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nasza okładka

Jerzy Satanowski
Wybitny polski kompozytor, twórca muzyki ilustracyjnej do wielu
filmów i spektakli teatralnych, a także piosenek.
Reżyser, pedagog, animator polskiego życia muzycznego i teatralne−
go, wieloletni przewodniczący Rady Artystycznej Przeglądu Piosen−
ki Aktorskiej we Wrocławiu, współtwórca i dyrektor artystyczny Fe−
stiwalu im. Agnieszki Osieckiej.
fot. Jan Poprawa
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Od redakcji:
O pomysł łatwo. Problemy zaczy−
nają się, gdy jednorazowy błysk, ilu−
minację czy choćby chęć samą –
trzeba przekuć w konkrety. Ale je−
śli się to uda, to satysfakcja jest
większa nawet niż radość wymyśle−
nia czegoś nowego.
Od kilku miesięcy staramy się re−
alizować pomysł dość prosty. Wy−
dajemy periodyk. Dziś, gdy rynek
prasowy wypełniony jest całkowicie,
gdy na dodatek na dodatek znaw−
cy wieszczą koniec ery druku! A
nam się chce ów pomysł prosty re−
alizować coraz bardziej. I wydaje−
my właśnie kolejny numer „Piosen−
ki”. To już trzecia jej edycja.
„Piosenka” przyjęta została życzli−
wie. Od sierpnia, gdy wystartowała,
zwłaszcza zaś od października, gdy

Warunki
prenumeraty
Prenumeratê mo¿na zamówiæ na
dowolny okres, jednak nie krótszy ni¿
1 rok (cztery numery pisma), z wyprzedzeniem co najmniej miesiêcznym. Wype³nione zamówienie prosimy wys³aæ:
poczt¹ pod adresem:
Redakcja Piosenki
Prowincjonalna
Oficyna Wydawnicza
32-700 Bochnia, Proszówki 361
lub faksem
na numer (0-14) 611-00-71

drugi numer rozpowszechnił się wśród
gości 42. Studenckiego Festiwalu Pio−
senki – coraz częściej spotykamy się z
prośbami o egzemplarze, z zamówie−
niami przyszłych edycji itp. To dla nas
miła reakcja i wskazówka. Spełniając
życzenie potencjalnych Czytelników
postanowiliśmy ustalić od przyszłego
roku kalendarzowego zasady prenume−
raty. Obok drukujemy formularz.
Ale cieszy nas nie tylko zaintereso−
wanie potencjalnych czytelników.
Prawdziwie raduje też bardzo żywy od−
dźwięk, jaki „Piosenka” wywołała
wśród młodych autorów oraz twór−
ców sztuki estradowej. W trzecim na−
szym wydaniu mamy tego zaintereso−
wania dowody. Piękne teksty Micha−
ła Oleszczyka, Pauliny Kwas, Martyny
Olszowskiej, Jana Barszcza−Bogusław−
skiego, Elżbiety Wieciech i innych
poszerzają nie tylko grono autorskie
„Piosenki”, ale i rozszerzają jej tema−

tykę. A na przyszłość mamy już spo−
re „zapasy”. Będzie ciekawie! Tym
bardziej, że piszą też wciąż nowe
artystki: obok Doroty Osińskiej
znajdziecie teksty znakomitych pio−
senkarek młodego pokolenia,
Margity Ślizowskiej czy Karoliny Se−
rockiej…
Trzecia „Piosenka” (numer po−
dwójny 3−4/2006)ukazuje się w cza−
sie świąt Bożego Narodzenia. Dla−
tego jeden z jej tematów wiodących
– to kolęda. Mamy nadzieję, że i
artykuły na jej temat wywołają
wśród naszych czytelników reflek−
sje i chęć rozmowy. Dla rozmowy
przecież powstał nasz periodyk.
Z najlepszymi życzeniami świą−
tecznymi i noworocznymi!
STANISŁAW BUKOWIEC
JAN POPRAWA
TADEUSZ SKOCZEK

ZAMÓWIENIE (wylij poczt¹ lub faksem)
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Nazwisko (Nazwa firmy)
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Ulica, nr domu i mieszkania
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Jeżeli muzyka jest,
to dlaczego jej nie ma…?
Paulina Kwas

Namiętność do muzyki sama w sobie jest
już w y z n a n i e m. Więcej wiemy o niezna−
jomym, który się jej oddaje, niż o kimś na nią
niewrażliwym, a z kim obcujemy na co dzień.1
Emil Cioran
W pokoju ciemno. Już prawie noc.
Mała, może sześcioletnia dziewczynka leży
i wpatruje się w okno zaciągnięte gruby−
mi i ciężkimi jak teatralna kotara zasło−
nami. W kuchni obok mama pracuje nad
rolą. Znów musi zasypiać sama. Ale nie
samotna, bo w ciemnym rogu pokoju coś
wiruje, coś ją pochłania i zabiera. Czarna
płyta obraca się i porywa ją ze sobą. Jesz−
cze nie potrafi wytłumaczyć sobie tego,
co czuje, dlaczego te dźwięki płynące z
wirującego kawałka nocy mają niesamo−
witą zdolność wdzierania się w nią i czy−
nienia jej im posłuszną. Czemu leży, a
cała wiruje, jakże to – nie ma nic prócz
zamglonego sennością pokoju, a jednak
jest tak wiele…
Moje pierwsze tak intensywne wspo−
mnienie muzyczne. Choć stary, wysłużo−
ny rodzinny adapter spoczywa w babci−
nej szafie, niezdolny do jakiejkolwiek
działalności, to czarną płytę przechowu−
ję do dziś. Na niej napis – Leonard Cohen,
a tuż obok tytuł albumu – I’m Your Man.
Przechowuję Leonarda wiernie, z sen−
tymentem i z miłością, z zafascynowa−
niem trwającym kilkanaście już lat. Przez
ten czas nie tylko jemu udało wedrzeć

się w moją muzyczną świadomość. Toteż
nie tylko o nim będzie to opowieść.
Powiem tak: miało być o muzyce.
Chciałam napisać pięknie i mądrze. O
kompozytorach, o zagadnieniach for−
malnych rodzaju wszelakiego. Pisać o
tym, co istnieje materialnie, czego w sa−
mym założeniu niejako dotknąć mogę.
Ale czy byłoby to istotnie o muzyce? Tym
bardziej – czy byłoby to o mojej muzy−
ce…? Mam niejasne odczucie o prze−
wrotnie dwuznacznym zabarwieniu lin−
gwistycznym, że stałoby się to raczej po−
traktowaniem muzyki w sposób „instru−
mentalny”, znaczy się „pisaniem o instru−
mentach i instrumentarium”, zamiast o
muzyce samej w sobie. Cóż więc skłoni−
ło mnie do zmiany pierwotnych moich
zamiarów? Otóż – by się filozoficznie wy−
razić – problem statusu ontologiczne−
go muzyki.
Dotknąć obrazu malarskiego nie jest
trudnością. Jest realny, autentyczny, ist−
nieje, nie zwodzi. Dzieło literackie rów−
nież – słowo napisane ma ten sam walor
znaczeniowy, co słowo przeczytane. Na−
wet film, nad którego bytowaniem deba−
towano już nie raz, jest w pewnym sensie
zmaterializowany – bo obraz jest. Choć
na ekranie jest przez chwilę jedynie, to
mimo wszystko − jest. A muzyka…? Oczy−
wiście istnieje zapis nutowy, podstawowa
legitymacja realności dla utworu muzycz−
nego. Istnieje tekst, zapisane słowa pio−

senki, libretto w przypadku opery. Jed−
nak jakkolwiek piękny byłby każdy z tych
elementów, nie są one muzyką. Nie mają
tego, co ma muzyka, nie są słyszalne, nie
drżą, nie falują, nie porywają, nie zawłasz−
czają sześcioletnich dziewczynek w ciem−
nym pokoju. Muzyki nie ma, a jednak
jest. To najbardziej paradoksalna ze
wszystkich sztuk, nie wiadomo, gdzie ist−
nieje, gdzie jest, kiedy jej nie ma. Hugo
Steinhaus napisał kiedyś Jeżeli Bóg jest, to
dlaczego go nie ma?2 Ta przewrotna i w
pewnym sensie głęboko religijna myśl, kie−
dy ją nieco sparafrazować, doskonale
oddaje istotę muzyki. „Jeżeli muzyka jest,
to dlaczego jej nie ma?”
Będzie to więc opowieść o wierze. O
wierze w muzykę, o jej uobecnianiu się,
o dowodach na to, że ona jest. O poszu−
kiwaniu bycia muzyki.

MOYÓIKH ENTOÓ YMÙN, 3
MOYÓIKH YÐEPANÙ YMÙN.
Wspomniałam już, choć przelotnie,
o filmie. Film to pole, na którym i przez
które muzyka może pięknie zaistnieć.
Zaistnieć wielorako, stworzyć syntezę,
która znaczy więcej niźli sam obraz, wy−
chodzi ponad obraz, a to co powstaje z
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tego niezwykłego związku, rodzi się i żyje
we mnie. Takim niezwykłym przeżyciem
stało się dla mnie spotkanie z filmem Le
Fate Ignoranti (2001) w reżyserii Ferzana
Ozpeteka. Ta zgoła nietypowa historia,
której tu opowiadać nie będę, bo też i
po co odbierać ewentualną przyjem−
ność indywidualnego obcowania z fil−
mem, staje się bliska i głęboko emocjo−
nalna dzięki muzyce właśnie. Większość
utworów do filmu skomponował An−
drea Guerra, ale autorzy wykorzystują
także znane kompozycje muzyki wło−
skiej, m.in. przepiękną pieśń (pieśń – tak
właśnie) Gracias A La Vida. W filmie wy−
śpiewuje ją jedna z bohaterek, przygry−
wając sobie na gitarze. Scena ta jest nie−
zwykle prosta a jednocześnie w swej pro−
stocie absolutnie przejmującą i wzrusza−
jąca. Oto dobiegają nas dźwięki nostal−
gicznej pieśni, po czym kamera kieruje
nasz wzrok na śpiewającą bohaterkę –
niby najzwyklejsza w świecie prezenta−
cja muzyki diegetycznej. Po chwili jed−
nak kamera prześlizguje się na kolejnych,
zgromadzonych przy stole bohaterów,
wydobywając z wieczornego półmroku
twarz każdego z nich. Towarzyszą jej sło−
wa pieśni, które powtarzają się w każdej
zwrotce Wdzięczna jestem życiu, że tak wiele
mi dało(…). I w tym momencie objawia
się owa „ponadobecność” muzyki. Pieśń
przechodzi bowiem w lekko wytłumioną
muzykę niediegetyczną, a co za tym idzie
– stwarza liryczną metaprzestrzeń dla
emocji bohaterów. Muzyka wypowiada
i podkreśla to, czego oni sami nie są w
stanie wypowiedzieć, a jednocześnie in−
tegruje poszczególne losy bohaterów z
widzem, ze mną. Trudno opisać wzru−
szenie, trudno wyrazić muzykę. Bo chy−
ba wzruszenie, czy to spowodowane
wielką radością, czy też smutkiem i no−
stalgią, jest muzyką duszy. I nieważne, że
zabrzmi to patetycznie i górnolotnie.
Ważne, że to prawda.
Pisząc o utworze Gracias A La Vida,
nie sposób nie wspomnieć o Gabrielli
Ferri, która wykonywała go wprost wspa−
niale. Ta włoska artystka potrafiła wydo−
być z pozornie monotonnej, bo powta−
rzalnej kompozycji, niezwykłą siłę i ma−
gię. W żadnym innym języku słowo życie
nie brzmi tak muzycznie, tak podniośle
i głęboko, a zarazem niezwykle nostal−
gicznie i smutno. Grazie alla vita w wyko−

naniu Gabrielli Ferri to wyśpiewany wi−
brującym, magnetycznym głosem przej−
mujący hymn na cześć życia – pochwała
jego niezwykłości w zwykłości, prostoty i
piękna. Tego, że nawet słuchanie świersz−
czy może być fascynujące. Ten utwór
jest jak życie – może wydawać się mono−
tonny, ciągle te same akordy, ten sam
tekst. Ale podobnie jak życie – hipnoty−
zuje, wzrusza, porywa. Wywołuje
uśmiech i wyciska łzy jednocześnie.
Film, a właściwie skończone dzieło,
skończone przez swą otwartość symbo−
liczno−interpretacyjną, którego nie po−
winnam pominąć, to Nosferatu−wampir
(1979) Wernera Herzoga. Ścieżkę dźwię−
kową do filmu Herzoga napisał zespół
Popol Vuh, ale faktycznym autorem mu−
zycznej niepowtarzalności tego dzieła jest
muzyka klasyczna – Wagner, Gounod.
Końcowy fragment uwertury Złoto Renu
Ryszarda Wagnera ilustruje inicjacyjną
wędrówkę Jonathana Harkera przez
przełęcz Borgo. U kresu drogi czeka nań
mroczny zamek Nosferatu, przekrocze−
nie granicy życia i śmierci, nieśmiertel−
ność i początek życia niemożliwego, bo
pozbawionego aktu ostatecznego roz−
wiązania. Cóż można rzec więcej – Wa−
gner jest tu wyborem doskonałym, za−
równo pod względem muzycznym, jak i
metatreściowym, czego tłumaczyć chy−
ba nie trzeba. Monumentalizm jego
muzyki, a jednocześnie niepokojąca
groza wyłaniająca się spomiędzy dźwię−
ków, idealnie koresponduje z ostrzeże−
niem, jakie dają Harkerowi lokalni
mieszkańcy: Po drodze jest wielki wąwóz,
który pochłania nieostrożnych. Potem niebo−
tyczne turnie.(…) Na przełęczy… na przełę−
czy Borgo rozszczepia się światło. To kraina,
gdzie ziemia wznosi się do nieba, a potem opa−
da. Nikt stamtąd jeszcze nie wrócił...4
Muzyka filmowa jest, jak już zazna−
czyłam, szczególnie mi bliską z powodów
nie tylko ilustracyjnych. Mogłabym wy−
mieniać tu wielu twórców – jak Alberto
Iglesias, Ennio Morricone, Philippe
Rombi, wiele filmów, które być może są
godne zapamiętania głównie ze wzglę−
du na alchemiczną relację między dźwię−
kiem a obrazem. Są też takie utwory fil−
mowe, które doskonale funkcjonują bez
pierwotnego tła obrazowego. Takie, któ−
rych ontologia wymyka się okowom ob−
razu i przenosi swój walor samostano−

wienia na mnie samą. Sięgnę ponownie
po mądrość Steinhausowską i ponow−
nie pozwolę sobie dokonać na niej sub−
telnej, acz pożytecznej przemocy prze−
inaczenia. Steinhaus, jako matematyk z
ducha i materii, mawiał Między duchem a
materią pośredniczy matematyka.5
Ja natomiast mówię: Między duchem a
duchem pośredniczy muzyka. Dlatego uwa−
żam, że nie sposób mówić o muzyce w
oderwaniu od tego, jak ujawnia się w nas.
Bo tylko tak może zaistnieć naprawdę.
Nie jest to teoria marginalizująca muzy−
kę, wręcz przeciwnie. Niestety wątpliwość
pozostaje. Czy muzyka dla mnie, czy ja
dla muzyki? Czy ona tłem dla mnie, czy ja
sceną dla niej? Sługą ona czy panem..?
Zdarzają się w moim życiu takie spo−
tkania, których skutków przewidzieć nie
mogę. Skutki te mnie przerastają i sta−
wiają wobec Czegoś, czego ogarnąć nie
potrafię. Jednym z takich wypadków,
brzemiennych w konsekwencje ducho−
we, było nabycie płyty Funeral Music.
Wśród całego zacnego grona, by wymie−
nić W. A. Mozarta, S. Prokofiewa czy G.
Mahlera, czaił się Jan Sebastian Bach ze
swoim Koncertem na dwoje skrzypiec d−moll
w wykonaniu Jonathana Reesa i Jane
Murdoch na skrzypcach z towarzysze−
niem orkiestry Scottish Ensemble. W takich
chwilach gorzko żałuję, że nie obdarzo−
no mnie słuchem doskonałym i zdolno−
ściami muzycznymi. Słuchając tego utwo−
ru, jestem jak muszla, w której z cała swą
drobną mocą kotłuje się ziarenko pia−
sku. Mam w sobie taką muzyczną pia−
skową niemoc i bezwartościowość, nie
mogę nic wyrazić, choć tak bardzo bym
chciała. I boli mnie to, i dźwięki mnie
bolą, bo są takie piękne, a ja nie wiem,
co z nimi zrobić. Bach tak płynie, za−
wraca dźwięki, wszystko tańczy, jest lek−
kie i swobodne, wznosi się i opada. Zia−
renko wiruje coraz szybciej, tak mi bło−
go, daję się ponieść, pozwalam się za−
brać w nieznaną podróż. Dźwięki. Za−
mykam oczy i czuję, że Coś we mnie
drga, wiruje, płynie. Jeśli jest dusza, a
jest na pewno, to właśnie ona porusza
się w taktach utworu Bacha, w drżeniu
skrzypcowych strun. Jest posłuszna, jest
lekka i jest szczęśliwa. I nagle coś błysz−
czy we mnie, coś perłowo spływa, Bach
się uśmiecha i milknie… Ja milczę ra−
zem z nim. Mam swoją perłę.
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Mam wiele takich pereł. Większych i
mniejszych. Każda jest inna, każda nie−
powtarzalna. Nie o każdej zdołam na−
pisać. Nie każda da się napisać. Tak, to
doskonałe określenie – dać się napisać.
Czy wzlatujący skowronek da się na−
pisać? The Lark Ascending Valighana
Williamsa, kompozytora żyjącego na
przełomie wieków, niezwykle silnie za−
korzenionego w tradycji romantycznej,
a kończącego swe życie w roku 1958,
jest utworem poruszającym. Jest jedną
z moich pereł. Skowronek wzlatuje
przez kwadrans. Czy ktoś widział wzla−
tującego przez kwadrans skowronka?
Toż to nieprawdopodobieństwo jakieś.
Chciałoby się jednak, aby skowronek
Williamsa wzlatywał miliony kwadran−
sów. Ta muzyka, inspirowana folklorem
brytyjskim, niesie w sobie delikatność
wrzosowisk z opowieści sióstr Brönte,
drżenie liści na wietrze i przestrzeń.
Czuję tam wolność. Dźwięki wzbijają się
do lotu jak tytułowy skowronek, kulmi−
nują w dramatycznych porywach, ale
nigdy nie są gwałtowne. Liryczne. Tak –
są liryczne. Wzlatujący perłowy lirycz−
ny skowronek.
Jest Coś, co nie da się napisać. Ave
Maria Franciszka Schuberta w nietypo−
wej aranżacji i niesamowitym, wręcz ge−
nialnym wykonaniu Gabrielli Ferri. Usły−
szałam ten utwór raz jeden jedyny – na
zajęciach. Pamiętam tylko, że chyba ni−
gdy wcześniej nie byłam tak muzycznie
wstrząśnięta, wzruszona i oszołomiona
jednocześnie. To stan, w którym kon−
trolować się nie sposób i heroicznym
wręcz wysiłkiem było nie dać tego po
sobie poznać (choć wątpię, aby to było
możliwe). Muzyka, a używając tego
określenia mam na myśli również, a
może przede wszystkim, śpiew Ferri, za−
władnęła mną absolutnie. I absolutnie
nie da się tego opisać.
Mogłabym tak bez końca i z upodo−
baniem wymieniać artystów, utwory,
które zrodziły perłę we mnie, które we
mnie ożyły na sposób mistyczny. Fenome−
nalna Milva śpiewająca poezje Aldy
Merini, by przywołać utwór Prima di
venire, w którym Milva brzmi lirycznie,
głęboko i wstrząsająco zarazem. Słu−
chać tego utworu, to pozwalać mu się
rozszarpywać, wlewać do wnętrza sie−
bie i czerpać z tego osobliwego igrzy−

ska głęboką, dojmująca przyjemność.
L’albatros, również z albumu Milva can−
ta Merini, jest jak wulkan eksplodujący
głosem Milvy, głosem który nie może
pozostawić obojętnym. I jeszcze Il Pri−
mo Mattino Del Mondo. Oprócz Milvy –
wspomniana już pierwsza miłość, perła
poczęta nieświadomie w sennym upo−
jeniu sześcioletniej dziewczynki, a prze−
chowywana do dziś – Leonard Cohen.
Jego głęboki głos, głos, który zawiera w
sobie życie, mądrość życia, tęsknotę i
pogodzenie się z przemijaniem. Bunt i
ascezę. Hallelujah, a w szczególności
wersja koncertowa tego utworu, zawsze
wznosiła mnie w wyższe rejestry ducho−
we. Zawsze mnie wzrusza, zawsze zanu−
rzam się w nim, daję się ponieść dosko−
nale przeprowadzonej linii napięcia i
zawsze to jest to Coś. Czy będzie zbrod−
nią powiedzieć, że to jeden z tych utwo−
rów, po spotkaniu z którym czuję się
czystsza…? Jakieś osobliwe katharsis, ra−
dość i lekkość zarazem. Pisząc o Cohe−
nie mistycznym, nie mogę zapomnieć
przecież o innych utworach − o I’m Your
Man, Tacoma Trailer, Here It Is i swoistym
credo Cohena – Tower Of Song.
Jest też takie Coś, co pochodzi z Pol−
ski. Nie jestem absolutnie zafascynowa−
na całością dorobku tej grupy, ale je−
stem pod urokiem ich odmienności, a
trzy utwory wywarły na mnie ogromne
wrażenie. I Need You Baby z pierwszej
płyty zespołu oraz Pieśń stojącego w bra−
mie i Knowing Where You Belong z albu−
mu Nastroje. A wszystko dotyczy grupy
SBB. Formacja ta, powstała w latach 70,
definiowana była wielorako – artystycz−
ny rock, śląski blues, spadkobiercy Sile−
sian Blues Band, z którą ich identyfiko−
wano, a na fali awangard muzycznych
zyskali miano jednej z nich. Nie zgłę−
biając zawiłości proweniencji SBB,
wspomnieć jedynie warto, że grupę
tworzą Józef Skrzek, Apostolis Anthymos
i Paul Wertico (wcześniej miejsce Paula
Wertico zajmował Jerzy Piotrowski).
Knowing Where You Belong, utwór, do
którego muzykę skomponowała Barba−
ra Wertico, a słowa napisał Paul Werti−
co, to niezwykłe współbrzmienie war−
stwy instrumentalnej z głosem Paula
Wertico. Dość osobliwe jest, iż głos zda−
je się ustępować muzyce, jest niejako
dodatkiem do niej, a sama warstwa

muzyczna góruje nad całością utworu.
Dziwny ten utwór, do którego kluczem
stały się dla mnie wyrwane z niego sło−
wa – moment of contemplation, jest nieja−
ko stanem muzycznej lewitacji, skupie−
nia i uspokojenia. Nie rozdziera jak
Milva, nie pragnie mną zawładnąć, nie
oczyszcza jak Cohen, ale jest. Stanowi
coś na kształt kontemplacji zdobytej już
perły, swobodne się w nią wpatrywanie,
które przynosi błogie zadowolenie po
mistycznym uniesieniu.
Jestże więc muzyka doznaniem głę−
boko poruszającym, ośmieliłam się na−
zwać ją doświadczeniem mistycznym.
Owszem, gdyż wyciska we mnie piętno
swojej obecności, obecności Czegoś,
czego materialnie nie ma. Anektuje
mnie i zmienia coś we mnie, pęka jakaś
podskórna skorupa codzienności, życie
staje się dotykalne, inne, poetyckie. Rze−
czywistość płynie. Natalie Cole powie−
działa kiedyś: Muzyka jest po to, by ciebie
zmieniać, nawet jeśli tylko na chwilę. Po−
winna Twojej duszy zaofiarować całe pięk−
no6 . Muzyka zmienia nie tylko mnie,
zmienia rzeczywistość wokół mnie, moją
kompetencję percepcji.
Nazywam to wyobraźnią muzyczną.
Możecie nazwać to sentymentalizmem.
Nie od rzeczy będzie również nadać
tej przypadłości miano magii. Kiedy
idę ulicą, patrzę na drzewa całe w kwia−
tach i słyszę, jak rozbrzmiewa Wiosna
Antonio Vivaldiego. Stojąc na przy−
stanku tramwajowym, obserwuję ludzi,
którzy kotłują się w jakimś spazmatycz−
nym nieskoordynowaniu. Wystarczy
jednak, że z słuchawek popłynie utwór
Leonarda Cohena The Land Of Plenty
albo The Future, a wszystko staje się sen−
sowne, ludzie płyną, stają się wręcz fil−
mowo zakomponowaną, celową cało−
ścią. Muzyka jest trwalsza od pamięci i
niebezpieczniejsza od sumienia. Mu−
zyka przechowuje w sobie uczucia,
potrafi je wzniecić i sprawić, by przy−
ćmiły to, co realne. Muzyka we mnie
kreuje mój świat, wchodzi w niebez−
pieczną reakcję z czymś, co drży we
mnie i chce się wydostać. Czasem ją
przeklinam, częściej błogosławię. Za−
wsze czuję jej obecność…
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Zastanawiający jest zapewne fakt, że
ciągle mówię o muzyce w kontekście
duchowego uniesienia. Oczywiście ist−
nieje pojęcie tzw. rozrywkowej funkcji
muzyki. Zabrzmiało bardzo instytucjo−
nalnie? Niewątpliwie. Ogólnie rzecz uj−
mując – takim określeniem sprowadza
się muzykę na przysłowiową ziemię.
Otóż nie w moim przypadku, nic z tych
rzeczy. Mnie, drodzy Państwo, muzy−
ka bawi również poprzez afirmowanie
siebie we mnie. A w słowie bawi zawie−
ra się konglomerat słów podnieca, fascy−
nuje, przyciąga, porusza, wzrusza, uzależ−
nia, przemienia, zadziwia, wymyka
się…Egzempla – proszę bardzo.
Rumbeando la Milonga Paco Peńa –
zamykam oczy i tańczę. W myślach, w
samotności, w sobie. Tańcząc, uśmie−
cham się, uśmiecham się na ulicy, nie
liczą się nawet drwiące spojrzenia
przechodniów. Niech zazdroszczą –
myślę. Dla takiego flamenco warto za−
ryzykować obywatelską poprawność.
Teraz krótki romans z muzyką fil−
mową, która doskonale prezentuje się
zarówno w kontekście swojego filmu,
jak i w zupełnym z niego wyabstraho−
waniu. Ścieżka dźwiękowa z filmu 5x2
(2004) Francoise Ozona jest kompi−
lacją autorskich kompozycji Philippe
Rombi oraz utworów m.in. Luigi Ten−
co i Paolo Conte. Kompozycja tego
ostatniego zawładnęła mną w sposób
absolutny i niepodzielny. Utwór Spar−
ring Partner jest muzyczną ilustracją
jednej z efektowniejszych scen w fil−
mie Ozona – przesyconego zmysłowo−
ścią wieczornego spotkania kilkorga
bohaterów, a przede wszystkim tańca
trojga z nich. Jednak, jak już wspo−
mniałam, utwór Conte nie traci nic
ze swego uroku w bezpośrednim, nie−
filmowym odbiorze. Sparring Partner
urzeka lekkością, przyciąga brzmie−
niem głosu wykonawcy, nieco zbliżo−
nego barwą do Cohena, ale znacznie
bardziej melodyjnego. Głównym atu−
tem jest tu fascynująco nietypowo
brzmiące pianino. Ten utwór słyszę w
każdej części ciała, jakby je wypełniał,
jakby pianino zapraszało do tańca,
wlewało się swoim bulgoczącym dźwię−
kiem i krystalizowało w to Coś we
mnie. Ale to nie mistycyzm, to raczej
erotyzm, mistyka zmysłowości.

