Lasok, Dominik Rogalski, Magda Ce−
lińska, Dawid Gębala, Kuba Pałys i naj−
młodsi, zrzeszeni w Klubie Dobrej Pio−
senki). Kilkoro gości, w tym zagranicz−
nych: m.in.. Iryna Kmet (Ukraina) i
Evgen Malinowsky (Rosja). Każdy z wy−
konawców wprowadza na scenę nie tyl−
ko własne słowo i głos, ale i własne

brzmienie – od typowo bardowskich
akompaniamentów kameralnych (m.in.
Kondrak, Musiatowicz) do zespołowych
(„Federacja”, Andrzejewski, Sip, Lasok).

Spotkania w Hadesie są dwuczęścio−
we. Pierwsza – to koncert. Po nim sce−
na zwalnia się dla każdego, kto ma ocho−
tę wziąć udział w piosenkarskim „jamie”.
„Dżemy” przyciągają młodych adeptów
piosenki literackiej, pragnących zmie−
rzyć się także z... publicznością. To ona
właśnie, publiczność, utrzymuje Wtorek
z bardem. Impreza nabiera przez to cha−
rakteru raczej prestiżowego dla arty−
sty. Ale i dla słuchaczy, a raczej uczest−
ników, bo na spotkaniach poza muzyką
słucha się gawęd konferansjera (Kon−
drak), a zwłaszcza dialoguje z wyko−
nawcą. Swobodę nastroju podbija miej−
sce – klub Hades, gdzie od sali do baru
blisko. Bywa, że publiczność przejmuje
prowadzenie.

Ta biesiadowość – to charaktery−
styczna cecha Hadesowych spotkań z
piosenką literacką i zamysł organiza−
torów. Cecha niepowtarzalna na dzień
dzisiejszy w lubelskich warunkach. Stąd
popularność Wtorku z bardem zarówno
wśród publiczności, jak i artystów. Po−
woli nie tylko lokalnych.

WTORKIWTORKIWTORKIWTORKIWTORKI
W „HADESIE”W „HADESIE”W „HADESIE”W „HADESIE”W „HADESIE”

Dominik ROGALSKI
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z Krakowaz Krakowaz Krakowaz Krakowaz Krakowa

DO MOSKWYDO MOSKWYDO MOSKWYDO MOSKWYDO MOSKWY

Z Krakowa do Moskwy! Z miasta w
świecie najpiękniejszego – do naj−
droższego. Taką drogę przemierzą
wkrótce  laureaci polskiej eliminacji
do III Międzynarodowego Festiwa−
lu Piosenki Autorskiej „Siwasz Tran−
zyt 2006”.

Zaczęło się nieoczekiwanie: z po−
czątkiem maja do władz Krakowa
wpłynęła propozycja zorganizowania
pod Wawelem eliminacji festiwalu, o
którym nikt nic nie wiedział. Kraków

ma podpisane porozumienie o
współpracy kulturalnej ze stolica
Rosji, jest najlepiej rozpoznawalnym
polskim miastem w świecie – więc sam
pomysł zlokalizowania w nim impre−
zy nikogo nie zdziwił.

Problem był wszakże w tym tylko,
że nikt nie znał założeń  programo−
wych i organizacyjnych przedsięwzię−
cia. Mało też było czasu na ściągnię−
cie artystów, którzy mogliby śmiało
w międzynarodowym towarzystwie
wystąpić.

Wątpliwości programowe usiłowa−
ło wyjaśnić (za pośrednictwem Kon−
sulatu Rosji) moskiewskie Centrum
Produkcji Interline (z dyrektor Julią
Gładkową) i redakcja gazety pań−
stwowej „Moja Moskwa” (z redaktor
Wierą Bołdyczewą). Celem okazało
się (przepisuję z oficjalnego pisma):

Stworzenie wspólnej płaszczyzny kul−
turalnej poprzez kontakt w języku sztuki,
jaką jest piosenka autorska; aktywizacja
życia kulturalnego rodaków mieszkają−
cych za granicą; podniesienie autorytetu
Rosji na międzynarodowym festiwalu,
które to działania będą nowym impulsem
dla rozwoju wielostronnych stosunków
polsko−rosyjskich.

Słowem – mowa trawa, ogólna teo−
ria wszystkiego. Na szczęście główne
zadania festiwalu opisane zostały ja−
śniej:

– wyrobienie poszanowania dla tra−
dycji i dziedzictwa kulturowego naszych
krajów,

– przybliżenie młodzieży w przystępny
sposób twórczości poetyckiej i pieśniarskiej

– przedstawienie nowych talentów ar−
tystycznych na polu piosenki aktorskiej.

– wspomaganie twórczego rozwoju ar−
tystów i wykonawców,

– promowanie wyróżniających się ar−
tystów tworzących i śpiewających piosen−
kę autorską,

Wiktor KARACH

Żenis IskakowŻenis IskakowŻenis IskakowŻenis IskakowŻenis Iskakow Natalia SikoraNatalia SikoraNatalia SikoraNatalia SikoraNatalia Sikora
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– organizacja kontaktów twórczych po−
między przedstawicielami klubów piosen−
ki autorskiej, indywidualnych autorów i
pieśniarzy Rosji, Ukrainy, Białorusi, Pol−
ski, Armenii, a także kontaktów twórczych
ze znanymi mistrzami tego gatunku.

Prezydent Krakowa prof. Jacek
Majchrowski i jego oddany pracow−
nik Dyrektor Stanisław Dziedzic – zle−
cili przeprowadzenie konkursu panu
Ferdynandowi Nawratilowi i jego No−
wohuckiemu Centrum Kultury. Ten
zaś w sposób graniczący z cudem –
powiadomił  artystów. I tak 22 czerw−
ca 2006 roku w wielkiej (pustawej,
niestety) sali widowiskowej NCK, na
pięknie udekorowanej scenie – spo−
tkało się 17 kandydatów do podbija−
nia Moskwy. Poziom niektórych był
taki sobie, ale ani raz nie było wsty−
du. Natomiast kilkanaście osób oka−
zało się artystami wysokiej klasy. Spe−
cjalistów to nie zdziwiło, wszak wśród
rywali pojawili się zdobywcy głów−
nych nagród najważniejszych pol−
skich konkursów „piosenki artystycz−
nej”, jak Przegląd Piosenki Aktorskiej
czy Studencki Festiwal Piosenki. Po−
jawili się ludzie z dorobkiem koncer−
towym, fonograficznym, niekiedy
nawet książkowym.

Dla gości z Moskwy poziom kra−
kowskiej (czyli polskiej) eliminacji
musiał być całkowitym zaskocze−
niem. W kuluarowych rozmowach
przyznawali, że nie spodziewali się,
iż Polacy tak zawyżą poziom konkur−
su. Dowodem najbardziej wymier−
nym być może fakt, że do moskiew−
skiego finału zaproszono – jak mnie
zapewnili moskwianie, w drodze ab−
solutnego wyjątku – więcej polskich
reprezentantów, niż regulamin prze−
widuje.

„Siwasz Tranzyt” ma bowiem trzy
zasadnicze kategorie: kompozy−
torską, autorską i wykonawczą. A z
Krakowa do Moskwy nominacje do−
stali: wśród kompozytorów (fakt,
było ich niewielu) – Jaga Wrońska,
gwiazda kabaretu „Loch Camelot” i
równie krakowskich Prób generalnych.
Wśród śpiewających poetów (a przy−
najmniej autorów słów) – promowa−
na została młoda aktorka i poetka
Agnieszka Grochowicz, przecudny

okaz warszawskości i krakowskości w
jednej osobie (jej teksty zamieszcza−
my w numerze).

Wśród interpretatorów piosenki
nominacje do finały wyśpiewali: Na−
talia Sikora ze Słupska, chwilowo
studiująca aktorstwo w warszawskiej
Akademii  Teatralnej  i  Michał
Łanuszka z Krakowa (właśnie koń−
czący studiowanie aktorstwa w kra−
kowskiej PWST). A żeby było jesz−
cze ciekawiej – specjalne zaprosze−
nie do Moskwy na występy pozakon−
kursowe otrzymali: Agnieszka Ro−
esner−Zawilińska z Krakowa, Magda−
lena Krzywda z Chorzowa, Jacek
Musiatowicz z Radzynia Podlaskie−
go i Anna Stela z Krakowa.

Poza laureatami w tym swoistym
ogólnopolskim finale wystąpili także:
Basia Raduszkiewicz z Olsztyna, Au−
relia Luśnia z Trójmiasta, Marta An−
drzejczyk z Olsztyna, krakowianki −
Karolina Janociak, Sylwia Łagos,
Aleksandra Leszczyńska, Julia Zaryc−
ka, Zofia Surówka oraz pan Wojciech
Tomaszewski z Warszawy

Niech nikt nie powątpiewa w
obiektywizm tego werdyktu. Komisje
oceniającą stanowili powiem w nie−
wielkim procencie eksperci polscy
(Jan Poprawa, Wacław Krupiński i
Bogusław Sobczuk). Większość oce−
niających przyjechała z Moskwy:
poza wspomnianymi już organizator−
kami  (Gładkowa i Bołdyczewa) byli
także pisarze i bardowie: Olga Kuź−
niecowa, fantastyczny Aleksander Sa−
fronow, Aleksiej Witakow, Wiktor
Popow oraz znakomity śpiewak Żenis
Iskakow. Przy okazji moskiewscy go−
ście dali przepiękny koncert. Aż ze
złości gryzłem pięść, że też Państwo
tego nie widzą...

Jak będzie w Moskwie w ostatnich
dniach września? Jaki to festiwal, ów
„Siwasz Tranzyt”? O tym postaram się
napisać w następnym wydaniu „Pio−
senki”. Na razie trzymam kciuki.

fot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawa
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Pierwszy w Gdańsku, a jedenasty już
z kolei, Festiwal Gwiazd odbywał się w
tym roku między pierwszym a piątym
lipca. Działo się w nim dużo! A i gwiazd
(z „najwyższej półki”) było wiele. A każ−
da gwiazda, wiadomo – jest jedyna i
niepowtarzalna...

Jedenasta edycja Festiwalu Gwiazd
dedykowana została „Solidarności” i
ludziom, dzięki którym – za Grzego−
rzem Tomczakiem – możemy powie−
dzieć: ty to masz szczęście, że w tym mo−
mencie żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą...
Pod takim właśnie hasłem odbywał się
tegoroczny Festiwal. A szczęścia w tych
dniach mieliśmy szczególnie wiele,
gdyż taki potencjał z różnych dziedzin
sztuki, zgromadzony w jednym czasie,
miejscu i pod jednym hasłem – zdarza
się tylko raz. Raz – w roku, miejmy na−
dzieję...

XI Festiwal Gwiazd rozpoczął się
otwarciem bogatej wystawy dzieł sztu−
ki XX wieku, ze zbiorów Muzeum Na−
rodowego w Krakowie, pod tytułem
„A to Polska właśnie... – historia, pej−
zaż, ludzie, nastroje”. Na wystawę skła−
dało się ponad sto dzieł tak znakomi−
tych twórców, jak Jan Matejko, Jacek
Malczewski, Ferdynand Ruszczyc, Jan
Stanisławski i wielu innych. Po wysta−
wie było zaledwie chwila wytchnienia −
i mogliśmy uczestniczyć w spektaklu
reżyserowanym przez Krzysztofa Jasiń−

skiego „Wielkie kazanie księdza Ber−
narda”, gdzie swój mistrzowski kunszt
pokazał Jerzy Trela. Potem były nieza−
pomniane filmy Janusza Majewskiego
(„Sublokator”, „Zaklęte rewiry”. „Lek−
cja martwego języka”, „Po sezonie”).

Tak zaczął się tegoroczny Festiwal w
Gdańsku. Punktem kulminacyjnym
imprezy było tradycyjne odciśnięcie

dłoni przez wybitnych artystów filmu,
teatru, muzyki, literatury. Znaleźli się
wśród nich: Jerzy Stuhr, Janusz Mor−
genstern, Mikołaj i Andrzej Grabowscy,
Franciszek Starowieyski, Wojciech Ki−
lar, Jerzy Maksymiuk, Jerzy Zelnik, Ga−
briela Kownacka, Joanna Brodzik, Gra−
żyna Barszczewska, Andrzej Chyra,
Paweł Huelle, Peter Greeneway i Vol−
ker Schlondorf.

Kolejne dni były jeszcze bardziej
„naładowane” sztuką. Niemal co−
dziennie otwieraliśmy wystawę. Szcze−
gólne wrażenie zrobiła ekspozycja
zdjęć Arturo Mari i Adama Bujaka
„Nie ma solidarności bez miłości”,
także zbiorowa wystawa Towarzystwa
Sztuk Pięknych „Zachęta”. Teatry z
Krakowa, Warszawy i Olsztyna przy−
wiozły do Gdańska wspaniałe spekta−
kle. Były wśród nich także monodra−
my Krystyny Jandy, Kasi Figury i Emi−
liana Kamińskiego.

Festiwal zgromadził także najwybit−
niejszych artystów muzyki. Na wyspie
Ołowianka uczestniczyliśmy w prze−
pięknych koncertach plenerowych.
Koncert w reżyserii Andrzeja Strzelec−
kiego „Ty to masz szczęście…”, złożony
był z dwóch niejednoznacznie  zatytu−
łowanych części: „Gene−racja” i „Poko−
lenie”. Bohaterem był – jak powiedział
reżyser – czas. Swoje „−racje” wyrażali
m.in. Piotr Machalica, Witold Dębski,
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Ewa CICHOCKA

F

Wojciech Pszoniak, a jako przedstawi−
ciele „poko−lenia” – młodzi artyści: Kin−
ga Preis, Joasia Lewandowska, Margita
Ślizowska, Paulina Bisztyga, Magdale−
na Kumorek, Konrad Imiela, Cezary
Studniak, Sambor Dudziński i Bartek
Porczyk. A w kolejnych koncertach
wyspa Ołowianka gościła m.in. Marylę
Rodowicz, Mietka Szcześniaka, Magdę
Umer, Michała Bajora, „Golden Life”,
Mirosława Czyżykiewicza, Jerzego Ze−
lnika, Mirosława Bakę, Olgierda Łuka−
szewicza, Janusza Radka, Justynę Stecz−
kowską, Olgę Bończyk…

Kolejne dni Festiwalu – to kolejne
wielkie wydarzenia. Na przykład kon−
cert muzyki filmowej Wojciecha Kilara
„Krzysztof Kieślowski – In memo−
riam…”, pod batutą mistrza Jerzego
Maksymiuka, w Filharmonii Bałtyckiej.
Piękny koncert w magicznej scenerii
kościoła Św. Jana zagrali Wojciech Wa−
glewski i „Voo Voo”, wspólnie z zespo−
łem „Trebunie Tutki”. Był to koncert
poświecony pamięci księdza Józefa Ti−
schnera. A na zakończenie odbył się
uroczysty koncert w reżyserii Romana
Kołakowskiego, zatytułowany „Dzieci
Solidarności”. Ten koncert – spektakl
zmuszał do refleksji nad ostatnim
ćwierćwieczem naszej polskiej historii.

I długo by jeszcze pisać o bogactwie
polskiej kultury, którą zaprezentowali
najwybitniejsi nasi artyści w Gdańsku.
A nie wspomniałam przecież o znako−
mitych gościach Festiwalu, nie było
mowy o „salonach literackich”, o wszyst−
kich retrospektywach filmowych (m.in.
Petera Greenewaya, Krzysztofa Kie−
ślowskiego, Andrzeja Wajdy), o „salo−
nach filmowych”, „spotkaniach z
gwiazdą”, o nocnym kinie na plaży. Nie
wymieniałam szeregu imprez towarzy−
szących (jak na przykład wręczenie na−
gród Prezydenta Miasta Gdańska). Nie
było mowy o panelach dyskusyjnych. No
i o… festiwalu zupy na Długim Targu…

A wszystko to działo się we wspania−
łej scenerii miasta o niezwykłej archi−
tekturze. Co podkreślało i zwielokrot−
niało znaczenie słów – motta imprezy:
my to mamy szczęście!

Siemiany to maleńka wioska, poło−
żona nad Jeziorakiem. O jej istnieniu
wiedzą zapewne wszyscy żeglarze, gdyż
nie można jej ominąć płynąc tym naj−
dłuższym polskim jeziorem. Jest to miej−
sce w którym „parkują” łodzie, a uczest−
nicy wypraw żeglarskich schodzą na ląd
wykrzykując co siły w gardłach gdzie ta
keja, a przy niej ten maszt,  czy whisky moja
żono...  Tam też zawędrował tego roku
ze swą sztuką „Czerwony Tulipan”.

A wszystko za sprawa naszego przy−
jaciela Krzysztofa Dreja, który osiadł
w Siemianach z rodziną i od trzech lat
rozmyślał, jak też zagospodarować czas
tysiącom ludzi przybywających latem
do jego miejscowości.  Festiwal! – takie
marzenie zrodziło się wreszcie w gło−
wie Krzysztofa. I oczywiście zaraz za−
palił do tego pomysłu Stefana Brzo−
zowskiego, który mianował się dyrek−
torem artystycznym przedsięwzięcia.
Potem zapałowi uległ wójt gminy Iła−
wa, sołtys Siemian i cały ogromny sztab
ludzi, jacy są niezbędni przy realizacji
takiego pomysłu.

I wreszcie w dniach 21−23 lipca 2006
roku odbył się w Siemianach pierwszy
Festiwal nad Jeziorakiem.  Festiwal,
który połączył różne gatunki sztuki.
Festiwal, na którym w doskonałej sym−
biozie zaistniały: piosenka poetycka,
kabaret i zespoły folklorystyczne.

Pierwszy dzień – to było święto „pio−

senki artystycznej”. Na początek skrom−
ny w tym roku (bo pierwszy) konkurs, w
którym wzięło udział tylko trzech wyko−
nawców. A potem – prezentacja
„gwiazd”. Muszę przyznać, że z bijącym
sercem oczekiwałam występu mało jesz−
cze znanej, młodziutkiej i bardzo uta−
lentowanej maturzystki z Kielc – Ilony
Sojdy. Ma ona już na koncie  zwycięstwa
w wielu konkursach (Studencki Festiwal
Piosenki w Krakowie, Przegląd Piosenki
Aktorskiej we Wrocławiu itd.), jednak
plenerowy występ przed kilkutysięczną
publicznością z pięknymi, ale trudnymi
piosenkami (a raczej pieśniami) Marka
Tercza – to dla każdego wykonawcy by−
łoby wyzwanie. Z radością donoszę, że
Ilonka zdała ten egzamin wspaniale!
Wprost zelektryzowała publiczność swo−
im niesamowitym głosem, wyśpiewując
miedzy innymi historię Róży. Widzowie
pokochali ją od pierwszych dźwięków!

W dalszej części koncertu wystąpiły
stare estradowe wygi, które przez lata
koncertowania dorobiły się ogromnej
rzeszy fanów. „Stare Dobre Małżeń−
stwo”: wielokrotnie widziałam ich kon−
certy, ale wciąż wzrusza mnie to, że set−
ki ludzi śpiewają z nimi wszystkie pio−
senki, znając każde słowo i każdą nutę,
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Choć jej manewrowość staje się co−
raz mniejsza, wiatr znosi ją daleko od
kursu, który obrała przed ponad 40
laty, mimo, że brakuje jej odrzutu, siła
żywiołu nie pozwala jej zakotwiczyć...
Choć silniki FAMY powoli gasną, fe−
stiwal wciąż dryfuje...

Integracja międzypokoleniowa,
spotkanie Mistrzów z Uczniami, pa−
sja i chęć realizacji nie pozwalające
stać w miejscu, wspólna sprawa, o
którą chciało się walczyć i ogranicze−
nia, przeciwko którym warto było się
buntować. Po dialogu między poko−
leniami, wraz ze zlikwidowaniem
Rady Artystycznej, która czuwała nad
poziomem merytorycznym i artystycz−
nym Festiwalu oraz oceniała dokona−
nia jego uczestników pozostało tylko
wspomnienie. FAMA jako kolebka
kultury nielicencjonowanej i nieko−
mercyjnej również traci na znaczeniu.

Zmieniły się realia, a wraz z nimi
obraz Festiwalu, który w dużej mie−
rze odpowiada kondycji „kultury stu−
denckiej”, a ta nie kojarzy się już z
„gitarowo−kapeluszowym wagabundz−
twem”. Mieszanka pragmatyzmu, ma−
rzeń zamkniętych w żelaznej klatce ra−
cjonalności, rywalizacji i zatomizowa−
nia jest bliższa współczesnej akade−
mickości niż rzucanie się w wir inte−
lektualno−artystycznych przygód.
FAMA coraz mniej przypomina Festi−

wal Artystyczny, a staje się coraz bliż−
sza przeglądowi młodych wykonaw−
ców połączonemu z konkursem. Spra−
wa jest prosta – przyjeżdża się po to,
by zagrać/zaśpiewać, w efekcie wywo−
łanego wrażenia wygrać, a międzycza−
sie zadbać, by całość udokumentowa−
ły media... Czy Fama staje się już tylko
famą o FAMIE?