Kiedy mowa o erotyzmie trzeba po−
wiedzieć słów kilka o Milvie. Niepowta−
rzalność tej artystki polega m.in. na ge−
nialnym operowaniu głosem w każdych
muzycznych okolicznościach. Jednym z
tego przykładów jest utwór Alexander
Platz z albumu Milva e dintorni. Można
by określić go mianem muzyki rozryw−
kowej, w popularnym tego słowa zna−
czeniu, ale broni go przed tym głos i
wykonanie Milvy. Kiedy pierwszy raz usły−
szałam to wykonanie, byłam porażona
tym, co słychać w głosie Milvy. Bo jest to
dokładnie to, co drży we wzruszeniu we
mnie, to Coś. Już pierwsze wibrujące
tony jej głosu nadają temu utworowi
rys niepowtarzalności, a w refrenie siła
głosu Milvy wywołuje wzniosły uśmiech
zadowolenia (podobnie utwory L’Aere−
oplano, Poggibonsi i I sandali).
Muszę na koniec wspomnieć o jed−
nej z moich fascynacji, nie tylko mu−
zycznych – o Królowej. Zespół QUEEN
należy do jednych z najciekawszych i
oryginalniejszych zjawisk tzw. muzyki
rozrywkowej. Fascynuje mnie właśnie
owa oryginalność i wierność sobie we
wszystkich jej przejawach – artysta po−
winien bowiem żyć swoją muzyką, tyl−
ko wtedy jest wiarygodny, tylko wtedy
jego muzyka potrafi poruszyć to Coś.
Najbardziej wzruszającym i niezwy−
kłym przejawem tej wierności było dla
mnie nagranie przez Mercurego bar−
dzo osobistego materiału na płytę
Made In Heaven. I nie byłoby w tym
nic dziwnego i poruszającego, gdyby
nie fakt, że zrobił to trawiony cho−
robą, w świadomości schyłku swego
życia, które tak bardzo kochał, a na−
grane utwory zapisał w testamencie
pozostałym członkom zespołu.
Masowej publiczności QUEEN jawi
się jako zespół, który wylansował
hymn sportowy We Are The Champions,
czy utwory takie jak The Show Must Go
On albo Who Wants To Live Forever. Nie
wszyscy pamiętają eksperymentalne
początki z lat 70, fascynację Mercu−
rego operą, niepowtarzalność brzmie−
nia gitary Briana May’a. Utwory ta−
kie jak Nevermore czy The March Of
The Black Queen z albumu QUEEN II są
doskonałym przykładem tych ekspe−
rymentów. Niektórzy uważają głos
Mercurego za współczesną odmianę

kastracyjnej mutacji. Otóż to niezwy−
kłe możliwości głosowe pozwalały mu
bawić się dźwiękiem, bawić się swoim
głosem, jak instrumentem najwyższej
jakości. Wydobywał z niego tony róż−
norodne – liryczny falset i zadziwiają−
co silne brzmienie rockowe. Tak sta−
je się m.in. w Marszu Czarnej Królowej.
March Of The Black Queen jest po−
rywającą grą z konwencjami. Trwają−
cy ponad sześć minut utwór jest prze−
nikającymi się wariacjami muzyczno−
głosowymi, wznosi się, opada, zatacza
ronda, przebiega z góry na dół i kie−
dy spodziewam się spektakularnej kul−
minacji, zaskakuje mnie lirycznym
solo z towarzyszeniem fortepianu.
Gdy zaś zdaje się zmierzać uspokojo−
ny do kresu, w ostatnich niemalże se−
kundach, przyspiesza tak gwałtownie,
że powoduje niemal fizycznie dozna−
walny wstrząs. Nie pozwala ani na
moment oderwać od niego uwagi. To
utwór o niezwykłym tempie i natęże−
niu emocjonalnym, któremu trudno
się nie poddać. Fascynujące jest, że
feeria pozornie niemelodycznie ukon−
stytuowanych dźwięków jest tak oso−
bliwie porywająca, anektuje i nigdy
nie nuży. A gdy Marsz… milknie, czu−
ję się zmęczona, ale, paradoksalnie,
pragnę więcej i znów, na nowo pod−
dać się tej zabawie dźwięków, muzycz−
no−wokalnej pogoni.
QUEEN to zabawa i miłość do mu−
zyki w jednym. Zaświadczają o tym do−
skonałe trawestacje różnorodnych
konwencji muzycznych, które, co jest
dla mnie wartością nie do przecenie−
nia, bawią nie tylko mnie jako słucha−
cza, ale samych wykonujących je twór−
ców. Na ten przykład: Bring Back That
Leroy Brown z albumu Sheer Heart At−
tack – tak właśnie bawią się panowie
muzyką pięknych lat prohibicji, przy
czym zachowują swój niepowtarzalny
styl i dystans. A co powiecie na My Me−
lancholy Blues z 1977 roku albo Musta−
pha z płyty pod obiecującym tytułem
Jazz? Jako niezwykłą ciekawostkę pole−
cam utwory Lazing On A Sunday After−
noon oraz SeasideRandezvous, oba z płyty
A Night At The Opera. Wspomnieć mu−
szę również o kompozycji Bijou z albu−
mu Innuendo, którą, tak sobie myślę,
byłoby stosowniej umieścić we wcze−
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śniejszej części moich zwierzeń, tej
opowiadającej o przeżyciach kathar−
tyczno−mistycznych. Tak, QUEEN tak−
że porusza to Coś we mnie, to Coś drży
z radosnego uniesienia, uśmiecha się,
podśpiewuje, oblizuje z zadowole−
niem, rozpromienia się. Wzrusza.
Teraz cisza wokół mnie i we mnie.
Gdzie jest ta muzyka, jeżeli jest? A
jest…? Jest na sposób mistyczny i me−
tamorfizujący, na sposób ludyczny i
zmysłowy. Muzyka istnieje we mnie,
tam odnajduje swoje miejsce, tam
mnie wzrusza i zachwyca. Kiedy od−
najduję swoją perłę, to wiem, że była
tam muzyka, że ożyła. Ktoś może nie
wierzyć w istnienie duszy, ale wobec
tego czymże jest ten niematerialny
ruch we mnie, gdy słyszę Bacha, kie−
dy śpiewa Ferri albo Mercury…? Co
ukrywa się pod enigmatycznym Coś,
które towarzyszyło mi podczas całej
opowieści?
Coś to wzruszenie, to moment, gdy
intensywność muzyczna kulminuje
we mnie drżącym dotykiem skrzydeł
anioła.
Ja nie powiem już nic więcej. Ale
chcę w tym miejscu wrócić do dzie−
ciństwa i przywołać słowa Jana Do−
rmana, człowieka, w którego teatrze
się wychowałam, gdzie jako mała
dziewczynka podpatrywałam, jak ro−
dzi się przedstawienie.
Dorman napisał: A jednak te dwa
światy: zmysłów i mistyczny przystają do
siebie. Wszystko, co się zdarza, jest ”chcia−
ne”, wszystko, co się zdarza jest zachwyca−
jące. Nic nie jest przypadkowe.7

PAULINA KWAS
Przypisy:
1. Emil Cioran, O niedogodności naro−
dzin. Tłum. I. Kania. Oficyna Literac−
ka, Kraków 1996, s. 46.
2. Hugo Steinhaus, Słownik racjonal−
ny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich−
Wydawnictwo, Wrocław 1980, s. 67.
3. Muzyka w nas, jest nad nami – Ary−
stoteles.
4. Cyt. za listą dialogową filmu.
5. Hugo Steinhaus, op. cit., s. 54.
6. Natalie Cole, Muzyka jest po to, by
ciebie zmieniać [w:] P. Kaczkowski, 42
Rozmowy, Prószyński i S−ka, Warszawa
2004, s. 263.
7. Jan Dorman, Wyssane z palca? Szkice−
opowiadania, Graf−Mar, Będzin 2003, s. 25.

Pierwszorzędne
musicale
trzeciorzędne
Michał Oleszczyk

I nuta jedna, swą siostrę drugą poganiając,
I frazę, harmonię czystą znów gmatwając,
Myśl mą smolistą i złą wciąż zamąca
I łzę kolejną, setną dziś już – strąca.
Alessandro Giacomone
Historia mojego obcowania z tą „po−
litycznie podejrzaną” (jak chciał Naph−
ta) dyscypliną, jaką jest muzyka, to hi−
storia wstydu ignoranta i gwałtownych
wzruszeń dyletanata; a także kilku dłu−
gotrwałych przywiązań, dogmatycznych
zasklepień i co najmniej jednego kary−
godnego zaniechania. Jeśli chodzi o to
ostatnie, to trudno o bardziej typową
sytuację – uzdolnione muzyczne dziec−
ko, które jednym „nie chce mi się” omi−
ja drzwi szkoły gry na instrumencie i
potem może przez resztę życia opowia−
dać, że „gdybym tylko swego czasu podjął
inną decyzję…”. Innymi słowy – przypa−
dek Schildknappa w stanie czystym; dry−
fowanie po oceanie potencjalności na
tratwie zbudowanej z tego, co mimo
wszystko przetrwało, to znaczy z dobre−
go słuchu. Rzeczywiście jest tak, że duża
pamięć muzyczna i zdolność rozumie−
nia melodii pozostała mi do dziś, choć
nigdy nie obudowałem jej – a szkoda! –
jakimkolwiek aparatem pojęciowym (co
szczególnie teraz, w trakcie lektury Dok−
tora Faustusa, daje się we znaki).
Skoro przez własną głupotę wyparłem
się, przynajmniej do pewnego stopnia,

ucha, a cały swój świat postawiłem na
oku, to znaczy na filmie, można spytać,
czy cokolwiek się w takim razie z pier−
wotnych inklinacji ostało. Odpowiedź
jest twierdząca, ale z tym zastrzeżeniem,
że (z nielicznymi wyjątkami) ucho do−
chodziło do głosu tylko pod kontrolą
oka; stało się kalekie i niesamodzielne.
Sprowadza się to do tego, że wszelkie
obcowanie z muzyką ma w moim przy−
padku początek właśnie w filmie – tylko,
jeśli coś mnie zachwyci jako ścieżka
dźwiękowa, może liczyć na uzyskanie sta−
tusu autonomicznego. I tak: nie byłoby
w moim dźwiękowym świecie Rachma−
ninowa (albo też pojawiłby się on do−
piero znacznie później), gdybym w wie−
ku lat czternastu urzeczony nie oglądał
Słomianego wdowca; Albinoni nie istniał−
by bez Weira, Barber bez Stone’a, Schu−
bert bez Kubricka a Gilbert i Sullivan –
bez Mike’a Leigh. Chyba tylko Mozart i
Beethoven nie musieli wdzierać się do
mej głowy kuchennymi drzwiami, bo
płyty z ich muzyką towarzyszą mi od bar−
dzo wczesnego dzieciństwa.
Jednak pozostaje faktem, że wszelkie
związki muzyki klasycznej z filmem mają
w sobie coś z mezaliansu, albowiem to,
co w zamyśle kompozytora stanowić
miało kosmos zamknięty sam w sobie,
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nagle sprowadzone zostaje do roli tła i
gwiazdy krążącej w obcym uniwersum.
Nic dziwnego zatem, że najsilniej obec−
na w moim życiu jest ta muzyka, która
należy do samej istoty filmu i bez któ−
rej filmu po prostu by nie było; albo−
wiem jest esencją, a nie ilustracją. Tak
pojętą muzykę odnaleźć można tylko
w musicalach.
Gdy, mając jedenaście lat, po raz
pierwszy obejrzałem Deszczową piosenkę,
na mojej twarzy pojawiły się rumieńce z
nadmiaru emocji. Potem było tak chy−
ba jeszcze tylko przy Oknie na podwórze
Hitchcocka i Lawrence’ie z Arabii Leana.
Wówczas oczywiście nie potrafiłem swe−
go wzruszenia jakoś sensownie zwerba−
lizować, a tym bardziej – chwała Bogu –
zwerbalizować go w filmoznawczej ma−
nierze. Ale w tych wszystkich setki razy
później pogwizdywanych przeze mnie
melodiach; w piosenkach, które chałup−
niczym sposobem kopiowałem na kase−
ty magnetofonowe i słuchałem niemal
do zdarcia – była jakaś iskra, radość, prze−
życie intensywnej pasji twórczej, która
ten film zrodziła. Można pod adresem
Singin’ In the Rain kierować najrozmait−
sze pochwały, ale w sumie należało by
sprowadzić je wszystkie do jednej – ni−
gdy chyba (z wyjątkiem On the Town tych
samych twórców) nie powstał musical
równie szczery i bezpretensjonalny. Ni−
gdy taniec i śpiew nie były równie oczy−
wiste, wynikające z bicia serca i odde−
chu, a nie z założeń fabuły. W scenie z
Donaldem O’Connorem śpiewającym
Make’em Laugh oglądamy w istocie samą
ideę radości, a nie tylko człowieka, któ−
ry radość odczuwa. Wspaniały film.
Rzecz jasna, istnieje cała grupa filmów,
które można nazwać arcydziełami musi−
calu: wspomniane Na przepustce, Ulica sza−
leństw, Mężczyźni wolą blondynki, Czarodziej
z Oz, Panowie w cylindrach, Spotkajmy się w
St. Louis… Każdy z nich ma swe mi−
strzowskie piosenki; większość z nich
znam zresztą na pamięć. Ale chciałbym
napisać coś o tych filmach muzycznych,
które są nieudane i jakoś−tam skażone.
Wiele z nich zbierało swego czasu na−
grody, ale prawda jest taka, że nie osią−
gnęły one nawet w połowie tej lekkości i
– używam tego słowa świadomie – mu−
zyczności, które wyróżniały Deszczową pio−
senkę. Ich status jako musicalu wydawał

się (przynajmniej mnie) zawsze nieco
podejrzany.
Takim filmem jest na przykład My Fair
Lady Cukora z Audrey Hepburn w roli
Elizy. Oglądanie go sprawia mi prawie
fizyczny ból – jak bardzo statyczna jest
tu inscenizacja! W oryginalnym zwiastu−
nie, który można obejrzeć na płycie
DVD, producenci filmu przechwalają
się, że zdjęcia kręcono za pomocą naj−
nowocześniejszej techniki panoramicz−
nej Ultra Panavision 70 – tak jakby wy−
niknęło z tego faktu cokolwiek dobre−
go. W istocie to ta właśnie technika przy−
czyniła się do przywiązania My Fair Lady
do ziemi, do odcięcia jej skrzydeł. Ka−
mery tego systemu były wyjątkowo cięż−
kie, co nie pozwalało na częstą i dowolną
zmianę ujęć. Rezultatem są długie (bar−
dzo długie!), a na dodatek statyczne uję−
cia śpiewających aktorów, którzy na
dodatek prawie nie tańczą! Nigdy, prze−
nigdy nie zrozumiem, dlaczego Cukor
nie postawił na taniec jako na środek
dynamizujący obraz. Przecież takie I
Could Have Danced All Night czy Just You
Wait po prostu proszą się o jakiś układ
choreograficzny. Tymczasem mamy ja−
kieś niemrawe, pojedyncze kroki w za−
mkniętym pomieszczeniu bądź wątpli−
wej jakości „wizje senne” (to w tym dru−
gim przypadku). Zresztą – czyż ta sta−
tyczność nie jest w równym stopniu bo−
lączką Gigi? Rewelacyjne piosenki, zja−
wiskowa Leslie Caron, scenografia za ileś

tam milionów – a aktorzy siedzą i śpie−
wają! Względnie: chodzą lub stoją. A
przecież są w tym filmie prawdziwe per−
ły piosenki musicalowej: The Night They
Invented Champagne, Thank Heaven For
Little Girls i – zwłaszcza! – I Don’t Under−
stand the Parisians. Czy aż tak trudno było
wpaść na to, by nadać całości filmową
dynamikę? Zawsze zadziwia mnie brak
pomysłowości Cukora i Minellego –
zwłaszcza w tych piosenkach, które pra−
wie w całości nakręcone są w jednym
ujęciu i z jednego ustawienia kamery
(np. The Night… w Gigi).
W nieszczęsnym (ale tak przeze mnie
ukochanym!) The Music Man jest to jesz−
cze o tyle do wybaczenia, że reżyser
Morton Da Costa przyszedł do Holly−
wood z teatru: wystawił Muzykanta na
Broadwayu i myślał, że przeniesienie
chwytów teatralnych do filmu w niczym
nie zaszkodzi samemu materiałowi. Jak−
że się pomylił! I jak bardzo zawsze chce
mi się śmiać, gdy widzę jego pomysły na
inscenizację takich piosenek jak Iowa czy
Marian, the Librarian. Niby ruchy kame−
ry; niby cięcia, jazdy, ujęcia i przeciwuję−
cia – a tak naprawdę i tak wszystko zmie−
rza w końcu do idealnie symetrycznych,
grupowych układów tanecznych obser−
wowanych z jednego punktu, tak jakby
kamera była widzem teatralnym. Najbar−
dziej boli mnie, jak wiele przy okazji zmar−
nowano – bo Robert Preston jako „pro−
fesor” Harold Hill jest rewelacyjny. Tak

Andrzej Sikorowski i Nina Repetowska
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jak melorecytacje Rexa Harrisona w My
Fair Lady (a przede wszystkim w kosz−
marnym Doktorze Dolittle z 1967 roku)
przyprawiają mnie zawsze o ból głowy,
tak za melorecytacje Prestona dałbym
sobie rękę uciąć. Przecież tempo, z ja−
kim wyrzuca z siebie czterominutowe
Ya’ Gotta Trouble, przekracza chyba gra−
nice narzucane przez ludzki aparat
mowy. Poza tym Prestona odróżnia od
Harrisona jeszcze jeden fakt: Preston
naprawdę potrafi śpiewać. To, że od
czasu do czasu melorecytuje, nie wyni−
ka z tego, że nie może śpiewać, ale z
wielości talentów. I tak słynne 76 Tram−
bones zaczyna się od melorecytacji („Can
I have your attention please! Attention
– please!…”), by potem przejść do dy−
namicznej melodii, która od czasu pierw−
szego obejrzenia powraca do mnie nie−
ustannie.
Biedny Muzykant jest filmem bardzo
skrzywdzonym. Nikt go u nas nie zna,
mimo że Amerykanie go kochają. Po−
dobno próbowano w 1962 sprowadzić
ten film do Europy, ale po tym, jak prze−
padł we Francji, dano sobie spokój. Rze−
czywiście, jest to kwintesencja amerykań−
skiego sposobu myślenia o musicalu –
proste melodie, charyzmatyczni wyko−
nawcy i pozytywne przesłanie. W tym
sensie nawet Siedem narzeczonych dla sied−
miu braci nie jest tak krystalicznie czy−
stym przykładem zastosowania american
way w filmie muzycznym. Choreografia
jest tu jednak nazbyt wyrafinowana (sce−
na przy stawianiu stodoły). Ale w końcu
co Donen, to Donen.
Niestety, nawet tak utytułowane filmy
jak Wise’a Dźwięki muzyki czy West Side
Story popełniają podstawowy grzech: są
za ciężkie, zbyt mało zręczne, zbyt ob−
ciążone milionami, które włożono w ich
produkcję i zbyt dokładnie obliczone
na to, by zaraz po premierze wejść do
kanonu. Wiem, że i jednemu, i drugie−
mu to się udało (w obydwu przypadkach
„Oscar” za film roku). Ale niech mi bę−
dzie wolno wykluczyć je z mojego Pan−
teonu. Kocham je tak, jak wymienione
poprzednio — to znaczy miłością ojczy−
ma do pasierba. Ale, tak samo jak oj−
czym, nigdy nie wybaczę im okoliczno−
ści, które legły u ich początków, a była
to w pierwszym rzędzie motywacja „skle−
cenia wybitnego musicalu”. Dźwięki mu−

zyki są lepsze od West Side Story, bo mają
Julie Andrews, i te pierwsze parę minut,
kiedy widzimy ją na alpejskich zboczach
bije pozostałe dwie i pół godziny na gło−
wę. Natomiast w West Side Story rewela−
cyjne piosenki nie potrafią osłodzić mi
słoniowatości i sztucznej powagi, z jaką
wygłaszane są „życiowe mądrości” na
temat zła zawartego w uprzedzeniach
rasowych.
Filmem głęboko skażonym, który
wszakże akceptuję w całości, jest nato−
miast Oliver!. Wiem, że to już nie Dic−
kens; wiem, że dziecinne to, naiwne,
łagodne i przesłodzone, a Mark Lester
mógłby grać każdego aniołka baroko−
wego, ale absolutnie nie Olivera Twista
– a mimo to kocham ten film. Tutaj
mimo panoramicznego ekranu mamy
dynamikę i polot – układy choreogra−
ficzne są zdumiewające; zwłaszcza w dłu−
giej i – wiem to – nakręconej dla popisu
sekwencji Consider Yourself a Pal. Cóż to
za piękny moment, kiedy Dodger i Oli−
ver lądują na wozie, który ni stąd ni zo−
wąd rusza, a kamera podąża przed nim
w długim travellingu. Dookoła – kosmos
tańca, a w środku tych dwóch chłop−
ców; Reed mnoży linie pionowe i pozio−
me, dodaje trajektorie ruchu, tak że
przed oczami widza tworzy się kalejdo−
skop. Piękne; nawet jeśli nie ma w tym
autorskiego piętna samego Reeda. Za−
wsze dziwiło mnie, że to akurat on wyre−
żyserował ten film – ten człowiek, który
w Trzecim człowieku i Straconych złudzeniach
dotarł do najgłębszych otchłani ludzkiej
natury, w Oliverze! udaje, że tych otchła−
ni nie ma. A nawet jeśli są, to tylko w
tych „narodzonych dla Złego”, jak Bill
Sykes (nb. błyskiem geniuszu było obsa−
dzenie w tej roli Olivera Reed’a).
Tak właśnie prezentowałby się w przy−
bliżeniu ten mój mały „salon odrzuco−
nych”. Musical ma to do siebie, że mnie
rozbraja i pozostawia niejako bez narzę−
dzi badawczych. Stąd chaotyczność ni−
niejszych uwag. Ale myślę, że jako po−
wierzchowny rzut oka na mój mały i kale−
ki świat muzyczny — spełniły one swe za−
danie. W końcu, czy zachwyt dyletanta,
o którym wspomniałem na wstępie, może
przyjąć jakąkolwiek inną formę, niż zbiór
luźnych, nieco afektowanych uwag?

MICHAŁ OLESZCZYK

Sławek Wierzcholski

Twoja gwiazda
(Kolęda dziecięca)

Kiedy nocą spojrzysz w niebo
Czy nie myślisz wtedy że
Jesteś całkiem sam na świecie
I ogarnia smutek cię
Tyle gwiazd na niebie świeci
Takie wielkie niebo jest
A ty przy nim taki mały
I zgubiony czujesz się
Noc zapada śpij spokojnie
Nigdy już nie będziesz sam
Bo dziś zaświeciła gwiazda
Co nadzieje niesie nam
Odwiedziłeś świat na chwilę
Bo cóż znaczy i sto lat
Mały niczym kwiatu pyłek
Który zaraz zmiecie wiatr
Noc zapada śpij spokojnie
Nigdy już nie będziesz sam
Bo dziś zaświeciła gwiazda
Co nadzieje niesie nam

rys. Sebastian L. Kudas
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Marta Jachnik: W jaki sposób i kie−
dy po raz pierwszy zetknął się Pan z twór−
czością Jerzego Satanowskiego?
Mirosław Czyżykiewicz: Twórczość Sa−
tanowskiego zawsze budziła we mnie za−
chwyt i podziw, i to już w latach mojej
młodości, czyli od okresu, kiedy zainte−
resowałem się muzyką i filmem. Mia−
łem dostęp do kina i radia, znałem za−
tem Jego muzykę z polskich filmów fa−
bularnych i piosenek. Teatralnych do−
konań Jurka nie znałem wtedy, ponie−
waż urodziłem się w mieście, gdzie nie
było teatru.
Czy mógłby Pan opowiedzieć o swo−
im pierwszy spotkaniu z Panem Sata−
nowskim?
Moje pierwsze spotkanie z Jurkiem
miało charakter czysto zawodowy. Był
jedną z dwóch osób, które podpisały mi
rekomendację do Sekcji Kompozytorów
ZAiKS. Nie znaliśmy się wtedy jeszcze
osobiście, ale pomimo tego odważyłem
się, aby poprosić Go o podpisanie tego
dokument. Z dużą nieśmiałością zwró−
ciłem się do Niego ponieważ nie mia−
łem pewności czy taką zgodę wyrazi. Nie
byłem wówczas kompozytorem (do tej
pory nie wiem czy mogę się tak tytuło−
wać bo jestem samoukiem...), tylko pisa−
łem utwory na gitarę i głos męski. Osta−
tecznie okazało się, że jednak taką reko−
mendację otrzymałem.
Dlaczego o rekomendację prosił Pan
właśnie Jego?
Wynikało to z mojej fascynacji. Zale−
żało mi na tym, aby ten dokument pod−
pisał mi ktoś, kogo sztuka, twórczość bar−
dzo mnie interesuje. Muszę jednak przy−
znać, że kosztowało mnie to wiele od−
wagi, nie wiedziałem czy mogę prosić o
rekomendację człowieka z tak znacznym
dorobkiem artystycznym. Wydawało mi
się, że moja dość skromna praca może
nie wystarczyć. Jurek jest przecież auto−
rem muzyki do co najmniej trzystu spek−
takli teatralnych, nie licząc filmów i pio−
senek. W porównaniu z moimi kilkudzie−
sięcioma piosenkami jest to kosmicznych
rozmiarów dorobek. Potem minęły lata
i któregoś dnia, podczas Spotkań Zam−
kowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie,
spotkaliśmy się na gruncie już bardziej
prywatnym – okazało się, że On również
interesuje się twórczością Josifa Brod−
skiego, do którego wierszy napisałem

Satanowski
opowiadany
przez
Czyżykiewicza
z Mirosławem Czyżykiewiczem
rozmawia Marta Jachnik
muzyczne ilustracje na gitarę i je zaśpie−
wałem. Program Świat widzialny, czyli sie−
demnaście wierszy Josifa Brodskiego zapre−
zentowałem po raz pierwszy w Teatrze
im. Jaracza w Olsztynie podczas Spotkań
Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w lip−
cu 1992 roku. Potem stałem się rozbit−
kiem życiowym, nie miałem pracy, żadna
wytwórnia fonograficzna nie chciała
wydać Świata widzialnego na płycie mimo,
że zainteresowały się i zafundowały sesję
nagraniową II i III Program Polskiego
Radia. W 1995 roku, latem nastąpiło to
drugie spotkanie w Olsztynie.
Czy było to w tym okresie, kiedy napi−
sał Pan Jazzz..., wiersz zadedykowany Je−
rzemu Satanowskiemu?
Jazzz..., to nieco późniejsza sprawa.
Ten tekst zadedykowałem Jerzemu,
chociaż rzadko mówię o tym podczas
koncertów. Utwór bardzo wiąże się z
Jego osobą, przede wszystkim ostatnia
zwrotka, w której napisałem, że wszyst−
ko i tak jest wynajęte... itd. Chodzi po
prostu o to, że Jurek podarował mi w
niecały rok później od naszego kolejne−
go spotkania w Olsztynie, dom pod opie−
kę gdzie potem powstała płyta „Ave”.
Był to według wydawców materiał nie
nadający się do sprzedaży.
Tak jest, dokładnie. Sam zresztą my−
ślałem o tym podobnie. Nie liczyłem, że
utwory z tego recitalu który muzycznie
wydziergałem jednym palcem na starej

daty Rolandzie M1 ukażą się kiedyś na
płycie.
Kiedy po raz pierwszy Satanowski za−
prosił Pana do współpracy przy wła−
snych spektaklach?
Pierwszą propozycję współpracy do−
stałem od Jerzego do programu Nie żału−
ję – piosenki Agnieszki Osieckiej (on się wte−
dy tak nazywał, później tytuł zmieniono
na Ostatnie bolero). Nie żałuję było moim
pierwszym zawodowym wyzwaniem u
boku kolegów aktorów i z obcymi pio−
senkami (do tej pory śpiewałem tylko
swoje teksty i kompozycje nie licząc swo−
ich początków kiedy ilustrowałem wie−
rze m.in. Józefa Barana i Ernesta Bryl−
la). Jurkowi więc zawdzięczam wejście
na scenę teatralną. Niezwykle cenię so−
bie to, że od tamtej pory zostaję zapra−
szany do prawie każdego programu, jaki
on przygotowuje.
Zaczął Pan mówić o pierwszym Pa−
nów „spotkaniu teatralnym”, o Nie żału−
ję. Czy mógłby Pan powiedzieć coś wię−
cej na temat tego spektaklu? Jak wspo−
mina Pan pracę nad nim?
Premiera tego przedstawienia odby−
ła się w 1997 roku w Teatrze Atelier w
Sopocie. Wszystkie potrzebne materia−
ły otrzymałem wcześniej, dowiedziałem
się, że będę pracował obok takich wy−
bitnych aktorek, jak: Ewa Błaszczyk,
Marzena Trybała, Barbara Dziekan i
Justyna Szafran. Wtedy poznałem też
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Andre Ochodlo – dyrektora Teatru Ate−
lier – i Marka Richtera współtwórcę tej
sceny. Na próbach byłem jednak nieco
spięty, choć moja rola polegała tylko na
tym, że miałem siedzieć na ławeczce i od
czasu do czasu zaśpiewać i zagrać na
gitarze. Na początku miałem trzy wej−
ścia (Marynarz słodkowodny, Niepokój i śpie−
wana przez wszystkich piosenka finało−
wa – Deus ex machina), później tak się
złożyło, że zastępowałam nieraz Andre i
Marka pod Ich nieobecność, czyli wy−
konywałem wszystkie męskie teksty, raz
lub dwa piosenkę Ewy Błaszczyk Orszaki,
dworaki. Praca i atmosfera były świetne.
Jurek ma duże wymagania i bywa cza−
sem surowy, ale efekty odnosi poprzez
wielką tkliwość, czułość i zrozumienie
wobec współpracujących z Nim ludzi.
To są bardzo ważne cechy i Jerzy pod
tym względem jest zupełnie wyjątkowy.
Następnym Panów spotkaniem arty−
stycznym było Zanim będziesz u brzegu...,
spektakl także przygotowany dla Teatru
Atelier w Sopocie?
Tak, Zanim będziesz u brzegu... miał tam
swoją premierę w 2000 roku. Zaśpiewa−
łem u boku Hanny Banaszak. Spektakl
oparty jest na trenach Jana Kochanow−
skiego z muzyką Satanowskiego Z tym
przedstawieniem dojechaliśmy nawet
dwa razy do Londynu. Natomiast rok
temu w Teatrze Na Woli w Warszawie
odbyła się premiera spektaklu Stachura

czyli list do pozostałych... ze scenariuszem
w reżyserii i z muzyką Jerzego. Na scenie
muzycznie obsługujemy się sami, to zna−
czy Jan Janga Tomaszewski, Radosław
Elis i ja, towarzyszy nam na fortepianie
Andrzej Perkman.
Czy planują już Panowie jakieś kolej−
ne wspólne projekty?
Tak, współpraca cały czas się rozwija.
Teraz czeka mnie zadanie związane z
piosenkami STS−u. Będzie to koncert w
reżyserii Jurka, z Jego pomysłem insce−
nizacyjnym i wyborem wykonawców, ale
z muzyką różnych kompozytorów. Na
razie realizujemy to dla telewizji w związ−
ku z pięćdziesiątą rocznicą powstania
tego teatru. Będzie to pewnego rodza−
ju hołd złożony ludziom, którzy tworzyli
STS. Ma to świetny tytuł: Myślenie ma ko−
losalną przeszłość. Będę też miał zastęp−
stwo za Zbyszka Zamachowskiego, któ−
ry czyta wiersze Gałczyńskiego w Ulicy
Szarlatanów, kolejnym projekcie Satana.
To już będzie w zasadzie rola teatralna –
śpiewanie i czytanie wierszy. Wejdę w rolę
Gałczyńskiego a właściwie jego ducha –
narratora. Spektakl ten jest muzycznie
świetnie przygotowany, są tam wspania−
le wykonane piosenki i kapitalne aran−
żacje. Natomiast co się potem zdarzy? –
nie wiem, to są na razie wszystkie „rze−
czy”, w których biorę udział...
Wspominał Pan, że Satanowskiemu
zawdzięcza wejście na scenę teatralną.
Czy otrzymał Pan propozycje udziału w
przedstawieniach od innych reżyserów?
Tak, choć nie były to role aktorskie.
Nie przyjmuję tego typu propozycji, nie
jestem aktorem zawodowym, w związku
z czym nie bardzo wiem, co mam ze sobą
zrobić na scenie, mogę jedynie uchwy−
cić się mikrofonu albo gitary. Śpiewa−
łem natomiast w realizacjach telewizyj−
nych Dziadów w reżyserii Jana Englerta
w 1997 r. i w Dybuku w reżyserii Agnieszki
Holland.
Jerzy Satanowski wielokrotnie pod−
kreślał, że przy tworzeniu spektaklu Za−
nim będziesz u brzegu... inspirował się
twórczością Josifa Brodskiego. Czy myśli
Pan, że recital Świat widzialny mógł wpły−
nąć na kształt scenariusza i pomysł spek−
taklu Satanowskiego?
Z tego co wiem, pierwowzorem kon−
strukcji Zanim będziesz u brzegu... były Tre−
ny Jana Kochanowskiego, które parę lat

temu śpiewała Hania Banaszak – od tego
wszystko się zaczęło. Z czasem Jurek
wpadł na pomysł, aby zrobić z tego ma−
teriału spektakl TV z Hanią w roli głów−
nej. Natomiast po latach wybór partne−
ra scenicznego dla Hani zależał od Niej
samej i od Jurka. Czy Brodski był dla
Jurka inspiracją? W pewnej mierze tak,
powoływał się na jego słowa z Pochwały
nudy przed premiera Zanim... oczywi−
ście w kontekście. Wydaje mi się jednak,
że ja na to żadnego wpływu nie miałem,
zresztą o tym by musiał powiedzieć sam
Jurek. Wiem jednak, że docenia Świat
widzialny (był świadkiem kilku moich re−
citali) i to, co do Brodskiego zrobiłem w
miarę mu się podobało.
Czy mógłby Pan opowiedzieć o syste−
mie pracy Satanowskiego? Jaką swobo−
dę daje wykonawcom, na ile jest otwar−
ty na propozycje padające z ich strony?
Zostawia dużo wolności, ale ma swo−
je zdanie na temat niektórych fragmen−
tów interpretacji tekstu. Jeżeli np. uwa−
ża, że dane wykonanie nie jest takie, na
jakim Mu zależy, to zawsze mówi o tym
w bardzo subtelny sposób. Za Jego uwa−
gami idą konkretne i sensowne argu−
menty, a nie tylko widzimisię i upór reży−
sera. Stara się jak najprecyzyjniej wytłu−
maczyć, dlaczego właśnie tak, a nie ina−
czej uważa. To sprowadza się najczęściej
do opowiadania o treści danego utwo−
ru, gdyż od dobrej interpretacji tekstu
wychodzi się do komponowania. W war−
stwie brzmieniowej Jego sugestie dotyczą
najczęściej koloru, tembru głosu czy re−
jestru, w jakim należy dany utwór zaśpie−
wać. Ale to nie są uwagi kompozytora,
który się denerwuje, że ktoś nie spełnia
jego wymagań. Większość błędów czy też
dobrych propozycji związanych ze spo−
sobem interpretacji można zauważyć
dopiero w „powietrzu żywym”, które
napełnia się muzyką i głosem. Jurek już
od początku projektuje swoje spektakle
pod pewnym kątem i z pewną wyobraź−
nią, ale przecież nigdy do końca nie wia−
domo, co się wydarzy podczas pracy z
konkretnymi osobami. Jest otwarty. Cza−
sem uparty i wtedy najczęściej ma racje.
Czyli szczegóły pewnej ogólnej koncep−
cji dopracowywane są już na scenie?
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Jerzy Satanowski

Tak, sprawdzian pewnego projektu
dokonuje się w rzeczywistości realnej.
Nie można mieć pełnej wizji od razu,
wiele rzeczy ustala się poprzez skonfron−
towanie jej z tym, co dany wykonawca
ma do powiedzenia. Czasami mamy oczy−
wiście różne zdania, ale nigdy nie rodzą
one ostrych konfliktów.
Można powiedzieć, że zderzenie róż−
nych punktów widzenia bywa dla Panów
twórcze?
Zdecydowanie tak. Tego typu dysku−
sje świadczą o naszym zaangażowaniu
w konstruowanie danego przedsięwzię−
cia. Jest to bardzo cenne i często przy−
nosi nowe odkrycia. Jeżeli z Jurkiem
robi się jakiś spektakl, to wiadomo, że
od pewnego momentu praca nad nim
będzie wspólna.
Czy to właśnie dzięki tym twórczym
rozmowom zaczął Pan nieco „lżej” in−
terpretować piosenki?
Tak, to Jurek nauczył mnie pogody w
wyrażaniu treści, spokoju, wpoił mi kilka
niezmiernie ważnych rzeczy, zaznaczył, że
można inaczej podejść do piosenki. Z
reguły bardzo dramatycznie interpretu−
ję teksty, stąd jego pomysł, aby czasem
inspirować mnie lżejszymi utworami.

W mojej pracy magisterskiej intere−
suje mnie w głównej mierze tradycja oraz
odwołania teatralne i pozateatralne
spektakli autorskich Jerzego Satanow−
skiego. Czy mógłby Pan powiedzieć co
wnosi do tych przedstawień z tradycji
bardów?
Gram na gitarze w obu spektaklach,
zarówno w Zanim będziesz u brzegu…, jak
i w Stachurze... Z tradycją bardów wiąże
się także recytacja wierszy, których spo−
ro jest w tych przedstawieniach. W kwe−
stii czytania poezji jesteśmy z Jurkiem
zwolennikami dosyć surowej interpre−
tacji tekstów, przekazywania ich w spo−
sób bardzo powściągliwy, że tak powiem
na biało tak, aby uwydatnić przede wszyst−
kim ich sensy a interpretację pozosta−
wić słuchaczom.
Tak, żeby wyrażały coś więcej niż tyl−
ko emocji?
Słowo może nieść emocje i w teatrze
klasycznym być może jest to potrzebne.
Natomiast wiersz napisany na papierze,
podany jak najbardziej surowo, przeczy−
tany z odpowiednią interpunkcją, z pau−
zami – wystarczy. Nie trzeba się unosić, z
„duszy” robić „duuuszy”. „Dusza” to jest
słowo i jeżeli wypowie się je w sposób jak
najbardziej obojętny, to będzie to du−
sza, a nie jakiś wymysł, który płynie od
czytającego. Każdy, kto rozumie tekst
znajdzie sobie odpowiedni wyraz emo−

cjonalny. Wiersze, które czytam staram
się jak najbardziej odcedzić ze wszyst−
kich emocji, jakie mogą nam towarzy−
szyć i namaszczać słowo sztucznymi, nie−
potrzebnymi przeżyciami i egzaltacją.
Wyuczone emocje bywają po prostu nie−
znośnie i odbierają wierszowi, nie do−
syć, że sens, to jeszcze wiarygodność.
Chciałabym jeszcze powrócić do środ−
ków aktorskich. Wspominał Pan, że nie
przyjmuje propozycji aktorskich, ale
przecież autorskie projekty Satanow−
skiego nie są typowymi koncertami tyl−
ko spektaklami, zatem pewne zachowa−
nia typowo aktorskie muszą zostać za−
stosowane. Jak więc Pan sobie z tym
radzi?
W ogóle sobie z tym nie radzę, na sce−
nie jestem po prostu sobą. Zdarza się,
że sposób interpretacji, wyraz mojej twa−
rzy w jakiejś śpiewaczej emocji Jurkowi
przeszkadza, ale zawsze mówi mi o tym,
a ja wtedy staram się ujarzmić całą mi−
mikę. Czuję się na scenie podczas tych
spektakli komfortowo, ponieważ bar−
dzo lubię i te teksty, i muzykę, więc sie−
dzę sobie tam i słucham. No i uczę się
bez przerwy.
Czyli nie ma mowy o „wcielaniu się w
postać”, zwłaszcza w przypadku Stachu−
ry, gdzie mamy czterech bohaterów –
gdzie tekst rozpisany jest na role – róż−
ne okresy z życia Stachury?
W przypadku tego spektaklu wszyst−
ko opiera się na interpretacji lub właści−
wie pomyśle jej zgubienia w głosie akto−
ra, nie ma tam kreacji, które wymagały−
by jakiś nadmiernych gestów. Zresztą z
wieloma tymi tekstami po prostu się utoż−
samiam, nie mam problemu, żeby opo−
wiedzieć to jakby od siebie, nie muszę
nic udawać. „My się na tym znamy” –
jakby powiedział Stachura Jeśli chodzi o
jakiekolwiek wymagania: koncentracja
spokój i opanowanie – to jest cała kre−
acja aktorska, jaką można poświęcić
temu spektaklowi. Po prostu nie zwra−
canie nadmiernie na siebie uwagi – a to
lubię akurat.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała:
MARTA JACHNIK
Od redakcji: Rozmowa miała miejsce 14
czerwca 2004 roku.
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z Warszawy

Człowiek na Woli
Margita ŚLIZOWSKA

Skąd wzięła się w krainie śmierci
Ta żywa zjawa istny cud
Tu pośród pustych marnych wierszy
Tu gdzie już tylko czarny kurz
Biała Lokomotywa
Ach czyj ach czyj to jest
Tak piękny hojny gest
Kto mi tu przysłał ją
Bym się wydostał stąd
Białą Lokomotywę…"
Edward Stachura
„Biała lokomotywa”
Z każdym oddechem do mojego
wnętrza wciska się specyficzny za−
pach kilkudziesięciu warstw wielolet−
niego kurzu stale osiadającego na
starych elementach scenografii scho−
wanej za horyzontem, dawno nie
używanych sztankietach i koloro−
wych, gorących reflektorach. Cu−
downy zapach wielkich i mniejszych
wydarzeń z przeszłości. Fascynujący
zapach teatru. Rzędy krzeseł zapeł−
nione mieszaniną egzystencji ludz−
kich. Wstrzymane oddechy. Gęstnie−
jący mrok i oczy wpatrzone w słabo
żarzącą się scenę. W punktowym
oświetleniu aktor. Postać ubrana na
czarno, z długimi, rozwianymi wło−
sami i buchającą z wnętrza ekspresją
przesyconą bólem i świadomością ist−

nienia. Chrapliwy, chwilami nieprzy−
jemny ton w głosie niepostrzeżenie
przenosi widownię do krainy wiersza
Edwarda Stachury. Pęd, napięcie,
które ściska wszystkie wnętrzności,
niepewność, strach, ciemność, dra−
piąca w gardło woń zwęglonych
szczątków miast i planów, zgliszcza
przyrody, marzeń i oczekiwań … po−
rażający widok. Pragniemy jak naj−
prędzej od niego uciec i… nagle
uzmysławiamy sobie, że przecież to
obraz naszego codziennego życia. Bo
takim ono staje się z każdym następ−
nym wschodem słońca. Chaos, nie−
ustanny bieg, zagubienie, depresje,
brak punktów odniesienia, tęsknota
za ciepłem i ludzkim sercem. Jedy−
nym światełkiem w tunelu codzien−
nej troski o byt jest i musi być tytuło−
wa „biała lokomotywa”. A naszym
obowiązkiem jest jej nieustające po−
szukiwanie w każdym momencie i na
każdym etapie naszego życia. Ale
może tak się zdarzyć, że zabraknie sił
i wytrwałości w tym szukaniu. Wtedy
„biała lokomotywa” pojawia się nie−
spodziewanie i pomaga wrócić do
rzeczywistości. Wywozi nas z krainy
mroku do krainy światła. Dla jednych
tym pojazdem jest Miłość, dla innych
to Wiara lub Nadzieja… Dobre Sło−
wo, Pomocna Dłoń... Dla mnie – to
Człowiek.

Cztery lata temu, jesienią 2002
roku w ramach działalności warszaw−
skiego Teatru na Woli im. Tadeusza
Łomnickiego, powstała scena muzycz−
na „Biała Lokomotywa”. Dyrektorem
„Lokomotywy” został jej założyciel i
pomysłodawca Jerzy Satanowski. W
jednym z pierwszych wywiadów dla
Gazety Wyborczej tak mówił o nowo−
powstałej scenie: „Biała Lokomotywa
to metafora. To pojazd, który z siłą
uderza w serce, ale go nie rani. Chce−
my zapowiedzieć wszystkim, że będzie−
my mocno uderzać, ale nie będzie to
raniące uderzenie bezdusznego
przedmiotu, lecz siła, która ma po−
budzać do myślenia. Od dziesięciu lat
mam przyjemność, a raczej zaszczyt
obserwować tę Siłę. Ten Pojazd, który
każdego dnia od nowa uderza w ser−
ca, który miażdży kicz, rani miernotę i
gani bezczynność. Tę niespotykaną
Wiarę i niespożyte zapasy Energii aby
wciąż tworzyć, szukać, słuchać, radzić,
wyciągać rękę, dawać szansę, a przede
wszystkim – Pobudzać do Myślenia. Za−
dziwiające... Takie Istoty przecież nie
mają racji bytu w dzisiejszej cywilizacji
ogarniętej szałem postępu i niszczenia.
Wyginęły w świecie ogarniętym go−
rączką konsumpcyjnego trybu życia, a
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najchętniej – bezmyślnej lecz dostat−
niej wegetacji. Taki Człowiek – to czy−
sta egzotyka. Istnienie, które trzeba
chronić i doceniać. Taki Człowiek – to
szansa na ocalenie wartościowego tek−
stu wypełnionego interesującą muzyką.
Ale przede wszystkim – to ratunek dla
młodej, wrażliwej i utalentowanej du−
szy stojącej u progu walki o zaistnienie
w świecie artystycznym. W ciągu ostat−
nich lat nastąpił nieprawdopodobny
wysyp talentów najwyższej próby. Lu−
dzie z nurtu piosenki artystycznej są
pozbawieni promocji, bo nie ma poza
audycjami telewizyjnymi takich
miejsc, gdzie mogliby się pokazać.
Telewizja szuka idoli, a nie bidoli, nie−
przebojowych artystów którzy mają
coś ważnego do powiedzenia. Chciał−
bym pomagać tym bidolom...”
Jestem chora. Jako jedna z wielu –
zostałam zakażona ideą „Białej Loko−
motywy”. Na tę chorobę nie ma żad−
nego antidotum. Nie można się od
niej uwolnić – jest dożywotnia. Istnie−
je jednak sposób, aby ulżyć temu nie−
ustannemu cierpieniu. To przyziem−
na, banalna i obrzydliwa danina nie−
zbędna do tego, aby stan − w którym
się znalazło – przekształcił się w jedy−
nie−twórcze−upojenie. To pieniądz,
banknot, czek, mamona. To zapo−
mniana od czasów teatru stanisła−
wowskiego instytucja mecenatu. To
Uwolnienie artysty od konieczności
upokarzania siebie i swojego talentu
dla czysto fizjologicznych potrzeb. To
Podarowanie twórcy komfortu zaję−
cia się swoim wnętrzem i umysłem,
emocją i środkiem wyrazu, interpre−
tacją, rozwojem wrażliwości i szuka−
niem nowych inspiracji. Wierzę, że
droga tego Człowieka jest słuszna.
Wierzę, bo znajduję potwierdzenie
jej celowości w historii. Wierzę, bo
czuję. Wierzę, że efekty zaangażo−
wania coraz większej ilości ludzkich
serc w ideę „Białej Lokomotywy” za−
dziwią wielu i staną się sensacją na
skalę globalną...
...Bo tak naprawdę, jeżeli chce mi
się w tym wieku jeszcze biegać, to w
nie swojej sprawie.
Uwierzyłam, bo zobaczyłam.

MARGITA ŚLIZOWSKA

Jestem
nieprawdopodobnie
tolerancyjny
Bogusław Sobczuk rozmawia
z Janem Hnatowiczem

Pamiętasz swoją pierwszą gitarę?
Oczywiście! Wybłagałem ją u rodzi−
ców, którzy, kupując ją, miotani byli
sprzecznymi uczuciami. Z jednej stro−
ny chcieli mi sprawić przyjemność, z
drugiej obawiali się, że moja małolet−
nia namiętność do gitary przewyższy
moją pasję edukacyjną. Obawiali się
zresztą jak najsłuszniej.
Skąd się wzięło to z gitarą?
Ze słuchania pana Dziewiątkowskie−
go i z harcerstwa. Pan Dziewiątkowski,
który później z Izabellą Skrybant i z kimś
jeszcze założył „Tercet Egzotyczny”, był
często słuchany w moim domu z bakeli−
towych płyt i grał przepięknie, jak mi się
wtedy wydawało, na gitarze. Z przeko−
naniem o absolutnej wirtuozerii gitaro−
wej pana Dziewiątkowskiego pojecha−
łem jako mały szkrab na obóz harcerski,
na którym był również pewien koleżka z
własną gitarą. Był on nie tyle gitarzystą,
co właścicielem gitary, ale samo to wy−
starczało, by harcerki szalały za nim, trak−
tując go jak jakiegoś Presleya. On sam
słusznie bronił swojego monopolu na tę
gitarę, ale raz pozwolił mi jej dotknąć,
brzęknąć; gdy wziąłem ją do ręki, bar−
dziej poczułem, niż pojąłem, że to bę−
dzie t o ! Miałem wtedy 10 lat.
A czy w ciągu tych 10 lat jakoś na−
siąkałeś muzyką?
Wydaje mi się, że od zawsze, od po−
czątku. Mam nawet zdjęcie z akorde−

onem, większym od siebie, ale miałem
wtedy 4 lata. Potem długo traktowałem
to zdjęcie jak obciachowe, ze względu
właśnie na akordeon, ale ślad jest. Mój
tato interesował się muzyką poważną i
grał na trąbce, a mama bardzo ładnie
śpiewała w chórze kościelnym. W domu
słuchało się radia, no i był adapter; pa−
miętam liczne płyty, czarne, tłukące się,
a na nich „Mazowsze”, Kurtycza,
Gniatkowskiego. Do dzisiaj wspominam
sobotnie wieczory, gdy wraz z siostrą, już
wykąpani, w łóżkach, z nabożeństwem
słuchaliśmy „Rewii piosenek” Kydryńskie−
go, a w niej muzyki tak innej od zespołu
mandolinistów Ciukszy, prezentowanej
przez kogoś tak egzotycznego – przez
to „r”, przez znajomość zagranicznych
gwiazd – że nam, dzieciom z prowincji
wydawał się kimś w rodzaju Marsjanina.
A z tą pierwszą gitarą kupioną przez
rodziców nie rozstawałem się ani na
chwilę, po prostu chodziłem z nią do
szkoły. Była to Męska Szkoła Podstawo−
wa Nr 1 w Brzesku, w której , jako 5−
klasiści, założyliśmy zespół muzyczny: ja
grałem na gitarze, a Andrzej Żurek,
późniejszy „Zupa” na pianinie. Pojęcia
nie mam jakim byłem wtedy gitarzystą,
ale wiem na pewno, że gitara była dla
mnie znakiem awansu środowiskowe−
go, bardziej wyrazistym, niż moje skrom−
ne osiągnięcia sportowe. Szkołę ukoń−
czyłem – mimo sportu i gitary...
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Jan Hnatowicz

...i miałeś się za gitarzystę.
A skądże! W brzeskim liceum dopie−
ro zacząłem mieć pod górkę. Panowała
tam cała polityka zwalczania muzykują−
cych uczniów, bo big−bit to było „chuli−
gaństwo, papierosy, krótki rozum, dłu−
gie włosy”. Odkręciło się dopiero wtedy,
gdy syn dyrektora zaczął na czymś grać,
ale to było sporo później, więc na razie
musieliśmy zejść do podziemia, czyli do
klubu młodzieżowego, gdzie graliśmy
„Skaldów”, „Czerwone Gitary”, a nawet
„Shadowsów”. Otaczała nas aura gości z
licealnej opozycji, rósł prestiż środowisko−
wy, tu i ówdzie mówiono, że jestem do−
brym gitarzystą – piękne to były czasy!
Nie przyszło ci wtedy do głowy, żeby
nauczyć się naprawdę?
Nie musiało przychodzić, zawsze
chciałem, ale to było Brzesko, w któ−
rym jedynym nauczycielem gry na gi−
tarze był akordeonista. Zniechęcają−
ce. A nie stać mnie było na jazdy po
naukę do Krakowa. Do dzisiaj żałuję.
Uchodzisz za mistrza...
Ale to nie całkiem tak. Jestem samo−
ukiem, brakuje mi wiedzy muzycznej, więc
teoretyczne braki nadganiam intuicją, we−
wnętrznym głosem, który mnie na ogół –
i na szczęście! – nie zawodzi. Ale ponie−
waż nie udało mi się regularnie uczyć,
obserwowałem i słuchałem innych, pod−
patrywałem, wzorowałem się; bardzo
dużo zawdzięczam wielu ludziom.

Na kogo patrzyłeś, kogo „podsłu−
chiwałeś”?
Bardzo wielu, w tym najsłynniejszych
gitarzystów, ale nie po to, żeby kopio−
wać solówki, zagrywki czy chwyty! Ja słu−
chałem ich, ale tak naprawdę słucha−
łem, jak ta ich muzyka do mnie docie−
ra, słuchałem ich, jeśli tak można to
ująć, z końcowym nastawieniem tej
obserwacji na siebie. To były niemal te
same nazwiska, i światowe, i kolegów z
kraju, ale nie chcę wymieniać żadnych,
bo nie chcę któregoś pominąć. A poza
tym strasznie tego dużo, bo ja słucham
niemal wszystkiego, od delikatnej po−
etyckiej po najcięższy heavy metal.
Tyle – na razie – o „gitarowaniu”, a
o komponowaniu?
Po prostu robiłem to od dziecka,
czyli od zawsze. Stale układałem jakieś
melodyjki, piosenki, aż kiedyś w kaba−
recie „Pod Budą” ktoś zaproponował
mi, żebym coś skomponował i zrozu−
miałem, że był to początek czegoś in−
nego, poważniejszego. Ale była to re−
fleksja nie kompozytora, raczej układa−
cza piosenek; kompozytor siedzi przy
fortepianie i w ciągu wielu godzin wy−
myśla poważne rzeczy. A ja biorę gitarę
i wcielam w dźwiękowe życie różne swo−
je pomysły, najczęściej na piosenkę.
Teoretyków tego gatunku, „najwy−
żej wtajemniczonych” jest niemało; czy
masz jakiś swój pogląd w tej sprawie?

Myślę, że ten gatunek rządzi się swo−
imi prawami: moim zdaniem piosenka
musi być po pierwsze prosta, co wcale
nie jest takie proste. Po drugie musi
być melodyjna, bo powinna być łatwo
przyswajalna, słuchacz winien mieć
poczucie jakiejś sprzyjającej mu, nie−
problemowej sytuacji.
Muzyka lekka, łatwa i przyjemna?
Nic podobnego. Raczej złoty środek
między niedopuszczalnym prostac−
twem, a pretensjonalnym przekombi−
nowaniem. Przyznam ci się, że bardziej
zniechęcają mnie koledzy, którzy sadzą
się, żeby pokazać jakie też znają skom−
plikowane rozwiązania harmoniczne i
przeładowują nimi utwór bez umiaru.
Czy pamiętasz swoją pierwszą pio−
senkę skomponowaną na prawdziwe
zamówienie?
Oczywiście. Zamówienie było złożo−
ne – i przyjęte! – w gronie członków
kabaretu „Pod Budą” działającego w
swoich początkach w akademiku Wy−
ższej Szkoły Rolniczej przy ul. Ziaji w
Krakowie. Nie pamiętam kto podsunął
mi wiersz „Szli tędy ludzie biedni, pro−
ści”, ale pamiętam kto (po szczęśliwym
jej skomponowaniu) śpiewał tę piosen−
kę na Festiwalu Piosenki Studenckiej,
otóż my wszyscy! – Anka, Alek Gałka,
Smoleń, a nawet ja. I wygraliśmy festi−
wal! Dostaliśmy główną nagrodę, co
było dla nas okropną niespodzianką,
a dla mnie osobiście lekkim rozczaro−
waniem, nie mieściło mi się bowiem w
głowie, że oto jesteśmy laureatami.
Laureaci to były przecież te indory,
Grechuty, Wojnowskie, Czarmińskie,
ale my? Moje podszyte goryczą rozcza−
rowanie płynęło z odkrycia, że to ta−
kie łatwe, a nawet z ponurego podej−
rzenia, że może jury się pomyliło! Ale
w przyszłym roku uspokoiłem się, bo
wszyscy trzej – Cyganik, Smoleń i ja na
kolejnym festiwalu dostaliśmy nagro−
dy, zdaje się, główne, każdy za co inne−
go, ale w związku z tą samą piosenką.
Czy te sukcesy nie obudziły w Tobie
podejrzenia o własny talent?
Parę osób mi to nawet mówiło, ale
miałem wtedy do siebie dystans i ten
dystans na szczęście do dzisiaj mnie nie
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Z rodzinnego albumu

opuścił. Uważałem, że po prostu uło−
żyłem kilka piosenek, ale wokół mnie
było wielu takich. Miałem przecież przy
sobie Sikorowskiego, a przede wszyst−
kim Bellona, widziałem co robią, im−
ponowali mi.
Aż taka skromność?
Powiedzmy raczej – poczucie re−
alizmu.
Wszyscy zmotoryzowani Szwedzi
jeżdżą, znakomitym zresztą, volvo. Ale
Szwedzi mający poczucie wyrafinowa−
nia jeżdżą saabem. W ten zawiły spo−
sób – ale wiem, że rozmawiam z miło−
śnikiem samochodów – próbuję porów−
nać Twoją „specyfikę kompozytorską”.
Oba auta rzeczywiście fajne, ale
porównanie komplementuje mnie tro−
chę ponad miarę. Żeby jednak nie
było tak, że jest ono całkiem bez sen−
su, przyznaję, że kiedy na przykład Si−
korowski nie mógł sobie z czymś pora−
dzić, przychodził z tym do mnie i ja
wtedy kombinowałem. Te sytuacje były
o tyle zrozumiałe, że gdy ktoś pisze i
tekst i muzykę, naraża się na niebez−
pieczeństwo, że w końcu coś może
powstać kosztem czegoś, nie musi, ale
może. A ja mogłem się skupić wyłącz−
nie na jednym.
Dostawałeś teksty „do roboty”, czy,
przeciwnie, przynosiłeś muzykę?