Podczas pierwszych dni melodią Fe−
stiwalu było raczej brzmienie ciszy.
Nieco później  scena została zdomi−
nowana nie przez poezję śpiewaną
czy występy kabaretowe, a muzykę
afro−orientalną. Basowe bębny mo−
nolitowe, kalimby, barimbao oraz ba−
lafony własnego pomysłu, łączące ele−
menty kultury Afryki i Ameryki Łaciń−
skiej ze słowiańskim rytmem, z pew−
nym opóźnieniem oznajmiły miastu
początek 36. edycji FAMY. Bębniarski
zespół PAPADRAM ze Świnoujścia
zniknął już w trzy dni po swoim poja−
wieniu się, ustępując miejsca właści−
wym przedstawicielom sceny akade−
mickiej.

Pojawiły się znajome twarze i zna−
jome brzmienia: mocne, rock’n’rol−
lowe uderzenie tyskiej kapeli El’Seca−
torre, „rap z serca południowej Pol−
ski”, czyli krakowski Dezodorant Squ−
ad oraz funkowe A−To−My z Anną
Karamon i Katarzyną Dereń. Praw−
dziwą furorę zrobiło jazzowe trio Le−

To jest naprawdę niesamowite. Ostat−
nią atrakcja wieczoru był występ ze−
społu „Czerwony Tulipan”: również
udany i bardzo ciepło przyjęty przez
publiczność (mimo pojawiającego się
drobniutkiego deszczu). Ale ten wy−
stęp nie mnie oceniać, oczywiście...

Drugiego dnia zaproponowaliśmy
„kabareton” pod światłym przewodem
Artura Andrusa. Była to próba prze−
niesienia do Siemian atmosfery i klima−
tu koncertów w warszawskiej „Piwnicy
pod Harendą”. Do udziału w koncer−
cie zaprosiliśmy „reprezentacyjnych”
artystów „Harendy”: Krzysztofa Dauk−
szewicza, Małgosię Zwierzchowską i
Olka Grotowskiego (z mistrzowskimi –
jak zwykle – wykonaniami piosenek
Andrzeja Waligórskiego). Zaprosiliśmy
Irka Krosnego, Kabaret „Czyści jak łza”.
Nie zabrakło też „Czerwonego Tulipa−
na”, który czuł się gospodarzem całego
festiwalu. Wszyscy do późnych godzin
bawili się wyśmienicie.

Trzeci dzień nazwaliśmy – umownie
– „tanecznym”. I zaprezentowaliśmy
dwa cudowne zespoły folklorystyczne z
Serbii i Armenii. A całość festiwalu za−
mknęła „Kapela Jakubowa” z Olsztyna,
porywając publiczność do tańca i do
wspólnych śpiewów. Piękne usytuowa−
nie festiwalowej sceny z jeziorem w tle
było ogromnym atutem całego przed−
sięwzięcia. Jestem przekonana, że wspa−
niale oświetlone łodzie i scena wśród
drzew to obrazek, który na długo zo−
stanie w pamięci widzów.

Wiele lat temu Edward Stachura
miał objąć posadę bibliotekarza w Sie−
mianach. Nie zdążył. Dziś jego pio−
senki – i piosenki wielu innych poetów
– tak pięknie zabrzmiały w tym miej−
scu! To były trzy dni wzruszeń, wspa−
niałej zabawy, spotkań dających satys−
fakcję wszystkim. Czuliśmy wszyscy, że
to prawdziwe święto ludzi wrażliwych,
którzy w obecnych czasach (jak wia−
domo) muszą być pod szczególną
ochroną. Mam nadzieję, że udało się
stworzyć miejsce, gdzie poezja na sta−
łe zagości i będzie się czuła znakomi−
cie. A jeśli ktoś chciałby się też do tego
przyczynić – to zapraszam w przyszłym
roku. Do Siemian!

Ewa CICHOCKAEwa CICHOCKAEwa CICHOCKAEwa CICHOCKAEwa CICHOCKA

DRYFDRYFDRYFDRYFDRYF

Jeszcze rok temu FAMAJeszcze rok temu FAMAJeszcze rok temu FAMAJeszcze rok temu FAMAJeszcze rok temu FAMA
tworzyła wielkietworzyła wielkietworzyła wielkietworzyła wielkietworzyła wielkie i intere− i intere− i intere− i intere− i intere−
sującesującesującesującesujące widowiska... widowiska... widowiska... widowiska... widowiska...

fot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawa
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vity z Krakowa, nagrodzone statuetką
Trytona, którą corocznie wręcza pre−
zydent Świnoujścia.

Przetrwała tradycja współpracy
spontanicznie nawiązanej na FAMIE.
Jakub Zielina z Krakowa i Damian
Wilk z Poznania postanowili połączyć
swoje siły. Duet Żmij i Wilk opowie−
dział między innymi muzyczną histo−
rię górala pochodzącego z Helu i wil−
ka morskiego prosto znad Morskie−
go Oka.

Nowe twarze FAMY ̀ 2006 to przede
wszystkim Grzegorz Uzdański i Joan−
na Sokołowska z grand rockowego ze−
społu „Przepraszam”. Warszawscy
doktoranci filozofii umiejętnie bawi−
li się stylistyką lat 60., sprawiając, że
slogany z gatunku „Ach miłość” nie
brzmiały w ich aranżacjach banalnie.
Za projekt „Dotlenienie” zrealizowa−
ny wspólnie z Grupą Inicjatyw Twór−
czych SAMOWAR zespół otrzymał
Trójząb Neptuna, główną nagrodę
festiwalu.

Na tegoroczną FAMĘ przyjechało
zdecydowanie więcej zespołów niż so−
listów. Zestawienie mocnego brzmie−
nia zespołu „Yellow Tree” z Często−
chowy, szczecińskiego, antysystemo−
wego „SpiątkuNaSobotę” i niezależ−
nej muzyki gitarowej z elementami
indii – rocka w wykonaniu gdańskie−
go zespołu „POSE” uświadamiały róż−

mniejszego trudu. Liczba uczestników
zmniejszyła się w tym roku prawie trzy−
krotnie. Czy jednak dziesięć osób
może być mniej spontanicznych niż
sto? Nie Edynburg, nie Londyn, nie
Dublin, a Świnoujście, nie odpłatne
sprzątanie, mycie i czyszczenie, a przy−
stanek Polska i przystanek FAMA sta−
ły się wyborem tych, którzy wciąż
wierzą w ducha Festiwalu.

 Podczas koncertu finałowego
FAMA `2006 wjechała na scenę jako
kościotrup. I choć sami „Famowicze”
ogłosili jej „zgonus”, stwierdzenie, że
zmiany, które miały miejsce w tym
roku „ukatrupiły” ideę towarzyszącą
temu wydarzeniu od czterdziestu lat,
byłoby zbyt daleko posunięte.

FAMĘ ̀ 2006 zakończyło pojawienie
się na scenie tortu urodzinowego, z
którego wyskoczyła, odziana w skąpe
bikini, FAMA ̀ 2007.

Jeśli taki ma być obraz przyszłorocz−
nego festiwalu, przedsięwzięcie to
dryfuje w kierunku odpowiednio po−
lukrowanej kultury popularnej, zagro−
żenie, że kolejna FAMA będzie więc
tylko famą o dawnej świetności FAMY
staje się całkiem realne.

norodność niesioną przez różne od−
miany stylów muzycznych, które wy−
wodzą się z rock`and`roll’a i rhythm
& bluesa.

Nie zawiodły, dobrze znane festi−
walowej publiczności, Joanna Piwo−
war, Marta Piwowar i Marta Groffik z
zespołu „Trzy Dni Później” oraz Mag−
da Sowińska i Małgorzata Wojciechow−
ska. Poezja śpiewana, mimo, że zdo−
minowana przez rockowe brzmienie,
nie zniknęła z festiwalowego progra−
mu między innymi za sprawą student−
ki biotechnologii Politechniki War−
szawskiej Karoliny Jankowskiej, która
interpretując poezję Emila Zegadło−
wicza, przypomniała, że i ta forma
ekspresji jest potrzebna FAMIE.

Nie zabrakło również warsztatu
jazzowego. Big band pod kierun−
kiem Włodka Pawlika, w ramach
projektu „Afro Blue”, w telegraficz−
nym skrócie opowiedział na festiwa−
lowej scenie muzyczną historię jaz−
zu. Choć publiczność trzykrotnie
wywoływała młodych muzyków, pro−
sząc o bis, w oczach festiwalowego
jury występ ten nie został uznany za
najdonośniejsze wydarzenie arty−
styczne FAMY `2006.

Brak pieniędzy na odpowiednią or−
ganizację, błędy, nie do końca prze−
myślane decyzje... – tegoroczny Festi−
wal można by krytykować bez naj−
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NADZIEJANADZIEJANADZIEJANADZIEJANADZIEJA

28−29 lipca 2006 roku odbył się w Ko−
łobrzegu III Festiwal Piosenki Poetyc−
kiej im. Jacka Kaczmarskiego „NADZIE−
JA”. Po raz trzeci miłośnicy twórczości
Jacka Kaczmarskiego spotykali się na ko−
łobrzeskiej plaży, by wziąć udział w nie−
zwykłym festiwalu, którego organizato−
rem jest Fundacja im. Jacka Kaczmar−
skiego, przy współpracy Urzędu Miasta
Kołobrzeg. Patronem tej niezwykłego
wydarzenia kulturalnego – jak wskazuje
już sama nazwa – jest zmarły 10 kwietnia
2004 roku jeden z największych polskich
bardów – Jacek Kaczmarski.  Do tej pory
na Festiwalu gościli, między innymi, tacy
artyści jak: Jacek Kleyff, Mirosław Czy−
żykiewicz, Grzegorz Tomczak, Andrzej
Garczarek, Elżbieta Adamiak oraz zna−
ni śpiewający aktorzy: Jacek Bończyk i
Radosław Elis.

Patronat honorowy objęli: Bogdan
Borusewicz – Marszałek Senatu RP,
Kazimierz Michał Ujazdowski – Mini−
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowe−
go, Robert Krupowicz – Wojewoda Za−
chodniopomorski, Henryk Bieńkow−
ski – Prezydent Miasta Kołobrzeg. Part−
nerami medialnymi byli: TVP1, Polskie
Radio PR1, dziennik „Gazeta Wybor−
cza”, portal Wirtualna Polska, TVP3
Szczecin, vortal Strefa Piosenki, oraz
media regionalne: Radio Koszalin,
Telewizja Kablowa Kołobrzeg, Radio
Kołobrzeg.

Dla udokumentowania imprezy
publikujemy jej program:

PIĄTEK – 28 lipca 2006 r. – miejsce:
scena na plaży między latarnią morską a
molem.

19.00 – otwarcie Festiwalu przez Pre−
zes Fundacji im. Jacka Kaczmarskiego
Alicję Delgas i Prezydenta Kołobrzegu
Henryka Bieńkowskiego.

19.15 – minirecital Łukasza Majew−
skiego i Marka Romika – laureatów I na−
grody na „Nadziei’2005”.

19.40 – rozpoczęcie konkursu głównego.
22.00 – spektakl premierowy pt: „Spo−

tkanie w porcie” z udziałem: Kuby Sien−
kiewicza, Piotra Bukartyka, Jacka Bończy−
ka i kwartetu ProForma w składzie: Piotr
Lembicz, Marcin Żmuda, Przemek Lem−
bicz i Wojciech Strzelecki. Prowadzenie:
Andrzej Poniedzielski i Wojciech Stronias.

SOBOTA – 29 lipca 2006 r. – miejsce:

scena na plaży między latarnią morską a
molem.

19.00 – rozpoczęcie II dnia Festiwalu −
prowadzenie: Andrzej Poniedzielski.

19.10 – ogłoszenie wyników konkur−
su głównego, wręczenie nagród i występ
laureatów.

19.45 – rozstrzygnięcie plebiscytu
„Złota 10” na 10 najlepszych piosenek
Jacka Kaczmarskiego: piosenki w wyko−
naniu: Tria Łódzko−Chojnowskiego w skła−
dzie: Paweł Konopacki, Witold Łuczyń−
ski  i  Tomasz Susmęd.

22.00 – spektakl premierowy „TU−
NEL” – ostatnie wiersze Jacka Kaczmar−
skiego z muzyką: Hadriana Filipa Tabęc−
kiego i Pawła Stankiewicza. Występ Joan−
ny Lewandowskiej, Mirosława Baki, Woj−
ciecha Brzezińskiego.

23.30 − zakończenie festiwalu.

***
W trakcie Festiwalu odbywał się kon−

kurs na interpretację piosenki Jacka
Kaczmarskiego i na piosenkę autorską,
w którym młodzi artyści rywalizowali o
nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Zwyciężyła Agnieszka
Oczki z Poznania, która ładnie wyko−
nała „Kołysankę dla Kleopatry”. Dru−
gie miejsce zajęła trzynastoletnia Eliza
Banasik z Gdańska (śpiewała „Powrót”).
Trzeci był Jakub Strzelecki z Lublina
(„Blues Odysa”). W internetowym ple−
biscycie za najlepszą (?) piosenkę Jac−
ka Kaczmarskiego uznano „Epitafium
dla Włodzimierza Wysockiego”.

TTTTT.D.D.D.D.D.
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Jak podaje przewodnik Pascala:
Józefów to senne miasteczko, położone na
skraju Parku Krajobrazowego Puszczy
Solskiej oraz Roztoczańskiego Parku Na−
rodowego (…) Ożywa, gdy pojawia się
bard Jan Kondrak ze świtą, który organi−
zuje co roku w sierpniu Festiwal Kultury
Ekologicznej. Las rozbrzmiewa wtedy

dźwiękami fletni pana, a wszyscy noszą
jarzębinę we włosach.

Jarzębina rzeczywiście rośnie w
pobliżu sceny. We włosy wplątuje się
łatwo. Z wyższego piętra patrzą na
wszystko garbate sosny, a z dźwięka−
mi co roku jest inaczej.

Festiwal wziął się z potrzeby chwi−

li, kilkanaście lat temu. Gmina Józe−
fów przestawiała się na turystykę.
Trzeba było promować walory oto−
czenia. Padł pomysł: robimy festiwal
muzyczny. Przyjadą dziennikarze. Z
miast nadciągnie widownia…

Rzecz się udała. I tak od lat „eko−
logicznością” emanuje józefowski
pejzaż, zaś na scenie dzieją się spra−
wy wyłącznie artystyczne, programo−
wo wolne od jakichkolwiek obowiąz−
ków ideowych.

Kilkutysięczna widownia pilnie
obserwuje zmagania konkursowe i
prezentacje gwiazdorskie, pielęgnu−
jąc staranie kult grilla. Oczyszczona
z pragnień doczesnych (przez spoży−
cie) popada już to w stan nirwany –
już to odpustu zupełnego.

Konkurs w Józefowie jest przezna−
czony dla młodych artystów z całej
Polski. Jako jedyny daje im pół go−
dziny na zaistnienie. Preferowane są
gatunki artystycznie aktywne i ponad−
gatunkowe osobowości artystyczne.
Można z grubsza powiedzieć, że nie−
gdyś dominował punk, blues i meta−
lowe odmiany rocka, obecnie – pio−
senka literacka i hip−hop (z do−
mieszką wszelakiego hopsiupu.)

F

Michał KĄTNY

Dominika Buczek – laureatka i Janusz Grzywacz – jurorDominika Buczek – laureatka i Janusz Grzywacz – jurorDominika Buczek – laureatka i Janusz Grzywacz – jurorDominika Buczek – laureatka i Janusz Grzywacz – jurorDominika Buczek – laureatka i Janusz Grzywacz – juror
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Widownia józefowska – to wyzwa−
nie dla każdego młodziana. Występu−
jący ma jak w banku żywą reakcję na
swoją propozycję estetyczną. Musi się
liczyć z niekonwencjonalnymi propo−
zycjami typu: „pokaż d…”. Jednakże,
jeśli ktoś potrafi tę publiczność zdo−
być – jest pewne, że nadaje się na ar−
tystę. Tak się kiedyś stało w przypad−
ku Sambora Dudzińskiego, Marka
Dyjaka czy Joli Sip (obecnie w „Fede−
racji”). Życie pokazało, że ci, którzy z
płaczem zeszli ze sceny – nie poradzi−
li sobie z karierą nawet w cieplarnia−
nych warunkach. Tak więc Józefów
to retorta, w której wypala się nowe...

Jestem spokojny, że laureaci kon−
kursu z roku – dajmy na to – 2004 szyb−
ko znajdą się na łamach i na falach
wznoszących. Chodzą  słuchy, że Do−
minika Buczek (laureatka pierwszej
nagrody) już występuje w „Piwnicy Pod
Baranami”. Zdobywczyni srebrnego
medalu  Sylwia Lasok (była też wysoko
w „Idolu” i Studenckim Festiwalu Pio−
senki) zdobywa sobie widownię klu−
bową nie tylko rodzinnego Lublina, a
ten trzeci – Mariusz Orzechowski  (wy−
grał Famę i był drugi w Przeglądzie

Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu) to
talent tak wielki, że nie powinien mieć
problemów z zajęciem miejsca, które
do tej pory dzierżył w naszych sercach
– powiedzmy – Tom Waits.

Plejada na firmamencie józefow−
skim kształtowała się zawsze zgodnie

z duchem czasu. Zaczynało się od gru−
py „Proletaryat” i „Nocnej Zmiany
Bluesa”. Potem przyszły czasy Antoni−
ny Krzysztoń, „Raz Dwa Trzy” czy Re−
naty Przemyk. Bywały incydenty z
udziałem  „Screwed Up” (po zwycię−
stwie w Jarocinie), Zaleffa (po zwy−
cięstwie w „Idolu”), czy też nieporo−
zumienie w wykonaniu „Oddziału
Zamkniętego” (po zwycięstwie nad
„krzynką” wódki). Dużą klasą na tle
wykazały się zespoły „Czerwone Gita−
ry” i „Skaldowie”.

Ich muzyka zdecydowanie pogo−
dziła pokolenia. Łącznikiem po−
nadmetrykalnym jest też co roku
występ „Federacji” – odkąd ona ist−
nieje – i co roku z innym materia−
łem. Jest to z reguły najważniejsze wy−
darzenie pierwszego dnia festiwalu,
bisowane wielokrotnie. We wspomi−
nanym roku dwutysięcznym czwartym
„Federacja” pokazała premierowy
koncert „Stachura – Poematy.
Rzecz”, której w Polsce nikt nie zro−
bił wcześniej, bo wszyscy bazują na
piosenkach. Tymczasem poematy
mają większy potencjał literacki, któ−
ry został  przybliżony słuchaczowi w
sposób tyleż kunsztowny, co brawu−
rowy. To był prawdziwie niezapo−
mniany koncert. Po ostatnim bisie
brawa trwały dotąd, aż pierwsze zo−
rze następnego dnia zachęciły wa−
leczną widownię do snu.

Na pytanie szowinistów ekologii: co
ma wspólnego program festiwalu z nazwą?
– można odpowiedzieć, że prócz poło−
żenia ma do zaoferowania szereg za−
chowań proekologicznych. Jest więc
rajd rowerowy, zawody wędkarskie,
mecz piłkarski (artyści kontra miejsco−
wi), turniej wiedzy o Roztoczu. Wystę−
pują też artyści ludowi, przeważnie lau−
reaci kazimierskich Spotkań Kapel i
Śpiewaków Ludowych. Jednak o odręb−
ności tego festiwalu świadczą dwie bar−
dzo popularne konkurencje dla pu−
bliczności:

– konkurs na największego grzyba
jadalnego;

– konkurs Potęga Głosu, w którym
uczestnicy walczą a capella o puchar
Radia Lublin, a wygrywa ten, kto za−
śpiewał najpiękniej i najgłośniej za−
razem.

Jan Kondrak wymyśliłJan Kondrak wymyśliłJan Kondrak wymyśliłJan Kondrak wymyśliłJan Kondrak wymyślił
ten festiwalten festiwalten festiwalten festiwalten festiwal

Stefan Brzozowski podobał się także w JózefowieStefan Brzozowski podobał się także w JózefowieStefan Brzozowski podobał się także w JózefowieStefan Brzozowski podobał się także w JózefowieStefan Brzozowski podobał się także w Józefowie
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Od czasu gdy organizator, miejsco−
wy MGOK, poprosił o współpracę lu−
belską agencję Max Media impreza zy−
skała profesjonalne oporządzenie
techniczne i ustały obawy gwiazd o
należytą organizację pobytu i występu.
To ważne.

Rzadko kiedy bowiem publiczność
zdaje sobie sprawę jak na efekt wystę−
pów wpływa jakość aparatury nagła−
śniającej i oświetleniowej, a także umie−
jętności ekipy technicznej.

Dziś już nie wypada robić imprezy
masowej na sprzęcie zbieranym z oko−
licznych domów kultury, na byle ja−
kiej scenie, oświetlonej lampką nocną
wyrwaną zza głowy proboszcza. Nie
wypada, ale usilne próby wciąż trwają,
vide Festiwal Pieśni Maryjnej w pobli−
skim Górecku Kościelnym…

Reasumując: jeśli ktoś lubi wiedzieć
co nowego kluje się w kulturze śpie−
wanej – niech obejrzy konkurs w Jó−
zefowie. Jeśli ktoś chce przeżyć coś
jeszcze raz – niech się skupi na gwiaz−
dach w Józefowie.