Przeważnie pisałem do tekstów. Sta−
rałem się usłyszeć w tych tekstach rytm.
A znaczenia?
Rytm pojmowany nie jako puls wy−
łącznie, a także jako „puls znaczeń”,
jeśli pozwolisz mi tak to ująć. Posłużę
się przykładem. Malina przywiózł kie−
dyś z Grecji taką piosenkę „Olarija”.
Bardzo nam się spodobała, więc ją prze−
tłumaczył i nic – przestało pasować. A
tekst był fajny. Więc do tego udanego
przekładu Maliny zrobiłem swoją mu−
zykę, zupełnie niegrecką, ale odda−
jącą, jak mi się wydawało, atmosferę
tej zawieruchy, o której mówił tekst.
Uważam, że jest to jeden z najlepszych
tekstów Sikorowskiego.
Wymieniasz nazwiska ludzi z „Pod
Budą”, Bellona – to były sojusze arty−
styczne, czy przyjacielskie?
Wszystkie moje współprace miały za−
wsze początek w relacjach międzyludz−
kich i dlatego wszystkie miały wpływ na
moje życie: cały okres „Budy”, „Bukowi−
ny” do śmierci Wojtka, potem ważny dla
mnie z muzycznych powodów czas gra−
nia z Martyną Jakubowicz i jej muzyka−
mi, najlepszymi w kraju... Teraz też jest
ciekawie, bo towarzysząc własnej żonie
gram z o wiele młodszymi ode mnie ludź−
mi, pełnymi takiej niebanalnej muzycz−
nej „agresji”, fajnego stosunku do siebie
– i do mnie!, a co najważniejsze – pokor−
nymi, choć znakomicie wykształconymi.
Kompetencja i pokora? Naprawdę?
Wyobraź sobie, że naprawdę, choć
nie dziwię ci się, że się dziwisz. Też pa−

miętam, że za moich czasów, gdy kto−
kolwiek coś zrobił, automatycznie uwa−
żał się za mistrza świata i trudno było
się z nim porozumieć. A muzycy, o któ−
rych mówię mają większą świadomość
skali, są obyci bardziej, niż my kiedyś,
wiedzą z internetu, że świat jest teraz
okropnie wyspecjalizowani i perfekcyj−
ny i że w tej sytuacji przystoi nam po−
czucie realizmu. No i, oczywiście, zro−
zumiałej satysfakcji, gdy i u nas rozbły−
skuje czasem jakiś „chopinowski”, czy
„wieniawski” talent.
Często doznajesz takiej satysfakcji
w związku z rodzinnym życiem arty−
stycznym w Twojej branży?
Niestety coraz rzadziej; ale nie dzi−
wi mnie to, też „niestety”. Dzisiaj nie
liczy się wartość samej muzyki, ale wy−
stawa, show; nie to kto i jak śpiewa, ale
jak wygląda. To jakiś straszny czas, ale
chyba układa się w jakąś logiczną ca−
łość: Doda jako piosenkarka, Lepper
jako mąż stanu, Rubik jako „poważny”
kompozytor. Ale to, mając na uwadze
np. Britney Spears, bynajmniej nie
nasza specjalność. To, jak sądzę, efekt
stałego polowania różnych telewizji na
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widza, szczerze mówiąc często prymi−
tywnego, któremu można niemal
wszystko wmówić, na przykład to, że
jakaś panienka ledwo wydobywająca z
siebie byle jaki głos słusznie reprezen−
tuje Polskę na festiwalu w Sopocie. No
i potem jest taki festiwal, jak reprezen−
tantka, lub odwrotnie. Ale liczy się
głównie to, żeby było „do pokazania” i
tu np. Doda nadaje się jak najbardziej,
o guście, rzecz jasna, nie wspomina−
jąc. Łatwiej jest przecież sfilmować
Rubika blond na motorze i ogłosić jego
zaręczyny z wicemiss, niż pokazać Zyg−
munta Koniecznego w średnio dopa−
sowanej marynarce. Mówię o muzyce
popularnej i powołuję się na czas, gdy
kupić płytę, czy pójść na koncert ozna−
czało decyzję intelektualną, było syno−
nimem wysiłku umysłowego, w efekcie −
inwestycji w siebie, takiej samej jak prze−
czytanie książki. A dzisiaj jest empetrój−
ka i dostępność wszystkiego jak leci. Ale
zostawmy na chwilę muzykę: chodzili−
śmy do kina i do teatru, a serialem byli
„Matysiakowie”. Dzisiaj tak zwanymi
gwiazdami są aktorzy niezliczonych se−
riali, ale te „gwiazdy” w prawdziwym te−
atrze i w prawdziwym filmie okazałyby
się po prostu bezradne.
Drażni Cię to? Bo mechanizmy ob−
jaśniasz klarownie.
Wstydzę się. Czasem do tego stop−
nia, że przestaję oglądać, bo mam taką
cechę, że wstydzę się także za innych.
Czuję w tym jakiś podstęp, nieszcze−
rość, także przez samą formę nama−
wiania mnie, żeby nie powiedzieć
wprost – reklamowania. Na przykład
Radio Zet lansuje dziewczynkę bez gło−
su, która nagrywa kolejną płytę, okrop−
nie śpiewającego straszne rzeczy pana
Wydrę, nadęte oratorium Rubika, a
to wszystko to dla mnie ta sama galan−
teria, różniąca się jedynie stopniem
natężenia tak zwanej okazałości. I za−
wsze tym występom towarzyszy obiet−
nica, że za jednego esemesa dostanę
10 000 złotych. Niesmaczne.
Czy to aby nie malkontenctwo pana
po pięćdziesiątce?
A skądże! Nie narzekam na większą
dostępność, tylko na upadek gustu. W
dodatku nie twierdzę, że kiedyś było
wyłącznie wybitnie i wartościowo, bo
przecież były i koncerty Janusza La−

Z Andrzejem Sikorowskim

skowskiego, i płytowe rekordy „Terce−
tu Egzotycznego”, i – jako najpopu−
larniejsza polska piosenkarka – Gre−
czynka Eleni. Żalę się jedynie na cy−
nizm stacji i rozgłośni, których redak−
torzy mrugający do mnie, że prywat−
nie słuchają wyłącznie Góreckiego i
Kilara, lansują Wydrę i Dodę, dla tak
zwanych „potrzeb rynku” i nazywam
to prostytucją, redaktorów oczywiście.
I nie przyjmuję do wiadomości tłuma−
czeń, że taki jest „target”, „popyt”, kon−
sekwencja demokracji, a nawet tej de−
mokracji jądro. Według tak zdefinio−
wanego „jądra” Doda z Mandaryną za−
spokajają potrzeby popularne, Rubik
aspirujące do ambitniejszych, Lepper
polityczne, a Rydzyk duchowe; dzię−
kuję bardzo, ale beze mnie.
Ponieważ mogłoby się wydawać, że
znowu narzekam, to dla równowagi
powiem coś optymistycznego: ci mło−
dzi muzycy, z którymi teraz współpra−
cuję dają mi nadzieję, że może nie
zmoże nas tandeta i kicz.
Nie jesteś skory do narzekania?
Raczej nie, teraźniejszość staram się
zrozumieć i, tym samym, rozbroić ją,
a przeszłość bawi mnie i wzrusza. No
bo sam powiedz: już po poważnym
sukcesie w Opolu, jakim była nagroda
dla „Kap, kap, płyną łzy”, pojechałem
do Niemiec i w myjni myłem samocho−
dy, żeby zarobić na pierwsza gitarę z
prawdziwego zdarzenia. Przywiózł mi

ją z Ameryki Krzysiek Ścierański, nazy−
wała się „Fender Stratocaster”, kosz−
towała 600 dolarów, czyli tyle, ile uży−
wany samochód i mam ją do dzisiaj.
Ale przecież nie tylko ja tak wydziwia−
łem, jeździło wielu, Piasecki, Żurek
„Zupa”. Powiedz dzisiaj młodemu ar−
tyście estrady, że za koncert dostawali−
śmy mniej, niż kosztował komplet strun
do takiej gitary, a kosztował parę dola−
rów – myślisz, że uwierzy?
To ile masz tych gitar?
Kilka, nawet dość porządnych, ale
wciąż szukam dla siebie instrumen−
tu, który by mi odpowiadał. To nie
snobizm, tylko ciekawość różnych
brzmień. Instrument to bardzo in−
tymna rzecz i zupełnie irracjonalny
kontakt. Gdybym znalazł właśnie taki
jeden, to bym przy nim został, ale już
wiem, że to niemożliwe, bo do róż−
nych rodzajów muzyki „pasują” róż−
ne gitary. To tak, jak z kobietami: nie
ma jednej, która uosabiałaby wszyst−
kie kobiece zalety. Oprócz mojej
żony.
Więc gitara to nie tylko, jak widzę,
sztuka, fach i zamiłowanie, ale także,
w jakimś sensie, hobby?
O, tak, ale nie jedyne, a nawet nie
pierwsze. Prawdziwe hobby to, od kil−
ku lat, strzelanie z pistoletu.
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Tak zwane „strzelanie dynamiczne”,
będące dyscypliną sportową, która od
zawodnika wymaga pokonania na czas
toru niełatwych przeszkód, a podczas
ich pokonywania – strzelania na cel−
ność i też na czas. Uprawiam to od
pewnego czasu, dochrapałem się ty−
tułu wicemistrza Polski, a nawet funk−
cji sędziego w tej dyscyplinie.
To w końcu jak? – wyrafinowany ar−
tysta czy Rambo?
Nic się tu, wbrew pozorom, nie wy−
klucza, a strzelanie to okazja do znaj−
dowania w sobie umiejętności opano−
wywania w tym samym czasie wielu ele−
mentów, koncentruje, wycisza.
Jesteś z Brzeska, mieszkasz w Kra−
kowie, ale nie tyle w Krakowie, co na
wsi, nie tyle też na wsi, co za osiedlo−
wym płotem. Czy masz poczucie
wspólnoty?
Mam, ale w takiej osobistej skali mi−
kro. Kolegów i przyjaciół mam na przy−
kład niekoniecznie za tym płotem. Prze−
cież tak naprawdę łączy wspólnota
gustów, filozofii życia, a nie to samo
osiedle, nawet wygodne, jak moje.
Trwałe są zasady, których się trzymam,
a one są trwalsze od trendów towarzy−
skich, czy, nie daj Boże, politycznych.
Czego, lub kogo słuchasz dla przy−
jemności?
Dla przyjemności słucham żony. A
muzyki – każdej i każdej daję z począt−
ku kredyt. Moja nieprawdopodobna to−
lerancja jest i była przysłowiowa. Po ja−
kimś okropnie powiatowym koncercie
Wojtek Bellon poruszony do żywego
pytającym go o zdanie ludziom powie−
dział, że to była taka chała, że nawet
Jaśkowi się nie podobało. I tak było. A
moje upodobania obejmują wszystko −
od Toma Waitsa po Jacka Kleyffa.
Co ci powiem: uwielbiam muzykę
country, która powszechnie kojarzy się
z butami z wężowej skóry i na salonach
uchodzi za obciach i gawiedziaństwo.
A naprawdę muzyka country jest prze−
bogata, różnorodna, a grających ją
gitarzystów uważam za najlepszych na
świecie!
Dziękuję i ukłony dla Żony.

rozmawiał:
BOGUSŁAW SOBCZUK

Co znaczy
„Grechuta”?
Marta Marczuk

Za smutek mój, a pana wdzięk
ofiarowuje panu pęk
bezradnych melancholii...
Jak pisać o oczywistościach? Ma−
rek Grechuta był od zawsze. Nie był
rozdziałem w podręczniku, który wy−
magał przestudiowania. Jego nazwi−
sko zaistniało w zasadzie jako symbol.
Co zatem znaczy „Grechuta”? Czy
jest znakiem? Gdy słyszymy to nazwi−
sko, w myślach od razu zarysowuje
się łagodna twarz „cherubinka” o za−
kochanym spojrzeniu. Niewielu ar−
tystów funkcjonuje w naszej kulturze
jako znak. I mam tu na myśli coś wię−
cej niż twarz Grechuty uparcie na−
suwającą się przed oczy, gdy słyszymy
„Ważne są tylko te dni, których jesz−
cze nie znamy”.
Wykorzystał w swej twórczości sło−
wa−klucze. A może zaklęcia? Piosen−
ki „Będziesz moją panią”, „Serce”,
„Wiosna, ach to ty” kojarzyły mi się z
estetyką baśni – obietnicą jabłoni ze
złotymi jabłkami albo wody życia. A
może po prostu chodzi o obietnicę,
że książę się odczaruje? Porównanie
dość ryzykowne, ale zwraca uwagę na
fakt, że utwory Grechuty, z pozoru
proste, obracają się w spektrum zna−
ków kulturowych – nie powstały w
próżni. Do czegoś się odwołują i w
ten sposób istnieją. Nie potrafię wska−

zać konkretnego punktu na osi cza−
su, gdzie po raz pierwszy zetknęłam
się z jego twórczością. Był i czekał, i
wchłonęłam go tak, jak wchłania się
nowe słowa. Mówił tym samym języ−
kiem. Każdy chyba zna jego piosenki.
Wiemy o czym są. Potrafimy je zanu−
cić. Znaczą coś dla nas. Powinniśmy
zatem ocalić je od zapomnienia. Ale
przy tej okazji ocalimy coś jeszcze – i
właśnie nad tym się zastanawiam. Co
dla nas znaczy: „Grechuta”?
Był..., nie – cały czas jest zjawi−
skiem. W zasadzie Marek Grechuta
nigdy dla mnie nie był. Nie było Mar−
ka Grechuty, który rzucił architek−
turę dla muzyki i który miał żonę i
syna. Było zjawisko. Liczni publicyści
prześcigają się w nadawaniu mu za−
stępczych imion − krakowski bard,
poeta itp. Zadają pytanie, co się bar−
dziej liczy w jego twórczości: muzyka
czy poezja? Ale gdy mówi się: „Gre−
chuta” imię to w zasadzie znaczy
samo za siebie. Samo jest sobie świa−
dectwem. Jest znakiem. Któż bowiem
nie zanuci piosenek „Dni, których nie
znamy” czy „Niepewność”? Melodia
wpada w ucho, słowa same się wchła−
niają. Ale nawet muzyka i słowa ra−
zem wzięte nie oddają tego, co wi−
bruje mi w głowie, gdy pomyślę o jego
twórczości. Melodyjność, która (przy−
najmniej dla mnie) jest jednym z jego
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wyróżników, istnieje ponad melodią,
śpiewem czy melorecytacją. Wypływa z
jego całej postaci. Nawet ze strony „zna−
czonej” znaku, jakim przecież się stał.
Zjawisko. Tyle potrafię powiedzieć
na pewno. I nie wystarczy diagnoza
kopiowana z ust do ust, z gazety do
gazety, (mam na myśli liczne artykuły,
które ukazały się po jego śmierci)– że
był niezwykle wrażliwy, delikatny, więc
taka też była jego poezja. Sceną trze−
ba zawładnąć. Potrzebna jest do tego
charyzma, wyrazista osobowość i od−
waga. Uroda, która wykracza poza
kanony, która urzeka. Piosenka jest
dzieckiem muzyki i teatru. Zatem zro−
zumienie słów – to raz. Muzyka – dwa.
Razem tworzą jednak nową wartość.
Zostaje ona wzmocniona przez postać
artysty na scenie. Barwę głosu. Spoj−
rzenie. Interpretację. Wymieniamy
dalej? Zaraz zgubię Grechutę, tak jak
zagubiono go w biegu naszej zmienia−
jącej się z godziny na godzinę kultury.
Wędrując po przestrzeni interne−
tu (nieodrodnego dziecka naszej

Marek Grechuta z Ma−
rylą Rodowicz,
Kraków 1967

epoki) natrafiłam na wiele wzmianek
o Grechucie. Jedna z nich brzmiała:
„Jego twórczość określa się zazwyczaj
mianem łagodnej formy progresyw−
nego rocka z silnymi wpływami jazz
rocka (szczególnie we wczesnym
okresie twórczości), piosenki autor−
skiej lub poezji śpiewanej” (!). Pra−
gnę uniknąć analizy i klasyfikacji jego
twórczości. Piosenka, według mnie,
ma w założeniu wędrówkę po róż−
nych formach muzycznych. Wszyst−
ko służy bowiem przekazaniu i pro−
jekcji osobowości. Rozkładanie arty−
sty na części pierwsze gubi gdzieś
cenny pierwiastek – to co wzrusza.
To co mnie urzekło w jego twórczo−
ści, gubi się w toku analizy. Tak jak
urok niektórych osób ginie na zdję−
ciach. Przecież wierzono nawet, że
flesh aparatu wysysa dusze. Dlatego
pozostanę w kręgu pytań, wahań i
impresji.
Twarz Grechuty istnieje jako sym−
bol – „cherubinek” o łagodnym spoj−
rzeniu – czyli wrażliwy, delikatny chło−
piec. Nie ulegajmy jednak prostym
skojarzeniom. Ów chłopiec „z po−
ziomkami policzków” posiadał oso−
bowość, artystyczną osobowość,
którą ja – mimo że go nie znałam i
nie interesowałam się jego życiem
osobistym – staram się tutaj z upo−
rem maniaka odtworzyć. Skąd moje
złudzenie? Jak on to sprawił? A może
to nie jest złudzenie?
Może na tym polega sztuka – na
oddaniu części siebie? Współcześni
artyści z dziedziny plastyki, nawet je−
śli projektują plakaty reklamowe,
umieszczają na nich swój mały, cza−
sami praktycznie niezauważalny wi−
zerunek, np. zdjęcie. Zabieg to zna−
ny od wieków. Bohater niniejszej „pi−
saniny” jawi mi się w głowie jako znak,
gdy tylko słyszę pierwsze takty jego
piosenek. I jasne staje się, w jakim
układzie wartości będzie się odbywała
moja lektura.
Pierwsze wrażenie, jakie wywiera
Grechuta, ma zatem coś z zaklęcia, z
owej estetyki baśni. Krystyna Janda
wspomina, że kiedy wyszedł na scenę
i zaśpiewał: „dam ci serce szczerozło−
te”, dziewczyny oszalały. I uwierzyły
mu. „Serce” zostało jednak napisane

przez J.K. Pawluśkiewicza. Autorami
słów są L. Wiśniowska i A. Nowicki.
Do tego utworu dodam „Nie doka−
zuj”, „Wiosna, ach to ty”, „Będziesz
moją panią”. Mimo żywego rytmu i
energii w nich zawartej, mogę powie−
dzieć, że są spokojne, ciepłe, a na−
strojem przypominają piosenki dla
dzieci o domkach z piernika. Gre−
chuta oferował bowiem system war−
tości, spojrzenie na świat. Było to
zaklinanie−czarowanie. Wiele jego
piosenek zostało napisanych przez
innych kompozytorów, podobnie jak
słowa. A mimo to wszędzie czaruje
Grechuta. Jako twórca musiał się
zmierzyć z natłokiem znaków, sym−
boli i konwencji, ale potrafił swój
wybór uzasadnić i być konsekwent−
ny, trwać przy nim. Tzw. przeboje nie
powstały przecież w ciągu paru lat, a
około dwudziestu.
Jeszcze raz odwołam się do wspo−
mnień Krystyny Jandy: „Marek jest
człowiekiem, który żyje tak, jak pi−
sze, śpiewa, komponuje. Zastanawia
się nad światem, zwraca uwagę na
wszystko, co go otacza, bada zdarze−
nia codzienne w sposób tylko jemu
właściwy, niecodzienny, innym jakby
niedostępny.” Grechucie zarzucano
„cukierkowatość” (dodajmy od razu,
że zarzuty padały najczęściej od mę−
skiej części odbiorców). Fakt – wiele
jego utworów ma charakter lekki, po−
godny, niezobowiązujący, ale zawsze
są one wiarygodne i przekonywują−
ce z tą baśniową estetyką. Niosą świe−
żość i zgodnie układają się w znacze−
nie symbolu „Grechuta”.
Wizja życia czy raczej nastawienie
do niego, jest w jego piosenkach spój−
ne – układa się w całość, w nieprze−
rwany dialog ze światem. Mimo że te−
maty oscylują miedzy „kocham, wie−
rzę i mam nadzieję”, a zapomnie−
niem i zadumą nad zmiennością losu.
Bez względu na to w jakiej chwili
życia się znajdował, potrafił wygene−
rować z siebie taką siłę, że mu wie−
rzyliśmy. Najlepszym przykładem jest
jedna z najbardziej znanych piose−
nek „Dni, których nie znamy”. Słowa
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napisał Grechuta i co ciekawe pisał
je będąc w stanie niewiary we własne
siły. Muzyka pomaga i myślę, że jest
wiele osób, którym ta piosenka po−
mogła.
Napotkałam wypowiedzi, że Marek
Grechuta żył we własnym świecie, jak−
by obok nas, ciągle nieobecny. Nie
lubię wgłębiać się w czyjąś twórczość
wchodząc od kuchni. Zapewne jest
to prawda, ale kłóci się ona z fak−
tem, że tak wiele osób czuło i czuje
się adresatami jego piosenek. Nawią−
zuje z nim porozumienie i przystaje
na jego kontekst, w którym „i ty, wła−
śnie ty będziesz moją panią” nie
brzmi banalnie ani kiczowato, a
prawdziwie. Rodzi się dialog z artystą.
Jako odbiorca wiem, że stworzył coś
dla mnie. Zadziwia to tym bardziej,
że jego interpretacja tekstów pole−
gała raczej na braku interpretacji.
Tworzyła się piękna iluzja rozmowy i
opowiadania – intymności. Jego głos
nie niepokoił jak głos Niemena, sło−
wa nie burzyły spokoju. Otwarcie i
odważnie wyśpiewał natomiast wraż−
liwość, do której wielu z nas się nie
przyznaje. Co się mianowicie prze−
wija w jego utworach? Zlepmy parę
wycinków: „Chwytać myśli nagłe, ja−
sne, Szukać tam, gdzie światła biel”,
„Gdzieś w nas błyszczą gwiazdy po−
ezji”, „Stając zapatrzeni w obłoki i
niebo, Zapatrzeni w tańcu, zapatrze−
ni w siebie” czy „ja chciałbym twoje
serce ocalić od zapomnienia”. Śpie−
wa o potrzebie poezji, spokoju,
łagodności i to wszystko emanuje z
jego postaci – tworzy spójny obraz,
który osiada w nas, czy raczej gdzieś
w nas. Przywołuje wrażliwość, do któ−
rej czasami się nie przyznajemy, ale
której nam brak w codziennym na−
tłoku spraw „ważnych”. Nie chcę
wprowadzić obrazu wątłego, delikat−
nego chłopca z książek dla młodych
dziewcząt. Propozycja poezji w wy−
daniu Grechuty to nie wzdychanie
nad różami, że więdną, a nowe, świe−
że spojrzenie na to, co poniekąd zna−
ne. Czyli na wiersz Mickiewicza „Nie−
pewność”, poezję Bolesława Leśmia−
na czy w końcu Wyspiańskiego i Wit−
kacego. Cykl utworów „W malino−
wym chruśniaku” wykonywanych w

duecie z Krystyną Jandą, a zwłaszcza
piosenka tytułowa jest misterną mu−
zyczną robótką – pełną dźwięków,
szmerów, szeptów, zmiennych tonów.
Ukazuje przede wszystkim główny
atut wierszy Leśmiana – zmysłowość
– niebanalną, plastyczną, a jednocze−
śnie tkwiącą w świecie znanych nam
krajobrazów i motywów. To co od−
krywa Grechuta też jest znane, tylko
zapomniane lub zepchane w krąg
spraw mało ważnych.
Johann Gottfried von Herder na−
pisał: „Natura podarowała człowie−
kowi wolność, radość i naturalną
skłonność do wyrażania tego śpie−
wem; konstrukt sztuki i społeczeń−
stwa sprawił, że człowiek stał się mniej
komunikatywny, nieufny i cichy.”
Wypada w tym miejscu zastanowić się
dlaczego Grechuta stał się symbolem
tak niezwykłym i pożądanym. Doba
egzystencjalizmu jeszcze nie wygasła,
jazz zaczynał rozrabiać w głowach.
A tu pojawił się taki oto Marek, któ−
ry nie ubierał się w czarny golf i śpie−
wał naiwnie o miłości. Nie baczył na
ograniczenia cenzury i otworzył to−
miki z poezją, sięgnął po Wyspiańskie−
go i Witkacego. Ale przede wszyst−
kim był przekonany, że to co ma do
powiedzenia jest tego warte i jest
inne. Marek czarował, ale i zaklinał.
Zaklinał świat, zadawał mu pytania.
W swoich piosenkach o świecie jak
„Korowód”, „Wędrówka”, „Świecie
nasz” czy też „Ocalić od zapomnie−
nia” potrafił zadawać trudne pyta−
nia o sens szycia, przemijanie i naszą
znikomość bez depresyjnego nasta−
wienia. Wykazał się wyczuciem słowa
poetyckiego i potrafił wprowadzić
intymność. W utworze „Ocalić od
zapomnienia” ma się wrażenie szep−
tania do ucha lub kołysania do snu.
Z drugiej strony w „Korowodzie” sta−
pia się z rytmem, werwą utworu, ale
unika drapieżności. Jego melorecy−
tacja stanowi często kontrapunkt do
melodii – Grechuta porusza się bo−
wiem po świecie piosenki z niezwykłą
swobodą, której nie nadużywa. Mi−
nimalizm jest obecny zarówno w in−
terpretacji, jak i komponowaniu.
Wystarczały mu niekiedy trzy dźwię−
ki, ale były to te właściwe dźwięki.

Wiedział, co śpiewa. I czynił to bez
ironii. Mam na myśli ową postmoder−
nistyczną ironię, która burzy hierar−
chię znaczeń, karze grać z nimi bez
wytchnienia ni odpoczynku, bez sta−
łego lądu. Konsekwencja twórczości
Grechuty pozwala taki stały ląd od−
naleźć. Oferuje trwały kontekst, sta−
ły system wartości – dlatego jego pio−
senki są uniwersalne. Bez ironii ani
światłocienia. Ma się wrażenie intym−
ności i osobistej rozmowy.
Co zatem znaczy „Grechuta”? Każ−
dy musi go odnaleźć dla siebie. Pod
przykrywką świeżej muzyki, pięknych
słów przemycił znacznie cięższy ładu−
nek. Swój wizerunek – tak jak podpis
na obrazie. Stał się symbolem i jako
symbol zaistniał w piosence „Kra−
ków” nagranej z grupą Myslovitz.
Przestała być to piosenka owej gru−
py. Grechuta przelał w nią swą oso−
bowość – potrafił się tam odnaleźć i
nowe konteksty muzyki również go
odnalazły. Czyli cały czas jest potrze−
ba „Grechuty”.
Myślę, że na postawione przeze
mnie pytanie każdy powinien sam po−
szukać odpowiedzi. Jan Kott zakoń−
czył swój esej „a róża jest różą, jest
różą, jest różą...”. Do granicy pew−
nych zjawisk nigdy nie dojdziemy.
Marek Grechuta wpisał się w kultu−
rę, będzie zmieniał znaczenia, oscy−
lował między nimi – dlatego zadawa−
nie pytań może się okazać cenniej−
sze niż udzielanie odpowiedzi. Nawią−
zując do wybitnego szekspirologa
przytoczę jako wniosek końcowy
jedną z piosenek Grechuty:
namnożyło się tych postaci
stoją ogromnym tłumem
a wszystko to ty
a wszystko to ty
a wszystko to ty
a wszystko to ty
a wszystko to ty
a wszystko to ty
a wszystko to ty
a wszystko to ty
a wszystko to ty
nie możesz tego objąć
w szlifowanym żelazie rozumem...