A przy okazji każdy może się zre−
laksować: niespiesznie a dookolnie,
na sposób sportowy, krajoznawczy i
artystyczny. Pamiętajmy: zawsze dru−
gi weekend sierpnia. Józefów na Roz−
toczu. Noclegi rezerwuje się poprzez
MGOK, a bez rezerwacji mieszka się
na polach namiotowych.

Michał KĄMichał KĄMichał KĄMichał KĄMichał KĄTNYTNYTNYTNYTNY

FESTIWAL KULTURY
EKOLOGICZNEJ

Józefów
Organizacja:

Miejsko−Gminny Ośrodek
Kultury, ul. Krótka 9,

23−460 Józefów
Kierownictwo artystyczne:

Jan Kondrak
Kierownictwo organizacyjne:

Beata Zaśko
Józefowskie klimaty...Józefowskie klimaty...Józefowskie klimaty...Józefowskie klimaty...Józefowskie klimaty...

fotografie: Jan Poprawafotografie: Jan Poprawafotografie: Jan Poprawafotografie: Jan Poprawafotografie: Jan Poprawa
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HISTORIA CHOROBYHISTORIA CHOROBYHISTORIA CHOROBYHISTORIA CHOROBYHISTORIA CHOROBY

Od lat zbieram polskie piosenki, ale
w 2002 roku krew mnie zalała, kiedy
dowiedziałem się, że nie ma siły, aby
zdobyć jedno banalne nagranie. Tele−
fony do radia, archiwów, listy do zbie−
raczy i nic. Instytucje „spuszczają mnie
po brzytwie”, a znajomi nigdy nie sły−
szeli o piosence „Gdzie jest ta kiszka”
Małego Władzia z Chicago. Pewnego
poranka świta więc w mojej głowie
pomysł powołania Biblioteki Polskiej
Piosenki dla takich wariatów jak ja. Ta
idea wydaje się szalona, ale …wymaga
przynajmniej potwierdzenia. Udaje mi
się dostać na „dywanik” prezesa Radia
Kraków, a ten w asyście kilku specjali−
stów mówi, że to świetny pomysł. Wy−
syłam list otwarty do artystów i ludzi
związanych z polską piosenką opisu−
jąc projekt takiej instytucji. Po kilku
dniach otrzymuję pierwsze życzenia
powodzenia i słowa poparcia. Prowa−
dząc zakład stolarski – dostaję propo−
zycję prowadzenia autorskiej audycji
w Radio Kraków. Szał pał… i już sam
nie wiem, kto tu jest stuknięty. Robię
ludziom meble i audycje. Program
nazywa się Biblioteka Polskiej Piosen−
ki, w trakcie której krakowianie dowia−
dują się, że polska piosenka oprócz
funkcji rozrywkowej jest również na−
szym dobrem narodowym. Takie po−

PRZYPPRZYPPRZYPPRZYPPRZYPADKIADKIADKIADKIADKI
PPPPPANA DOMAŃSKIEGOANA DOMAŃSKIEGOANA DOMAŃSKIEGOANA DOMAŃSKIEGOANA DOMAŃSKIEGO

glądy powodują, że zaprasza mnie TV,
gdzie jak w trakcie prawdziwego kon−
sylium poddany jestem szczegółowym
badaniom. Wynik jest pozytywny. Po−
znaje wielu nowych ludzi, a jednemu z
nich proponuję zorganizowanie kon−
certu. Plan jest prosty: pomysł z „bi−
blioteką” wymaga promocji. Zbliża się
11 Listopada. Kazimierz Madej dowia−
duje się, że jego kabaret „Loch Came−
lot” weźmie udział w „Lekcji śpiewa−

nia”. Bez reklamy w mediach, a jedy−
nie zwołując krakowian przy pomocy
wielkiego bębna gromadzimy na Ryn−
ku Głównym w Krakowie kilka tysięcy
ludzi. Deszcz, łzy wzruszenia i uśmie−
chy to efekt tego prawie dwugodzin−
nego koncertu. Duży sukces. Od tej
pory mamy na swoim koncie dwadzie−
ścia jeden takich koncertów, a „Lek−
cja śpiewania” jest już stałą tradycyjną
imprezą miejską. W międzyczasie po−
wstaje Stowarzyszenie Przyjaciół Pol−
skiej Piosenki „Refren”. Maryla Rodo−
wicz, Jacek Zieliński, Maria Szabłow−
ska, Jan Poprawa to tylko niektóre zna−
ne osoby, które uświetniają grono
członków założycieli. Wybory – i jestem
prezesem.

Również w międzyczasie ukazują się
trzy płyty kompaktowe. To taki domo−
wy  śpiewnik najważniejszych pieśni,
piosenek i kolęd, który każdy powinien
mieć w domu. Z tych płyt można rów−
nież wydrukować śpiewnik, zapisany
tam w formie pliku. Jedna z płyt kol−
portowana była przez kilka gazet w
Polsce i osiągnęła rekordowy nakład
100.000 egzemplarzy.

W ubiegłym roku udało mi się „wy−
śpiewać” u Prezydenta Krakowa po−
mieszczenia na terenie Muzeum Inży−
nierii Miejskiej, a w tym – zapewnienie,
że w budżecie miasta znajdą się pienią−
dze na działalność Biblioteki Polskiej

Domański w stroju robo−Domański w stroju robo−Domański w stroju robo−Domański w stroju robo−Domański w stroju robo−
czym, Madej odświętnieczym, Madej odświętnieczym, Madej odświętnieczym, Madej odświętnieczym, Madej odświętnie
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Piosenki. Od stycznia 2007 roku Biblio−
teka Polskiej Piosenki stanie się samo−
dzielną jednostką kultury. Tworzymy
stronę internetową, która będzie to−
talną informacją o polskiej piosence.
Od dwóch lat nie produkuję mebli.

 

LEKCJA ŚPIEWANIALEKCJA ŚPIEWANIALEKCJA ŚPIEWANIALEKCJA ŚPIEWANIALEKCJA ŚPIEWANIA
 
Kraków – najbardziej rozśpiewane

miasto w Polsce!  Od czterech lat kilka
razy w roku na Rynku Głównym odby−
wają się najdziwniejsze koncerty w tym
mieście. Tutaj artyści biją brawo pu−
bliczności a publiczność otrzymuje
cierpkie uwagi od prowadzących im−
prezę.

„Lekcja śpiewania” jak sama nazwa
wskazuje pomaga w nauce śpiewania.
Ale dlaczego tysiące ludzi ciągnie wie−
czorami, często w deszcz i mróz, aby
przez dwie godziny stać i śpiewać pol−
skie piosenki − do dzisiaj jest dla mnie
zagadką. Nie ma laserów ani gwiazd.
Repertuar – to często kompletnie nie
znane utwory, mające niekiedy po kil−
kadziesiąt lub kilkaset (!) lat. A mimo
to ludzie przychodzą.

Kiedy pierwszy raz „magistrat” kazał
przysłać scenariusz koncertu „na śpie−
wającą publiczność i artystów” – napi−
sałem, że nie do końca wiem co tam
będzie, ale jedno jest pewne: że… na

początku się przywitamy, potem bę−
dziemy śpiewać, a na końcu powiemy:
dobranoc. I tak jest do dzisiaj. W śpie−
waniu „pomaga” kabaret „Loch Came−
lot”, ale scena jest dla wszystkich. Jed−
ni chwalą się swoimi szkolonymi głosa−
mi, a inni chęciami. I tak pewnego razu
postanowiłem dać szansę bezzębnej
pani Zosi z Czerwonego Prądnika, któ−
ra jak rasowy sprawozdawca sportowy
w ramach swoistego preludium opo−

wiedziała w mniej niż jedną minutę
całe swoje życie, a potem przez kilka
następnych minut skutecznie mijała się
z linią melodyczną.

Prawie zawsze w trakcie wspólnych
śpiewów pojawia się magia. Obcy lu−
dzie patrzą sobie w oczy i widzą tam
bliskich. Nierzadko są łzy radości i
wzruszenia. Pamiętam, że po kolejnej
„lekcji” – chyba z okazji Święta Nie−
podległości – podszedł do mnie star−
szy pan, stanął na baczność i drżącym
głosem zameldował: ”Panie Waldku, ja
wiedziałem że jestem Polakiem, ale te−
raz jestem tego pewien”.  W takich
chwilach nie ma mocnych. Zanim zdą−
żyłem powiedzieć coś mądrego musia−
łem pożyczyć od niego chusteczkę...

Tematy „lekcji” są różne, ale najczę−
ściej łączą się z ważnymi rocznicami lub
świętami państwowymi. Lecz myliłby się
ten, kto by przypuszczał, że są to kolej−
ne „akademie ku czci”.  Już na pierw−
szej „lekcji” (11.11.2002 ) dokonaliśmy
symbolicznego odebrania Świąt Pań−
stwowych urzędnikom twierdząc, że pa−
triotyzm to osobista sprawa każdego
obywatela. I dlatego dzień wcześniej z
Maciejem Beiersdorfem (dyrektorem
Muzeum Fotografii) i Kaziem Madejem

F
Śpiewająca publicznośćŚpiewająca publicznośćŚpiewająca publicznośćŚpiewająca publicznośćŚpiewająca publiczność

Kolędujący „Loch Camelot”Kolędujący „Loch Camelot”Kolędujący „Loch Camelot”Kolędujący „Loch Camelot”Kolędujący „Loch Camelot”
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(dyrektorem kabaretu „Loch Came−
lot”) chodziliśmy po Rynku i „prywat−
nie” zapraszaliśmy na koncert… wa−
ląc w wielki bęben, drąc się jednocze−
śnie w pożyczony megafon, że mamy
już dość oficjalnych, koturnowych i
smutnych świąt państwowych i że
chcemy je zmienić na święta radosne.
Prawdziwe emocje budził jednak
transparent ”PATRIOTYZM NIE
MUSI BYĆ CIERPIENIEM”.  Ludzie
przystawali, klaskali robili sobie zdję−
cia, gratulowali pomysłu.

Daliśmy znać o tym happeningu do
wszystkich mediow (może tylko porad−

ki w pobliskiej restauracji. I nagle nie
wiadomo skąd przyszło jakieś dwa ty−
siące ludzi. Wydawało nam się, że trzy−
sta śpiewników jakie zostały wydruko−
wane gdzieś w ksero wystarczy na co
najmniej trzy imprezy, a tymczasem
koncert rozpoczęła pierwsza bitwa o
te „zeszyciki”. Dla ciekawości czytają−
cego: trzysta śpiewników rozdaje się
Krakowie w niecałą minutę, a dwa ty−
siące rozchodzi się w cztery.

Kiedy opadły emocje a ostatni wal−
czący powstali z płyty Rynku Główne−
go – rozbrzmiały pierwsze akordy i po−
płynęła melodia. Najpierw nieśmiało,

nik blacharski „Lutuj z nami” nie do−
stał informacji). I przegraliśmy z... wi−
zytą Kwaśniewskiego na Kopcu Ko−
ściuszki. Na następny dzień, patrząc z
pewną nieśmiałością w zapłakane listo−
padowe niebo – czekaliśmy na publicz−
ność. Scenę (czytaj:  kilka podestów
bez zadaszenia) ktoś porzucił w innej
części Rynku, nasz przewód do prądu
okazał się za krótki, suka kolegi miała
młode z chomikiem... BEZNADZIE−
JA!!!  A tu czas leci, trzeba działać!
Sprzęt więc trafił pod arkady Sukien−
nic, mikrofony na „ziemię”, prąd na
„krótko” podłączyliśmy do zamrażar−

a po chwili z pełną mocą. Na twarzach
uśmiechy, jedni z pamięci, drudzy ze
śpiewnika. Ktoś odkrył że ma dwa –
więc dał sąsiadowi. Sukces! Gdzieś w
trakcie śpiewania zobaczyłem uniesio−
ne telefony. To nasi zadzwonili do
swoich i w ten sposób odbyła się pierw−
sza transmisja „lekcji” w świat. Polo−
nusy z końca świata zadzwoniły do
Warszawy z energicznym pytaniem:
…panie, gdzie jest ten koncert?  Warsza−
wa zadzwoniła do Krakowa. A Kra−
ków nic nie wie! Śpiewający właśnie
redaktor Radia Kraków Adam Piśko
dostał więc zadanie: opisać przez wła−

sny telefon to co się w koło dzieje.
Jedyne ciche miejsce znalazł w mę−
skiej toalecie.  I tak się świat dowie−
dział po raz pierwszy...

„Lekcja śpiewania” to niewątpliwie
nowe zjawisko socjologiczne. Do tej
pory rozdano około 40.000 śpiewni−
ków. W trakcie koncertów zaśpiewało
około 80.000 ludzi. Prowadzący Wal−
demar Domański i Kazimierz Madej
nigdy nie planują tego, co powiedzą,
ani jak komu „dogadają”. Jak piosen−
ka zostanie źle zaśpiewana – widownia
za karę musi ją powtórzyć. Taka ro−
dzinna atmosfera ściąga do Krakowa
znajomych i całe rodziny z wielu, czę−
sto odległych, miast.

W sierpniu 2006 roku „lekcja” poja−
wia się po raz dwudziesty pierwszy. Tym
razem postanowiliśmy uczyć piosenek
legionistów, z okazji tzw. „Kadrówki”.
Przy innych okazjach uczyliśmy śpiewać
piosenki i z innych „powodów”. Na przy−
kład święta zakochanych, na Poczcie
Głównej, a także jeżdżąc po mieście na−
głośnionym tramwajem. Ludzie na przy−
stankach wyśpiewywali z nami najpięk−
niejsze polskie piosenki o miłości z re−
pertuaru Grechuty, Laskowskiego, Star−
szych Panów, Bodo i innych.

W tym roku zrobiliśmy fałszywego 1
maja pod hasłem „Trele Peerelu, czy−
li… ale to już było i nie wróci więcej”.
Były piosenki przodownic pracy, sło−
miany miś Barei, cztery pochody, trak−
torzyści, plakaty z epoki oraz nauka
walczyka z lat 50 tych.

Ale najfajniejsze są kolędy wpadnij−
cie w grudniu to sobie zaśpiewamy!

 

Waldemar DOMAŃSKI
waldemarwaldemarwaldemarwaldemarwaldemar.domanski@wp.pl.domanski@wp.pl.domanski@wp.pl.domanski@wp.pl.domanski@wp.pl

fotografie z archiwumfotografie z archiwumfotografie z archiwumfotografie z archiwumfotografie z archiwum
kwartalnika „Piosenka”kwartalnika „Piosenka”kwartalnika „Piosenka”kwartalnika „Piosenka”kwartalnika „Piosenka”

 Waldemar Domański to uroczy
krakowski oryginał, pomysłodawca je−
dynych w swym rodzaju „Lekcji Śpie−
wania”, inicjator, założyciel  i prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Pio−
senki „Refren”,  kierownik projektu BI−
BLIOTEKA POLSKIEJ PIOSENKI.
Zaprasza do współpracy!

Redakcja

„T„T„T„T„Trele Peerelu” z pieśniami przodowników pracy i... rolką pa−rele Peerelu” z pieśniami przodowników pracy i... rolką pa−rele Peerelu” z pieśniami przodowników pracy i... rolką pa−rele Peerelu” z pieśniami przodowników pracy i... rolką pa−rele Peerelu” z pieśniami przodowników pracy i... rolką pa−
pieru toaletowego.pieru toaletowego.pieru toaletowego.pieru toaletowego.pieru toaletowego.
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Jan TASAK

AMAAMAAMAAMAAMATORZYTORZYTORZYTORZYTORZY

Co jakiś czas, z podziwu godną re−
gularnością, przypada w Polsce jakiś
„szczyt sezonu” artystycznego. Spo−
strzeżeniami, co z tej regularności wy−
nikają, zajmę się z przyjemnością, od−
dalając się nieco od polityki. Aby od−
dalić się od polityki – każdy pretekst
jest dobry. Jeśli założyć, że od polityki
da się oddalić, oczywiście.

Wydawać by się mogło, że Bieda z
Nędzą, które wymusiły takie, a nie
inne zarządzanie publiczną kasą – wy−
wołają w polskim życiu kulturalnym
jakieś widoczne skutki. Że na przykład
da się zauważyć zmniejszenie często−
tliwości rozmaitych imprez, wystaw,
festiwali, spotkań etc.

Tymczasem nic z tego. Jeśli w tak
zwanym „środowisku” zauważalna jest
obniżka – to jest to co najwyżej natu−
ralna obniżka (ale potem podwyżka,
zgodnie z zasadą tego falowania) po−
ziomu artystycznego, nie kulturotwór−
czej aktywności. A najczęściej spadek
ów dotyczy zetatyzowanych instytucji
artystycznych, osobliwie teatrów.

Ale kwestia poziomu nie zależy
przecie wprost od pieniędzy. Mamy
za sobą doświadczenia biedy niepo−
równywalnej do biedy naszej dzisiej−
szej. I pamiętamy, że w tych biednych,
czasem siermiężnych czasach – po−
wstawały dzieła wybitne. Teraz jakby
ich mniej, ale raz jeszcze podkreślam:

nie można tego kojarzyć z kryzysem
budżetowym, nie można usprawiedli−
wiać brakiem pieniędzy. Tak w sztuce
bywa, lepiej i gorzej na zmianę.

Zresztą nie czepiajmy się profesjo−
nalnych instytucji. Nie mają sukce−
sów artystycznych, więc być może
przekonają kogo trzeba, że utrzymy−
wanie drugorzędnych „kombinatów
sztuki wysokiej” mija się dziś z celem,
choć tak pięknie konserwuje trady−
cje. Może nawet nieustanny brak wy−
darzenia wysokiej rangi artystycznej
w zawodowych naszych teatrach (ale
nie tylko tam) skłoni kogoś do zre−
formowania tej dziedziny. Wszak wi−
dać gołym okiem, że w ostatnim sie−
demnastoleciu wszystko się w Polsce
zreformowało, poza teatrem...

Staram się myśleć pozytywnie. Szu−
kam więc śladów zdrowia. Wszak
bywa, że gdy jeden organ niedoma−
ga – inny sprawuje się całkiem do−
brze... I znajduję. Oto mianowicie na
biedniutkiej naszej prowincji – nie−
złomnie „dzieje się”! Trwają i rozkwi−
tają rozmaite amatorskie inicjatywy,
organizuje się konkursy i festiwale.
Oto pojawia się coraz więcej książek
wydanych sumptem i wysiłkiem au−
torów, bądź ich najbliższego otocze−
nia... Kwitnie to, co niegdyś uważa−
no za wybryk reżimu: amatorski ruch
artystyczny.

Przed kilkunastu laty uczestniczy−
łem w smutnej naradzie, której istotą
było szukanie odpowiedzi na pytanie,
jak też zlikwidować sieć „domów kul−
tury” pewnego (bynajmniej nie kul−
turalnego) resortu. Protestowałem
wtedy przeciw koncepcji unicestwie−
nia tych ośrodków, co do których
działalności nie mieliśmy wielkiego
przekonania.

Koledzy – dyskutanci patrzyli na
mnie jak na raroga: – Po co w Ornecie
czy Bornem−Sulinowie klub z fortepianem?
– Ano po to – odpowiadałem – by był.
Dlatego, że to jedyny fortepian w powiecie.
Że likwidacja placówki „upowszechniania
kultury” może być de facto likwidacją szan−
sy na uczestnictwo w kulturze.

Dziś jestem przekonany, że broni−
łem słusznej sprawy. Wiele z owych
resortowych placówek udało się ura−
tować, po prostu przekazano je lo−
kalnym samorządom.

I niezależnie od tego, jak wysoko
samorząd lokalny sytuuje potrzeby
kulturalne w hierarchii swoich po−
trzeb, niezależnie od tego, jakie ma
na to pieniądze w budżecie – to prze−
cie do nielicznych należą przypadki
całkowitego negowania istnienia pla−
cówek kultury.

Najskromniejsze nawet społeczno−
ści intuicyjnie czują, że podtrzyma−
nie kontaktu z kulturą, ze stworze−
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nie szansy przeżywania piękna – mie−
ści się gdzieś w bliskości spraw niewy−
miernych, a najważniejszych. Że Kul−
tura to cząstka trójjedni z Kościołem
i Szkołą. To fundament narodu, pod−
stawa naszego życia wspólnego...

Niejeden dyrektor profesjonalne−
go teatru nie ma sukcesu. Tymcza−
sem dziesiątki prowincjonalnych
domów kultury, biednych, że strach
zajrzeć do kieszeni ich pracowników
– sukcesy odnoszą. Niekoniecznie
spektakularne. Dla tych prowincjo−
nalnych placówek podstawową
miarą sukcesu jest po prostu przy−
datność dla lokalnej społeczności.
Ilość inicjatyw w nich realizowanych.
Ludzie, którzy czują potrzebę bywa−
nia, bądź chociażby przysyłania
swych dzieci...

W Limanowej, w Myśliborzu, w
Dzierżoniowie, w Biłgoraju, w Józefo−
wie i dziesiątkach innych miejsc, jakże
odległych od stolic „kultury wysokiej”
– odbywają się konkursy artystycznej
piosenki. Ma je kto organizować, chce
je ktoś oglądać, tłoczą się chętni do
występowania na estradzie.

W Biłgoraju, gdzie ongiś, w chwili
jakiegoś okresowego zamroczenia lo−
kalne władze potraktowały Dom Kul−
tury jak kartę w politycznej rozgryw−
ce, narzucając własnych ludzi i profil
na własną miarę – Dom Kultury co
prawda zamarł, ale najważniejsze jego
prace były kontynuowane przez nie−
zależne stowarzyszenie miłośników
poezji i teatru i muzyki. A potem –
taka jest natura rzeczy – wszystko wró−
ciło do normalności...

I właśnie dzięki temu co robią
gdzieś w Polsce panie Obrzutowa,
Zaśko, Jaśkowiak, Olejko i setki in−
nych – jakoś łatwiej znoszę kryzys.
Wierzę bowiem, że przetrwa prze−
cież to, co prawdziwe, zakorzenio−
ne, potrzebne. Instytucja istniejąca
od akademii do akademii – niech
sobie pada. Jej stuletnia tradycja to
przecież tylko historia. Trza z żywy−
mi naprzód iść.

telewizjatelewizjatelewizjatelewizjatelewizja

SSSSSCHIZOWIZJA ?CHIZOWIZJA ?CHIZOWIZJA ?CHIZOWIZJA ?CHIZOWIZJA ?

Telewizja, telewizja/ Superwizja, schi−
zowizja/ Otumania i ogłupia/ Telewizja...
–  śpiewa o niej w jednej ze swoich
piosenek Muniek Staszczyk, lider ze−
społu T.Love. Stawianie na jaskrawe i
bezosobowe produkty,  projekcja
wszystkiego, co może być kupione i
sprzedane,  nadużycie świata wizji –
czy taki model lansują media maso−
we? Kultura telewizyjna w stereotypo−
wym wydaniu to zbiór fantazmatów,
czysta forma wypełniana treściami,
ściśle dostosowanymi do aktualnych
potrzeb grupy docelowej, jednym sło−
wem kultura masowa...

Słowo stereotyp i masowość poja−
wiło się już kilkakrotnie. Na łamach
prasy, w programach radiowych i te−
lewizyjnych ich romans został uznany
za związek sformalizowany.  Jednak o
ile stereotyp jest pojęciem, które
można przełożyć na rzeczywistość,
realia masowości są dużo bardziej
skomplikowane. Pojęcia kultury ma−
sowej, mediów masowych czy maso−
wego odbiorcy tak naprawdę nie ist−
nieją. Masowość staje się znakiem
przeszłości. W sformatowanym świe−
cie jest coraz więcej miejsca na kultu−
rę, która odbiega od nurtu, który lan−
sowany jest przez „top festiwale”. W
Telewizji Publicznej znalazło się 13

minut dla kultury, która przeczy stan−
dardom społeczeństwa pokonsump−
cyjnego.

O swoich odbiorcach nie myślą w
kategoriach klientów, a twórczość nie
stanowi dla nich towaru, który powi−
nien być tak wypromowany, aby w jak
najkrótszym czasie, trafił do jak naj−
większej ilości odbiorców. Nie pod−
porządkowują się logice „tu i teraz”,
odchodzą od kultury „instant”, raz
proponując odbiorcy retrospekcję i
powrót do korzeni, kiedy indziej wy−
kraczają poza teraźniejszość, wyprze−
dzając realia, w których żyją. Wolna,
niezależna, wyzwolona, swobodna, in−
dywidualna, zróżnicowana – taka jest
kultura polskich regionów. Kultura
tym cenniejsza, że odmasowiona i nie
zabiegająca o poklask ogółu.

Przez dwa lata, do 1 stycznia 2003
„Regiony kultury” były dziennikiem
telewizyjnym. Po półrocznej przerwie,
od czerwca 2003 funkcjonują jako ty−
godnik, zajmując 13 minut niedzielne−
go popołudnia widzów regionalnych
„Trójek” w całym kraju. Program
Krzysztofa Haicha promuje kulturę lo−
kalną, ale lokalną tylko w kontekście
geograficznym. O tym, że przekaz „Re−

F
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gionów Kultury” ma charakter global−
ny, a właściwie g−lokalny, świadczy choć−
by PIECZĘĆ WYSZEHRADZKA, którą
otrzymał na II Przeglądzie Twórczości
Telewizyjnej Stacji Regionalnych Gru−
py Wyszehradzkiej w kategorii „najlep−
szy program publicystyczny”.

Wybór felietonów zrealizowanych w
ciągu bieżącego i ubiegłego roku,
wśród nich również ten nagrodzony,
Ty Czytelniku i Ty drogi Widzu „Re−
gionów Kultury” znajdziesz na płycie
DVD, którą wydano w połowie marca
2006 roku. Więcej informacji na temat
tego, jak można stać się jej posiada−
czem, i na własne oczy przekonać się,
jaki jest charakter kultury promowa−
nej przez odmasowioną telewizję moż−
na znaleźć na stronie internetowej
programu www.regionykultury.tvp.pl.

KULKULKULKULKULTURALNY HAJŁEJ,TURALNY HAJŁEJ,TURALNY HAJŁEJ,TURALNY HAJŁEJ,TURALNY HAJŁEJ,
CZYLICZYLICZYLICZYLICZYLI

www.regionykultury.tvp.plwww.regionykultury.tvp.plwww.regionykultury.tvp.plwww.regionykultury.tvp.plwww.regionykultury.tvp.pl

„One” to 13 minut w cotygodnio−
wej ramówce regionalnych „Trójek”.
Opowiadają historie wrażliwszych od
wrażliwych, zdolnych do emocjonal−
nego ekshibicjonizmu, prezentują−
cych często anarchiczny stosunek do
powszechnie obowiązujących norm
młodych twórców. „On” uznawany
jest za omnimedium, środek ułatwia−
jący zrozumienie sposobu funkcjono−
wania społeczeństwa globalnego oraz
narzędzie dające możliwość symbio−
tycznego rozwoju mediów.

 Z dumą komunikuję, że „Regionów
kultury” zostały „usieciowione”. Co
kryje się pod adresem www.regiony−
kultury.tvp.pl można domyślić się, za−
siadając przed ekranem telewizora o
17.45 każdego niedzielnego popołu−
dnia. Po co programowi telewizyjne−
mu potrzebna jest więc strona inter−
netowa? Wszystko zaczęło się od au−
tostrady...

– Jeżeli tworzysz autostradę, ludzie wy−
myślają samochody. (...) Jeżeli tworzysz elek−
troniczną autostradę, coś musi się wyda−
rzyć – napisał ponad 30 lat temu Nam
June Paik, awangardowy amerykań−
ski artysta. Wraz z pojawieniem się sie−
ci WWW zaczęła się kariera „auto−

strad informacyjnych” (information
highway). Skoro serwisy informacyj−
ne stały się jednym z ogniw cyfrowej
ewolucji, tylko kwestią czasu pozosta−
ło włączenie w rytm sieci serwisów kul−
turalnych. Internetu nie można trak−
tować jako remedium telewizji . Poja−
wianie się nowych narzędzi komuni−
kowania nie oznacza, że dawne zo−
stają przez nie wypierane. „Stare” i
obecnie wyłaniające się „nowe” for−
my mediów tworzą jedną powiązaną
całość. Media ewoluują, a uzupełnia−
nie programów stronami internetowy−
mi jest jednym ze skutków tych media−
morfoz. Również telesektor kultural−
ny korzysta z możliwości jakie daje
kumulacja mediów i wiążące się z nią
wzmacnianie przekazów. Z mediamor−
fozy korzystają „Regiony kultury”.

To, że internet zmienił oblicze me−
diów tradycyjnych, dając możliwość
przedłużenia prasy, radia i telewizji,
stało się faktem. Czy kolejnym etapem
mediamorfoz,  będzie pełna konwer−
gencja mediów? Pytanie to jeszcze kil−
ka lat temu mogłoby zostać uznane
za naiwne, dzisiaj staje się jak najbar−
dziej uzasadnione. „Regiony Kultury”
stały się częścią globalnej sieci, a kul−
tura polskich regionów staje się kul−
turą globalną, nie zatracając przy tym
unikalnego charakteru twórczości,
której źródłem jest chęć emocjonal−
nej realizacji samych siebie, nie zaś
realizacji potrzeb rynku.

Alicja MYŚLIWIECAlicja MYŚLIWIECAlicja MYŚLIWIECAlicja MYŚLIWIECAlicja MYŚLIWIEC

„Pełna kultura”, „Marginałki” czy
ponad pięćdziesiąt teledysków stworzo−
nych dla Telewizji Polskiej – to tylko nie−
które z wielu przedsięwzięć, jakie zre−
alizował Krzysztof Haich, krakowski
dziennikarz. Od ponad 30 lat tworzy i
popularyzuje kulturę polską, m.in. jako
współorganizator i reżyser koncertów
Studenckiego Festiwalu Piosenki w Kra−
kowie czy Festiwalu Artystycznego Mło−
dzieży Akademickiej FAMA w Świno−
ujściu. Od wielu lat prowadzi „Regio−
ny Kultury”, wyjątkowy program pu−
blicystyczny prezentujący kulturalną
aktywność w niewielkich miejscowo−
ściach. W telewizji publicznej chce
znaleźć miejsce na sztukę.

A zaczęło się odA zaczęło się odA zaczęło się odA zaczęło się odA zaczęło się od
konferansjerki...konferansjerki...konferansjerki...konferansjerki...konferansjerki...

W latach siedemdziesiątych Krzysz−
tof Haich nie przypuszczał, że będzie
tak blisko związany z kulturą.

– Byłem zawsze bardzo dobrym matematy−
kiem, stąd też skończyłem wydział elektryczny
Akademii Górniczo−Hutniczej w Krakowie. To
tam właśnie wygrałem międzywydziałowy kon−
kurs konferansjerów i to ludzie z wydziału na−
kłonili mnie, bym stworzył jakąś grupę arty−
styczną. Poznałem potem Marka Mierzyńskie−
go, był to człowiek−instytucja, wieczny student,
który miał wyjątkowe poczucie humoru. I tak
w zasadzie powstał kabaret „Protekst” – wspo−
mina Haich. W ten sposób zaczęła się jego dro−
ga reżyserska, ale również ... wokalna.

Haich z namysłem...Haich z namysłem...Haich z namysłem...Haich z namysłem...Haich z namysłem...
fot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawa
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– Był potrzebny w kabarecie głos męski, a
że ja byłem pod ręką, więc zacząłem śpiewać.
Szczerze mówiąc nie nadaję się do tego, ale
mam słuch muzyczny i wyczucie rytmu. To
była moja jedyna przygoda z piosenką –
przyznaje.

To właśnie z kabaretem „Protekst”
Krzysztof Haich  uzyskał w latach sie−
demdziesiątych i osiemdziesiątych wie−
le nagród i wyróżnień, m.in.: na FA−
MIE (1976), KIKSIE (1979), Przeglą−
dzie Akademickich Form Kameralnych
(Koszalin 1979), Finale VI Festiwalu
Kultury Studentów PRL czy w Remini−
scencjach Teatralnych (Kraków
1980). Podczas tych artystycznych wy−
praw zdarzały się czasem okoliczności
nie do przewidzenia. Doskonale pa−
mięta niektóre sytuacje:

– Był rok 1977. Występowaliśmy na inau−
guracji „Spotkań Teatru Otwartego”, było za−
proszonych kilku ważnych sekretarzy. Wyko−
nywałem monolog „Do Człowieka Szmaty”,
w którym  oczywiście miałem się posłużyć re−
kwizytem – szmatą. Kolega z ciemności  sceny
rzucił mi pod nogi kawał czerwonej kurtyny.
I zrobiła się straszna afera!

Nie cierpię nudy
w telewizji!

W 1981 r. Krzysztof Haich zrezygno−
wał z podróży z kabaretem. W tym sa−
mym roku rozpoczął działalność w kra−

kowskim oddziale Telewizji Polskiej.
.Już przy swoim pierwszym kontak−

cie z dziennikarstwem udowodnił, że
umie być pomysłowy:

– Pierwsze swoje zadanie dostałem od
Bronisława Cieślaka, ówczesnego wicedyrek−
tora ds. programowych. Miałem zrobić dla
„Kroniki” materiał z koncertu Maanamu
w hali Wisły. Postanowiłem podejść do te−
matu trochę inaczej i porozmawiałem z bram−
karzami, od których dowiedziałem się wielu
ciekawych szczegółów o próbach zespołu itp.
Zrobiłem to po swojemu.

Prędko też został doceniony:
– Dostałem od „Sztandaru Młodych” na−

grodę za scenariusz teledysku. Wśród laure−
atów był m.in. Juliusz Machulski, który został
uhonorowany za reżyserię – wspomina. Obec−
nie reżyseruje wiele festiwali i przedsię−
wzięć artystycznych, a podstawową ce−
chę, którą ceni u osób pracujących w
mediach to kreatywność. Bez niej nie
widzi szans na egzystencję w branży.

– Jeśli robi się wciąż tę samą rzecz, to ruty−
na bywa zabójcza. Ja stosuję – nazwijmy to
– płodozmian, szukam nowych pomysłów,
nowych dróg – twierdzi. Pewnie dlatego
nuda nie towarzyszy mu nigdy.

Z kamerą w Przedborzu
i Dowspudzie

Od kilku lat jest autorem i twórcą felie−
tonów do „Regionów Kultury”, progra−
mu informującego nie tylko o wydarze−
niach kulturalnych, ale przede wszystkim
o artystach mniej znanych. To właśnie z
tym programem Krzysztof Haich zwiedził
miejscowości i uczestniczył w imprezach,
o których istnieniu wie niewielu, np. Festi−
wal Kultury Celtyckiej w Dowspudzie.

„Regiony kultury” Haicha – to pro−
gram ważny dla widzów, ale i dla samej

F

Krzysztof Haich:Krzysztof Haich:Krzysztof Haich:Krzysztof Haich:Krzysztof Haich:

Jak narkotyk...

Dorota PIĄTEK

telewizjatelewizjatelewizjatelewizjatelewizja

Haich z pasją...Haich z pasją...Haich z pasją...Haich z pasją...Haich z pasją...
fot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawa
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Telewizji Polskiej, której misję realizuje
bodaj najpełniej. O uznaniu jakim się
cieszy – świadczyć może choćby Nagro−
da Prezesa TVP przyznana „Regionom”
i ich twórcy.

– Idea tego programu tkwi w pokazywaniu
widzom artystów mniej znanych, ale też nie−
zwykle wartościowych, to pomysł na program
prawdziwie regionalny. Kulturę, sztukę tworzą
nie tylko ludzie w Warszawie! Fakt, że nie za−
uważa tego szerzej telewizja, jest dla niej hańbą
i klęską – komentuje. Zaraz dodaje:

– „Regiony Kultury” pokazują, że wszę−
dzie istnieją twórcy! Próbuję z ich prac ule−
pić zupełnie nową wartość, stworzyć rodzaj
klipu artystycznego. Pokazać, że telewizja
może być sztuką, a nie tylko informacją.

Pasja potrzebna
telewizji regionalnej

Mówi: – Wszyscy twierdzą, że telewizja
jest narkotykiem. To prawda – jest.

Jednak niewiele jest osób tak zaan−
gażowanych we własną pracę, jak
Krzysztof Haich. Stworzył nie tylko
nową formułę programu kulturalnego
w TVP3 Kraków, ale kreuje też pionier−
ski model myślenia o telewizji regional−
nej. Co najważniejsze – gromadzi wokół
siebie ludzi, którzy mają zapał do prze−
cierania utartych już ścieżek i tak jak

on nie lubią banału i nudy. Z taką wła−
śnie pasją zapowiada kolejny odcinek
„Regionów Kultury”:

– Ten program nie jest może najlepszy w
Telewizji Polskiej, ale takiego nie widzieliście
dotychczas. Jest jedynym, z którego nie dowie−
cie się niczego o najnowszej kompozycji Pen−
dereckiego czy aktualnym filmie Wajdy, ale
poznacie artystów z  Pruszcza Gdańskiego.

Dorota PIĄDorota PIĄDorota PIĄDorota PIĄDorota PIĄTEKTEKTEKTEKTEK

„Strefa Piosenki” to istniejący od
1999 r. internetowy serwis (vortal) po−
święcony piosence literackiej, artystycz−
nej, autorskiej, studenckiej czy też jak
wolą niektórzy „krainie łagodności”.
Przez siedem lat stał się dość rozbudo−
waną bazą danych.

To najprawdopodobniej jedyne
miejsce w internecie, w którym można
się dowiedzieć, że w 1964 r. Piotr Szcze−
panik był laureatem Ogólnopolskiego
Studenckiego Konkursu Piosenkarzy
w Krakowie (dziś to Studencki Festi−
wal Piosenki), że w 1981 r. Jacek Kacz−
marski śpiewał w Olsztynie na Spotka−
niach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”
oraz jakie piosenki znajdują się na kul−
towym dziś krążku „Koncert Najskryt−
szych Marzeń”.

Atutem serwisu jest jego stała aktu−
alność. Z dużym wyprzedzeniem poja−
wiają się tu informacje o koncertach
– tych w Krakowie i tych w Piasecznie.
To także źródło informacji dla ludzi
chcących się sprawdzić na scenie –
podaje informacje o odbywających się
w całej Polsce festiwalach, namiary na
ich organizatorów, adresy stron inter−
netowych i program.

Ponadto serwis – jako jedyny – po−
daje informacje dotyczące regional−
nych audycji radiowych poświęconych
piosence z tekstem. Tak na margine−
sie... wydawać by się mogło, że to gatu−
nek, który nie interesuje „szerokich
mas”, a tymczasem audycji w całej Pol−
sce jest przeszło dwadzieścia. Regional−
nym audycjom pozwala korzystać z
własnych zasobów, a czasem wspiera
czysto radiowymi materiałami (wywia−
dy i płyty) – jeśli takowe posiada.

Stale współpracuje z jedyną, ogól−
nopolską audycją „Gitarą i Piórem”
Janusza Deblessema („Trójka”, noc z
niedzieli na poniedziałek od 2.00 do
4.00), zbierając informacje i przygo−
towując materiały dźwiękowe.

„Strefa Piosenki” ma również swoje
radiowe wydanie. Od czerwca 2002r.
regularnie ukazuje się na antenie RR
„Radia dla Ciebie” (niedziela, 21.10),
miała także (może jeszcze powróci)
„okienko” w radiowej „Jedynce”, przy−
gotowuje się do zaistnienia na antenie
internetowego Radia „Art.” (www.ra−
dioart.pl).

Haich z radością...Haich z radością...Haich z radością...Haich z radością...Haich z radością...
fot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawafot. Jan Poprawa
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Teresa DROZDA

internetinternetinternetinternetinternet

„Strefa Piosenki” to (także aktuali−
zowane) linki do stron artystów i in−
stytucji wspierających sferę piosenki
literackiej. W dziale „Książki” odno−
towane są niektóre, w miarę dostęp−
ne dziś, pozycje temu gatunkowi (i
jego okolicom) poświęcone, a także
tomiki wierszy i zbiory tekstów.  W
dziale „Płyty” opisano przeszło 100
płyt – zawsze z pełną listą utworów,

wwwwwwwwwwwwwww.strefapiosenki.pl.strefapiosenki.pl.strefapiosenki.pl.strefapiosenki.pl.strefapiosenki.pl

krótką notatką recenzującą i infor−
macjami na temat wydawcy i dostęp−
ności „sklepowej”.

Od pewnego czasu „Strefa Piosen−
ki” stara się także kreować pewne
przedsięwzięcia. Cykl koncertów w Te−
atrze Małym pod hasłem „3xBARDziej”
był w środowisku sporym wydarzeniem,
a wzięli w nim udział najlepsi bardowie
średniego, starszego i najmłodszego
pokolenia – z Andrzejem Garczarkiem
i Andrzejem Poniedzielskim na czele.

„Strefa Piosenki” patronuje płytom
– Czerwonego Tulipana,  Galicji, To−
masza Olszewskiego, Waldemara Chy−
lińskiego, Tomasza Wachnowskiego,
Jarosława Wasika i pomaga debiutan−
tom – ostatnio świetnym płytom Be−
aty Osytek, Miłki Malzahn i zespołu
Nic Wielkiego.

W miarę swoich możliwości wspie−
ra też koncerty, festiwale i inne przed−
sięwzięcia – jak na przykład po−
znańską konferencję naukową „W te−
atrze piosenki”, Festiwal Piosenki Po−
etyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Na−
dzieja” w Kołobrzegu, Galicyjskie
Wieczory z Piosenką czy Zajazd Bar−
dów pod Szeską Górą w Kowalach
Oleckich.

„Strefa Piosenki” współtworzy stro−
ny internetowe Elżbiety Adamiak
(www.eadamiak.pl), Andrzeja Ponie−
dzielskiego (www.poniedzielski.pl),

Tomasza Olszewskiego (www.tolszew−
ski.pl). W planach ma kolejne.

Na koniec najważniejsze: „Strefa
Piosenki” to absolutnie niekomer−
cyjny, prywatny i hobbystyczny ser−
wis prowadzony, aktualizowany i re−

dagowany przez jedną, wyżej podpi−
saną osobę.  Dlatego też jeśli cza−
sem czegoś w „Strefie” brak, z czymś
nie zdążę, o czymś nie napiszę, po
prostu bądźcie wyrozumiali... i oczy−
wiście przysyłajcie informacje doty−
czące swoich osiągnięć i organizo−
wanych imprez.