MARTA MARCZUK
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nasze lektury

W poszukiwaniu
Grechuty
T rudno nie zauwa¿yæ ksi¹¿ki,
która ostatnio przyzywa nas z ok³adki spojrzeniem Marka Grechuty.
Mowa o Marek Grechuta. Portret artysty autorstwa Wojciecha Majewskiego. Analogicznie do ok³adki,
treæ jest tak¿e spojrzeniem, czy ra-

Marek Grechuta,
2005 rok

czej prób¹ spojrzenia na twórczoæ
artysty. Co wiêcej  artysty-ikony.
Wojciech Majewski jest muzykiem jazzowym, wiêc jego podejcie
do piosenek Grechuty ma w za³o¿eniu przede wszystkim analizê muzyczn¹. Nie jest to jednak sucha,
formalna analiza, a sumienne poszukiwanie. Autor nie stawia tez, nie
bawi siê w krytyka. Portret przez niego naszkicowany jest prób¹ po³¹czenia spostrze¿eñ na temat osobowoci Grechuty z tym, co zawar³
on w swej twórczoci. Chodzi o pokazanie twórczoci artysty jako obszaru, gdzie krzy¿uje siê ¿ycie osobiste, wra¿liwoæ, poezja i zami³owanie do muzyki. Majewski zarysowa³ sylwetkê Grechuty tak, jak znali
go inni ludzie  buduje j¹ z wypowiedzi jego przyjació³, wspó³pracowników i innych artystów, którzy
mieli okazjê spotkaæ go w toku jego
ponad dwudziestoletniej kariery.
U¿ywam s³ów próba, szkic itp., poniewa¿ autor nie ukrywa swojej niewiedzy wobec fenomenu, jakim by³
bohater jego ksi¹¿ki. Nie zag³êbia
siê zbyt pochopnie w jego sprawy
osobiste, nie rozdrapuje ran, a stara siê przede wszystkim ukazaæ jego
wra¿liwoæ, granicz¹c¹ z zamykaniem siê w sobie, w swoim w³asnym
wiecie.
Autor ma wiadomoæ, ze Grechuta ¿y³ we w³asnym wiecie, do
którego nie ma wstêpu. Dlatego atutem ksi¹¿ki jest analiza muzyczna
piosenek. Majewski potrafi³ pokazaæ ró¿norodnoæ tej tak dobrze
nam znanej muzyki  wskazaæ na
wp³ywy ró¿nych gatunków, na ich
przenikanie siê. Nie brak równie¿
wgl¹du w treæ piosenek, ich zestawienia z melodi¹. Wêdrówka przez

twórczoæ artysty nie omija opowieci o wspó³pracownikach, festiwalach, perypetiach  ukazuje po prostu rzetelnie przebieg kariery Grechuty  p³yta po p³ycie, piosenka po
piosence. wiat artysty zape³nia siê
znanymi nam nazwiskami ze wiata muzyki, filmu, kultury. Ka¿dy z nich
potwierdza podejcie autora  Grechuta, mimo ca³ego swego ciep³a i
pogody ducha, ¿y³ w swoim w³asnym wiecie. Furtk¹ do niego by³y
chyba tylko jego piosenki.
Jedyne czego mi brakuje w ksi¹¿ce Majewskiego, to podejcia do
bohatera jako ikony, któr¹ siê przecie¿ sta³. Brakuje próby wyt³umaczenia, dlaczego Grechuta znaczy dla
wielu wra¿liwoæ, ciep³o, poezja.
Mo¿emy nawet wyczuæ pewn¹ bezradnoæ autora wobec nieuchwytnego uroku bohatera. Ksi¹¿ka jest
chwilami osobistym poszukiwaniem Grechuty. Poszukiwaniem bardzo rzetelnym i sumiennym, które
nie omija przygody artysty z architektur¹, malarstwem. Otrzymujemy
w efekcie portret wra¿liwego cz³owieka, który nieustannie odkrywa³
wiat na nowo i próbowa³ nam co
z tych odkryæ przekazaæ, podzieliæ siê
tym z nami.
Wojciech Majewski podzieli³ siê z
czytelnikiem wynikami swojej wyprawy do wiata Marka Grechuty. Wyprawy, która nie mia³a na celu ostatecznego podsumowania jego twórczoci. Tym, co ni¹ kierowa³o, by³ przede
wszystkim ogromny szacunek, jaki
autor ¿ywi³ do bohatera. Nikt nie znajdzie tutaj odpowiedzi na pytanie: dlaczego zachwyca? Jest to tym samym
zaproszenie do dalszego i w³asnego poszukiwania Grechuty.

MARTA MARCZUK

Wojciech Majewski, Marek Grechuta. Portret artysty; wyd. ZNAK,
Kraków 2006.
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Mistrz dekadencji
Leszek Żuliński

Progiem, jaki przekraczają wyłącz−
nie piosenkarze wybitni jest „recital
tematyczny”, to znaczy taki, który
przypomina swą „fabułą” i dramatur−
gią widowisko teatralne, a w każdym
razie jest opowieścią „o czymś”; jest
przesłaniem.
W tej rzadkiej klasie objawieniem
jest Janusz Radek. Myślę, że jego feno−
men jest porównywalny – w wersji mę−
skiej – tylko do Ewy Demarczyk, w każ−
dym razie jest to podobnej skali zjawi−
sko, wyjątkowe i niepowtarzalne, wy−
rastające ponad wszelkie szablony sztu−
ki estradowej. Wokalny ekwilibrysta,
operujący każdą wysokością i tonacją
głosu, przechodzący od bel canto do
koloratury, od sublimacji antytenorów
do rezonansu barytonów, od diapazo−
nów Ymy Sumak do Violetty Villas, od
klimatów z „Błękitnego Anioła” Stern−
berga do klimatów z „Kabaretu” Fos−
se'a. I swą sztuką aktorską hipnotyzu−
jący widza jak pyton, który owija się
powoli wokół naszej wyobraźni i poły−
ka cały nasz świat zewnętrzny.
W powyższym opisie mieścił się ide−
alnie recital Radka zatytułowany „Ja
jestem wamp” – dzieło fenomenalne.
Łukasz Czuj wymyślił fikcyjną postać
Sandora Vessanyi, dekadenta z epoki
fin de siecle'u, który w klimacie opa−
rów austro−węgierskiej bohemy (no i
krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”)

opowiadał to i owo o kobiecej duszy.
Opowiadał piosenkami Marleny Die−
trich, Niny Hagen, Edith Piaf, Violetty
Villas... Ale to mało ważne wobec sa−
mego Radka, który – podejrzewam –
potrafi z każdej piosenki zrobić arcy−
dzieło, a swoją ekspresją wbić się w
pamięć nawet tych, którzy go oglądają
po raz pierwszy.
Wybrał konwencję, w której świet−
nie się czuje i sprawdza: konwencję
narkotycznej, psychodelicznej kre−
acji. W oparach schizofrenicznego
skrzywienia wyśpiewuje całe porąba−
nie wszystkich pokoleń artystów,
duszną namiętność, fatalistyczną nie−
przystawalność i dziwność świata. W
Radku odrodziło się nawiedzenie
Przybyszewskiego, szał Podkowińskie−
go, ponura ekscentryczność Joela
Greya, wampowatość boskiej Marle−
ny, cierpienie Quasimodo, ekstaza
Baudelaire'a, uniesienie Rimbauda i...
dopiszcie sobie do tej listy kogo chce−
cie. Bo to wszystko jest na pograni−
czu wszelkiej ekspresji egzystencjalnej
i alienacji społecznej, to dzieje się w
oparach delirki, z której powstaje
sztuka fatalistyczna.
Radek ma już, co oczywiste, swoje
miejsce wśród wielkich bardów. W
Polsce przebija od kilku lat wszystkich.
W odniesieniu do porównań europej−
skich też plasuje się jako zjawisko osob−

ne. Co ciekawe: śpiewa znany, w zasa−
dzie klasyczny repertuar, ale nadaje
mu tak własne piętno, że nie uzależnia
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swojego nazwiska od tych, z których
czerpie, bo też wcale nimi nie nasiąka.
Raczej je „pożera”. Ma także jakby od−
dzielną topografię odniesień. To nie
jest Wysocki chrypiący pijanym głosem
na Dworcu Białoruskim ani Brel wy−
krzykujący swój ból w paryskiej Olim−
pii. Kim jest Radek? Gdzie śpiewa? W
którym miejscu świata? Nie wiem, na
to jeszcze nie mam odpowiedzi, ale
jedno porównanie wydaje mi się celne
− on jest bliższy „kulturze narkotyko−
wej” niż „kulturze alkoholowej”. To jest
taka różnica jak – powiedzmy – mię−
dzy Gałczyńskim a Witkacym, między
Jerofiejewem a Cocteau. Jest poza tym
naprawdę wampowaty. Kiedy – niczym
iluzjonista − wchodzi w damską skórę,
dosypuje do tej mistyfikacji szczyptę
demonizmu właściwego wyłącznie
"mężczyznom fatalnym". Mężczyznom
tragicznym. (Czy istnieje – obok le fem−
me fatal – l'home fatal?)
Co ciekawe: kiedy Radek sięga do
repertuaru rockowego czy związane−
go z zupełnie współczesna estradą,
podciąga ten repertuar do bardziej
skomplikowanego poziomu muzycz−
nego, jakby go uszlachetnia, nadaje
mu ton wyższej ekspresji. I wplata go w
swoje przesłanie. Robi to z jakąś feno−
menalną lekkością.
I jeszcze to aktorstwo! Mimika twa−
rzy, natchniona, nawiedzona fizys, gry−
mas, szalony wzrok, obłęd, granie każ−
dym milimetrem skóry... To teatr, któ−
ry uwiarygodnia tę kreację, czyni ją
przejmująco prawdziwą.
I koniecznie trzeba napisać, że Ra−
dek jest mistrzem dekadencji. Choć w
tym recitalu wykorzystał stary, znany
repertuar to zabrzmiał on jak głos bar−
dzo dzisiejszej alienacji i separacji, jak
krzyk uciekania od świata, chowania
się w azyl wewnętrznego głosu. Sądzę,
że ten artysta akurat może równie do−
brze zagrać inne nastroje, jednak de−
kadencja, jako stan duszy, to jego pod−
stawowe emploi. Dekadencja – niepo−
prawny spleen.
Estrada polska od lat cierpi na za−
lew kultury masowej, subkultur mło−
dzieżowych, chałturników różnej ma−
ści i satyryków taniej maści. Radek za−
błysnął jak brylant wyjęty z tajnego,
długo strzeżonego sejfu.
n

Marek Andrzejewski

Zanim
wszystko się stanie
(pastorałka)
Cud
w ubogiej stajence
Bóg
a ludzkie serce
Głowy bydlątka schylają
Bogu kołysanki śpiewają
Śpij
pókiś cały mały
Śpij
pomiędzy zwierzętami
Tam już niosą Ci
pieniądze, wojnę i dym
Śpij
zanim ruszysz z uchodźcami
Śpij
jesteś jeszcze mały
Tam już w Imię Twoje
budzą się miecze i zbroje
Śpij
na cieplutkim sianie
Śpij
wszystko i tak się stanie
Tam dla przyszłych pokoleń
już wyciosują symbole
Śpij...

Zgubił się anioł
Zgubił się anioł wśród ludzi
Znaki przegapił na niebie
Zwiodła go licem ulica
Nie umiał wrócić do siebie
Schron znalazł anioł w przedszkolu
Z dziećmi w beztroskim bieganiu
Wierszy nauczył się paru
I kilku prawd o płakaniu
A kiedy dzieci podrosły
Poszedł za nimi do szkoły
skrzydła swe upchnął pod fartuch
do głowy wbił sobie wzory
Poznał anioł reguły
Nie Amor tu, lecz mur samotności
Skrzydła pod płaszczem są garbem
Życie szukaniem miłości
Wreszcie znalazła anioła
Biała wyprawa ratunkowa
Wszyscy odświętnie skrzydlaci
Rozpoznał anioł swych braci
Rozpoznał braci skrzydlatych
Piękniejszych bo pośród ludzi
Powiedział − nie trzeba, nie trzeba
Nie wrócił anioł do nieba

F
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Małe okna
W naszym domu będą małe okna
jakby w szkło lunety patrzeć
z drugiej strony
świat co siebie zjada od ogona
wykryć nie zdoła naszej
cichej zmowy
W naszym domu będą małe okna
małe okna przesłonięte bzami
nikt nie będzie nas podglądał
nikt nie trafi tam za nami
Nasze okna wobec świata zimy
białym skrzydłem anioła
– białą tarczą zasłonimy

Dopóki my
w nas to my
Jeszcze wciąż warto
pod wiatr się przedzierać
gdy w nas my to wciąż my
Siebie dla siebie
na ziarno przesiewać
dopóki my w nas to my
Dopóki zwykły los zły
grzbiet dreszczem umie odczytać
nie usypiają nas sny
droga o drogę nie pyta
Jeszcze wciąż warto
mrok z oczu przecierać
gdy w nas my to wciąż my
Siebie dla siebie
drzwi − miłość otwierać
dopóki my w nas to my
Dopóki zwykły los zły
grzbiet dreszczem umie odczytać
nie usypiają nas sny
droga o drogę nie pyta
Jeszcze wciąż warto
na tęczę się wspinać
Skrzydła do ramion
błękitnie przypinać

Dopóki zwykły los zły
grzbiet dreszczem umie odczytać
nie usypiają nas sny
droga o drogę nie pyta

Z dębowej szafy
(na tym zdjęciu dziadek
w strażackim mundurze)
Z dębowej szafy
jak dumne chorągwie
fruną niemodne jesionki
Wytarte na łokciach
wachlują rękawy
i pachną landrynki z kieszonki
Z dębowej szafy
ze snu w naftalinie
za siną górę
ku mglistej dolinie
Z dębowej szafy
jak siwe motyle
chmara listów się wzbija
list po niemiecku
i list po rosyjsku
jak para skrzydeł motyla
Z dębowej szafy
siwe motyle
za siną górę
ku mglistej dolinie
W dębowej szafie
mundur strażacki
gwiazdki odznaki i spinki
by lecieć za ciężkie
na ziemi zostaną
jak wszystkie dobre uczynki
W dębowej szafie
sen w naftalinie
za siną górą
w mglistej dolinie

Rozpal się ogniu
Swój numer mam swoje miejsce
mam swoje miejsce w szufladzie

papier, kwadrat zdjęcia
spinacz zapięty na chęciach
mam
podpisany w rubryce
tam gdzie miało być życie
zestaw dat, marzeń ślad
w kratkę kartka w zeszycie
to ja
Rozpal się ogniu wśród nocy
rozpal płomienia natchnieniem
rozpal się ogniu wśród nocy
rozpal skrzydlatym płomieniem
Swój numer mam swoje miejsce
jestem kartką w szufladzie
jestem kartką w rejestrze
sprasowaną mam przestrzeń
poskładany w kwadracie
w pasującym formacie
wykreślony na mapie
zamrożony na papier
to ja
Rozpal się ogniu wśród nocy
rozpal płomienia natchnieniem
rozpal się ogniu wśród nocy
rozpal skrzydlatym płomieniem

Raz na walcu
Raz na walcu, raz pod walcem
życie polega na walce
Na walce lub na wyścigu
raz pod dźwigiem, raz na dźwigu
Żeby płaszczyć i rozgniatać
walec świetnie się nadaje
Kto na walec się nie wdrapał
ten już nijak nie odstaje
Kto pod walcem ten przeminie
w mieście w cieście
w jednym placku
Ciasno więc jest przy drabinie
i miejsc nie ma już w kabinie
Raz na walcu, raz pod walcem
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życie polega na walce
Na walce lub na wyścigu
raz pod dźwigiem, raz na dźwigu
Raz pod walcem, raz na walcu
życie polega na szmalcu
na szmalcu lub na etacie
raz na stracie raz w senacie
o ja cię

Smutny jogurt
Stoi w ciemnym rogu
mały smutny jogurt
nikt go nie kupuje
bo nie reklamuje
żadna go modelka
gdy telenowelka
żadna go dziewczynka
kiedy wieczorynka
nie ma molekuły
zwykły proszek który
chociaż jest piorący
jednak nie wiodący
niewygórowana
cena więc nie złości
zwłaszcza że mu mija
termin przydatności
Stoi w ciemnym rogu
mały smutny jogurt
gdzieś na półce trzeciej
w mym supermakecie
nikt go nie kupuje
bo nie reklamuje
żadna go dziewczynka
kiedy wieczorynka

Odchodząc
dał mi różę
Odchodząc dał mi różę
zamiast
Ta róża

musi mi wystarczyć
zamiast jego głosu
oczu
rąk
Jakże to tak
ta róża to przekleństwo
Jak sól na ranie
jak piasek w oku
jak wilczy dół na drodze
Przypomina dotykiem
dotyka przypomnieniem dotyku
Nie można jej
przytulić do piersi
to pułapka
to pułapka pamięci
Przypomina dotykiem
dotyka przypomnieniem dotyku
Odchodząc dał mi różę
zamiast
Ta róża
musi mi wystarczyć
zamiast jego głosu
oczu
rąk

z cienkiego lodu dywany
jak w kamień zaklęty spokój
Od jednej do drugiej ściany
anioły jak meble stoją
kruche jak z porcelany
skrzydła poprzemarzały

Hej, ho
szybki zysk
Hej, ho
szybki zysk
mały koszt
duży błysk
Hej, ho
szybki zysk
mały duży...
Że młodzi
nie szkodzi
w mnogości
w powodzi
znikniemy
zgaśniemy
po cichutku
przeminiemy
Hej, ho...

Parę metrów nieba
Od jednej do drugiej ściany
parę metrów nieba
rzeczy które posiadamy
rzeczy których używamy
Od jednej do drugiej ściany
anioły jak meble stoją
kruche jak z porcelany
skrzydła poprzemarzały
Tylko nas nie ma
Tylko nas nie ma
Tylko nas nie ma
Na krótko budzimy się
do siebie samych
Od jednej do drugiej ściany
kilka nieważnych przedmiotów

Znikniemy
zgaśniemy
cicho miniemy
Dwa wymiary
zysk i strata
tyle zostanie
ze świata
Hej, ho...
Że młodzi
nie szkodzi
w mnogości
w powodzi
wszystko jasne
wszystko płaskie
sen tyrana
– oto ściana
Hej, ho...

n
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Kolęda jako znak
wspólnoty
Anna Skoczek

Kolęda to popularna nazwa pieśni
obrzędowych związanych ze świętami
Bożego Narodzenia. Pochodzi od
łacińskiego słowa calendae, które w ka−
lendarzu juliańskim (45 r. przed naro−
dzeniem Chrystusa) oznaczało pierw−
szy dzień miesiąca. Pierwszy dzień no−
wego roku wiązał się ze zwyczajem skła−
dania życzeń i obdarowywania się pre−
zentami; wszystko to miało zapewnić
pomyślność i szczęście w nadchodzą−
cym czasie. Chrześcijaństwo przejęło i
adaptowało pogański zwyczaj do swo−
ich potrzeb.
W Polsce termin ten znany jest od
XVI w. – tak określane są teksty magicz−
no−życzeniowe. Dopiero na przełomie
XVIII i XIX „kolęda” zyskuje dzisiejsze
znaczenie. W dawnej Polsce pieśni bo−
żonarodzeniowe nazywano kantyczka−
mi od łacińskiego słowa canto − śpie−
wam, rotułami czyli wiązankami, gdyż
historię Jezusa Maryi i Józefa układano
w wersy i zwrotki, albo symfoniami,
ponieważ muzyka organizowała formę
tych utworów przeznaczonych do śpie−
wu. Grupa tekstów i scenek udramaty−
zowanych, w których występują paste−
rze, od XVIII w. przyjęła nazwę pasto−
rałek. Dziś tymi terminami posługuje−
my się zamiennie, nie zawsze świadomi
ich historycznego rodowodu.
Czymże byłyby święta Bożego Naro−
dzenia, o ileż uboższa liturgia nocne−

go czuwania, zakończonego Mszą,
zwaną popularnie pasterką, gdyby ra−
dości ogłoszenia światu Bożych naro−
dzin nie wyartykułowano tą szczególną
pieśnią. Tajemnica nocy betlejemskiej
jest tak wyjątkowa, radość z przyjścia
przyszłego Zbawiciela tak wielka, że
należało ją w y ś p i e w a ć!
Zadanie to spełnia kolęda. Jest bo−
wiem znakiem wspólnoty. Śpiewana na
zakończenie wieczerzy wigilijnej, któ−
ra gromadzi wokół stołu rodzinę, krew−
nych, znajomych, ale także i nieznajo−
mych, piękny bowiem zwyczaj nakazu−
je zostawić puste miejsce dla kogoś
niespodziewanego, potrzebującego,
jest symbolem wspólnoty domowej –
człowieka z człowiekiem. Chóralny
śpiew Gloria, gloria in excelsis Deo,
wznoszony w trakcie liturgii świątecz−
nej łączy społeczność parafialną czy
szerzej: chrześcijańską i nakazuje dzie−
lić się z innymi wspólną przecież rado−
ścią. Ten aspekt znajduje realizację
praktyczną także w kultywowanym w
niektórych rejonach kraju zwyczaju
chodzenia „po kolędzie” i odgrywania
misterium bożonarodzeniowego za−
kończonego wspólnym śpiewem.
Kolęda pełni różne funkcje. Najczę−
ściej jest eksponowana jej rola infor−
macyjna. Anioł mówi pasterzom: Chry−
stus się wam narodził. Dowiadujemy się
też gdzie jest miejsce cudu: W Betlejem

mieście tam się pospieszcie, znajdziecie. Ko−
lęda przynosi pouczenie: Powitajmy
Maleńkiego i Maryję Matkę Jego. O
wiele szerszy jest sens teologiczny.
Objaśnienie sensów religijnych przy−
nosi kolęda Franciszka Karpińskiego
Bóg się rodzi. Pieśń Z nieba wysokiego daje
takie wyjaśnienie:
Z nieba wysokiego
Bóg zstąpił na ziemię,
ażeby do nieba
wywiódł ludzkie plemię...
Dalsze jej strofy są wezwaniem do
przemiany chrześcijańskiej, zmiany
postępowania, by zasłużyć kiedyś na
zbawienie:
Pospiesz więc grzeszniku,
Dziecina cię wzywa,
łatwy masz do szopy
przystęp, gdzie spoczywa;
Wszak nie grozi, ani łaje,
ale rączki ci podaje,
odmień obyczaje.
Ale te treści dydaktyczne organizują
także kodeks etyczny wspólnoty. „Do−
bre obyczaje” są warunkiem życia w
grupie. Podobnie jak zwyczaj obdaro−
wywania się. Trzej królowie przynoszą
Jezusowi dary: mirrę, kadzidło, złoto,
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pasterze też nie przychodzą z pustymi
rękami. Nowonarodzonego wita się we
wspólnocie jakimś prezentem. To, cze−
go wymaga się od następców pasterzy
to: modły, pracę niosąc w dani i żar ser−
ca czysty. Są to dary, które należy ofia−
rować także drugiemu człowiekowi, i w
tym tkwi ponadczasowy sens kolędy.
Kolęda to także znak wspólnoty
Boga i człowieka. Nie ma chyba w lite−
raturze piękniejszego, bardziej tkliwe−
go wyznania skierowanego przez czło−
wieka do Boga, nad słowa:
Lulajże Jezuniu
moja perełko;
Lulaj ulubione me pieścidełko...
Również zrozumienie i współczucie
dla niedoli Jezusa, urodzonego w
żłóbku, w betlejemskiej stajence, po−
niżenie, jakaś szczególna zbieżność
doświadczeń Boga i człowieka została
wypowiedziana strofami kolędy:
Nie było miejsca dla Ciebie,
w Betlejem w żadnej gospodzie,
i narodziłeś się Jezu,
w nędzy ubóstwie i chłodzie.
Ale kolęda to też znak wspólnoty
człowieka i każdej istoty żyjącej. Jej
dowodem jest wspólna adoracja
żłóbka. Z powodu narodzin Jezusa
wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Inna
pieśń rozwija motyw ptasiego wesela:
W dzień Bożego Narodzenia,
radość wszystkiego stworzenia,
ptaszki do szopy zlatują,
Jezusowi przyśpiewują.
Słowik zaczyna dyszkantem,
szczygieł mu dobiera altem,
szpak tenorem krzyknie czasem,
a gołąbek gruchnie basem...
Kolęda to wreszcie znak wspólnoty
Boga, człowieka i wszystkich istot żyją−
cych. Świadkami narodzin Jezusa były
przecież zwierzęta. Przyszedł On na
świat nie w pałacu czy innym miejscu,
należnym człowiekowi, lecz w stajni.
Jest to wyraz – jak zauważył Jerzy Bart−
miński – ludowej idei nazwanej przez
socjologów ideą „solidarności życia w

przyrodzie”, solidarności obejmującej
cały świat, z ziemią, słońcem i wszystki−
mi istotami żyjącymi. Jej celem jest
wspólna walka przeciwko śmierci, któ−
rej grzech jest symbolem. Jak poucza
Księga Rodzaju, człowiek stworzony na
obraz i podobieństwo Boga, otrzymał
w darze cały świat. Kolęda przypomi−
na o tym szczególnym powołaniu. Za−
chowanie wspólnoty pomiędzy tymi
trzema czynnikami jest konieczne, by
świat istniał aż do końca czasów.
Polska kolęda, jak dowodzi historia
kraju, jest dodatkowo znakiem wspól−
noty narodowej. W okresach niewoli,
walki o wolność, ta pieśń radości za−
mieniała się w ton skargi. Nowonaro−
dzony był „Chrystusem zesłanym”, jak
w kolędzie powstańczej z 1863 r.
Legioniści idąc do walki prosili:

Leszek Długosz

Pastorałka
Zasypiaj cichutko
W zapachu jedliny
– Jeszcze noc za oknem głucha
Jeszcze świtu długo czekać
Jeszcze tyle w świecie zimy
−− Tyle jeszcze w świecie zimy...
Radości Iskierko
Wśród naszych frasunków
−− Obcy ludzkiej zawiłości
Jeszcze nie wiesz gdzieś zawitał
Co Ci świat da w podarunku

Podnieś rączkę, Boże Dziecię,
pobłogosław naszych w polu;
Tych, co walczą, zwyciężają
i tych, którzy giną w boju.

−− Co Ci świat da w podarunku...
Ech muzyko, gdzie się wpraszasz

Kolędowe strofy układają się w opis
narodowych dziejów. Czarną kartę zna−
czy pieśń wojenna ze swoją kolędą war−
szawską i utworami partyzanckimi. Ale
i powojenne losy zaznaczyły się wzro−
stem motywów kolędowych. Wprowa−
dzenie stanu wojennego 13 grudnia
1981 r., rozdzielenie rodzin wskutek
internowania ich członków, spowodo−
wało, że wykorzystano konwencję kolę−
dy do wyrażenia słów skargi, bólu i żalu.
Ta polska kolęda żyły ma podcięte – głosił
anonimowy wiersz. Inny prosił:

W niestosownej tak godzinie
No to zagraj, ale cicho
Zagraj cicho tej Dziecinie
−− Wszystkie tony aksamitne
Dobywajcie basy skrzypce
Niechno Mały popamięta
Co Mu grani przy kołysce
Zasypiaj cichutko
Obudzisz się ranem
−− Jeszcze zdążysz się napatrzeć

Pociesz Jezu kraj płaczący (...)
Zasiej w sercu prawdy ziarno.
Siłę swoją daj walczącym,
pobłogosław „Solidarność”!

Jeszcze zdążysz się nauczy
Jak topnieją ludzkie serca
−− Jak się zamieniają w kamień...