Od redakcji: Wszystkim zainterso−
wanym współpracą przy tworzeniu
„strefy piosenki” podajemy adres in−
ternetowy autorki tekstu: piosen−
ka@bnet.pl

„St refa  P iosenk i”„St re fa  P iosenk i”„St re fa  P iosenk i”„St re fa  P iosenk i”„St re fa  P iosenk i”
wspó ł tworzy  m. in .wspó ł tworzy  m. in .wspó ł tworzy  m. in .wspó ł tworzy  m. in .wspó ł tworzy  m. in .
stronę internetowąstronę internetowąstronę internetowąstronę internetowąstronę internetową
Andrzeja Poniedziel−Andrzeja Poniedziel−Andrzeja Poniedziel−Andrzeja Poniedziel−Andrzeja Poniedziel−
skiego.skiego.skiego.skiego.skiego.
fot. Andrzej Głucfot. Andrzej Głucfot. Andrzej Głucfot. Andrzej Głucfot. Andrzej Głuc
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WIDOWNIAWIDOWNIAWIDOWNIAWIDOWNIAWIDOWNIA

Zapytano mnie:
– A Spotkanie z balladą – pamiętasz?
Jak to „pamiętam”? Nie zapomi−

nam! I to nie dzięki od czasu do cza−
su pojawiającemu się samemu tytu−
łowi, firmującemu dziś coś zupełnie
innego, a dzięki smutnemu widoko−
wi wesołej – a jakże – widowni, wyzie−
rającej nieśmiało z programów już
niemal każdej telewizyjnej stacji.

Widowni równej, ulepionej, śmie−
jącej się bez sensu i powodu, za to
punktualnie. Widowni wszędzie ta−
kiej samej i tak samo obojętnej, choć
przecież tak fantastycznie reagującej.
Robią co mogą, pracują jak potra−
fią. Są z naboru.

Zawsze wtedy z rozczuleniem my−
ślę o  t a m t e j  widowni. Tamta
widownia, widownia naszych „Spo−
tkań z balladą” – była z Uniwersyte−
tu, lub szerzej – z akademika: była
inteligentna, a wiec wymagająca, ro−
zumna i przyjazna.

Swojej przychylności dzisiejsze te−
leaudytoria dowodzą wielogłoso−
wym „łoł” na każde „łał” zachwyco−
nej sobą gwiazdki na teleszołowej
kanapie. Życzliwość „balladowej”
widowni zapamiętałem jako coś w
rodzaju umysłowego i estetycznego
nadzoru nad nami, autorami i wy−
konawcami – żebyśmy nie popłynęli
w stronę tandety.

Publiczność z sympatią, ale uważ−
nie patrzyła nam na ręce. Nie za−
wieść jej było naszą ambicją. A nie
mogliśmy jej zawieść, bo my to byli−
śmy oni, a oni to my. Nie było tej prze−
paści dzielącej dzisiejszych telewizyj−
nych półbogów od bezrobotnych
widzów, gotowych za kilka złotych
przez wiele godzin reagować na ko−
mendę.

Angażowanie takiej widowni nosi
szumną nazwę castingu, a przypomi−
na cięcie z metra. Taką widownię
można poinstruować, szybko prze−
szkolić, a nawet doraźnie czegoś na−
uczyć, ale te zabiegi i tak nic nie
dadzą w chwili ogniowej próby, w
chwili spotkania jakiejś twarzy z ka−
merą.

Aleksander Bardini twierdził, że
artystę można nauczyć wszystkiego ze
sfery „wiedzieć jak”, ale i tak najważ−
niejsze pozostanie poza edukacyjnym
zasięgiem: „gustu nie nauczamy” – z
perspektywy warszawskiej wtedy
PWST mawiał Profesor.

Już Go nie ma, jak tamtej widow−
ni. Jest historia.

Bogusław SOBCZUK

Tego wieczoru telefon zadzwonił
niespodzianie. Było paskudnie, póź−
no, ale na tę wiadomość – byłoby za
wcześnie o każdej porze dnia czy roku.

– Andrzej nie żyje!
Te kilka ostatnich godzin dziesiąte−

go października 1991 roku będę pamię−
tał zawsze. Dzieliliśmy się z przyjaciółmi
wiadomością. I bólem. Pamiętam głos
Włodka Korcza, jakby pragnącego
obronić się przed rzeczywistością. Pa−
miętam zmatowiały nagle dźwięk głosu
Janusza Grzywacza, gdy rozwiewał wąt−
pliwość: – Tak, Andrzej nie żyje. I Zuza...

W takie chwile, choćby nie wie−
dzieć jak to kiczowato wyglądało –
przypomina się kawał życia. Ten, w
którym dzieliło się je z kimś drugim.
Wspominałem więc.

Kraków u schyłku lat sześćdziesią−
tych. Europejskie miasto, w ruskiej nie−
woli – jak mawiał nieodżałowany Pro−
fesor Wyka.  Przykurzona scenogra−
fia historycznej sztuki? Nie. Miejsce
naszego życia. Na ścianach tu i ów−
dzie ręcznie bazgrane afisze, wzywa−
jące na koncert „Szwagrów”, „Czar−
nych Pereł”, „Telstaru”, i innych  bo−
haterów chłopięcej wyobraźni.  Tro−
janowski, Tiachnowski, Kadłuczka,
Gogosz, Jamrozy, Koster czy Sztyc, na−
zwiska które dziś pozostały tylko w nie−
wymiecionym przez doktora Alzhe−
imera zakątku pamięci starszego czło−
wieka... Może wtedy otarłem się po
raz pierwszy o niewysokiego chłopca
z Pychowic? A może nieco później,
gdym na jakiejś potańcówce „u Wan−
dera” przy ulicy Mogilskiej, rzut be−
retem od mego ówczesnego mieszka−
nia, usłyszał „Czarty”? Na te pytania
odpowiedzi nigdy już nie udzielę. Pa−
miętam tylko, że na koncertach w
Barbakanie, prowadzonych w niezwy−
kły sposób przez Wieśka Dymnego –
były setki, może tysiące podobnych
nam chłopaków, sklejonych w jedno
przez rytm „bigbitu”...

„Czarty” to był jeden z wielu zespo−
lików grających rówieśnikom do tań−
ca. Jako początkujący recenzent za−
pisywałem wrażenia ze spotkań z taki−
mi grupkami zapaleńców. Ale o „Czar−
tach” nie znajduję ani słowa. O „Tyta−
nach” z Wieliczki – i owszem: „Gruby
gitarzysta ryczy jak bawół”, to o od−
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pamięćpamięćpamięćpamięćpamięć

C’EST LA VIEC’EST LA VIEC’EST LA VIEC’EST LA VIEC’EST LA VIE

notowana w pożółkłym dziś kajecie
opinia o znakomitym później jazzma−
nie. Ale kto by pamiętał niewielkiego
chłopca zza perkusji amatorskiego
zespołu?

– W 1967 roku, albo na początku 1968
wyjechałem do Francji. Tam pierwszy raz
usłyszałem i pokochałem gościa, który się
nazywa Ray Charles. Kupiłem jego płytę z
takimi utworami, jak „Georgia on My
Mind”, „Woopi Yoopi”, i „I can’t Stop Lo−
vin You”. Zakochałem się w tych utwo−
rach, nauczyłem i po przyjeździe do Kra−
kowa zmieniłem zupełnie  swój styl śpie−
wania. W Polsce nikt dotychczas tak nie
śpiewał. Śpiewało się Toma Jonesa, takie
utwory jak „Delilah” itp. A tu nagle w
Krakowie jeden facecik zaczął śpiewać
Charlesa. To zwabiło moich późniejszych
kolegów z zespołu „Dżamble”, Mariana
Pawlika i Benka Radeckiego. Przyszli, po−
słuchali mnie i skaperowali natychmiast
do zawiązującego się wówczas zespołu... –
wspominał w gazetowym wywiadzie
Andrzej.

„Georgia” to piosenka na lata zwią−
zana z Zauchą. To ją właśnie śpiewał
w klubie przy Mogilskiej, gdy słuchali
go po raz pierwszy późniejsi przyja−
ciele z „Dżambli”. To „Georgię” na−

F
Andrzej był pełen zrozumienia dla zmęczonych kolegów.Andrzej był pełen zrozumienia dla zmęczonych kolegów.Andrzej był pełen zrozumienia dla zmęczonych kolegów.Andrzej był pełen zrozumienia dla zmęczonych kolegów.Andrzej był pełen zrozumienia dla zmęczonych kolegów.
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grał na swej pierwszej, niemieckiej pły−
cie z jazzowym zespołem „Old Metro−
politan Band” (w którym – nawiasem
mówiąc – grał na perkusji). „Georgię”
Andrzej wykonywał chętnie, przez całe
życie. Najbardziej wstrząsające jej wy−
konanie pamiętam z Rynku krakowskie−
go, gdym wraz w reżyserem Tadeuszem
Lisem przygotował wielki koncert – be−
nefis, z Zauchą w roli głównej...

Najpierw jednak były „Dżamble”.
Niezwykły zespół młodych ludzi, któ−
rzy wyprzedzili czas, w naszym kraju
biegnący jakby wolniej niż  świecie.
„Dżamble”, czyli wspomniani już Ma−
rian Pawlik i Benek Radecki, a także
Jurek Horwath – były zespołem loku−
jącym się gdzieś między wciąż modnym
„mocnym uderzeniem” a jazzem. W
środowisku polskich artystów, zwłasz−
cza jazzowych – światy te dzieliła prze−
paść. Owszem, zdarzało się że znako−
mici instrumentaliści jazzowi wspiera−
li już wtedy idoli – ale zazwyczaj były to
„prace zlecone”. „Dżamble” sami okre−
ślili artystyczne preferencje. Co wię−
cej – zostali zaakceptowaniu po obu
stronach rozszerzającej się przepaści.
Po zwycięstwie w II Młodzieżowym Fe−
stiwalu Muzycznym, wielkiej próbie ar−
tystycznego zaplecza polskiej estrady
(w pierwszym MFM wygrali „Skaldo−
wie”, zaś w drugim zespołowych laure−
atów wyłoniono z 376 zgłoszeń!) przy−
szły przecież pochlebne opinie zyska−
ne w czasie „Jazzu nad Odrą”. Kon−
kursu ortodoksyjnie jazzowego...

Po lipcowym sukcesie w II Młodzie−
żowym Festiwalu Muzycznym ukazała
się podaj pierwsza recenzja poświeco−
na Andrzejowi. Jej fragmenty, publi−
kowane na łamach raczkującego wów−
czas „Jazz Forum” – jako autor z satys−
fakcją przedrukowuję:

Ekspresja to największy walor Andrzeja
Zauchy z Krakowa. Laureat tegorocznego
festiwalu „Jazz nad Odrą” występował
wraz z zespołem „Dżamble”, którego jest sta−
łym członkiem. Wśród zgłoszonych i zakwa−
lifikowanych do finału wokalistów krako−
wianin wyróżniał się zdecydowanie dzięki
„murzyńskiej”, nieco chropawej barwie głę−
bokiego głosu, dzięki niespotykanemu u in−
nych naszych (nie tylko startujących w Fe−
stiwalu) śpiewaków wyczuciu swingu, dzię−
ki zastanawiającej, intuicyjnej swobodzie

rytmicznej. Andrzej jest wokalistą bardzo
młodym, (...) rzekłbym początkującym. Jed−
nak nie waham się już w chwili obecnej
zaliczyć go do szczupłego grona naszych naj−
wybitniejszych wykonawców rhythm and
bluesa i wierzę, że po studiach wokalnych
(na które się wybiera) może się on stać bar−
dzo cenionym wokalistą – nawet jazzowym.

Kariera „Dżambli”, choć krótka –
wyznaczyła na lata  miejsce Andrzeja
Zauchy na polskiej scenie. Od począt−
ku wiadomo było, że nie jest to – i ni−
gdy nie będzie – „idol”, lecz artysta.
Różnica to znaczna: idolem zostaje się
dzięki widowni, jej marzeniom i złu−
dzeniom, jej niestałości i podatności
na propagandę. Artystą się jest dzięki
sobie, dzięki własnej niepowtarzalno−
ści, wyobraźni, umiejętności. Andrzej
co prawda nie podjął studiów wokal−

nych, zapowiadanych w pierwszej re−
cenzji – ale przeszedł kurs mistrzowski
w pracy z ludźmi kreatywnymi. Dzięki
nieustannej bliskości środowiska jazzo−
wego, które nauczyło go nie tylko wy−
korzystywać elementarną zręczność w
grze na perkusji czy saksofonie teno−
rowym, ale także stworzyło drugi obok
głosu fundament jego wokalistyki – ów
„feeling”, jazzowy stosunek do czasu,
rytmiczna swobodę frazowania. Ale
także dzięki bliskiej obecności Leszka
Aleksandra Moczulskiego, wybitnego
krakowskiego poety, który zwrócił mu
uwagę na walor słowa w piosence.

Umiejętność interpretowania tekstu
przydała się Zausze na całe życie. Gdy
„Dżamble” przestały de facto istnieć –
nawiązał był bowiem współpracę z Ja−
nem Kantym Pawluśkiewiczem i opusz−

Ela i AndrzejEla i AndrzejEla i AndrzejEla i AndrzejEla i Andrzej
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czoną na czas jakiś przez Grechutę
„Anawą”. Paluśkiewicz tak mówił:

Andrzej równie dobrze czuł się w reper−
tuarze, który pozornie był mu obcy, czyli w
utworach nie jazzowych, dokładnie zaaran−
żowanych na kwartet smyczkowy, w tek−
stach, których dotychczas nie śpiewał –
mówię o tekstach Zycha, Leśmiana, Przy−
bosia. To była zupełnie odświeżająca sytu−
acja, dlatego że te teksty wyartykułowane z
fantastyczną dykcją, z niezwykła muzykal−
nością, umożliwiały natychmiastowy kon−
takt z odbiorcą. To była wielka przygoda.
Szkoda, że trwało to tylko półtora roku.
Nagraliśmy tylko jedną płytę na początku
1973 roku i właściwie po sesji nagraniowej
rozstaliśmy się, ponieważ on zdecydował
szukać siebie w innych rejonach muzyki,
jako instrumentalista.

Po artystycznym epizodzie z
„Anawą” Andrzej należał już do arty−
stów rozpoznawalnych i cenionych.
A przecież przez długie lata jego war−
tość nie przekładała się na masową
popularność. Zarabiać więc musiał w
różny sposób, wykorzystując przede
wszystkim doświadczenie muzyczne.
Nonsensem jednak byłoby wyliczanie
tu wszystkiego, co robił, czy nawet
zrobił. Encyklopedyści – z Ryszardem
Wolańskim na czele – i kronikarze
zrobią to na pewno lepiej. Dostępna
jest zresztą książka „Andrzej Zaucha
– krótki szczęśliwy żywot...”,  skompi−
lowana przez przyjaciół Andrzeja z lat
późnych, Małgorzatę i Tomasza Bog−
danowiczów. Zresztą życie tego arty−
sty – także to publiczne, estradowe i
sceniczne – było tak bogate, że nie
wystarczy kronikarz, by je w dokład−
nie opisać. To życie – fascynująca in−
spiracja dla ewentualnej literatury.
Czy lata spędzone na statku, „z chał−
turą po świecie”, lata zarabiania i ocze−
kiwania na lepsze jutro – nie stano−
wią pięknego tematu dla ewentualne−
go autora powieści o artyście? Czy
wiadomość, że w trzy tygodnie nauczył
się grać na saksofonie, bo był to wa−
runek otrzymania pracy – nie może
być impulsem do sceny filmowej?
Swoją drogą, jakiż to paradoks – a
zarazem znak czasu – że do dobrym
człowieku i wybitnym artyście zapo−
mina się łatwo, zaś filmy się kręci o
rówieśnym mu ćpunie...

Doświadczenia muzyczne i estra−
dowe powoli kształtowały Zauchę –
aktora. Z początkiem lat osiemdzie−
siątych zagrał ważną rolę w musicalu
Jana Kantego Pawluśkiewicza „Kur
zapiał”. Dziwne to było przedstawie−
nie, w którym samouk z innego świa−
ta muzycznego, debiutant sceniczny
– stał się nie tylko dla publiczności,
ale i dla wszystkich współtworzących
spektakl artystów (w większości z
prawdziwej opery rodem) – mi−
strzem i przewodnikiem! Potem ów
niezwykły talent aktorski, którego
nikt nie wykorzystał do końca – a na
pewno nikt nie opisał – objawiał się
tu i ówdzie. Pamiętam pełne zachwy−
tu słowa profesora Aleksandra Bar−
diniego, gdy zobaczył Andrzeja w ja−
kiejś telewizyjnej błahostce. A także
potem, we Wrocławiu, gdyśmy wspól−
nie przeżywali „Galę” Przeglądu Pio−
senki Aktorskiej, w której Andrzej cu−
downie interpretował piosenkę Jona−
sza Kofty. Profesor Bardini uważał
wręcz Zauchę za – cytuję „wybitne−
go aktora, który gra rolę piosenka−
rza”. Trudno o większy komplement,
jeśli słowa takie padły z ust mistrza i
wyroczni w zakresie aktorstwa i sce−
ny muzycznej. Ostatnie artystyczne
osiągnięcie Andrzeja, rola Twardow−
skiego w musicalu innego krakowskie−
go kompozytora, Janusza Grzywacza
– to jeszcze jedno potwierdzenie
kunsztu aktorskiego właśnie...

Owe predyspozycje aktorskie An−
drzeja, które podkreślam, bo mało
kto je opisywał – okrzepły zapewne w
czasie krótkiej współpracy z Andrze−
jem Sikorowskim i Krzysztofem Pia−
seckim. We trójkę stworzyli oni mia−
nowicie kameralną grupkę „Sami”. Był
to rozkoszny „teatrzyk piosenki”, żeby
użyć określenia modnego przed laty.
Trzy indywidualności polskich estrad,
zdawać by się mogło całkowicie od−
mienne, w tym programie stopiły się
w jednym: w prawdziwej radości
wspólnego przebywania z publiczno−
ścią. Może miałem szczęście uczestni−
czyć tylko w takich wyjątkowych spek−
taklach „Samych”, w których radość
wspólnego przebywania artystów
udzielała się kameralnej widowni? Nie
wiem. Wiem jednak na pewno, że ów

epizod artystyczny był czymś znacznie
więcej, niż tylko kolejnym „progra−
mem”, „występem” itp. To była próba
– zapewne nie wyspekulowana, po
prostu wynikająca z osobowości, do−
świadczenia i gustów artystów – swo−
istej alternatywy dla chamstwa i agre−
sji, dla powierzchowności i papuzie−
go udawactwa, słowem – dla tego, co
dziś uważa się za „estradę”, niestety...

I jeszcze jedna rzecz pozostała nie−
doceniona: kolędy. Dwa dni przed
zbrodniczym szałem zazdrosnego im−
potenta, Zaucha nagrał program,
nad jakim przez jakiś czas pracował
wraz z Włodzimierzem Korczem,
Alicją Majewską i Haliną Frackowiak.
Dwupłytowy album „Kolędy w Teatrze
STU” jest arcydziełem sztuki wokal−
nej. Ośmielam się twierdzić, że pasto−
rałka „Oj maluśki, maluśki” (i kilka in−
nych) jest  nie tylko największym osią−
gnięciem artystycznym Andrzeja, ale
kreacją niedościgłą dla żadnego z pol−
skich interpretatorów piosenki! Po−
tęga, skala i giętkość głosu, swoboda
frazowania, żarliwość – to tylko nie−
które, być może nawet nie najważniej−
sze cechy tego nagrania...

W dwa dni później jeden z najwięk−
szych artystów polskiej piosenki zo−
stał zamordowany. Gdy mija szok w
takiej chwili – przychodzą myśli po−
ważne, myśli o kruchości wszystkie−
go, o przeznaczeniu. I pamięci. Czy
nie zbyt łatwo zapomnieliśmy An−
drzeja Zauchę?

Gdy jesienią, późnym wieczorem
dzwoni dziś na moim  biurku telefon –
staram się jednak nie snuć wspomnień.
Z regału ściągam jedną ze starych płyt
Andrzeja, i nastawiam głośno. Naj−
chętniej „C’est la vie – Paryż z pocz−
tówki”. Wtedy zdaje mi się, że nic się
nie stało. A na pewno – że nie wszystek
odszedł.

Jan POPRAWAJan POPRAWAJan POPRAWAJan POPRAWAJan POPRAWA

Od redakcji: 10 października mija
15. rocznica tragicznej śmierci An−
drzeja Zauchy, zamordowanego przez
francuskiego bandytę.
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W samotności swojej sam
Dookoła pustkę dźgam...1

Wiesław Dymny

Postać – legenda, postać – mit kra−
kowskiej bohemy. Wiesław Dymny, ma−
larz, poeta, scenograf, literat, scenarzy−
sta, aktor, stolarz, krawiec... Lista jego
profesji i zajęć jest długa, a każde kolej−
ne wcielenie zawsze prawdziwe. Z taką
samą, stuprocentową atencją zbijał ze
starych skrzynek deski kabaretowej sce−
ny w „Piwnicy pod Baranami”, tak samo
przykładał się do pisania scenariuszy fil−
mowych, własnoręcznie wykonywał
meble i humorystycznymi rysunkami
zapełniał dziesiątki notatników, kawiar−
nianych serwetek lub kartonów. Two−
rzył, nie wyróżniając żadnej z dziedzin,
w takim samym stopniu spełniając się w
nich wszystkich i jednocześnie obdarza−
jąc każdą z nich niepowtarzalnym ry−
sem swojej nietuzinkowej osobowości.
W dziełach Wiesława Dymnego powta−
rzają się motywy, które opiszę, charak−
teryzując jego artystyczne dokonania.