Liczne przeróbki znanych kolęd,
których rozkwit przypada na czasy dla
narodu trudne – były manifestacją
uczuć patriotycznych.
Pięć wieków trwania kolędy świadczy
o tym, że na stałe weszła ona do dorob−
ku kulturowego narodu. Oby nadal za−
znaczała się jako hymn wspólnoty wszyst−
kich żyjących i pieśń radości.
n

Zasypiaj cichutko
W zapachu jedliny
−− Jeszcze noc za oknem głucha
Jeszcze świtu długo czekać
Jeszcze w świecie tyle zimy
−− Tyle jeszcze w świecie zimy...
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Kolęda – pieśń
biesiadna?
Jan KONDRAK

I
Kiedy śpiewasz kolędę – jesteś w pew−
nym sensie starożytnym Rzymianinem,
w sensie dalekim, ale jednak. Calendae
to rzymska nazwa pierwszego dnia mie−
siąca (stąd też nazwa kalendarz). W
pierwszy dzień stycznia, w styczniowe
kalendy znaczy – poddani cezarów mie−
li zwyczaj obdarowywania się i składa−
nia życzeń. Dziwnie zbiega się to z okre−
sem bożonarodzeniowym epoki nowo−
żytnej. Dla nas to też był od zawsze
okres dobrożyczeń i dawania prezen−
tów. Ale jak to się stało, że pieśń bożo−
narodzeniowa, o typowo liturgicznej
szacie słownej, wzorowana na hym−
nach, z typowymi inwokacjami, dzięk−
czynieniem i proszalnością powzięła
nazwę od rzymskiego kalendarza i oby−
czaju? Dokładnie nie wiadomo. Wiado−
mo, że słowo kolęda na określenie zja−
wiska pieśni bożonarodzeniowej upo−
wszechnia się dopiero w XIX wieku.
Wcześniej to co uważamy za kolędę na−
zywane było rotułą, lub po prostu pie−
śnią. Istnieje jednakże wiarygodny trop
dla wyjaśnienia przenosin nazwy. Ko−
lędą były określane tzw. noworoczne
pieśni życzące. Świeckie, z typowym
zwrotem pochwalnym dla gospodarzy
i z życzeniami dobrych zbiorów. Pod
nazwą kolędy podokiennej występowa−
ła też owa pieśń przy okazji godów we−
selnych. Wykonywana była pod oknem

włościanina.. Od średniowiecza znana
na Ukrainie i u nas, w rzeszowskiem. W
tym momencie „jesteśmy już w domu”,
wiejskiej chacie, gdzie usmarowane
barwidłami wyrostki „przychodzą po
kolędzie” – znaczy: stosownie wyśpie−
wują, po pastuszemu swawolą, jasełka
przedstawiwszy wyciągają rękę po dary
(po gościńca).
II
Zachodni skraj Roztocza. Jakaś zima
z początku lat sześćdziesiątych. Chata z
bali, z klepiskiem zamiast podłogi. Małe
okienka skryte pod słomianą strzechą.
W rogu okna lampa naftowa. W izbie
moja babka Maria, jej córki z dziećmi i
takoż synowie. Wigilia. Harmider okrut−
ny. Radość z rodzinnego spotkania.
Wchodzi dziadek Mikołaj ze snopem
słomy. Stawia w progu żeby się ogrzała.
Myje się. I tak jak w sposób rytualny
krzątał się cały dzień po obejściu tak
zwala się ciężko na krzesło, przymyka
oczy i bez zapowiedzi zawodzi: A wczo−
o−ra z wieczo−o−ra... Rozmowy milkną i
chór gwałtownie się powiększa. Staje−
my się jednym, stajemy się pieśnią.
III
Pierwsze zapisy kolęd znamy z poło−
wy XV wieku. Głównie tłumaczenia z
czeskiego. Do końca XVI wieku pol−
ska kolęda była „po bożemu”, czyli nic

się nie działo w niej oryginalnego. Tak
jak wszędzie. Później zaś znajdziemy
osobliwości. W kolędzie Augustus kiedy
królował każdy wers zaczyna się od ko−
lejnej litery alfabetu. Osobliwością
jest, że aż dwie tamtowieczne kolędy
śpiewane są do dziś: Klasyczna, dogma−
tyczna i o niezwykłej melodii Anioł pa−
sterzom mówił i Kiedy król Herod królował.
Najbardziej godne podkreślenia jest
jednak to, że w tym czasie kolęda za−
czyna czerpać z apokryfu. Adresowa−
na do prostego ludu – swobodnie ze−
stawia mity kultur pogańskich z histo−
rią Jezusa. Taką jest np. kolęda Bogu
Ojcu chwałę dajmy – gdzie Sybilla zapo−
wiada narodzenie Jezusa, a cesarz Au−
gust stawia mu ołtarz. Całkowita po−
garda dla faktów i chronologii otwo−
rzyła bramy fantazji, dała twórcy
łatwość kojarzenia wszystkiego ze wszyst−
kim. Dziś odbieramy efekt tych zabie−
gów jako niezwykle komiczny. Zaś paru
twórcom współczesnym znajomość li−
teratury apokryficznej pomogła osią−
gnąć sukces artystyczny. Myślę o poecie
z Łodzi Piotrze Macierzyńskim i śpie−
wającym poecie z Lublina Kazimierzu
Grześkowiaku.
IV
Początek lat siedemdziesiątych.
Dom na południowym skraju Padołu
Zamojskiego. Murowany. Przestronny.
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Elektryka lśnieniem strzyka. W kącie
adapter Bambino. Komplet pocztó−
wek dźwiękowych Janusza Laskowskie−
go, jakieś tanga i walce, Irena Santor,
big−band Karela Vlacha. Kolęd nie
było na płytach. Nie było wolno wyda−
wać kolęd na płytach. Jeśli kto mógł
wydawać to ja nie wiem kto to był. Przy
stole my, rodzeństwo i rodzice. Tylko
dwa pokolenia. Mama intonuje gło−
sem niekalibrowanym, coś podchwy−
tujemy. Trochę nie wiemy po co to
przedstawienie. Pieśń to bucha to przy−
cicha jak ognisko z mokrego drewna.
Kiedy następują kolędy apokryficzne
ojciec mówi, że to stek idiotyzmów ja−
kichś i wychodzi. Na odchodnym mówi,
że tylko Mizerna cicha jest ładną kolędą.
I rzeczywiście śpiewał ją kunsztownie i
z pasją, ale poszedł. My też jakoś tak…
po kątach, z byle wymówką. Rozcho−
dziliśmy się. Rozłaziła się pieśń i wszyst−
ko.
V
Które kolędy przetrwały do dziś zwa−
żywszy, że większość powstała w XVII
wieku? Co decydowało?
– Na pewno nie tekst. On przeważ−
nie jest przewidywalny. Obracający

tymi samymi obrazami, zwrotami, prze−
słaniem. Istotna dla przeżycia utworu
była melodia. To ona swoją kunsz−
towną – ale prostotą, potrafiła wywo−
ływać zbiorowe emocje. Wbijała się w
pamięć kolejnym pokoleniom, kodo−
wała się w genotypie narodu. O pew−
nych osiągnięciach literackich może−
my mówić w dwóch przypadkach. Ba−
rokowa kolęda Franciszka Karpińskie−
go Bóg się rodzi jest podawana jako przy−
kład budowy oksymoronicznej, gdzie
autor operuje przeciwieństwami. Na−
stępuje tutaj sublimacja pewnej myśli
teologicznej, czytającej biblię jako
zbiór paradoksów, i że ów paradoks
mianowicie jest dowodem na istnienie
Boga. Paradoks, brat dogmatu. Pry−
mat myślenia poety nad biernym ko−
piowaniem zaprzeszłych wzorów do−
tyczy tylko pierwszej strofy tej pieśni.
Istnieje pełno dowodów polonistycz−
nych, że następne zwrotki dopisywała
inna ręka w patriotycznym uniesieniu.
Inaczej wybrnął z ciążenia tradycji i
dogmatu Teofil Lenartowicz. Utwór
Mizerna cicha jest misterny i nie jest pla−
giatem milionlicznych poprzedników.
Artysta ma koncept na podmiot lirycz−
ny. Ustawia go w pozycji interpretato−

ra malarskiego dziełka z szopką jako
tematem („pod malowaną tęczą”).
Kolejne postaci tak oświetla, że prze−
myca zgrabnie nawet motyw rewolu−
cyji społecznej. Wtedy świeży i natu−
ralny.
VI
Na początku lat osiemdziesiątych
ubiegłego stulecia był w Polsce stan
wojenny, a ja byłem mężem, ojcem i
sakramentalnym Świdniczaninem. Bo
się w Świdnik wżeniłem.
Mieszkanie w bloku. Gęste firany,
ciężkie zasłony bronią intymności.
Choinka w elektrycznych rozbłyskach.
Na stole kawałki dobrobytu. Liczne i
bardzo smaczne. Teściowie są spod
Jasła. Rodzinność, praca i dostatek
prawie w takiej cenie tam (pod Jasłem)
jak u protestantów. Przy stole dzieci i
wnuki. Pieśń wdziera się w rytuał stołu
w sposób zaplanowany i tylko na chwi−
lę. Zwycięża to co stoi i leży na stole.
Zwycięża ciekawość nawzajemna spod
znaku „co słychać?” Rodzinne spotka−
nia nie są częstością, są odświętnością.
Kolęda idzie jako tapeta dźwiękowa
gdzieś z kuchni, gdzieś z magnetofo−
nu. Już ją można wydawać, usłyszeć w
radiu, w telewizji nawet. Jest po prze−
łomie solidarnościowym w końcu. Pew−
ne swobody się utrwaliły. Na przykład
nagrywanie i rozpowszechnianie na−
grań utworów o charakterze religij−
nym.
VII
Czy mamy jakieś typowo polskie osią−
gnięcia w dziedzinie kolędy? W pew−
nym sensie tak. Rozwinął się u nas typ
kolędy paraliturgicznej. Z franciszkań−
skiego, trzynastowiecznego zwyczaju
kołysania Dzieciątka Jezus wzięły się
kolędy−kołysanki. Mamy w nich charak−
terystyczne, kołysankowe zaśpiewy:
„Ninu, ninu”, „Lu−laj”, „Li, li laj”. Od−
nosiły się do ludzkich wzruszeń zwią−
zanych z narodzinami potomstwa i
operowały gamą spieszczeń, porów−
nań – niekiedy tak dziwacznych, że ko−
lędy nie kanonizowano i nie można jej
w kościele śpiewać (np. Gdy śliczna
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panna syna kołysała[…] wdzięczniuch−
ny robaczku). Niekiedy siostry Karme−
litanki i Klaryski pisały kolędy jako po−
kutę. Siostra Bernadetta Koza napisała
kolęd kilka tysięcy. Też za karę. Tak pra−
gnęła powrotu do stanu cnoty.
Mamy też wielką tradycję pastora−
łek. To też jest kolęda nibyliturgiczna.
Opowiadająca o wędrówce pasterzy
do Betlejem. Owo Betlejem wyobra−
żano sobie gdzieś w niedalekiej okoli−
cy, a pastorałka gromadziła odpryski
lokalnego obyczaju, poprzez to, że
pasterze− bohaterowie zawsze mieli po
drodze jakieś przygody. Czasem nie−
cne. Ale dziwnie czemuś z dobrym za−
kończeniem.
VIII
W latach dziewięćdziesiątych powi−
nienem sam wyprawiać Wigilie. Docze−
kałem własnego mieszkania. Siła trady−
cji jednak zaprasza nas do spędzania
tego dnia w trzypokoleniowym gronie −
u teściów. A u mnie w mieszkaniu, ow−
szem słychać kolędy. Kiedy przygotowu−
ję się do koncertu. Raz nawet w paź−
dzierniku męczyliśmy sąsiadów „bógsie−
rodziami”. Zdarzyło się, że telewizja krę−
ciła film o tym jak się śpiewa kolędy w
rodzinie i padło na nas. W październi−
ku. Jak Leninowi na rewolucję.
Był to czas raczkującego kapitali−
zmu, pełnej swobody słowa. Estrado−
wa czerń rzucała się po łatwe łupy. Kto
żyw miał genialny pomysł by nagrać
kolędy. Wśród nich byłem i ja. Sprze−
dawałem się bardzo dobrze. Wydaw−
ca był zadowolony.
IX
Pastorałka potrafi być nośnikiem
bieżących idei. Rozwijała się pod za−
borami, w czas rewolucyjnych rucha−
wek sprzed stu lat, czasie okupacji nie−
mieckiej (Gajcy, Baczyński, Borowski).
Niekiedy wcale nie była przeznaczona
do śpiewania. Osiągała wartość lite−
racką – samoistną. W stanie wojennym
przeróbki i stylizacje kolęd, uwzględ−
niające czas bieżący pisało najmniej
dwóch Świdniczan, pół Warszawy, trzy
ćwierci Lublina i cały Kraków. Poprzez
system aluzyj puszczało się porozumie−
wawcze spojrzenie w przygnębione
oczy publiczności. Wartości literackiej

to miało tyle ile wąsów silna brunetka,
ale zawsze... Mimo, że drukowały wte−
dy, w tym trendzie, takie sławy jak Er−
nest Bryll, najwybitniejszą pastorałką
z tamtego okresu jest Jak my w Wyszem−
borku Pana Jezusa witali autorstwa An−
drzeja Garczarka.
X
Od połowy lat dziewięćdziesiątych
do dziś trwa nieustające tsunami kolę−
dowe. Każda stacja kolęduje. Sklepy i
knajpy. Wszystko kolęduje. I pies jak
zawyje to od razu na znaną melodię.
Jakaś poprawność polityczna i obycza−
jowa nad tym czuwa. Płytę z kolędami
mieć musowo jest – jak mulle koran, a
rabinowi torę – nie przymierzając. A
może jest taka potrzeba w narodzie?
Może kolęda (jako potrzeba) jest za−
pisana w naszych genach i my jej pra−
gniemy? Jak jedzenia?
To całkiem możliwe. Kolęda dziś to
również pieśń masowa. Pieśń biesiad−
na specjalnego przeznaczenia. Od
ośmiu lat obserwuję z bliska zjawisko
kolędowania na placach miast. W
przestrzeni publicznej. Świeckiej. Wi−
dzę jak tysiące ludzi w ciągu dziesię−
ciu dni idą pod ratusz w Lublinie, bo
tam jest kolędowanie. Nie jest ważne
kto tego dnia kolęduje. Czy Budka
Suflera, czy Bajm, czy Vox, czy Fede−
racja. Przychodzą, słuchają. Braw ra−
czej nie biją. Raczej nie śpiewają. To
taki śpiew uwewnętrzniony. Ale są
wyjątki. Głównie takie, które z racji
spożycia „śpiewają” wszystkimi otwo−
rami ciała. To wyjątki nieliczne. Tam
pod sceną są tysiące. Tak jest w Lubli−
nie i w Chełmie, gdzie wiem jak jest.
Więc patrzą i słuchają. My śpiewamy.
Łączymy się wzrokowo w pieśni i je−
steśmy… półjednią.
Nie wiem co trzeba zrobić aby wró−
cić do jedni, do pełni, do więzi z cza−
sów dzieciństwa na północnym skraju
Roztocza, do tej chęci bycia razem...
W Krakowie pewnie jest inaczej. Le−
piej. Pełniej. Kraków cały jest miasto
królewskie, podczas gdy Lublin ma z
królewskości tylko zamek. Który był
głównie więzieniem i stąd pewnie ten
entuzjazm w narodzie.

JAN KONDRAK

Robert Kasprzycki

Święta
jak święta
Nie ma już we mnie nic poza drwiną
śmieję się z siebie patrząc na świat
tak jakbym bilet kupił do kina
a film dla widzów od dwustu lat
Tańczę jak w barze na kontuarze
lśnią niklowane stoły i blat
świat skołowany o świętach marzy
widać oszalał już całkiem świat
Święta jak święta trzeba pamiętać
Trzy kartki znaczek okruchy słów
czemu okruchy z żadnej to skruchy
wszak list jest droższy o kilka stów
W mieście już zima bruk się ugina
pod ołowianą paradą chmur
na bruk zrzucają stare pianina
śpiewa w zaułku niebieski chór
Trzech policjantów z mgły się
wyłania
rycząc requiem to tylko sen.
Jest tylko drwina ona osłania
i ból zawija w jedwabny tren.

rys. Sebastian L. Kudas
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Kolędy ze staniąteckich
kancjonałów
Stanisław DZIEDZIC

Zaledwie 20 kilometrów od Krako−
wa, w cieniu potężnej ongiś Puszczy
Niepołomickiej, w Staniątkach, wznosi
się podniszczone zębem czasu, staro−
dawne, najstarsze na ziemiach polskich
opactwo benedyktynek. Legenda wią−
że to miejsce z tradycją benedyktyńską
sięgającą początków państwa polskie−
go. Według tejże, prastarej legendy, bi−
skup praski Wojciech i zarazem mnich
benedyktyński z rzymskiego Awentynu,
zmierzając do Krakowa, zatrzymał się
tu na postój – „staniatki” i głosił do miej−
scowego ludu kazanie. Pamięć o świą−
tobliwym mnichu – biskupie przerodziła
się wkrótce w żywy dotąd kult, gdy w
kilka lat później po jego męczeńskiej
śmierci, został on ogłoszony świętym.
W ufundowanym na niewielkim
wzgórzu przez Klemensa Jaksę z Rusz−
czy i jego małżonkę Racławę kościele
(ok. 1228 r.), pierwszym w Małopolsce
halowym obiekcie sakralnym, znajdują
się prawdziwe dzieła sztuki: bogato
zdobione barokowe ołtarze, wysokiej
klasy sprzęty liturgiczne, wreszcie od−
słonięta niedawno wspaniała baroko−
wo−rokokowa, XVIII−wieczna polichro−
mia pędzla Andrzeja Radwańskiego.
Odnowionemu z pietyzmem w ostat−
nich latach ołtarzowi głównemu przy−
wrócono pierwotny, XVIII−wieczny wy−
gląd i niezwykłą urodę. Prace konser−
watorskie przy ołtarzu i polichromii

prowadzone były głównie dzięki wspar−
ciu finansowemu wojewodów krakow−
skich: Tadeusza Piekarza i Jacka Maj−
chrowskiego oraz Ministerstwa Kultu−
ry i Sztuki.
Staniątecki kościół jest od kilku wie−
ków znanym sanktuarium maryjnym. W
kaplicy bocznej, wyodrębnionej z klasz−
tornych krużganków znajduje się sław−
ny, koronowany w 1924 r. papieskim
diademem obraz Matki Boskiej Bole−
snej, ściągający kiedyś, a także w cza−
sach współczesnych, rzesze pielgrzy−
mów. I choć jest on zapewne dowolną,
pochodzącą z końca XVI w. kopią słyn−
nego obrazu Smętnej Dobrodziejki z
krakowskiej bazyliki OO. Franciszka−
nów, prastara miejscowa tradycja wią−
że ów wizerunek z początkiem konwen−
tu i osobami jego świątobliwych fun−
datorów. Autorka pierwszej opubliko−
wanej drukiem monografii staniąteckie−
go klasztoru (1905 r.), s. Kolumba
Łozińska, podtrzymując tę tradycję,
stwierdzała wręcz: „Obraz ten pocho−
dzi z czasów Wizenny (córki fundatora
klasztoru i pierwszej ksieni staniąteckiej
– przyp. aut.), a umieszczony był pier−
wotnie w wielkim ołtarzu, ale ponieważ
dzień Matki Boskiej Bolesnej, jako przy−
padający w tygodniu Męki Pańskiej, nie
mógł być obchodzony z upragnioną wy−
stawnością, dlatego przeniesiono obraz
do osobnej kaplicy. Malowanie na drew−

nie, włoskiego pędzla mimo archaicz−
nego sposobu malowania wyrazem jest
bezgranicznej boleści i tak silnie wzru−
sza, że kto mu się dobrze przypatrzył,
ten nie zapomni go nigdy.”
Najwyraźniej był w staniąteckim
klasztorze już we wczesnym średniowie−
czu inny obraz otoczony kultem, o któ−
rym milczą źródła, nie znane też są jego
późniejsze dzieje.
Przybywali tu kiedyś monarchowie,
hetmani i inni znamienici goście.1
Pielgrzymowała tu m.in. św. Kinga
wraz z małżonkiem, księciem Bolesła−
wem Wstydliwym, królowa Jadwiga,
Władysław Jagiełło, Zygmunt Stary wraz
z królową Boną, Jan III Sobieski, a w
czasach współczesnych kardynałowie
Adam Stefan Sapieha i Karol Wojtyła.
Miejscowe kroniki przypisują wstawien−
nictwu Matki Boskiej Bolesnej obronę
zakonnic podczas najazdów tatarskich,
w okresie „potopu” szwedzkiego, woj−
ny północnej, rabacji galicyjskiej czy
tragicznego w skutkach ostrzeliwania
klasztoru przez wojska austriackie w
grudniu 1914 r.
Z bogato uposażonego ongiś klasz−
toru niewiele pozostało, bo co cenniej−
sze sprzęty kościelne i kosztowności
padały kilkakrotnie łupem najeźdźców
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i innych zawieruch dziejowych. Wielce
ucierpiała zasobna klasztorna bibliote−
ka i archiwum. Mury i wnętrza kilkakrot−
nie dewastowanego bądź zniszczonego
zębem czasu wielkiego kompleksu klasz−
tornego przebudowywano zgodnie z
ówczesnymi kierunkami w sztuce i ar−
chitekturze. To, co szczęśliwie ocalało,
świadczy o dawnej świetności i zasobno−
ści opactwa, o hojności możnych fun−
datorów i dobroczyńców oraz kulturze
umysłowej i artystycznej tutejszych mni−
szek. Prawdziwe klejnoty rękopiśmien−
nictwa polskiego, zaświadczające o wy−
sokiej kulturze duchowej i muzycznej
staniąteckiego konwentu znajdują się w
klasztornej bibliotece. A są to przecież
zaledwie relikty jej dawnych zasobów.
Zakon benedyktyński słynął ze swo−
ich zainteresowań muzycznych, jest
więc rzeczą oczywistą, iż w staniątec−
kim klasztorze, pod wieloma względa−
mi ekskluzywnym, nie mogło zabraknąć
szeroko pojętej aktywności w tym wzglę−
dzie, od bardzo wczesnego okresu ist−
nienia konwentu. Nie zachowały się –
niestety – dokumenty, które by poświad−
czały tę tradycję w średniowieczu. Nie
wiemy też, kiedy pojawiły się pierwsze
kolędy w staniąteckich kancjonałach,
kiedy wreszcie zaczęto je tam śpiewać.
Zapewne genezy tych tradycji szukać
należy wcześniej niż w wielu innych
ośrodkach i środowiskach zakonnych,
bo zakon benedyktyński w zakresie
śpiewu liturgicznego ma bardzo wcze−
sne tradycje.
„Źródeł kolęd należy poszukiwać
wszak w tropach, laudiach benedyktyń−
skich, a także w średniowiecznych bo−
żonarodzeniowych dramatach litur−
gicznych. Śladem misteriów bożonaro−
dzeniowych w literaturze zachodnioeu−
ropejskiej jest informacja o tańczeniu
„In dulci iubilo” oraz kolęda „Quem
pastores”, której 4 wiersze każdej zwrot−
ki, podobnie jak w naszych źródłach
rozdzielone są na 4 chóry (...) W sta−
niąteckich R−4 i R −2 znajdujemy „Puer
natus estnobis”, którego [pierwsza faza
zapisana jest notacja chorałowa, a prze−
znaczona zapewne dla głosu męskiego,
dalszy zaś ciąg w kluczu sopranowym z
przeznaczeniem oczywiście dla żeńskie−
go chóru klassztornego” – stwierdza K.
Wilkowska− Chomińska.2

Czy kontentowano się wówczas wy−
łącznie śpiewem liturgicznym? Bogaty
zbiór kancjonałów z najstarszymi zacho−
wanymi dotąd, wprowadza nas w świat
wielogłosowej muzyki chóralnej. Rodzi
się wszakże pytanie, czy była to nowość
w zakonnym śpiewie benedyktynek, czy
ów zbiór dowodzi kontynuacji wcze−
śniejszych tradycji w staniąteckim klasz−
torze, trudno – wobec braku wcześniej−
szych dokumentów w tym względzie –
jednoznacznie orzec.
Stosownie do uroczystości roku ko−
ścielnego, układu benedyktyńskiego
brewiarza, wreszcie pielęgnowanej tu
tradycji, wszystkie święta i uroczyste wy−
darzenia obchodzono w staniąteckim
klasztorze z niemałą starannością, dba−
łością o ich godny religijny i artystyczny
wymiar, nierzadko wręcz wystawnie.
Ze szczególnym nabożeństwem i oka−
załością obchodzono od wieków w Sta−
niątkach uroczystości maryjne, pasyjne
i bożonarodzeniowe. Z zachowanych
w klasztorze kancjonałów wnosić moż−
na jak bogata i urozmaicona musiała
być oprawa wokalna i muzyczna tych
uroczystości, dowodzą one także głę−
bokich i wielostronnych kontaktów z
czołowymi ośrodkami benedyktyńskimi
ówczesnej Europy. Z kronik klasztor−
nych dowiadujemy się, że ksieni Doro−
ta Grzeniawska (zm. 1536 r.) „ksiąg cho−
rowych na pergaminie sprawiła trzy –
te pisane były w Tyńcu”. Inna kronikar−
ka pisze, że za czasów przełożeństwa
ksieni Katarzyny Agnieszki Święchow−
skiej „księża benedyktyni z Kasynu (tj.
Monte Cassino) przysłali księgę Anty−
fonarzów dla konwentu staniąteckie−
go” w 1649 r. Te i inne zapiski kronikar−
skie, zachowane księgi, wreszcie liczne
utwory zawarte w starych kancjonałach
czy rękopisach zaświadczają o tym, jak
wysokie i znaczące miejsce zajmował ów
klasztor wśród innych ośrodków kultu−
ry polskiej. Warto nadmienić, iż przy
klasztorze tym, przez kilka wieków ist−
niała znakomicie prowadzona, słynąca
z wysokiego poziomu kształcenia, szko−
ła dla dziewcząt, zlikwidowana brutal−
nie przez władze państwowe w 1953 r.
(w ostatnich latach koedukacyjna).
Wśród zachowanych w klasztornych
zbiorach rękopisów i starych ksiąg znaj−
dują się kancjonały, antyfonarze, gra−

duały, modlitewniki, medytacje. Pisane
są one w języku polskim i łacińskim, nie−
rzadko są bogato iluminowane, opraw−
ne w skórę. Z rękopisów najcenniejszym
zbiorem są kancjonały, napisane w la−
tach 1586−1837. Pierwsze cztery są praw−
dopodobnie pozostałością po większym
zbiorze, który został w nieznanych bli−
żej okolicznościach zniszczony. Łącznie
zawierają one 490 pieśni (w tym 369
utworów zapisanych w języku polskim).
Aż 293 pieśni (polskich 183, łacińskich
110) posiada zapisy nutowe, przewidzia−
ne najwyraźniej do użytku codzienne−
go dla tutejszych mniszek. Wśród pie−
śni największy zbiór stanowią kolędy i
pastorałki, kołysanki i powinszowania
kolędowe, obejmujące łącznie bez mała
200 utworów.
Aż do schyłku XIX w. kancjonały z
biblioteki klasztornej nie były znane
muzykologom. W 1901 r. ks. Józef Su−
rzyński zamieścił w miesięczniku „Mu−
zyka Kościelna” lakoniczną informację
o kancjonale należącym do zakonnicy
Anny Kiernickiej z 1754 r., o innych
siedmiu, które przejrzał wspomniał za−
ledwie w 1928r., w uwagach wstępnych
do wydania jubileuszowego „Śpiewni−
ka” ks. Siedleckiego, a w roku następ−
nym w broszurze „Pamiątka 700−letnie−
go jubileuszu klasztoru staniąteckiego”.
Tenże ks. Surzyński ogłosił dziesięć pie−
śni zawartych w tutejszych kancjona−
łach, głównie kolęd, które go najwyraź−
niej zachwyciły swoją urodą literacką i
walorami muzycznymi (m.in. „Bądź wie−
sioła Panno czysta” – na 3 głosy miesza−
ne, „Szczodry wieczór” tj. „Largum ve−
sper” – na 5 głosów mieszanych, „Witaj,
Jezu Malusieńki” – na 4 głosy mieszane,
„Salve Parvule” – „Dzieciątko dostojne”
– na 4 głosy mieszane).
W okresie II wojny światowej został
odnaleziony najstarszy ze znanych dziś
kancjonałów, pochodzący z 1586 r. –
„Cancional pyosnek rozmaitych a na−
bożnych”, oraz dwa znacznie później−
sze, bo XVIII−wieczne. Obecnie zna−
nych jest 15 kancjonałów. Powstały one
na przestrzeni około 250 lat, pomiędzy
rokiem 1586, a 1837. Prawie wszystkie
zawierają pieśni na różne okresy roku
liturgicznego. Benedyktynki nie tylko
gromadziły ozdobne kodeksy, ale także
posiadały w swym klasztorze własne pi−
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sarki i iluminatorki, nierzadko wysoko
wyspecjalizowane w tym zakresie i arty−
stycznie uzdolnione.
O ile niektóre, zwłaszcza późniejsze
kancjonały pozbawione są ozdób i
dbałości o estetykę zapisu, inne charak−
teryzuje znaczna staranność i bogac−
two wielobarwnych iluminacji. Na ogół
owa dekoracja kodeksów jest znako−
mitym przykładem rodzimej, samorod−
nej twórczości wywodzącej się z trady−
cji dawnej sztuki zdobnictwa księgowe−
go. Kaligraficzna ornamentyka kancjo−
nałów staniąteckich łączy elementy
form późnogotyckich, renesansowych,
z motywami barokowymi, o silnym ak−
cencie folklorystycznym, tworząc nie−
rzadko niepowtarzalne pełne naiwnej
oryginalności kompozycje.
Już w dwóch najstarszych kancjona−
łach (oba pochodzą z 1586 r.), zawie−
rających pieśni na różne okresy roku
liturgicznego, ponad połowę zbioru
stanowią kolędy. Wiele z nich jest nie−
znanego autorstwa, sporo posiada
łacińskie odpowiedniki. Większość sta−
niąteckich przekładów stanowią para−
frazy, niejednokrotnie bardzo dowol−
ne. Podobnie jest w przypadku następ−
nych kancjonałów.
Ile powstało pod piórami tutejszych
zakonnic, jako efekt fascynacji kolęda−
mi śpiewanymi naówczas w innych kra−
jach, o trudnym do ustalenia dziś ro−

dowodzie? Dość stwierdzić, że wielu
łacińskich pieśni zawartych w tych kan−
cjonałach trudno by odnaleźć w wy−
dawnictwach obcych. W wielu przypad−
kach nie sposób ustalić, które z zawar−
tych w nich kolęd są oryginalne. Wiele
z nich stanowią utwory wysokiej klasy
artystycznej.
Już w I połowie XVI wieku śpiewom
benedyktynek staniąteckich towarzyszy−
ła gra na organach. Tutejsze zakonni−
ce na szerszą niż w innych klasztorach
mniszek benedyktyńskich skalę, śpiewa−
ły pieśni polskie, także podczas mszy. W
zaleceniach po przeprowadzonej przez
biskupa Jerzego Radziwiłła wizytacji
kanonicznej (1597 r.) zapisano bowiem
wręcz: "Piosenek polskich we mszą nie
maią śpiewacz; wszakże ieśli by chciały,
odprawiwszy mszą i inne officia mogą
ie osobno śpiewacz".
Obok zakonnych organistek i kan−
torek (o niektórych z nich zapisano w
tutejszych kronikach jako o wybitnie
uzdolnionych), angażowano także mu−
zyków świeckich. Jednym z nich był pra−
cujący w Staniątkach na początku
XVIII wieku organista Kazimierz Bocz−
kowski, utalentowany kompozytor, au−
tor dwóch zachowanych kancjonałów.
Wśród kantorów i organistów byli arty−
ści liczący się w dziejach muzyki pol−
skiej − m.in. Józef Wygrzywalski i Józef
Cichawski.