Należy podkreślić, że Wiesław Dym−
ny tworzył swe dzieła swobodnie,
łącząc różne dziedziny sztuki. Zasto−
sowany przeze mnie podział w przed−
stawionej charakterystyce artysty jest
więc arbitralny i ma służyć przede
wszystkim kompozycyjnej przejrzysto−
ści opracowania.

Dymny plastycznyDymny plastycznyDymny plastycznyDymny plastycznyDymny plastyczny

Zanim Wiesław Dymny związał się z
„Piwnicą pod Baranami” (od 1956
roku; był jednym z jej założycieli), jako
siedemnastolatek rozpoczął w 1953
roku studia w krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa.
Już jako student czwartego roku zo−
stał przyjęty do Związku Polskich Arty−
stów Plastyków, choć nie prezentował
jeszcze publicznie swoich prac. Został
wkrótce z niego usunięty, czego przy−
czyną było nie wnoszenie opłat związ−
kowych.

Dominującą w tym czasie (począ−
tek lat pięćdziesiątych) tendencją na
gruncie sztuk plastycznych w Polsce był
socrealizm, który, narzucany artystom
odgórnie, hołdował idei realizmu to−
talnego i prymatowi form figuratyw−
nych, podporządkowanych treściom,
jakie one niosły.2  Jednakże były to
ostatnie lata powyższej hegemonii.
Należy jednak podkreślić, że niektóre
malarskie środowiska (głównie łódzkie
i krakowskie) nigdy nie uległy tenden−
cji socrealistycznej.

W Krakowie, gdzie studiował Wie−
sław Dymny, swoją działalność prowa−
dzili malarze sprzeciwiający się nowej
figuratywności, preferowanej przez
władze komunistyczne. Najbardziej
charakterystyczna dla krakowskiego

środowiska tego okresu jest działalność
Jonasza Sterna, Tadeusza Kantora i
Tadeusza Brzozowskiego. Ich obrazy
stoją w opozycji wobec sztuki główne−
go nurtu, kontrastem wykorzystują−
cym surrealistyczne doświadczenia w
dziedzinie malarstwa. Cykl Tadeusza
Kantora Obrazy metaforyczne, powstały
w latach pięćdziesiątych, był wyraźnie
inspirowany jego paryskimi doświad−
czeniami ze sztuką Roberta Matty’ego.

Malarze krakowscy, zepchnięci na
margines głównego nurtu sztuki, za−
manifestowali swoje odmienne kon−
cepcje, względem oficjalnie popiera−
nych, dotyczących prymatu formy
nad treścią, organizując 15 listopada
1955 roku Wystawę dziesięciu w budyn−
ku Związku Polskich Artystów Plasty−
ków (m. in.: obrazy Tadeusza Kanto−
ra, Jonasza Sterna, Tadeusza Brzo−
zowskiego, Kazimierza Mikulskiego,
Jerzego Nowosielskiego, Jadwigi Ma−
ziarskiej, Erny Rosenstein, Jerzego
Skarżyńskiego). Była to jedna z pierw−
szych ważnych manifestacji malar−
skich tamtych lat, poprzedzających
zmianę dominującej tendencji na
gruncie plastyki.

Historycy sztuki upatrują jednak
symbolicznego końca hegemonii so−
crealizmu w Ogólnopolskiej Wystawie
Młodej Plastyki zorganizowanej w war−
szawskim budynku „Arsenał” w ra−

Agnieszka BOJANOWSKA
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mach V Międzynarodowego Festiwa−
lu Młodzieży i Studentów. Pod hasłem
Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi swoje
prace prezentowali między innymi: Iza−
ak Celnikier, Walerian Borowczyk, Jan
Lenica, Waldemar Cwenarski, Teresa
Mellerowicz, Jan Dziędziora. Artyści
zaproponowali nową jakość, zaczęli
prezentować świat swoimi własnym
środkami wyrazu, uwolnionymi od po−
winności związanych z zasadą socre−
alizmu. Inspirowani malarstwem mek−
sykańskich ekspresjonistów (José Oroz−
co, Diego Rivery), Francisca Goyi, Ja−
mesa Ensora i Emila Noldego, w prze−
ciągu kilku lat po wystawie skierowali
się ku nowej abstrakcyjności, zazwy−
czaj negując formy figuratywne. Dla−
tego też czołowi malarze figuratywni,
Bronisław Linke i Andrzej Wróblew−
ski, tworzący w latach sześćdziesiątych
zaczęli odnosić sukces dopiero dwie
dekady później.

Plastyczne dokonania3  Wiesława
Dymnego, mimo związku (ale tylko w
sensie geograficznym) z awangardową
grupą malarską od 1957 roku (artyści
z Wystawy dziesięciu tworzą „Grupę Kra−
kowską” z siedzibą w galerii „Krzyszto−
fory”), nie mogą być jednak rozpatry−
wane w powyższym kontekście. Jego
sztuka, tworzona poza głównym jej
nurtem i niezwiązana z tendencjami
dominującymi, zawsze była znacząca

semantycznie, z wyraźnym prymatem
treści nad formą, ale nie w sensie dok−
tryny socrealistycznej.

Wiesław Dymny najchętniej opero−
wał w swych pracach surowymi, często
wręcz umownymi środkami wyrazu, ja−
kie wypracował w swoich rysunkach
(publikowanych m. in.: w czasopiśmie
„Szpilki”). Motywy obecne w jego dzie−
łach plastycznych są zbieżne z tema−
tyką jego działalności kabaretowej w
„Piwnicy pod Baranami”. Dymny w
monologach wystawianych na estrado−
wej scenie, jak i rysunkach, komento−
wał ludzkie wady, często posługując się
przy tym ironią, dystansem i metaforą,
charakterystycznymi dla karykatury.
Jednakże formułę tę wzbogacał o na−
wiązania do tematyki biblijnej, przed−
stawianej często na wzór wiejskiej, na−
iwnej pobożności. Świat jego sztuki
zamieszkiwały mityczne zwierzęta wraz
z aniołami i diabłami; realizm łączył się
z ludową fantastyką.

Niejednorodność stylistyki była u
Dymnego ściśle związana z łączeniem
skrajnej tematyki: sprawy ostateczne,
dotyczące nieuniknionej śmierci oraz
naturalizm charakteryzujący życie do−
czesne przedstawiał w stylu kabareto−
wym, ironiczną erotykę zestawiał z te−
matami biblijnymi i metafizycznymi.

Obecna w dokonaniach Dymne−
go stylistyka ludowa była ograniczo−
na tylko do treści, nie dotyczyła za−
zwyczaj zagadnień formalnych. Jed−
nym z wyjątków są drewniane kaplicz−
ki i figury Chrystusa frasobliwego sty−
lizowane na wiejskie. Nie należy też
zapominać, iż artysta swoimi rzeźba−
mi z upodobaniem gorszył publicz−
ność, wykorzystując na przykład jako
scenografię sceniczną własnoręcznie
wykonane fallusy.

Powyższą strategię plastyczną Wie−
sław Dymny wykorzystywał przez dwa−
dzieścia lat współpracy (1956−1978) z
„Piwnicą pod Baranami” w tworzeniu
scenografii do kabaretowych przed−
stawień oraz we współpracy ze teatrem
(np.: scenografia do sztuki Kur zapiał...
Andrzeja Maja w „Teatrze STU”), a
następnie przeniósł ją na grunt filmo−
wy – był autorem kostiumów do Szki−
ców warszawskich (1969) i scenografii
do Pięć i pół bladego Józka (1971)4 .

Dymny literackiDymny literackiDymny literackiDymny literackiDymny literacki

Jako prozaik Wiesław Dymny zade−
biutował w 1963 roku tomem Opowia−
dania zwykłe5 , które zostały uhonoro−
wane prestiżową nagrodą im. Kościel−
skich. Należy wspomnieć, iż jego dzia−
łalność kabaretowa zaowocowała wcze−
śniejszą twórczością poetycko−proza−
torską. Za swoje opowiadania Wiesław
Dymny dostał już w 1958 roku nagro−
dę literacką tygodnika kulturalnego
„Współczesność”.

Debiutujący na początku lat sześć−
dziesiątych prozaicy mieli przed sobą
trudne zadanie, które wyznaczyła im
ówczesna krytyka literacka6 . Musieli
zmierzyć się z twórcami pokolenia
„Współczesności”7 , w którego poczet
zalicza się między innymi: Eugeniusza
Kabatca, Marka Hłaskę, Ireneusza Ire−
dyńskiego i Marka Nowakowskiego.8

Pisarze pokolenia „Współczesności” za−
proponowali w swej prozie nowator−
skie, wobec założeń socrealizmu, roz−
wiązania formalne i tematyczne. Tym
samym sprowokowali duże oczekiwa−
nia czytelników, wobec „młodej pro−
zy” epoki określanej słowami Stanisła−
wa Różewicza jako epoka „naszej ma−
łej stabilizacji”.

Dominującą tendencją wśród debiu−
tanckich utworów tamtego okresu jest
realizm, najczęściej wykorzystywany w
formule „powieści środowiskowej”, się−
gającej korzeniami aż do Germinalu
Emila Zoli, której odmiana, wypaczo−
na dowodzeniem narzuconych odgór−
nie tez, zalewała rynek literacki w do−
bie hegemonii socrealizmu w Polsce.

Kazimierz Traciewicz, Zbigniew
Łapiński, Adam Augustyn i inni mło−
dzi pisarze, zafascynowani sprawami
współczesnymi, tworzyli literaturę sku−
pioną na sprawach codziennego życia,
z rzadka zabarwiając ją o reminiscen−
cje wojenne. Jednocześnie brak w tej
twórczości wnikliwych analiz socjolo−
gicznych czy psychologicznych opisy−
wanych środowisk (robotniczych, stu−
denckich), a także problematyki mo−
ralnej. Literatura odbijała zaprogra−

F
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mowaną przez władze (co najlepiej wi−
dać na przykładzie kinematografii9 )
nijakość kultury oficjalnego obiegu lat
sześćdziesiątych, co nie spotkało się
oczywiście z pozytywnym odbiorem.

Nawet krytycy prawomyślni, w ro−
zumieniu władz, dawali wyraz swemu
niezadowoleniu względem takich pro−
pozycji literackich, czego przykładem
jest opinia Krzysztofa Teodora Toeplit−
za10 , dotycząca kondycji społeczeń−
stwa polskiego początku lat sześćdzie−
siątych. Toeplitz opisywał zjawisko życia
„na pół obrotu”, jakie obserwował u nie−
których Polaków. Podobnie zacho−
wują się bohaterowie w dziełach pisa−
rzy nurtu „małego realizmu”11 , choć
jak dowodzi recenzent literackie po−
stacie pozbawione są bolesnej świado−
mości daremności wszelkich zabiegów,
która to świadomość jest charaktery−
styczna dla społeczeństwa w realiach
„małej stabilizacji”.

W swoim eseju, poświęconym pro−
blemowi błahości znacznej części de−
biutów tamtego okresu, Marian Stę−
pień12  krytykuje młodych prozaików za
to, iż fabularyzują schematy powtarza−
jące się w banalnych choćby, tramwa−
jowych rozmowach. Tematykę ich utwo−
rów określa jako ...literacko opracowane
afery mięsne, kradzieże, (...) plagiat nauko−
wy, łapownictwo w administracji na szcze−
blu wojewódzkim lub lepiej powiatu...13

Wiesław Dymny, choć metrykalnie
i tematycznie mógłby się wpisać w nurt
debiutujących prozaików „małego re−
alizmu”, znów nie popadł swoimi Opo−
wiadaniami zwykłymi w żadne obowią−
zujące wtedy kanwy. Tak jak w przy−
padku działalności plastycznej po raz
kolejny był poza głównym nurtem.

Literacki debiut Dymnego spotkał
się ze skrajnymi ocenami. Zazwyczaj
widziano w nim, jako autorze, żongle−
ra zręcznie posługującego się styliza−
cjami.14  Podkreślano, iż mimo niekła−
manego uroku języka i ciekawie zasto−
sowanej groteski, przy kolejnych spo−
tkaniach z tą prozą nie sposób oprzeć
się wrażeniu wtórności. Najczęstsze
zarzuty wobec opowiadań to brak świe−
żości w obrębie zaprezentowanej te−
matyki. Według opinii krytyków Dym−
ny zamknął się w formalnej pułapce,
wykorzystując motywy z Haškowego

Wojaka Szwejka (opowiadanie Oskarżo−
ny), socrealistycznego produkcyjniaka
(Chudy i inni), melodramatu (Skrzyn−
ka bez pudła) czy stylizację biblijną i ple−
bejską. Takie zarzuty byłyby prawomoc−
ne, gdyby nie znajomość innych doko−
nań artystycznych Dymnego. Do po−
dobnej oceny recenzenci, po wytocze−
niu swoich napastliwych argumentów,
wycofali się na neutralne stanowiska, w
oczekiwaniu na kontynuację prozator−
skiej twórczości Dymnego) przyczyniła
się zapewne niemożność, czy też raczej
niechęć do prześledzenia innych dzia−
łań artystycznych autora Opowiadań
zwykłych. Proces badawczy zapewne po−
szerzyłby horyzonty wartościujące kry−
tyków literackich, ponieważ wszystkie
dokonania Wiesława Dymnego tworzą
spójną całość i wzajemnie się uzupeł−
niają, dlatego też rozpatrywane bez
szerszego kontekstu, sprawiają wraże−
nie ułomnych i niedoskonałych.

Jednakże debiut Dymnego, jak gło−
si legenda „Piwnicy pod Baranami”15 ,
spotkał się z uznaniem takiego autory−
tetu, jakim była Maria Dąbrowska, któ−
ra określiła prozę Dymnego najlep−
szym debiutem od 1945 roku.

Opowiadania Dymnego, choć z po−
zoru bliskie tendencjom realistycz−
nym, jakie zaobserwować można u
większości debiutantów początku lat
sześćdziesiątych, w znacznej mierze się
od tych debiutów różniły. Tak jak w
świecie wykreowanym przez autora na
użytek sztuk plastycznych, w jego pro−
zie realizm jest fantastyczny, purenon−
sensowa stylizacja tłumaczy wrażliwe,
wzorowane na chłopskich, mądrości
życiowe, a brutalny biologizm uspra−
wiedliwiony jest afirmacją ludzkiej eg−
zystencji.

Po tragicznej śmierci Dymnego16 ,
jego twórczość literacka17  była rozpa−
trywana przez pryzmat przedwczesne−
go odejścia18  artysty. Zaliczono go w
poczet poetów wyklętych (Andrzej
Bursa, Rafał Wojaczek oraz Bruno Mil−
czewski), biorąc pod uwagę nonkon−
formizm czy negację cywilizacyjnych
ograniczeń, widocznych w jego utwo−
rach prozatorskich i poetyckich. Jed−
nakże wspólnota w dążeniu do two−
rzenia „życia−poezji”, w dążeniu do
bycia „cyganem” bez stałego miejsca

zamieszkania (co w przypadku Wiesła−
wa Dymnego jest nieprawdą), nie może
być podstawą do stawiania go na rów−
ni z počtes maudits ze względu na po−
wtarzającą się we wszystkich utworach
kwestię afirmacji życia. Dymny nie dążył
ku śmierci, nie opiewał jej w swoich
wierszach, nie uwieczniał jej nadejścia
na obrazach. I choć napisał:

W alkowie zielonej
Za firanką stoi archanioł
I już przygotowuje trąbę
Jeszcze tylko nie wie jaki będzie
Ton ostateczny19 ,

to w jego utworach życie i człowie−
czeństwo nabierało wartości przez
miłość i przyjaźń, o czym świadczą sta−
łe motywy pojawiające się w jego twór−
czości artystycznej. Swoją Pieśń nad
Pieśniami Dymny zakończył, parafra−
zując biblijną frazę:

Na początku było słowo
A potem była miłość
I słowo ciałem się stało
Alleluja Alleluja Alleluja.20

Wiesław Dymny nie był zatem poetą
przeklętym, tak samo, jak nie był nim
Edward Stachura, piewca człowie−
czeństwa i życia, który zmarł samo−
bójczą śmiercią.

Dymny muzycznyDymny muzycznyDymny muzycznyDymny muzycznyDymny muzyczny

Związki Wiesława Dymnego z mu−
zyką (choć nigdy nie grał profesjonal−
nie na żadnym instrumencie) są waż−
ne w opisie jego dokonań artystycznych
ze względu na świeżość i charaktery−
styczną dla niego tematykę, a także
koherencję z innymi dziedzinami twór−
czości, które swobodnie łączył właśnie
na gruncie muzycznym.

W 1963 roku Dymny zdobył nagro−
dę na opolskim festiwalu za wykona−
nie własnej kompozycji (Ballada o Jac−
ku). Akompaniował sobie sam na kon−
trabasie, ale wcześniej przyznał się
publiczności, że jest to pierwszy kon−
takt z tym instrumentem21 . W rok póź−
niej, również w Opolu, Niebieska patel−
nia ze słowami Dymnego, wykonywa−
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na przez artystów „Piwnicy pod Bara−
nami”, Ewę Sadowską i Mikiego Ob−
łońskiego, z muzyką Andrzeja Nowa−
ka, została uhonorowana Nagrodą
Specjalną. W 1965 roku na tym samym
festiwalu utwór Gdy zmęczony wracam z
pól... (słowa napisał Dymny wraz z Ju−
liuszem Lorancem) dostał nagrodę w
kategorii piosenki artystycznej.

Wiesław Dymny był autorem wielu
tekstów do pieśni i piosenek, w szcze−
gólności dla wykonawców z „Piwnicy
pod Baranami” (najsłynniejsze stały się
Czarne anioły z repertuaru Ewy Demar−

czyk do muzyki Zygmunta Konieczne−
go). Pisał także dla zespołów: „Czer−
wone gitary” i „Skaldowie”, będąc jed−
nocześnie autorem słów do piosenek i
menadżerem własnej beatowej kapeli
„Szwagry”, powstałej w 1965 roku.

Trzeba także podkreślić, iż Dymny
zafascynowany był muzyką jazzową, a
fakt ten zaowocował współpracą ma−
larską z krakowskim klubem jazzowym
„Helikon”, który zawdzięczał artyście
freski ścienne (obecnie zamalowane)
oraz aranżację przestrzeni. Był także
autorem wielu plakatów obwieszczają−

cych koncerty w klubie i inne wydarze−
nia związane z szeroko pojętą tematyką
jazzową (wystawy fotografii jazzowych).

Charakterystyczny dla twórczości
Dymnego melanż kilku dziedzin sztuki
ujawnił się także na polu muzyki. Jego
satyryczno−rysunkowe dokonania, wy−
korzystane w działalności „Helikonu”,
dały Wiesławowi Dymnemu prawo do
posiadania legitymacji członkowskiej z
numerem pierwszym.

Kabaretowy występ spod znaku „Piw−
nicy pod Baranami” spotkał się z uzna−
niem jury opolskiego, a później uła−
twił Dymnemu napisanie tekstów bal−
lad do spektaklu w reżyserii Jerzego
Cnoty według tekstu Żywot Łazika z
Tormes Anonima, który był wystawiony
na scenie Teatru 38 w Krakowie (pre−
miera 7 marca 1959 roku).

Dymny filmowyDymny filmowyDymny filmowyDymny filmowyDymny filmowy

Tematem niniejszego rozdziału jest
pozafilmowa działalność Wiesława
Dymnego. Opis jego związków z kine−
matografią polską będę bowiem rozwi−
jać w kolejnych partiach mojej pracy.
Na razie zatem pozwolę sobie zakreślić
jedynie ramy czasowe filmowych doko−
nań Wiesława Dymnego. Naszkicuję
również przebieg jego współpracy z fil−
mem, a także przedstawię najważniej−
sze dokonania artysty na tym polu.

Początek współpracy Wiesława
Dymnego ze środowiskiem filmowym
datuje się na 1958 rok, realizację Ran−
cha Texas Wadima Berestowskiego.
Zaistniał wtedy jako aktor kinowy, jed−
nakże, będąc naturszczykiem o pew−
nych scenicznych doświadczeniach wy−
niesionych z licznych występów przed
publicznością kabaretową, wcielił się
jedynie w epizodyczną postać, co póź−
niej stało się regułą. Dymny nie zagrał
nigdy roli pierwszoplanowej, raz tylko
drugoplanową w filmie Chudy i inni
(1966) Henryka Kluby, gdzie wcielił się
w postać Małego.