Nie są bliżej znane początki klasztor−
nej kapeli wokalno−instrumentalnej. Z
połowy XVIII wieku pochodzi najstar−
szy zachowany inwentarz instrumentów
muzycznych. W klasztornej kronice za−
pisano, że na wielkie uroczystości „z
Krakowa lub Niegowici kapele ściąga−
no”.
Obok klasztornych kancjonałów, w
których na blisko pięćset pieśni polskich
i łacińskich, jednogłoskowych i polifo−
nicznych, prawie dwieście stanowią
kolędy, pastorałki oraz powinszowania
kolędowe, zachowało się w Staniątkach
ok. 200 rękopisów muzycznych, prze−
znaczonych dla kapeli, które dodatko−
wo potwierdzają znaczenie i mecenat
konwentu w zakresie kultywowania
muzyki kościelnej. Ta wielokierunkowa
aktywność muzyczna ośrodka stanią−
teckiego, skupiającego zarówno Pan−
ny Benedyktynki, jak i artystów świec−
kich, wywierała zapewne przemożny
wpływ na dobór kolęd do powstających
tu kancjonałów, a także na literacki i
muzyczny kształt kolęd i pastorałek, któ−
re w Staniątkach powstawały, były prze−
pisywane, zarówno jako utwory orygi−
nalne, jak i rozliczne parafrazy utwo−
rów, docierających do klasztoru z róż−
nych stron Polski i Europy.
„Już sama rytmika tych kolęd jest nie−
zwykle zróżnicowana” – stwierdza kra−
kowski organista, Bogusław Grzybek,
który przed ćwierćwieczem, urzeczo−
ny pięknem tych kolęd, wprowadził je
do repertuaru Akademickiego Chóru
„Organum”, inaugurując nimi działal−
ność tego zespołu. „Jednym nadano
charakter taneczny, w innych zadba−
no o muzyczną dostojność, kiedy in−
dziej uwidaczniają się inspiracje muzy−
ki dworskiej. Melodyka tych kolęd
bywa tak zróżnicowana, że każdy głos
ma właściwie własną niezależna melo−
dię. Z czterech głosów, jeśli by je od−
rębnie zestawić, można by stworzyć
cztery niezależne melodie. Rozpisane
na głosy, a następnie scalone w jedną
całość, dają znakomity efekt brzmie−
niowy. Harmonia była przecież wy−
znacznikiem gustu epok, w których
one powstawały”.3

Klasztor w Staniątkach
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Teksty kolęd zawierają liczne archa−
izmy językowe: słowne i składniowe.
Mimo iż zazwyczaj nie wyszły one spod
pióra poetów – luminarzy tamtych cza−
sów, urzekają urodą staropolszczyzny i
nierzadko prostotą formy.
Jedna z najstarszych kolęd staniątec−
kich zapisanych w kancjonale Zofii Stra−
domskiej z 1586 r. jest spopularyzowa−
na już trochę, przynajmniej krakowskiej
publiczności przez chóry Organum
oraz Canticum Novum, kolęda Nuż yu
dziś krześcijani, pełna prostoty, dostoj−
ności, zaskakująca sposobem ujęcia te−
matyki bożonarodzeniowej:
Nuż mu dziś krześcijani,
Serdecznie się radujmy
Dnia dzisiejszego,
Iż się nam narodził
Z czystości panieńskiej
Syn Boga Żywego.
(...)
Narodził się w Betlejem,
Miasteczku Dawidowym.
W ubogim gmachu.
W pieluszki uwiniony,
W jasłeczkach położony
Używał strachu.
Kolęda ta zapisana jest we wszystkich
czterech pierwszych kancjonałach (St.
A−D) oraz w kancjonałach ST. F,H, I, L w
nieco odmiennych wersjach, zaś kancjo−
nał z 1707 r. zawiera jej 3− głosowy zapis.
Zachwyca bezpretensjonalnością i
radosną nastrojowością prastara kolę−
da Bożego narodzenia, której najstar−
szy zapis staniątecki zawarty jest w kan−
cjonale Zofii Stradomskiej (1586),
gdzie zapisana jest w językowej wersji
polskiej i łacińskiej. Jest to parafraza
znanej w Europie już w XIV wieku łaciń−
skiej pieśni In natali Domini. Występu−
je ona w Żywocie Pana Jezu Krysta Bal−
tazara Opecia (1522), a tę samą wersję
przekładu powtarzają rękopisy kórnic−
ki i puławski z połowy XVI wieku. Od
XVII wieku pojawił się inny niż u Ope−
cia przekład (incipit jego brzmi :Na
Boże narodzenie weselą się anieli). O
ile protestanckie kancjonały podają jej
melodię w opracowaniu 5−głosowym, w
Staniątkach w XVIII wieku opracowa−
no ją na 2 głosy, ale jej melodia została w
stosunku do pierwotnej zniekształcona.

Tekst tej kolędy, zapisany w kancjo−
nałach St. A−I oraz St.L jako skróconej,
dwuzwrotkowej, z refrenem parafrazy
7−zwrotkowej łacińskiej In natali Domi−
ni zachwyca dostojeństwem i prostota
zarazem:
Bożego narodzenia
Wielkie są ucieszenia
Gdy anieli śpiewali
Chwałę Bogu dawali.
Panna Syna poczęła
Panna Chrysta powiła
Panną wieczną została
Bogaty zbiór staniąteckich kolęd
dowodzi wszakże nie tylko prężności
tamtejszego konwentu, ale też jego sze−
rokich kontaktów z innymi ośrodkami
religijnymi i artystycznymi ówczesnej
Europy, doskonałej wreszcie orientacji
Panien Benedyktynek w repertuarze i
nowościach muzycznych, które śpiewa−
no nie tylko w polskich kościołach.
Starodawne opactwo staniąteckie wy−
wierało wielostronny, przemożny wpływ
także na polską kulturę ludową. Oskar
Kolberg cytuje kolędę Szczodry wieczór
(łac. Largum vesper), występującą już w
najstarszych śpiewnikach od kancjonału
Zofii Stradomskiej poczynając, jako śpie−
waną w Krakowskiem w formie wstępu
do szopki. Trzy pierwsze zwrotki:
Szczodry wieczór, Królu niebieski,
Dajże nam dzisia szczodry wieczór.
Temu Królowi Trzej Królowie
Troje mu dary ofierowali:
Złotem – króla, kadzidłem – kapłana
A mirra znaczyła Krysta Pana
są identyczne, jak w tekście stanią−
teckim. Śpiewano tę pieśń w XIX wie−
ku w szopkach podkrakowskich, a więc
w zasięgu wpływów kulturowych i reli−
gijnych Benedyktynek. Tenże Kolberg,
przedstawiając pieśni bożonarodzenio−
we z Pokucia i Wołynia, tzw. szczedrów−
ki (tzw. Szczedry weczir) ma na uwadze
kolędy, których melodie są inwersją ry−
sunku melodycznego kolędy w jej sta−
niąteckiej i ludowej krakowskiej wersji.
Zapisy Kolberga są pod względem ryt−
micznym niestety nieścisłe. Zachowana
aż po XIX wiek kolęda z funkcją dra−
matyczną w obrzędach szopki ludowej

mogła tę rolę pełnić znacznie wcześniej,
być może nawet już w średniowieczu.
Jest to raczej kolęda życzeń, niż utwór
o charakterze ściśe sakralnym.
Kilka zaledwie lat upłynęło od daty
powstania ostatniego rękopiśmiennego
kancjonału staniąteckiego, St. P, gdy
ksiądz Michał Marcin Mioduszewski,
chcąc w pamięci ludowej zachować sta−
re bożonarodzeniowe pieśni, zdecydo−
wał sie wydać w krakowskiej drukarni
Stanisława Cieszkowskiego słynne z cza−
sem Pastorałki i kolędy z melodyjami
czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt
Bożego Narodzenia po domach śpie−
wane. Nie przypuszczał zapewne, że
właśnie klasztorne archiwa mogą być w
tym względzie tak bogate. W przedmo−
wie do tego śpiewnika pisał:
„Dawni organiści i bakałarze szkolni
troskliwie starali się posiadać takowe
zbiory po poprzednikach, albo je sami
odpisywali. W klasztorach także, a szcze−
gólniej żeńskich, można je jeszcze wi−
dzieć, ale ztrudna natrafić na jaką me−
lodyje w nutach zachowaną. Dziś, gdy
dawni organiści po większej części po−
wymierali, gdy duch religijny coraz bar−
dziej słabieje, z wielką trudnością przy−
chodzi dowiedzieć się o takiej melodyi
kolędowej. A ta mała liczba, która jesz−
cze tu i ówdzie krąży, przy coraz więk−
szej zmianie zwyczajów, może pójść
powoli w zapomnienie”.4
Na szczęście smutne prognozy księ−
dza Mioduszewskiego nie spełniły się: w
ostatnim półtorawieczu powstało nad−
zwyczaj dużo kolęd i pastorałek, spo−
pularyzowane tez zostały liczne, do nie−
dawna nieznane utwory, w tym także
kolędy staniąteckie.

STANISŁAW DZIEDZIC
Przypisy:
1. s. Kolumba Łozińska, Zarys historyi
klasztoru PP. Benedyktynek w Staniątkach,
Kraków 1905, s. 4
2. K. Wilkowska−Chomińska, Muzyka
kolęd polskich w okresie średniowiecza i rene−
sansu, [w:] Kolędy polskie, pod red. Juliusza
Nowaka−Dłużniewskiego, Warszawa 1966,
t. II, s. 10
3. Rozmowa autora z Bogusławem Grzyb−
kiem, dn. 5.01.1995 r.
4. ks. M. M. Mioduszewski, Pastorałki i
kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu
w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach
śpiewane, Kraków 1843, s. 7.
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Różowa Choinka
Waldemar DOMAŃSKI

Ludzie trzymajcie mnie! Jakiś chory
umysł zadecydował, że w Polsce święta
Bożego Narodzenia zaczynamy już w
połowie listopada. Ledwie zgasły świeczki
na cmentarzach – a tu w ofercie promo−
cyjnej jednego z domów handlowych
pojawiła się dmuchana różowa choinka.
Jak zapewnia ulotka: po użyciu odpo−
wiedniego dezodorantu uzyskamy nieza−
pomnianą i jedyną w swoim rodzaju at−
mosferę świąt.
W chwilę po tym Kraków i resztę miast
i wsi w Polsce rozpoczynają przeczesy−
wać grupy kolędnicze. W domach przy−
wódców owych grup obuwie, telewizory
i inne dobra tracą pudełka, z których
przyszli kolędnicy wyrabiają stajenki,
Matki Boskie, owce, żłoby i co tylko może

Waldemar Domański
i Kazimierz Madej

wzruszyć potencjalnego Kowalskiego za−
raz po otwarciu drzwi. Przebrani za
współczesnych pastuszków stają na na−
szych wycieraczkach i… nie dają nam
szans dojść do głosu, za sprawą pierwszej
i zazwyczaj ostatniej zwrotki kolędy „Przy−
bieżeli do Betlejem pasterze”. A my, aby
pozbyć się tych intruzów (a przy okazji
przeciągu) dajemy im w pośpiechu pie−
niądze popierając w ten sposób ową „ró−
żową dmuchaną choinkę”.
11 listopada 2002 roku, tuż po pierw−
szej „Lekcji Śpiewania” (Przypadki Wald−
ka Domańskiego, „Piosenka” nr 1, lub
„Angora” nr 47/2006) na pytanie „no i
co dalej?” Kazimierza Madeja, dyrekto−
ra Kabaretu Loch Camelot – palnąłem
bez zastanowienia, że czas nauczyć Pola−
ków śpiewania kolęd. Kaziu zrobił taką
minę, że… Ale po chwili, i po jeszcze jed−
nej – spytał: „a co, nie umieją?”. Na to ja:
a zaśpiewaj trzecią zwrotkę, dla przykła−
du – „Gdy się Chrystus rodzi”. Tak, tak...
Tylko nam się wydaje że to takie proste i
oczywiste!
Pomaszerowaliśmy do Magistratu i do
Marszałka w poszukiwaniu środków, zgo−
dy i pomocy przy zorganizowaniu kolej−
nej „Lekcji Śpiewania”, tym razem pod
tytułem „Kolędy do śpiewania po do−
mach”. Marszałek obiecał druk śpiewni−
ków, a Magistrat „scenę”. I tak 22 grud−
nia 2002 roku o godzinie 17.00 pod Ra−
tuszem artyści Loch Camelot, trzymając

w garści 500 śpiewników stanęli naprze−
ciwko 3000 ludzi. To co się działo w chwi−
lę później, można obejrzeć w pobliskim
muzeum w Sukiennicach w dolnej części
płótna mistrza Jana Matejki „Bitwa pod
Grunwaldem”.
Zaraz po rozdaniu śpiewników popro−
siliśmy aby publiczność przekazała sobie
nawzajem znak pokoju, po czym Edward
Zawiliński pierwszy raz uderzył w klawisze
fortepianu. Nad Rynkiem zawisła kolęda
Ewy Korneckiej „Jest stół nakryty” do słów
Elżbiety Zechenter− Sławińskiej. I publicz−
ność była już nasza! Podobnie jak w przy−
padku piosenek patriotycznych – ludzie
wyśpiewywali każdą literkę umieszczoną
w śpiewnikach. Przy kolejnych kolędach
wychodzili na scenę ochotnicy i chwalili
Pana za pomocą talentów, jakimi On ich
obdarzył. Gdyby wiedział jak to będzie
brzmiało – pewnie już w raju zorganizo−
wałby pierwszą lekcję wychowania mu−
zycznego. Nic to, liczyła się (już w tedy)
jak zwykle atmosfera – rodzinna atmos−
fera. Gdzieś w połowie koncertu ktoś zła−
pał mnie za kostium i wykrzyknął: już są!!!
Ale kto? No, Oni!!!
Spojrzałem przez ramię i przetarłem
oczy. To faktycznie byli ONI. Pod sceną
stali najnowsi wybrańcy ziemi krakowskiej
(2002 wybory samorządowe): Wojewoda,
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Marszałek, różni przewodniczący bardzo
ważnych urzędów i partii, jednym słowem
– władza.
Kilka dni wcześniej wysłałem tu i ów−
dzie odpowiednie zaproszenia, ale gdzież
bym przypuszczał że ktoś je czyta. Wpraw−
dzie różne sekretariaty zadzwoniły i pyta−
ły jaką kolędę mogą zaśpiewać VIP−y i „kto
będzie”, ale były to tylko – jak przypusz−
czałem – jakieś „badania gruntu”.
Wszystkim proponowałem, że skoro to
władza, to najlepszą kolędą będzie „chwa−
ła na wysokości”. Ale kiedy pojawili się już
na scenie coś mnie skusiło i zamiast sto−
sownej w takich wypadkach „wazeliny” z
przerażeniem usłyszałem, że moje usta wy−
pełniają prowokacyjne słowa w stylu: ...jak
powszechnie się uważa każda władza sie−
dzi blisko koryta więc najodpowiedniejszą
kolędą będzie „W żłobie leży”. Rechot
publiczności, chwila zawahania i... męski
wielopartyjny chór zaśpiewał z „głowy”
pierwszą zwrotkę. Słychać było, że wła−
dza nie śpiewa cienko i ma poczucie hu−
moru, więc krakowianie pozwolili im za−
śpiewać do końca. I tak oto (jak później
napisał w „Dzienniku Polskim” Wacek
Krupiński) powstała nowa bożonarodze−
niowa wersja „Prawy do Lewego”.
Takie właśnie są nasze „lekcje”: ciepłe,
serdeczne, lekko ironizujące, a przede
wszystkim edukacyjne. Tego dnia na Ryn−
ku w Krakowie wykonano kilkadziesiąt
kolęd i pastorałek. Niektóre po raz pierw−
szy od stu lat. Zachrypnięci ludzie nie
mogli uwierzyć, że to potrafią! Śpiewali
również na naszej scenie „dresiarze” z
Huty, dziewczyny z przytuliska dla samot−
nych matek z Tuchowa, Ukraińcy (po−
marańczowa rewolucja 2004 rok), a na−
wet jeden gość z Mauritiusa, który wdarł
się na scenę i zanim połamał sobie język
na staropolszczyźnie wykrzyknął: „u nasi
nima taki świeta!”.
Płyty, taśmy, media wdzierają się do
naszych domów, okradając nas z najmniej−
szego wysiłku, aby dla przykładu samo−
dzielnie zaśpiewać kolędę. Nastroju świąt
nie da się rozpylić za pomocą dezodo−
rantu lub dmuchania różowej choinki.
To my osobiście klejąc łańcuchy lub pie−
rogi z mięsem tworzymy wspomnienia
domu rodzinnego naszych najbliższych.

WALDEMAR DOMAŃSKI
waldemar.domanski@wp.pl

ENGLISHMAN
IN MUSIC…
Martyna OLSZOWSKA

Pamiętam, jak pewnego razu prof.
Józef Opalski zadał na zajęciach pyta−
nie: kim był Tomasz Mann? Ponieważ
byliśmy jeszcze wtedy młodzi i co za tym
idzie – równie nierozsądni – z sali pada−
ły przeróżne odpowiedzi, które miały
dowieść naszej inteligencji. Powieścio−
pisarz, eseista niemiecki, laureat Nagro−
dy Nobla. Za każdym razem lekki
uśmiech na twarzy profesora sugero−
wał nam, że po raz kolejny nie trafili−
śmy. W końcu westchnął i powiedział:
„Tomasz Mann był geniuszem”. Od tej
pory już wiedzieliśmy – ta kategoria
należy do wszystkich artystów, których
uwielbia nasz przewodnik po muzycz−
nych zawiłościach.
Rozpocznę zatem od tychże słów:
Sting jest geniuszem. To mam nadzieję
ostrzeże wszystkich, którzy oczekują w
tym miejscu solidnej dawki chłodnej
oceny. Rozwieję wszelkie złudzenia: nie,
nie mam zamiaru być obiektywna. W
ten sposób przejdę niezwykle subiek−
tywnie do snucia mojej opowieści...
Shape of his heart
Wszystko zaczęło się od pewnego
prezentu, który naszemu bohaterowi
podarował jego gitarzysta – Dominic
Miller. Lutnia, XVI−wieczny instrument
z dużą ilością strun, zafascynowała Stin−
ga i odświeżyła jego zainteresowania z
początku lat 80. Jonem Dowlandem, ale

i samą epoką elżbietańską, wszak tytuł
płyty „...Nothing Like The Sun” (1987)
to cytat z sonetu miłosnego Szekspira.
Dla wielu „Songs from the Labyrinth”,
najnowsza płyta artysty, jest zupełnym
zaskoczeniem. Już samo połączenie wy−
twórni Deutsche Grammophon z ar−
tystą popowym wydawało się wzięte z
opowieści science−fiction. A jednak do−
konało się. Porównanie do science−fic−
tion nie jest bezzasadne, bowiem już
Philip K. Dick przepowiadał, że piosen−
ki Dowlanda pewnego dnia będzie wy−
konywać piosenkarka popowa – Linda
Fox. Sting piosenkarką zdecydowanie
nie jest, ale fenomen egzotycznego
połączenia pozostał.
Gdyby głębiej zastanowić się nad zja−
wiskiem, jakim był John Dowland w elż−
bietańskiej Anglii, można szybko dojść
do zaskakującego wniosku. Był on bo−
wiem równie popularny jak współcze−
sne gwiazdy sceny muzycznej, a atmos−
ferę panująca podczas jego koncertów
(i myślę, że nie będzie to nadużycie)
można przyrównać do tych nam bli−
skich. I tak też potraktował ten temat
nasz bohater, zachowując jednak peł−
ny szacunek dla epoki i stylu, przy oka−
zji nie zapominając o własnym. W ten
sposób dostaliśmy 23 niezwykłe utwory.
Nierealne, nie z tej epoki, ale i zaskaku−
jąco bliskie, żywe, wchodzące w dialog
ze współczesnym słuchaczem.
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Sting

Powiedzmy sobie szczerze, że głos
Stinga nie jest idealny w porównaniu z
klasycznymi wykonaniami utworów Do−
wlanda. Artysta nie pretenduje jednak
do miana klasycznego wykonawcy, po−
mimo pobieranych w czasie nagrywa−
nia płyty lekcji śpiewu. Choć edukacja
ta wpisuje się zapewne w opinię, jaką
wyraził Sting przy okazji premiery albu−
mu: „Dla mnie to wszystko jest o rozwo−
ju – stawaniu się lepszym muzykiem, pio−
senkarzem, kompozytorem, w końcu –
lepszym człowiekiem. To działa na za−
sadzie: jeśli myślisz, że jesteś dobrym
kompozytorem, posłuchaj Bacha i
bądź skromniejszy, ale pamiętaj też, że
możesz być lepszy”. Artysta wyznał kie−
dyś, że u Dowlanda zachwyca go pro−
stota, z jaką bez nadmiaru słów potrafi
on wyrazić emocje, uczucia i opowie−
dzieć o istotnych sprawach. To też
chciałby przenieść do własnej twórczo−
ści – bycie mniej dosłowny, mniej ozdob−
nym w stylu.
„Urodzony w 1563 roku, John Do−
wland był być może pierwszym muzycz−
nym archetypem, z którym mamy dzi−
siaj do czynienia, archetypem wyalie−
nowanego piosenkarza i twórcy” – po−
wiedział w jednym z wywiadów Sting. W

wieku 55 lat, z dwudziestoletnią karierą
solową za sobą, obfitującą w wiele suk−
cesów, nie boi się podjąć ryzyka i na−
grać płytę, która z góry skazana jest na
komercyjną porażkę. Na pewno jednak
nie na artystyczną. Sting już dawno stał
się Artystą. Artysta zmienił się dziś w czło−
wieka renesansu, prawdziwego huma−
nistę. Chęć wyeksponowania poczucia
alienacji stała się przyczyną, dla której
też Sting umieścił na płycie czytane
przez siebie listy Dowlanda, w których
skarży się on na samotność i izolację.
Jako katolik nie miał łatwego życia w
ojczyźnie rządzonej przez umacniającą
protestantyzm monarchinię. W końcu
wyemigrował i grał na dworach całej
Europy, powoli zdobywając popular−
ność i uznanie.
„Dowland to dla mnie muzyka auto−
refleksji. Autorefleksja prowadzi do me−
lancholii. Ta do pokory, życzliwości i
współczucia – i tego potrzebujemy”.
„Songs from the Labyrinth” to dowód
osobistych poszukiwań i inspiracji, ujaw−
niających się od samego początku jego
kariery, a które, w moim mniemaniu,
były jedną z przyczyn odejścia z „The
Police”.

His Funny Friends
And Him
„Wolność jest dla mnie wszystkim −
wolność do zmiany zdania, wolność by−
cia widzianym wciąż na nowo, wciąż

odmiennie” – wypowiadał się przy oka−
zji swojej pierwszej solowej płyty – „The
Dreams of The Blue Turtles” (1985). Do
tego momentu Sting występował w „The
Police”. Nie wspominając oczywiście
wcześniejszej kariery m.in. w jazzowym
zespole „Last Exit” czy nauczyciela języ−
ka angielskiego, w wyniku czego powsta−
ła piosenka „Don't Stand So Close To
Me” („Piętnasto− i szesnastolatki potra−
fią być bardzo atrakcyjne. Mają ochotę
przespać się z tobą, a ich faceci czekają
później na ciebie w ciemnej ulicy”).
Grupę „The Police” założył nasz bo−
hater wraz ze Stewartem Copelandem
(z inicjatywy tego drugiego) i Andy
Summersem w 1977 roku. W tym sa−
mym roku po koncercie w Paryżu Sting
pisze pierwszy wielki i nieustający do
dziś przebój zespołu (genialnie odtań−
czony w „Moulin Rouge” Baza Luhr−
manna) – Roxanne". Historia francu−
skiej prostytutki zdobyła listy przebo−
jów, serce Micka Jaggera, a „The Poli−
ce” uczyniła zespołem kultowym. Nie
zaszkodził jej nawet fakt, że BBC od−
mówiła emisji utworu. Odbiegał on zu−
pełnie od dotychczasowych brzmień,
jakie proponowali policjanci swoim fa−
nom. Odrobinę anachroniczny, spokoj−
ny, cichy, melodyjny. Od tej pory zespół
niejednokrotnie zaskoczy publiczność
i wypromuje wiele hitów, by wymienić
choćby „Can't Stand Losing You”, „Mes−
sage In A Bottle” czy „Every Breath You
Take”. Trio wywarło duży wpływ na
muzykę rockową lat 80., przede wszyst−
kim odkrywając dla niej rytmy reggae,
kojarzone do tej pory z Jamajką (gdzie
przez pewien czas przebywał Sting) i
czarnymi dzielnicami angielskich miast.
Podsumowaniem ich twórczości oraz
kwintesencją stylu okazał się ostatni al−
bum „Synchronicity” (1983). Choć rok
1984 należał do „The Police”, wkrótce
potem świat obiegła wiadomość o roz−
padzie grupy. Gordon Matthew Sum−
ner (bo te dane skrywa artystyczny pseu−
donim) po wielu latach grania w róż−
nych zespołach dojrzał i stał się indywi−
dualnością, która potrzebowała prze−
strzeni oraz wolności dla własniego roz−
woju. W 1985 roku przyzna w wywia−
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dzie, komentując „The Dreams...”: „Ta
nowa grupa jest o wiele mocniej zdefi−
niowana. Ja zatrudniam muzyków, aby
grali, i ja piszę teksty i śpiewam. Zatem
nie ma żadnych kłótni o role, jakie każ−
dy z nas ma odgrywać, co ułatwia pro−
ces tworzenia. Choć nadal pozostawia
przestrzeń dla dyskusji”.
Do swojej pierwszej solowej płyty
zebrał tuzów czarnej śmietanki jazzo−
wej – pianistę Kennego Kirklanda,
saksofonistę Brandforda Marsalisa,
basistę Darryla Jonesa oraz perkusi−
stę Omara Hakami. Byli to tytułowi
„blue turtles” (niebieskie żółwie), po−
nieważ jak tłumaczył artysta, stworze−
nia te żyją zarówno w morzu jak i poza
nim, a morze jest symbolem podświa−
domości, do której bliżej czarnym
twórcom. „A niebieski jest dobrym ko−
lorem dla jazzowych muzyków w ogó−
le”. W ten sposób powstał album, w
którym pobrzmiewają rytmy soulu, ry−
thm'n'bluesa i jazzu.
Od tej pory niejednokrotnie Sting
będzie zapraszał do swoich przedsię−
wzięć nowe nazwiska, niejednokrotnie
sam je odkrywając i promując. Tak sta−
ło się w przypadku najnowszej płyty,
gdzie pojawił się serbski lutnista Edin
Karamazov czy w „Brand New Day” głos
Cheba Mamiego – francusko−algierskie−
go pochodzenia. Artysta nie boi się też
eksperymentować. Wraz z młodym,
popowym artystą Craigiem Davidem
nagrał piękny utwór „Rise and fall”,
swojego głosu użyczył paniom z zespo−
łu Sugababes, które przerobiły „Shape
of My Heart” na swojej płycie „Angles
With Dirty Faces”, a i nie ominął wystę−
pu z Bocellim i Pavarottim w kocercie
„Pavarotti and Friends”.