Przede wszystkim jego współpraca z
kinematografią opierała się na sceno−

F
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pisarstwie. Wiesław Dymny był auto−
rem scenariuszy do trzech pierwszych
filmów Henryka Kluby, Chudy i inni
(1966), Słońce wschodzi raz na dzień
(1969), Pięć i pół Bladego Józka (1970), a
także licznych, nigdy nie zrealizowa−
nych projektów. Były to między inny−
mi scenariusze Ostatni, Prorok, Pożegna−
nie z Marią według prozy Tadeusza
Borowskiego, Szeregowiec Marszałek, Dro−
ga na Dziki Zachód.

Na podstawie jego pomysłu w 1976
roku powstał w Studio Filmów Animo−
wanych w Krakowie film w reżyserii
Krzysztofa Raynocha: Koty budujące
machiny latające. Dymny pracował tak−
że przy realizacji filmów jako sceno−
graf i kostiumolog.22

Szczegółowy opis filmowych doko−
nań Wiesława Dymnego, przerwanych
śmiercią artysty w 1978 roku, a także
krótka charakterystyka sytuacji kine−
matografii polskiej lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych będą tematem dal−
szych ustępów mojej pracy.

Dymny legendarnyDymny legendarnyDymny legendarnyDymny legendarnyDymny legendarny

Podobno w czasie wiosennej odwilży
spłynął z gór ze śniegiem i wpadł na Aka−
demię Sztuk Pięknych, skąd zstąpił do kra−

kowskiej ”Piwnicy pod Baranami”, gdzie
czytał swoje chyba śmieszne, ale za to absur−
dalne teksty. Posiadał kilka zawodów i kil−
kanaście umiejętności.23

We wspomnieniach znajomych z
„Piwnicy” oraz współpracowników fil−
mowych i teatralnych, Dymny jawi się,
jako postać skryta w sobie, nieufna w
stosunku do świata i trudna we współ−
życiu z powodu nieprzewidywalnego
charakteru i kłopotów z alkoholem. W
licznych opowieściach maluje się ob−
raz Dymnego, wszechstronnego geniu−
sza o wyglądzie bandyty i alkoholika, z
nadwrażliwym sposobem odbioru świa−
ta, atakującego, zanim otoczenie jego
zaatakuje, człowieka zagubionego w
środowisku intelektualnego snobizmu
„Piwnicy”, ale jednocześnie nie mogą−
cego bez niej egzystować.

Joanna Olczak−Ronikier porównu−
je postawę Dymnego z postawą Piotra
Skrzyneckiego, jego wieloletniego przy−
jaciela i współpracownika: Bo strona
Wiesia i strona Piotra to były dwie diame−
tralnie różne strony.(...) Posypywanie przez
Piotra rzeczywistości złotym proszkiem mi−
styfikacji miało podtekst bardzo pesymistycz−
ny: Nie spodziewaj się żadnej prawdy, tylko
wtedy nic cię naprawdę nie zrani. Dla Wie−
sia taka filozofia była nie do zniesienia. Nie
miał w sobie zrozumienia dla niuansów,

ambiwalencji, finezji, względności, ironii −
tego wszystkiego, co było kwintesencją „Piw−
nicy”. Wszystko to kaleczyło go. A potem
zaczęło doprowadzać do furii.24  W gronie
najbliższych przyjaciół, osób, które
kochał i które akceptowały jego kło−
potliwe często zachowania, stawał się
człowiekiem łagodnym, zdolnym do
najbardziej czułych gestów. Był znowu
prostodusznym góralem.

Wiesław Dymny nie cenił nadmier−
nie swoich licznych talentów. Były dla
niego immanentną częścią własnej oso−
bowości; nie widział sensu w ich opisy−
waniu. Zbigniew Bela we wstępie do
antologii artysty25  porównuje jego sto−
sunek do własnych umiejętności do po−
stawy Stanisława Trembeckiego, szam−
belana na dworze króla Stanisława Po−
niatowskiego. Traktował on talent, jak
majątek, którym los z niewyjaśnionych
przyczyn go obdarował, a którym nale−
ży płacić za zabawę. 26  Wiesław Dymny
odnosił się z ironią i dystansem do wła−
snych osiągnięć na polu artystycznym.
Był to też sposób tworzenia legendy o
samym sobie. W liście do znajomej,
Barbary Natkaniec−Pacuły, pisał:

Droga redaktorko Basiu!
Mój życiorys artystyczny nie jest wart wspo−

minania. Co znaczy dziś w świecie oszała−
miającej techniki (a propos odkurzacza nie
umieją mi naprawić) jakiś tam artysta?
Śmieszny jest!(...)

Urodziłem się na Litwie, tam, gdzie nie
urodziła się większość pisarzy, a szkoda. Pę−
powinę miałem na 44 metry długą, co za−
pewniło mi dużą ruchliwość i wszędobylskość.
Próbowałem więc praktyki u kamieniarzy na
trakcie warszawskim, u młynarzy w wiatra−
kach nad Narwią, u kowali w Śląskim Be−
skidzie i u mleczarza nad Wartą. Później
zostałem pomocnikiem malarza ściennego,
który z biegiem lat stał się moim ojcem! Po
wymalowaniu pewnej łazienki pewnego dy−
rektora pewnej fabryki (łazienka była nieod−
parcie sykstyńska) dostałem się na Akade−
mię Sztuk Pięknych, gdzie studiowałem 10
lat (to sztuka, panowie!) malując płótna,
ściany, białego dzika na białym tle i wiele
innych świętych i sprośnych malowideł, któ−
re potem gdziekolwiek sprzedawałem za byle
co. Byłem nawet aresztowany, bowiem nie
posiadałem licencji pracownika Desy. W tym
czasie na ASP (lata 53−54) poznałem wielu

Stanisław Stabro

IN MEMORIAM WIESŁAW DYMNY

Ta śmierć która żyła w tobie
teraz żyje we mnie
puka w okno stuka do mej krwi
w przepoconym i brudnym
drelichu znów widzę
okaleczony na wyrębie las

Przebacz mi nie zdążyłem
ulica twojej bitwy stoi samotna rana
pośród innych ran
mieszkanie w którym
cały się spaliłeś
wypalony przed czasem
powalony las
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znakomitych już wtedy, co dopiero dziś, ludzi
(plastyków, muzyków, aktorów, zbrodniarzy,
przemytników, nosicieli fortepianów) na koń−
cu Piotra Skrzyneckiego (oprowadzał chłopów
z Kolbuszowej po wystawie kołchozowej albo
w ogóle ukraińskiej). Zaczęła się era „Piwni−
cy” (trwała 22 lata), o której nie powiem, bo
moi koledzy z pewnością zrobili to nader do−
kładnie i nieistotnie. W tym czasie zacząłem
pisać (teksty dla „Piwnicy”, opowiadania,
teksty do piosenek i co popadło), równocześnie
uczyłem się stolarki z samouczka wydanego
przez PAN, W−wa, 1958. W malarstwie wró−
żono mi przyszłość, ale w pisaniu (czy litera−
turze, jak kto woli) szło mi powiedzmy lepiej.
Wygrałem jakiś konkurs na opowiadanie,
wydałem tom opowiadań Iskry’64, dostałem
jakieś stypendium zachęcające do pracy, na−
pisałem na zamówienie kilkanaście scenariu−
szy filmowych (w tym dialogi i teksty do muzy−
ki filmowej). Według moich opowiadań na−
kręcono trzy filmy fabularne („Chudy i inni”,
„Słońce wschodzi...”, „Pięć i pół...”) i jeden
animowany. Przetłumaczono moje utwory na
angielski, czeski, japoński (co jest niezwykle
drażniące, bo do niczego nie podobne), dosta−
łem nagrodę w Szwajcarii za jakieś opowia−
danie itd.(...) Pracując dla Filmu Polskiego
(scenariusze, czujność literacka oraz scenogra−
fia wnętrz i kostiumy) występowałem również
jako aktor filmowy (m. in. „Rancho Texas”,
„Wszystko na sprzedaż”) co jest jednym z naj−
bardziej upokarzających zajęć, nie życzę niko−
mu, kto ma trochę dumy w sobie.(...) Przy
okazji wypiłem trzy wanny żytniówki. Oprócz
tego zbudowałem na strychu całkiem niema−
ły domek dla mojej żony, gdzie można jeździć
tandemem nie przeszkadzając bankietowiczom
z okazji. Dalej piszę dla radia, dla filmu, dla
szuflady, dla żony, rysuję dla „Szpilek”, wy−
stępuję w Piwnicy. Dowody sukcesów: list gra−
tulacyjny od Marii Dąbrowskiej, list protesta−
cyjny od chłopów, list analityczny (życzliwie)
od aktywu młodzieżowego Wojska Polskiego
w Bydgoszczy. Życie zajęło mi już 40 lat i kil−
ka. (...) Jakby jeszcze coś, to pytaj. A Ci odpo−
wiem... W. D.27

***
Powyższa charakterystyka pozafil−

mowej działalności artystycznej Wiesła−
wa Dymnego, a także podjęta przeze
mnie próba opisu twórcy jako postaci
legendarnej, będą stanowić podstawę
do moich dalszych rozważań na temat
jego związku z kinematografią. W ko−

lejnych partiach pracy postaram się
przedstawić fenomen, jakim na grun−
cie filmowym był Wiesław Dymny, ob−
darzony, moim zdaniem, osobowością
renesansowego artysty.
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PELERYNAPELERYNAPELERYNAPELERYNAPELERYNA

Mojej peleryny nie chcą już w lombardzie,
Zzieleniała z wieku, jak sztof na bilardzie,
Jest podziurawiona jak sztandar bojowy,
Moja peleryna ten mój znak cechowy.

Moją peleryną dziś handlarz pomiata,
Choc mi była wierną po wszech krańcach świata,
Błądziłem w niej tułacz, po Forum Romanum,
Gdzie legł tron cezarów i gdzie Herkulanum.

Z mojej peleryny wszyscy drwią dziś pewnie,
Jam był w niej szczęśliwy i płakałem rzewnie,
Kiedy śnieg zawiewał przez okno mansardy,
I przyszło mi z Zochą los dzielić zły, twardy.

Moja peleryna przed śniegiem i rosą,
Tuliła mi Zochę, nim śmierć przyszła z kosą,
Pod mą peleryną, bladziutka, z uśmiechem,
tak zgasła mi Zocha, jak gaśnie głos echem.

Moja peleryna jak duchowie czarni,
Wlecze się wciąż za mną z szynku do kawiarni,
Kiedym chciał ją w biedzie, dla chlebnych rozkoszy,
Jak Judasz ją sprzedać za trzydzieści groszy.

Lecz gdy handlarz rzekł mi, że na czapki potnie,
Z rąk mu ją wyrwałem, besztając stokrotnie,
Wziąłem ją na ręce, tuląc jak dziecinę,
I łzy gorzkie spadły na mą pelerynę.

Miłosz KOZIOŁ

Gdy w 1933 roku –  dla uczczenia
250. rocznicy odsieczy wiedeńskiej zor−
ganizowano wówczas pod Wawelem
Święto Kawalerii – przez krakowskie
Błonia stępem szły konie strojne we
wspaniałych jeźdźców, szwoleżerów i
ułanów, świeciło gorące lipcowe słoń−
ce. Paradę, konno, wiódł Edward Rydz−
Śmigły, późniejszy Marszałek Polski.

Gdy koń ówczesnego generała po−
ruszał się wolno wzdłuż nieprzebra−
nego tłumu zgromadzonych widzów
(szacuje się, że na Błoniach było wte−
dy ponad 100 tys. ludzi), z pierwsze−
go rzędu jakaś postać, ubrana w
czarną pelerynę i mocno zdefasono−
wany czarny, szerokoskrzydły kape−
lusz, krzyknęła głośno: – Edek, odda−
waj szóstkę.

Był to Stanisław Stwora, ostatni
człowiek noszący się na modę dawnej
cyganerii – znana krakowska postać,
reporter, dziennikarz, wdzięcznie
sportretowany przez Konstantego
Krumłowskiego jako reporter Kciuk.

A sama „szóstka” była monetą o
bardzo małym nominale , tak małym ,
że autentyczny pierwowzór Czepca z
„Wesela” miał pretensje do Wyspiań−
skiego, iż ten kazał kłócić mu się z mu−
zykantami o tak małą kwotę.  Rydz−
Śmigły, który zapewne jako jedyny w
panującym zgiełku zwrócił uwagę na
te słowa, ścisnął konia ostrogami i
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***
Piosenka „Peleryna”, której auto−

rem słów jest Mieczysław Srokowski, a
muzyki, przedwcześnie relegowany ze
szkoły licealista, niezapomniany Leon
Schiller, doskonale opisuje status tego
szczególnego elementu garderoby.

Historia czarnej peleryny ma swoje
korzenie w dziwnym wieku XIX, kiedy
wszystko było dużo prostsze. Kojarzo−
na z karbonariuszami, członkami taj−
nych stowarzyszeń, peleryna stała się
ikoną XIX wieku. Swoje miano karbo−
nariusze przejęli od trudniących się
wypalaniem węgla drzewnego miesz−
kańców Francji, których czarny ubiór,
w ich przypadku był rzeczą absolutnie
nieodzowną, a peleryna cechowym
znakiem rozpoznawczym.

W XIX−wiecznej Europie  ciężko by
zliczyć wszystkie tajne formacje wywro−
towe czy wręcz rewolucyjne. Było ich

mnóstwo i każdą z nich wyróżniała  wła−
śnie czarna peleryna. Nosili ją anarchi−
ści, socjaliści, masoni i wszelkiej innej
maści i natury kongregacje spiskowe.

Peleryna nabrała wizerunku czysto
ekskluzywnego i choć nie została za−
adoptowana przez szersze masy, jak to
by miało miejsce dzisiaj, to jednak zna−
lazła swoją drogę na salony ówczesne−
go Paryża czy Wiednia, a to za sprawą
artystów. Czarna peleryna, wraz z koń−
cem stulecia, stała się obowiązkowym
elementem moderunku każdego sza−
nującego się malarza czy poety.

Kraków ma tę szczególną przypa−
dłość, że wiele rzeczy zdarza się ze spo−
rym opóźnieniem. Mówię tutaj zwłasz−
cza o prądach w sztuce. Kiedy na świe−
cie zaczynał się renesans to u nas nie
skończono budować jeszcze bazyliki
gotyckiej. I tak też peleryna dotarła do
nas ze sporym opóźnieniem. Królowa−
ła bowiem po zadymionych kawiar−
niach ledwie ćwierć wieku, od 1890 do
1914 roku, kiedy to świat cyganerii kra−
kowskiej złośliwie pogrzebała wojna
światowa.

Po roku 1918 Kraków przestał być
tym Krakowem jakim był jeszcze pięć
lat wcześniej. Paradoksalnie uzyskanie
niepodległości odarło Kraków z tego
co miał najcenniejsze – z wyłączności
na wolność. Wolności naturalnie w ra−
mach C.K. Monarchii – nie mniej w
porównaniu z pozostałymi dzielnica−
mi wolności olbrzymiej. Na niej to wła−
śnie ukuł Kraków swoją wyjątkowość,
na niej i na talentach całej rzeszy lu−
dzi, którzy według kupletu z  „Zielone−
go Balonika” wołają:

Młodej Polski nam potrzeba
Więc my musimy zostać młodzi.

Młodość ta skończyła się definityw−
nie w październiku 1918 roku. Kraków
wrócił do charakteru małego 100 ty−
sięcznego miasta, a w kawiarniach za−
częły wiać pustki. Tylko po zmierzchu
można było czasem zobaczyć czarną
postać w rozwianej przez wiatr cha−
rakterystycznej pelerynie.

szybko oddalił się. Być może przez
chwilę przemknęły mu wspomnienia
z czasów, gdy jeszcze był studentem
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
i studiował pod okiem mistrza Axen−
towicza.

Przesiadywał wtedy w Cukierni
Lwowskiej, sławnej „Jamie Michalika”
przy ulicy Floriańskiej i żywił się tylko
kawą, własnoręcznie skręconymi pa−
pierosami oraz dyskusją o sztuce,
życiu, pięknie i poezji.

Poszedł na pierwszą wojnę, tak jak
i wielu innym, a w okopach „...szu−
miały mu echa Kawiarni”.  Jakże taki
obraz jaskrawo nie współgra z wize−
runkiem dziarskiego ułana jaki przy−
brał Śmigły po wojnie.

I tak jak każdy wówczas, Śmigły za−
pewne przyodziewał się w czarną pe−
lerynę – nieodłączny atrybut przed−
stawiciela awangardy artystycznej.
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Na miarę

weź
mocną nić
mądrość swoją całą
i
uszyj mi słowo

na
miarę nie−młodości
nie−możliwości
zakurzone szaleństwa
szczęścia po−czucia
prze−czucia
odnowione namiętności
ciszę czułą
i samotność

uszyj mi słowo
żebym mogła wyszeptać
ciebie

muz. Ryszard Brączek
(piosenka znalazła się na płycie

„Obok snów” zespołu „Galicja”)

Teresa DROZDA

[xxx]

Kiedy on pisał
pierwsze wiersze
Ona poznawała wagę słów
I żadne nie przeczuło jeszcze
Radości z takich
samych snów.

Dziś mają
przegadane
przekochane
całowane
noce
przeczekane
przetęsknione
zamyślone
dni

Ona zaklina jego czas
On bierze miarę
z jej młodości
Tak pięknie nierealni są
Nie rozmawiają o przyszłości.

Mają przecież
przegadane
przekochane
całowane
noce
przeczekane
przetęsknione
zamyślone
dni

On w starym życiu pogrążony
Zmieniać niczego
nie ma siły
Zaklęcia żadne nie działają
Ona jest pewna że wystarczą

Tylko te
przegadane
przekochane
całowane
noce
przeczekane
przetęsknione
zamyślone
dni

Erotyk
jeszcze banalny

napisz dla mnie
niebanalny erotyk
o tęsknocie

za linią ust
muszlą ucha
szorstkością i miękkością
palców
za radosną ciszą
naszych schadzek

staromodnie
o tęsknocie
niebanalny erotyk
napisz
szeptem

muz. Jacek Rudnicki

(piosenka jeszcze się nie ukazała)

Od lat tak trwają zaplątani
Szczęśliwi
czasem częściej smutni
Przed sobą mają
wieczność wspólną
W przyszłości wiecznej
odnajdują

Także te
przegadane
przekochane
całowane
noce
przegadane
przekochane
całowane
dni

muz. Janusz Grzywacz

(utwór jeszcze nie wydany)

Popularna dziennikarka ra−
diowa z Warszawy, prezenter−
ka estradowa, poetka. Debiu−
towała wierszami na łamach
krakowskiego miesięcznika
„Suplement”.

Ostatnio jej teksty budzą spo−
re zainteresowanie twórców
„piosenki artystycznej”. Kilka no−
wych utworów Teresy Drozdy za−
mieszczamy na naszych łamach.
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A KSIĘŻYC SZCZERZY KŁY...
Rzecz o „Operze za trzy grosze” Kurta WeillaRzecz o „Operze za trzy grosze” Kurta WeillaRzecz o „Operze za trzy grosze” Kurta WeillaRzecz o „Operze za trzy grosze” Kurta WeillaRzecz o „Operze za trzy grosze” Kurta Weilla

***
Mackie:
– Spójrz jak księżyc pięknie świeci nad

Soho!
Polly:
– Ach, najdroższy! Cudownie! A czy sły−

szysz bicie mego serca, ukochany?

***
Pozornie romantyczne spotkanie

pary w blasku księżyca. Jak w całej Operze
za trzy grosze, wszystko opiera się jednak
na ukrytej ironii czy też inaczej – wszę−
dzie czai się „pazur”. Drapieżny pazur,
który obraca w  perzynę sielski nastrój i
zakłóca nasze błogie zasłuchanie.

Podobnie jak nie można poznać
muzyki Brela, nie widząc go, jak śpie−
wa, tak nie można zrozumieć Opery
za trzy grosze, nie śledząc pilnie relacji
muzyka – słowa. Gdzie słowa są tkli−
we, przebiega ostry akord, gdy są dra−
pieżne – muzyka przyjmuje ton bal−
ladowej przyśpiewki. Weill i Brecht
stworzyli duet postać–cień, gdzie
postać gra poważnie, cień ją prze−
drzeźnia. Witamy w gabinecie krzy−
wych zwierciadeł!

***
Na temat Opery za trzy grosze napisa−

no już wiele, rok temu obchodziliśmy
rok Weilla, 2006 jest z kolei rokiem
Brechta (pięćdziesiąta rocznica śmier−

Und der Haifisch, der hat Zähne
Und die trägt er im Gesicht
Und Macheath, der hat ein Messer
Doch das Messer sieht man  nicht.

Ach, es sind des Haifischs Flossen
Rot, wenn dieser Blut vergießt.
Mackie Messer trägt «nen Handschuh
Drauf man keine Untat liest.

An «nem schönen blauen Sonntag
Liegt ein toter Mann am Strand
Und ein Mensch geht um die Ecke
Den man Mackie Messer nennt.

Und Schmul Meier bleibt verschwunden
Und so mancher reiche Mann
Und sein Geld hat Mackie Messer
Dem man nichts beweisen kann.

Jenny Towler ward gefunden
Mit «nem Messer in der Brust
Und am Kai geht Mackie Messer
Der von allem nichts gewusst.

Und das große Feuer in Soho
Sieben Kinder und ein Greis –
In der Menge Mackie Messer, den
Man nicht fragt und der nichts weiß.

F

Marta MARCZUK

ci). Temat wciąż nie traci na atrakcyj−
ności, czego dowodem moja próba
pióra. Jednak do bliższego przyjrzenia
się dziełu skłoniło mnie m.in. nagra−
nie, jakie znalazłam na płycie M.Bu−
ble’a. Utwór jakże znany i jakże często
interpretowany – Mack the Knife. Wy−
konanie jest zaledwie poprawne, co
jest niewystarczające, biorąc pod uwa−
gę potencjał tego utworu. Słyszałam
wiele różnych wykonań tej piosenki i
zawsze odnajdywałam w nich fascyna−
cję postacią Mackiego Messera, oso−
bliwą sympatię, jaką cieszą się zazwy−
czaj „źli chłopcy”. Zarazem jednak
odczuwało się dystans i ostrzeżenie –
efekt słynnego chwytu Verfremdung,
obecny w całym dziele. Muzyka prze−
rywa akcję, a nie dośpiewuje na ubo−
czu, odciąga nas od detali historii,
dekonstruuje ją i narzuca nam dystans.

Piosenka Mackie Messer jest „przy−
mrużeniem oka” – pełny tytuł brzmi
Moritat von Mackie Messer, gdzie „Mori−
tat” oznacza balladę o strasznych czy−
nach. Ballada nie jest jednak złowro−
ga – Brecht wyraził się o całej operze,
że jest jak uczciwa, poczciwa dusza.
Mackie nie jest demonicznym prze−
stępcą, od jakich roiło się w niemiec−
kim kinie doby ekspresjonizmu, a za−
czyna być figurą typu „good−bad guy”.
Jest bohaterem fantazji popularnej, w
której lubi się straszyć, a nie zastraszać.
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Und die minderjährige Witwe
Deren Namen jeder weiß
Wachte auf und war geschändet –
Mackie, welches war dein Preis?
Wachte auf und war geschändet –
Mackie, welches war dein Preis?

***
Groźnym ostrzem błyska rekin,
zęby szczerzy, gdy jest tuż
za to Mackie coś tam skrywa,
strzeż się, gdyż to ostry nóż!

Rekin zbrodniarz krew przelewa
płetwa jego cała w krwi.
Mackie Messer w rękawiczkach,
więc tu podstęp jego tkwi.

Przy niedzieli, w blasku słońca,
w piasku plaży leży trup.
Czyjś za rogiem cień przemyka
Mackie Messer zgarnął łup.

I Schmul Meier też zaginął
z nim majątek przepadł gdzieś.
Mackie Messer pogwizduje,
wszak niewinny, jak sam wiesz...

Znaleziono Jenny Towler –
w białej piersi ostrze tkwi.
W porcie Mackie śpi spokojnie,
o kolejnych zbrodniach śni.

Wielki pożar wybuchł w Soho –
starca z dziećmi ogień zżarł.
Z tłumu gapiów, raźnym krokiem
Mackie M. odchodzi w dal.

W środku nocy, snom wyrwana
wdowa co swe lata ma.
I ta się hańbie nie wyrwała!
Och, zbrodniarz winien karę  znać!
i ta się hańbie nie wyrwała!
Och, Zbrodniarz winien karę znać!

Obrazek Mackiego uzupełnia aneg−
dota, która zarazem tłumaczy powsta−
nie tej piosenki. Wykonawca roli Mac−
kiego, znany wówczas aktor operetko−
wy Harald Paulsen, był ulubieńcem
damskiej części widowni. Nadmiernie
dbając więc o swój image, uparł się na
wystąpienie w błękitnej szarfie. Połą−
czenie stroju bohatera, który eufemi−
stycznie można określić jako znoszo−
ny, z tak romantyczna ozdobą nie przy−

padło do gustu autorom. Na parę dni
przed premierą dopisali więc rozpo−
czynającą całą operę piosenkę Moritat
von Mackie Messer (Ballada o strasznych
czynach Mackiego Messera), aby uzasad−
nić czar bohatera i zarazem zaostrzyć
jego rysy. Zatem Mackie jako bohater
fantazji mieszczańskich – makabrycz−
nych i zarazem fascynujących jak on
sam. Ciarki wywołuje już sam dźwięk
jego imienia – Messer – świszczące ss i
perwersyjne niemalże r.

Moritat... obok September song, Speak
low i Pirate Jenny należy do tzw. ever−
greenów. Interpretowany z większym
lub mniejszym sukcesem, błyskał swym
nożem na przestrzeni lat i w niektó−
rych przypadkach pierwotna atmosfe−
ra została zatarta i niezrozumiana. Cała
opera opiera się bowiem na sztuce
światłocieni: na krytyce mieszczańskiej
fantazji i zachowań, a jednocześnie
przebrzmiewa w jej tle żal.  Sama mu−

zyka – chwilami naiwna, chwilami wy−
rafinowana, uśmiecha się do ulicznej
ballady i jednocześnie naśmiewa z niej.
Podobny nastrój panuje także w Błę−
kitnym aniele J. Sterneberga z tego okre−
su. Żal za przemijaniem i przeczucie,
że nadchodzące lata nie będą należa−
ły do łatwych, a frywolną makabreskę
zastąpi namacalna zbrodnia.

Tymczasem jednak trwa przedsta−
wienie, a duet Weill – Brecht bawi się
reakcją publiczności – w rytm balla−
dy snuje opowieść o bohaterach, po
czym przekłuwa iluzję niczym bańkę
mydlaną. Piosenki przerywają akcję i
odrywają nas od jej detali. Ponadto
każdej piosence towarzyszyło na sce−
nie inne oświetlenie – widz otrzymy−
wał wskazówki, jak ma reagować – tak
jakby czytał książkę i co chwila odwo−
ływał się do przypisów. Weill podjął
próbę odnowy praformy opery –
wprowadził jej najprostszą postać i
jednocześnie poddał krytyce jej obec−
ne, popularne formy, czego dowo−
dem rozwiązanie fabuły typu deus ex
machina i duety (piosenki Anstatt−dass
Song, Die Ballade von der sexuellen Hörig−
keit). Analogicznie do Johna Gaya,
autora pierwszej wersji opery z 1728
r., który napisał Operę żebraczą jako
sprzeciw dla panującej formuły
Händla.

Opera Gaya wprowadziła nowy ga−
tunek – ballad opera, a uproszczenie
Weilla okazało się wzbogaceniem. Nikt
przed nim nie wykorzystał popular−
nych piosenek rodem z ulicy czy dan−
ce−hallu do tak ambitnych celów i tym
samym sposobem sparodiował czci−
godne muzyczne formy.

Zasada główna podczas odbioru
Opery za trzy grosze brzmi: nie dać się

MilvaMilvaMilvaMilvaMilva
fot. Marek Długoszfot. Marek Długoszfot. Marek Długoszfot. Marek Długoszfot. Marek Długosz

Bertolt Brecht i Kurt WeillBertolt Brecht i Kurt WeillBertolt Brecht i Kurt WeillBertolt Brecht i Kurt WeillBertolt Brecht i Kurt Weill
fot. arch.fot. arch.fot. arch.fot. arch.fot. arch.
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zwieść! Weill wprowadza pozornie fał−
szywe tony do muzyki, Brecht daje w
swych tekstach upust marzeniom i „głę−
bokim” uczuciom bohaterów, po czym
w następnym wersie wszystko demon−
tuje. Piosenka−troska (Anstatt−dass
Song) rodziców Polly okazuje się dale−
ka od załamywania rąk nad losem cór−
ki, a jakże bliska szarży zawziętości. Ro−
mantyczna pieśń Jenny (Die Seeräuber
Jenny) tchnąca fantazją i mrokiem
wprowadza ją do grona fascynujących
kobiet−wampów, ale w tle nie omiesz−
ka wykpić irracjonalnych marzeń
dziewcząt z knajpy za trzy grosze. Bę−
dąc jednak przy tym utworze, wsłu−
chajmy się w małe słówko: Hopla! Ile
wykonań Die Seeräuber Jenny, tyle róż−
nych jego brzmień. Ute Lemper – jako
Polly – niewinnie, niczym dziecko pod−
rzucające piłkę, Lotte Lenja – pierw−
sza Jenny – z bezczelnością w głosie i
satysfakcją płynącą ze słodkiej zemsty.
Milva – jakby pytanie: „których mamy
zabić?” było retoryczne. Marianne Fa−
ithfull – krótko i na temat głosem nie
znającym sprzeciwu. Zemsta niejedno
ma oblicze, a zastępczy tytuł utworu
mógłby w zasadzie brzmieć Sympathy
for Lady Vengeance.

Swych licznych wcieleń doczekał się
także Mackie Messer – pierwsze po ory−
ginalnym wykonaniu (1956 r.) i zara−
zem jedno z lepszych należy do Louisa
Armstronga, który to upowszechnił
imię Mack the Knife. Doskonałe wy−
konania szeregu artystów i różnice
między nimi w tempie i temperaturze
udowadniają, jak ważne są słowa tek−
stu Brechta i ile można wydobyć z prze−
ciwstawnej często relacji słowa−melo−
dia. Weill zostawił przecież miejsce dla
Sprachgesangu – tak aby słowa tekstu
wybrzmiały dobitniej. Tekstu z pogra−
nicza frywolnego blefu i uszczypliwe−
go demaskatorstwa. Mackie jawi się raz
jako przebiegły bohater ballad wzbu−
dzający dreszcz, a raz jako typowy twór
literacki rodem z naiwnych, miesz−
czańskich bajań.

Nutka szyderstwa przebrzmiewa
przez wykonanie wspomnianej wcze−
śniej Faithfull – korzysta ona z odmien−
nych słów niż inni wykonawcy: yes, the
poor sweet shark brzmi jeden z wersów.
Czysta ironia...

Wykonanie Franka Sinatry należy
do standardu, podobnie jak większość
jego utworów – energiczne, z dość
bogatą ilustracją muzyczną. Podobnie
jak znane wykonanie Bobbiego Darri−
na – z nutką popu. Jednak nie są to
utwory, które wryły się głęboko w pa−
mięć. Brakuje w nich ciągłego brzmie−
nia owego zaczepnego r, które niepo−
koi i intryguje. Słowa piosenki niemal
świszczą, syczą i warczą – można śpie−
wać jako potencjalna, kolejna ofiara
Mackiego albo jako jego wspólnik,
czujny obserwator, który lubi straszyć
dzieci na dobranoc.

Interpretacja Nicka Cave’a posiada
właśnie ów pazur – siłę wyrazu, agresję
nawet – muzyka w tle jest miejscami
chaotyczna, hałaśliwa, o fałszywych
tonach. Cave energicznie brnie do
przodu lub zwalnia z nutką żalu w gło−
sie – jakby na znak bezsilności wobec
zbrodniarza i współczucia dla jego
ofiar. Efekt wzmocniony jest poza tym
aurą wokół autora Murder Ballads –
zdaje się bliższy duchowi opery.

Muzyka Weilla zaczerpnęła swe ele−
menty także z jazzu. Pierwsze interpre−
tacje jazzowe autorstwa Jerzego Fitel−
berga pojawiły się już po pierwszej se−
rii przedstawień w wydaniach Univer−
sal Edition. Jeśli jazz, to i Dee Dee Brid−
gewater ze swoim charyzmatycznym
głosem, z mieszanką stylów muzycz−
nych: rumby, flamenco, samby itd. Za

jej najlepszy numer uważam jednak
piosenkę, która nie pochodzi akurat z
Opery za trzy grosze – The Saga of Jenny.
Śpiewając w refrenie Poor Jenny! z
kpiną i ironią, daje upust energii –
mam wrażenie, jakby była kolejną Pi−
ratką Jenny, która z satysfakcją oznaj−
mia zbrodnię.

Szereg potencjalnych zbrodniarzy
nie oznacza jednak, że Weilla można
odczytywać tylko w złowieszczym klu−
czu. Warto przypomnieć choćby ope−
rowe wykonania Teresy Stratas – dra−
matyczne, sentymentalne, balladowe
(Youkali tango, Surabaya Johnny).

Przykłady interpretacji można by
mnożyć – po Weilla sięgnęły także ze−
społy The Doors, The Young Gods,
ostatnio nawet Robbie Williams; wiele
jest interpretacji instrumentalnych
(Moritat... wykonuje na przykład arty−
sta jazzowy Sonny Rollins). Do znamie−
nitych przykładów powinien dołączyć
także William S. Burroughs, który wy−
konał (a raczej wyrecytował) What ke−
eps a mankind alive? z Opery za trzy grosze
– powolnie, ociężale z podobną mu−
zyką w tle. Nie uciekniemy przed smut−
nym wnioskiem: Mankind is kept alive
by brutal acts.

Wobec ogromu interpretacji orygi−
nalne wykonanie Moritat von Mackie
Messer wydaje się dość naiwne czy też
raczej w nastroju ballady – przed ocza−
mi mam bowiem obraz rodem z fil−
mów Fritza Langa – uliczny śpiewak
stojący na rogu ulicy, nieświadomy, że
za jego plecami przemknął cień Mac−
kiego. Uliczny śpiewak zostanie jednak
oszczędzony, ponieważ Mackie spieszy
się na swój ślub...

Podobnie bowiem jak Mackie
Messer ukrywa swą morderczą natu−
rę czy też jest jednym z fantomów z
krzywych zwierciadeł, tak cała opera
jest grą światłocieni i – jak trafnie
wyraził się Werner Hecht – widoczną
krytyką ukrytych nieprawości (ope−
rę Gaya nazwał on ukrytą krytyką
widocznych nieprawości). Weill i
Brecht krytykują, wyśmiewają i jed−
nocześnie darzą sympatią.

Księżyc nad Soho zatem się uśmie−
cha... Szczerzy tylko przy tym kły...

Marta MARCZUKMarta MARCZUKMarta MARCZUKMarta MARCZUKMarta MARCZUK

Ute LemperUte LemperUte LemperUte LemperUte Lemper
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ELEMENTY
BOSKIEGO PLANU

Chodzą nocą elementy
jeden struty, drugi wcięty
i nie wiedzą co się czai
za zakrętem
układają sobie życie
ze wskazaniem na spożycie
bez przewagi trzeźwej
nudy nad procentem.

I nie sami lecz pospołu
zasiadają w dzień do stołu
a ten stół, to czasem skrzynka,
czasem beczka.
Myślą : przyjdą lepsze czasy,
zaciśnięte puszczą pasy
i będziemy ważne akta
nosić w teczkach.

I nie mają elementy
na to życie lepszej pointy,
bo już takie
elementów są fantazje:
ten po skwerach, ten po barach
o niewiele się postara,
tu połazi, tam poczeka
na okazję.

Tylko czasem
w wielkiej biedzie

KRES POETY

nieważne, ile było
w życiu kobiet
pieniędzy, czasu,
nieprzespanych nocy,
czy jeszcze się trzymają
bukiety zasuszone,
którymi kiedyś kogoś zauro−
czył.

zapraszał tak niedawno
swoje muzy
na mało poetyckie
nasiadówki
a potem szedł do diabła
i pisał jakieś wiersze
gdy brakło już
nad ranem pejsachówki.

wiedzieli o tym,
bo znów było głośno
i sąsiad spod dziewiątki

gdy już całkiem się
nie wiedzie
zakładają radykalne
jakieś zmiany
i sprzedają płaszcz ostatni
żeby bilans był dodatni
i pytają kto ich wplątał
w swoje plany...

Nie szanując kwestii świętych
kończą życie elementy
upadając pod drzewami
z ranną rosą
jakiś wcięty albo struty
kradnie im dziurawe buty
żeby boskich planów nie
wypełniać boso.

Nad tym tekstem
dla Asi Lewandowskiej

obecnie pracuje Wojtek Zieliński.

walił w ścianę
i wpadła kiedyś flaszka
w ogródek pana Staszka
i gęby wydzierały się pijane.

gdy bywał sama na sam
z pękniętym lustrem
i miewał poetycki
ból istnienia
wyznawał swoją miłość
do wódki i narodu
bo jedno z drugim dało
do myślenia.

aż spojrzał kiedyś
na samotność swoją
jak widzi ciało
muzy swej poeta
pomyślał, że niewiele
ma dzisiaj do stracenia,
no, chyba że się
nie zna na kobietach...

otworzył okno kilka chwil
przed świtem
podali potem w radio
i w gazetach,
że będzie dzisiaj ciepło
i że indeksy rosną
i że nad ranem
zabił się poeta.

pokiwał głową sąsiad
spod dziewiątki
i mruknął coś: „na szczęście”
czy „niestety”..?
w ogródek pana Staszka
poeta wpadł i flaszka
bo taki to już bywa kres poety.

Muzykę do tego tekstu
napisał Mirek Czyżykiewicz,

pierwsze wykonanie
przed dużą publicznością miało miejsce

na Studenckim Festiwalu Piosenki
w Krakowie w 2003 roku
(Nagroda im. W.Bellona).

Piosenka była prezentowana podczas
koncertu Mistrzostwa Świata w lotach

Bellonowych na SFP w 2005 roku.

Mirka
SZAWIŃSKA
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Odbyłem ostatnio ze znajomymi se−
sję muzyczno−wokalną. Muzykami byli
w tym przypadku zawodowi jazzma−
ni, którzy skazani byli na katusze, po−
legające na słuchaniu mnie, śpiewa−
jącego i grającego na gitarze. Raz jesz−
cze przepraszam.

Towarzystwo było w wieku miesza−
nym, z rozmaitymi gustami muzyczny−
mi: od pieśni o góralach po dziarskie
piosnki żołnierskie, z „Czterema pan−
cernymi” na czele. Ale wciąż były to
polskie przeboje! Edmund Fetting
mruczał naszymi ustami „Ze świata czte−
rech stron...”, a poranne zawołanie
Wałów Jagiellońskich „Hej młoty do
roboty” brzmiało hucznie o poranku.
Odgrzebaliśmy stare studenckie śpiew−
niki, gospodarze z dumą zaprezento−
wali śpiewniki nowożytne (czyt. prze−
drukowane z internetu). Z żalem, z
obolałymi gardłami, kładliśmy się spać.
Poranny upał był nie do wytrzymania.

Wniosek jest jeden:  polska piosen−
ka żyje i ma się jak najlepiej. Po raz
kolejny wraca moda na przedwojen−
ne przeboje (ostatni atak szlagierów z
lat dwudziestych notowaliśmy jeszcze
za Gierka), artyści w wieku okołoeme−
rytalnym po raz kolejny nagrywają swo−
je dawne piosenki, w nowych aranża−
cjach. Na koncertach „Kombi” czy
„Perfectu” tłumy, i to nie tylko czter−
dziestolatków. Mój studiujący syn za−

żądał wywleczenia z piwnicy gramofo−
nu i tony ebonitu, zwanego przez jego
pokolenie „asfaltem”. Gdy usłyszał Nie−
mena, mruknął: „niezła muza” i przy−
stąpił za pomocą komputera do prze−
robienia oryginału na podkład mu−
zyczny dla kapeli hip−hopowej, z którą
współpracuje.

Muzyką rozrywkowa przestałem się
zajmować jakieś 15 lat temu, dziś mu−
szę odpowiadać na podchwytliwe pyta−
nia młodzieży z gatunku: – Kto śpiewał
„Wakacje z blondynką”? Usiłuję ingero−
wać w gust muzyczny Juniora, jednak
bezowocnie. Bełkotliwe tłumaczenie, iż
„Pamelo żegnaj” nie dostaje do pięt
„Domowi wschodzącego słońca” w ory−
ginalnej wersji The Animals nie przy−
nosi skutku. Ma być polskie i już!

Może zrozumieją to zjawisko na−
uczyciele wychowania muzycznego w
szkołach, i włączą, za zgodą ministra
Giertycha, do programu nauczania
historię polskiej muzyki rozrywkowej,
o poezji śpiewanej nie wspominając?
Wprawdzie na liście przebojów nie
znajdą się już wspomniani „Czterej
pancerni”, ale być może młodzież tą
drogą polubi Leśmiana czy Norwida?

Pamiętajmy o tym, póki młodzieży
nie przejdzie.

Mariusz Süss

PIOSENKA
LALEK

Nas można podeptać
porzucić zapomnieć
wykręcić nam ręce i nogi
nas można przytulić
a gdy się znudzimy
to można nas oddać ubogim

Nam można wyjaśnić
Że takie jest życie
I słuchać nie trzeba nas wcale
Uczesać wyczyścić
Wytrzepać nas z kurzu
I rządkiem posadzić w regale

Nas można nakręcać
Pociągać za sznurki
Lub z drzewa
wystrugać nam domki
I wnętrza przystroić
W gałganki zasłonki
A nas w zakurzone koronki

I można nas szturchać
I zrzucać ze schodów
Lub zrobić teatrzyk z krzesełka
A kiedy już minie
Pięć minut na scenie
To można nas włożyć w pudełka

Po latach odgrzebać
Na strychu, w piwnicy
Wśród innych zabawek po cioci
Przestawiać ustawiać
Jak komu wygodnie
Lub sprzedać na targu staroci...

Nam można wyjaśnić
Że takie jest życie
I słuchać nie trzeba nas wcale
Uczesać wyczyścić
Wytrzepać nas z kurzu
I rządkiem posadzić w regale.