Fields of inspiration
Ciągłe poszukiwania to chyba najlep−
sze słowa charakteryzujące dwudziesto−
letnią karierę Anglika. Inspiracji szukał
w wielu, różnorodnych, niekiedy zaska−
kujących miejscach. Czasem ulegał, cza−
sem opierał się modom muzycznym i
nie tylko muzycznym (jak na przykład
fascynacja jogą – co akurat wyszło pio−
senkarzowi na dobre). Wielokrotnie też
zaskakiwał równie mocno jak teraz.
Dla mnie takim muzycznym zasko−
czeniem była płyta „Brand New Day”

(1999). Zrodzona z zabawy i chwili wol−
nego czasu w miłych okolicznościach
toskańskiej przyrody. Najpierw powsta−
ła godzina muzyki, potem dopiero do−
szły słowa. Na samym końcu artysta zo−
rientował się, że przyrządził w ten spo−
sób niezwykły album o miłości. Niezwy−
kły, bowiem wachlarz stylów sięga w nim
od średniowiecznych chansonów po
algierskie brzmienia. Zaskoczyła też pły−
ta „Sacred Love” (2003), wykorzystują−
ca w o wiele szerszym zakresie niż do−
tychczas elektronikę, z rewelacyjnym
utworem „Whenever I Say Your Name”
wykonywanym z Mary J. Blige.
Właśnie za te poszukiwania uwiel−
biam Stinga. Jest jeszcze jeden atut, który
w ostatnim czasie coraz częściej zaczy−
nam doceniać. Odwaga w eksperymen−
towaniu z własnymi utworami już kie−
dyś stworzonymi. Co ciekawe, w jego
wydaniu wszelkie nowe interpretacje
czy remiksy nie brzmią, by poważyć się
na kolokwialne określenie, jak przysło−
wiowe odgrzewane kotlety. Tak stało się
w przypadku „...All This Time” (2001)
zawierający stare − nowe utwory Stinga
i „The Police”. Ale słyną z tego również
jego koncerty. Osobiście miałam oka−
zję być niestety tylko na jednym, pro−
mującym płytę „Brand New Day” – do−
świadczenie niezapomniane. Niezwykły

spektakl muzyczno−świetlny, ale przede
wszystkim magnetyzująca obecność ar−
tysty i jego cudowna umiejętność zdo−
bycia publiczności już pierwszymi
brzmieniami.
Stewart Copeland wspominał kiedyś,
jak jeszcze przed epoką „The Police”,
przyjechał do Newcastle na koncert, i
znajomy zabrał go na występ zespołu
„Last Exit”: „ten zespół był po prostu
taką prowincjonalną wersją grupy Chic−
ka Korei. Za każdym razem, gdy ktoś
wchodził do klasy, jego kroki odbijały
się echem po ścianie. To było absolut−
nie koszmarne. Ale zauroczyli wszyst−
kich. Tylko dzięki Stingowi. Dzięki jego
kontaktowi z publicznością. Dzięki sa−
mej jego obecności”. Dowodem na tę
zdolność czarowania widowni są płyty
koncertowe, poczynając od najwcze−
śniejszej „Bring On The Night” (1986)
– zapis jego występów w Paryżu, Rzy−
mie i Arnheim. Może tu właśnie prze−
jawia się wspomniany przeze mnie na
początku geniusz Stinga. Żaden bo−
wiem utwór nie został pozostawiony
bez zmian, a całe utwory łączy w cało−
ści dając pole do popisu swoim muzy−
kom. Jednym z ciekawych albumów
unplugged jest, według mnie, „Aco−
ustic Live In Newcastle” (1991). Limi−
towana edycja zapisu koncertu, jaki
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odbył się w rodzinnym mieście twórcy,
w czasie którego wykonał świetnie zin−
terpretowane „Ain't No Sunshine”.
Występ musiał się chyba spodobać, bo
już rok później w listopadzie Uniwer−
sytet Nortumbrii w Newcastle nadał
mu doktorat honoris causa za wkład
w sztukę i aktywność na polu ekologii.
Jednym z moich ulubionych albumów
live, jest „The Living Sea” (1995). Nie−
zwykłe przedsięwzięcie odbyło się w
Stanach Zjednoczonych i jak piszą or−
ganizatorzy, miało pokazać znaczenie
oceanu dla świata, a przede wszystkim
zauroczyć swoim pięknem widownię.
W tym celu przygotowano widowisko
dźwięk−obraz, z udziałem Stinga, kom−
pozytorem Stevem Woodem i Meryl
Streep jako narratora. Powstała płyta
cudowna, czarująca słuchacza różno−
rodnością brzmień oraz aranżacji, nie−
zwykle spokojna i piękna, z cudowną
interpretacją „Fragile”, „Mad About
You” czy instrumentalnym utworem gi−
tarowym „Saint Agnes and The Bur−
ning Train”.
Eksperymenty mogą również doty−
czyć języka. W 1988 roku ukazuje się
minialbum, na którym znalazły się
utwory z „Nothing Like The Sun” w
wersji hiszpańskojęzycznej. Muszę przy−
znać, że uwielbiam „Fragile” w języku
hiszpańskim, nadaje on bowiem temu
utworowi pewnego rodzaju tajemni−
czości, eteryczności czy wręcz sexap−
pealu. Pozostając w kręgu „Nothing
Like The Sun”. Płyta od samego po−
czątku zyskała niezwykłą popularność
i uznanie krytyki. Choć dedykowany
zmarłej matce, album opowiada o ko−
bietach generalnie, a może bardziej –
o kobiecości. Gdyż to właśnie dopeł−
niające się w świecie pierwiastki ying i
yang, stają się bohaterem poszczegól−
nych utworów. Osobiście lubię ten al−
bum głównie za utwory, które zawojo−
wały moje kobiece serce, ale też stały
się rozpoznawalne po dziś dzień. Każ−
dy chyba potrafi przywołać w swej pa−
mięci „Englishman In New York”, „Fra−
gile” czy „Straight to My Heart”. Po−
dobnie jak na pierwszej solowej pły−
cie, na której pojawił się utwór „Rus−
sians” czy „Children's Crusade” i tego
albumu nie ominęły zaangażowane,
polityczne tony. „They Dance Alone”

poświęcony został bowiem kobietom
– ofiarom reżimu na Kubie.
Z kolei ojcu, zmarłemu w 1991
roku, dedykowany jest album „The
Soul Cages” – wyjątkowo mroczny, pe−
łen filozoficznych przemyśleń, na któ−
rych pojawia się po raz pierwszy jeden
z moich ulubionych utworów – „Mad
About You”, piosenka porywająca swo−
im dynamizmem i emocjonalnością.

Straight T
o My Heart
To
W celach eksperymentalnych posta−
nowiłam ostatnio zaserwować sobie
Stingowy tydzień (nie mylić ze Stingo−
wym kwadransem). Zastanawiałam się,
na ile jest moja miłość wytrzymała.
Okazało się, że zniesie wszystko, a ulu−
bione utwory pozostają nimi nawet po
dziesiątym przesłuchaniu. Zapewne
mają na to wpływ wspomniane wcze−
śniej różnorodne aranżacje, ale mimo
to jest w tych utworach pewna magia,
która nie pozwala o nich zapomnieć,
która domaga się, by po raz kolejny
zanurzyć się w ich brzmieniach. Scep−
tycy powiedzą, że to kwestia melodyj−
ności, ja pozostanę jednak przy magii.
W gruncie rzeczy listę moich prze−
bojów łatwo ustalić już na podstawie
tych tytułów, które wyróżniłam wcze−
śniej, ale warto wspomnieć o kilku jesz−
cze. Przede wszystkim arcygenialne
„Shape of My Heart” skomponowane
przez Stinga i gitarzystę Dominica Mil−
lera – wzruszające, piękne, delikatne
jak tytułowy kształt serca, nawiązujący
do gry w karty. Czy „Moon Over Bur−
bon Street” z pierwszego solowego al−
bumu – tajemniczy, leniwie rozwijają−
cy się temat muzyczny, momentami
niebezpieczny i niepokojący. W koń−
cu „The Three Musketeers”, w którym
spotkało się trzech muszkieterów mu−
zyki: Sting, Rod Stewart i Bryan Adams
i dało istny szermierczy pokaz muzycz−
no−głosowy.
W tym momencie dochodzimy do
kolejnego kręgu działalności naszego
bohatera – film. Poza faktem, że jest
on jednym ze zdolniejszych aktorów w
światku muzycznym (choć przyznaję
szczerze, że lepiej gdy pozostaje w sfe−
rze muzyki) – występował przecież
m.in. w „Diunie” Davida Lyncha,
„Burzliwym poniedziałku” Mike Figgi−

sa czy „Quadrophenii” Franca Rodda−
ma, a ma tez na swoim koncie występ
na deskach National Theatre w Wa−
szyngtonie w adaptacji „Opery za trzy
grosze” Bertolda Brechta – komponu−
je filmowe przeboje. Cudowny walc
„Until” (z filmu "Kate i Leopold") otarł
się o Oskara, podobnie jak „Moonli−
ght” z filmu „Sabrina”. Nagrał też kil−
ka piosenek do „Leaving Las Vegas”
czy „It's Probably Me” do „Zabójcza
broń 3”. Jak widać spektrum filmo−
wych klimatów jest w tym przypadku
dość szerokie, a i kompozycji bardzo
wiele. Niejednokrotnie w filmach były
wykorzystywane wcześniejsze utwory
artysty, ale istotny wydaje się fakt, że
Sting potrafił wpasować się w klimat
filmu, wyczuć jego tonację, ale przy
okazji pozostać sobą, wnieść do niego
własną indywidualność. Co czasem oka−
zywało się zbawienne dla samego filmu,
bo promująca je piosenka okazywała
się lepsza niż sam obraz (by nie wspo−
mnieć „Kate i Leopold”). Zdarzało się,
tak jak w przypadku „Windmills Of Your
Mind” do „Afery Thomasa Crowna”,
że interpretacja przewyższała pierwo−
wzór, w tym przypadku wykonywany do
filmu Normana Javinsona z 1968 roku
(a i remake Johna McTiernana rów−
nież wydaje się ciekawszy – ale to może
tylko urok Pierce'a Brosmana mnie
zaślepił?). Przekonują o tym płyty, któ−
re podsumowują, bądź by nie zapeszyć
(bo podsumowuje się zazwyczaj coś
skończonego), zbierające dotychcza−
sową działalność artysty na polu filmo−
wym – „My Funny Valentine” i „Sting
At The Movies”.

A thousand years…
of the story
O swoich miłostkach czy poważniej−
szych fascynacjach muzyczno−filmo−
wych można mówić długo i namiętnie,
istotne by kiedyś jednak skończyć. Sting
jest geniuszem. Dla mnie. Mam nadzie−
ję, że po tym przydługim zapewne dla
niektórych wyznaniu miłości stanie się
on i dla Szanownego Czytelnika. Cze−
go sobie, a przede wszystkim naszemu
bohaterowi życzę, rozpoczynając drugi
Stingowy tydzień. Nieustająco.

MARTYNA OLSZOWSKA
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niziutko

turbofolk
Aleksandra EYSYMONTT

Jeszcze pół roku temu do muzyki
pop podchodziłam z dużą rezerwą.
Oficjalnie to nie podchodziłam do
niej w ogóle, bo przecież nie wypa−
da. Słuchałam jazzu, muzyki klasycz−
nej, opery. Oficjalnie. Jednak przyja−
ciele wiedzieli doskonale, że kiedy
mam ochotę zaszaleć i porzucać czę−
ściami garderoby − słucham niezno−
śnie płytkiej odmiany folku wyhodo−

Ceca Raznatovic

wanej na Bałkanach, zwanej popu−
larnie turbofolkiem.
Czołową przedstawicielką tego
mało szlachetnego, jak na moje ofi−
cjalne gusta, gatunku jest Ceca Ra−
znatovic. Znana, oprócz muzyki – z
tego, że świetnie wygląda. I może
przede wszystkim z tego, że była żoną
Zeljko Raznatovica, zwanego też „Ar−
kanem”. Arkan, mafioso, przywódca
paramilitarnego oddziału „Tygrysów”
i Ceca – byli ulubieńcami serbskiej
publiczności. Trochę jak David i Vic−
toria Beckham, tylko w bałkańskim
stylu. Byli, bo Raznatovica zamordo−
wano ponad sześć lat temu, w hote−
lu. Wtedy szaleństwo się zaczęło, bo
Arkan stał się męczennikiem, a Ceca
niepocieszoną wdową. Arkan właści−
wie do teraz jest bohaterem serb−
skich nacjonalistów . Ceca nie jest
wprawdzie bohaterką nacjonalistów,
ale życiorys ma niczego sobie.
Rozpoczęła karierę w nietypowy
sposób. Najpierw osiągnęła sukces w
sporcie. Zajęła pierwsze miejsce w
body buildingu kobiet na całą byłą
Jugosławię. A muzyczny sukces osią−
gnęła 7 lat później, w 1990 roku.
Pierwsze wielkie hity nagrała
przed samą wojną na Bałkanach i
wtedy też zdobyła popularność. Jest
ciągle uwielbiana, śpiewa przed pu−
blicznością w Belgradzie, w Wiedniu,

Londynie i wszędzie tam gdzie zna−
leźli się Serbowie, Chorwaci, Bośnia−
cy. Nawet w trakcie wojny jej pirac−
kie płyty na bazarach kupowali wszy−
scy, niezależnie od przekonań poli−
tycznych.
Ceca jest prawie tak popularna jak
Lepa Brena, jeszcze za czasów mar−
szałka Tito. Wtedy nawet turyści (do
których się zaliczałam) nucili prze−
bój w jej wykonaniu "Niech żyje Ju−
gosławia". Dla zilustrowania atmos−
fery tamtych dni, fragment:
Tu się urodził marszałek Tito (...)
cały świat wie, że jest bohaterem (...)
będziemy go pamiętać przez wieki
niech żyje Jugosławia (...)
Nikt nie dociekał, co nuci, tylko się
kiwał w rytm i ewentualnie klaskał w
chwilach uniesienia. I czasami o to
chodzi. Niekoniecznie musimy się do
tego oficjalnie przyznawać (vide ja),
ale można zaszaleć i się pokiwać przy
jakiejś Cecy. Od czasu do czasu. A po−
tem szybko dodać: errare humanum
est – i już planować następny raz.
W następnym odcinku Sevara Na−
zarkhan, czyli szlachetna muza z Uz−
bekistanu....
n
Od redakcji: Autorka jest dziennikarką
Radia RMF FM
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Nohavica
a sprawa polska
Jacek BOROWSKI

Jaromir Nohavica funkcjonuje w
świecie polskiej piosenki na bardzo
specyficznych zasadach. Będąc nomi−
nalnie bardem czeskim, zyskał w Pol−
sce status wyjątkowy, nieporównywal−
ny z innymi zagranicznymi wykonaw−
cami. Po części bierze się to z faktu
absencji w dzisiejszej polskiej piosen−
ce barda z prawdziwego zdarzenia;
Nohavica tej luki całkowicie nie wy−
pełnia, ale w jakimś małym procencie
na pewno. Czemu to przypisać?
Fundamentalne znaczenie ma
oczywiście fakt, że Nohavica, urodzo−
ny w Ostrawie, a przez wiele lat miesz−
kający w Czeskim Cieszynie, bardzo
dobrze mówi po polsku. (Zwykł żar−
tować podczas konferansjerki swo−
ich polskich koncertów, że świadczy
to wyłącznie o jego wybitnej inteli−
gencji, gdyż nigdy nie brał żadnych
formalnych lekcji języka polskiego).
Zwracanie się do publiczności w jej
języku w naturalny sposób skraca dy−
stans między wykonawcą a słuchacza−
mi. Pozwala się z wykonawcą i jego
piosenkami identyfikować. Pozwala
na lepsze zrozumienie śpiewanych
tekstów – bo Nohavica często, może
nie tyle streszcza teksty wyśpiewywa−
nych piosenek, co je krótkimi przed−
mowami przybliża. Są to oczywisto−
ści, o których należy w zasadzie in−
formować jedynie tych, którzy z

twórczością Nohavicy nigdy się do−
tychczas nie spotkali (a myślę, że
wśród Czytelników „Piosenki” osoby
takie są w zdecydowanej mniejszo−
ści). O wiele ważniejsze wydaje się
wskazanie – choćby na kilku przykła−
dach – jak Nohavica w swojej twór−
czości wykorzystuje język polski i ele−
menty polskiej kultury. I to bynaj−
mniej nie dlatego, by przypodobać
się polskiemu słuchaczowi.
Przykłady znajdziemy na różnych
poziomach. Ot, choćby inkrustowa−
nie czeskiego tekstu frazą po polsku:
w słynnym utworze „Tesinska”, która
jest także, choć nie tylko, peanem na
cześć polskiej („odnekud ze Lvova”)
narzeczonej podmiotu lirycznego,
Nohavica włożył dwuwiersz „kochał−
bym ją i pieścił, chyba lat dwieście”.
Piosenka ta nieuchronnie kieruje
naszą uwagę na topografię. Cieszyn,
czyli polska część miasta, występuje
u Nohavicy kilkakrotnie. Warto przy
okazji zwrócić uwagę, że miasto to
spełnia funkcję podwójną: jest jed−
nocześnie miejscem – nie tylko geo−
graficznie – bliskim pieśniarzowi, ale
jednocześnie już innym, zewnętrz−
nym w stosunku do najbliższego świa−
ta autora i postaci występujących w
jego piosenkach. Taki właśnie Cie−
szyn jawi się w skocznej i żartobliwej
pieśni (aż się prosi, żeby napisać dzia−

dowskiej) pod tytułem „Vilem Fu−
sek”. Nadaremnie poszukujący ta−
nich spodni Vilem postanawia udać
się do Cieszyna, gdzie „jest fajne tar−
gowisko”, gdzie „za grosz lub za zło−
ty” kupi sobie „galoty”. Wizyta na ba−
zarze w polskim Cieszynie jest cudnej
urody obrazkiem rodzajowym, czule
szydzącym z polskiej rzeczywistości;
na targowisku jest i „strkanica” (szar−
panina) i „lidu jak mrakota” (aż ciem−
no od ludzkiej ciżby). Bo trzeba po−
wiedzieć, że obraz Polski i Polaków
nie jest u Nohavicy idylliczny. Jak
choćby w słynnym „Jacku”, gdzie No−
havica opowiada o dosyć szorstkiej
przyjaźni między czeskim i polskim
podwójnym bohaterem piosenki.
Inspirację Nohavicy Polską znaj−
dziemy nie tylko w tekstach. Bardzo
symptomatycznym przykładem jest
inkorporowanie do ścisłego zestawu
koncertowych piosenek znanej pol−
skiej pieśni pijacko−biesiadnej „Prze−
pijemy naszej babci domek mały”.
Nohavica napisał do niej czeski tekst,
wykonuje ją z powodzeniem na kon−
certach w Polsce, ale chyba przede
wszystkim w Czechach. A podczas
czeskich koncertów żartuje, że ją so−
bie przywłaszczył i liczy na to, że z
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upływem czasu będzie ona tradycyjną
czeską pieśnią biesiadną. Pozostając
przy koncertach: w świetle tego, co
napisałem powyżej nie dziwi wcale, i
jest jak najbardziej naturalnym fakt,
że podczas tournees po Polsce No−
havica śpiewa fragmenty swoim cze−
skich pieśni po polsku. Najlepszym
przykładem jest tu chyba „Az to se
mnu sekne”, w której pojawia się fra−
za: „Gdy ubiorę mój garnitur czarny
i lakierki cacy, gdy skapuje wreszcie
stara że to wcale nie do pracy”, w
tłumaczeniu Tolka Murackiego. Ale
już nie taką znowu oczywistością jest
fakt, że Nohavicy zdarza się zaśpie−
wać ten polski refren w Czechach.
Oczywiście gest ten ma walor humo−
rystyczny – słychać, że Czesi śmieją
się wtedy bardziej, niż zwykle. (Nie
należy zapominać, że dla Czechów
polski jest tak samo śmieszny, jak cze−
ski dla Polaków). Ale myliłby się głę−
boko ten, kto by sądził, że Nohavicy
śpiewanie po polsku w Czechach jest
potrzebne jedynie do lekkiego kpie−
nia. Otóż wcale tak nie jest. Wzru−
szającym przykładem jak najpoważ−
niejszego potraktowania polskiego
tekstu jest wykonanie po polsku jed−
nej z bardziej wzruszających pieśni
Nohavicy, zatytułowanej „Hvezda”,
czyli „Gwiazda” (w tłumaczeniu Re−
naty Putzlacher). Właśnie w polskiej
wersji językowej wykonał Nohavica
ten utwór podczas niezwykle ważne−
go koncertu w rodzinnej Ostrawie,
który był rejestrowany na płycie
DVD. To gest bardzo piękny i stano−
wiący ewenement w całej historii śpie−
wania piosenek po polsku.
Ostatnio relacja Nohavica – Pol−
ska stała się relacją zwrotną. Już nie
tylko sam pieśniarz wykonuje w na−
szym kraju swoje utwory. Także pol−
scy wykonawcy wprowadzają do swo−
jego repertuaru jego piosenki. Chy−
ba najbardziej spektakularnych przy−
kładem będzie tu Wolna Grupa Bu−
kowina, która podczas rejestracji
swojego pierwszego koncertu na
DVD w poznańskim klubie „Pod Pre−
tekstem” zaśpiewała aż sześć piose−
nek czeskiego barda. I to w dodatku
po czesku, co jest bardzo pięknym
ukłonem w stronę Nohavicy. Na mar−

Jaromir Nohavica

ginesie wypada zaznaczyć, że wyko−
nanie np. uroczego „Strakapuda”
nie było żadnym samogwałtem styli−
stycznym Bukowiny; zarówno „Stra−
kapud”, jak i kilka innych pieśni No−
havicy – w tym mój ulubiony „Stani−
ce Jiriho z Podebrad” – są niepraw−
dopodobnie wręcz „bukowinowe”.
Przypadek Wolnej Grupy Bukowina
(czy też, jak inteligentnie napisał je−
den z internautów: Wolnej Grupy
Nohavica) nie jest przypadkiem izo−
lowanym. W ostatnich miesiącach
piosenki czeskiego barda zaśpiewali
Elżbieta Wojnowska, Antoni Murac−
ki, Basia Stępniak−Wilk, Michał
Łanuszka oraz Paweł Orkisz. Szcze−
gólnego znaczenia nabiera wykony−
wanie tekstów Nohavicy przez Woj−

nowską, znaną z tego, że do tej pory
z twórców zagranicznych śpiewała
głównie Szekspira i Brechta.
Wydaje się niemal pewnym, że wzię−
cie na tapetę nohavicowych piose−
nek przez wybitnych (i często bar−
dzo znanych) polskich artystów przy−
czyni się do wzrostu zainteresowania
Nohavicą także wśród osób, które
nie siedzą zbyt głęboko w bardow−
skim nurcie piosenki. Ale fakt, że
polscy artyści zaczynają wykonywać
piosenki Nohavicy, cieszy także z in−
nego powodu. Jakiego? Otóż śpie−
wanie Nohavicy po polsku najzwyczaj−
niej na świecie mu się należy.

JACEK BOROWSKI
jacek.borowski@gmail.com
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Karel Plihal
w tłumaczeniu Leszka Bergera
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Kdy na pavouka sedne blues

Gdy na paj¹ka przyjdzie blues

II wersja

Kdy na pavouka sedne blues,
tak pøestane tkát sítì,
z a le z e si d o k o u ta
a pláèe jako dítì,
vybreèí se, vysmrká se
do muího køídla
[: a p u stí se s n o v o u v e rv o u
do shánìní jídla . :]

Gdy na paj¹ka przyjdzie blues,
to p rz e rw ie tk a n ie sie c i
wlezie w k¹t i p³acze i
i ³za mu z oka leci.
Jak pop³acze i wysmarka
siê w skrzyde³ko musze,
z now¹ werw¹ siê uwija
¿eby napchaæ brzuszek.

Gdy na paj¹ka przyjdzie blues,
to p rzerw ie tkan ie sieci,
wlezie w jaki ciemny k¹t
i ³za mu z oka leci.
Jak pop³acze i wysmarka
siê ju¿ w skrzyd³o musze,
z now¹ werw¹ siê uwija,
¿eby napchaæ brzuszek.

Kdy na verlybu sedne blues,
tak ponoøí se ke dnu,
a kdy to není zrovna v lednu,
klidnì si k ní sednu ,
p o le c h tá m ji b u b lin k a m a ,
poplácám po høbetì,
[: a je opìt spokojená
v tom verlybím svìtì. :]

G d y n a n a rw a la p rz yjd z ie b lu e s,
to na dnie siê zanurzy,
a g d y to n ie je st lu ty, to
usi¹dê z nim na d³u¿ej.
Po³askoczê b¹belkami,
klepnê go po grzbiecie,
i znów mo¿e ¿yæ szczêliwie
w (sw ym ) wielorybim wiecie.

G d y n a n arw ala p rzyjd zie b lu es,
to nura da do g³êbi,
ja z n im - no chyba ¿e jest m ró z,
bo nie chcê siê przeziêbiæ.
Po³askoczê b¹belkami,
klepnê go po grzbiecie,
i znów mo¿e ¿yæ szczêliwie
w (sw ym ) w ielorybim wiecie.

Kdy na kudlanku sedne blues,
n o , sn a d to z p ív a t m o h u ,
v yšp lh á se n a k ytk u
a p o m o d lí se k B o h u ,
le d v a c o se v yz p o v íd á ,
zanechá høích høíchem
[: a zamoøí paseku svým
nakalivým smíchem. :]

Gdy na modliszkê przyjdzie blues
to - a ¿ mi piewaæ trwoga wspina siê na kwiatek, by
pomodliæ siê do Boga.
Ledwo co siê wyspowiada,
ju¿ grzech zma¿e grzechem
i pasiekê zmrozi swym
zaraliwym miechem.

Gdy na modliszkê przyjdzie blues
to - a¿ mi piewaæ trwoga wspina siê na kwiatek, by
pomodliæ siê do Boga.
Ledwo co siê wyspowiada,
ju¿ grzech zma¿e grzechem
i pasiekê zmrozi swym
zaraliwym miechem.

Kdy na papouka sedne blues,
ta k v yk a šle se n a z o b
a p o d z o b á k si z a n a d á v á
v rá m c i slo v n íc h z á so b ,
a pak se vrhne na mrkvièku,
p o k u d jsm e m u d a li,
[: a z a se je to te n p a p o u še k ,
ta k ja k jsm e h o z n a li. :]

Gdy na papu¿ka przyjdzie blues
to splunie w miskê z ziarnem
zaklnie co pod dziobem
s³ów zasobem marnem.
Rzuci pawia na marchewkê,
jelimy mu dali,
i znów jest to ten papu¿ek,
te n , comy go znali.

Gdy na papu¿ka przyjdzie blues
to sp lu n ie d o sw ej m iski
i pod dziobem puci bluzg
z u¿yciem s³ówek wszystkich.
Rzuci pawia na marchewkê,
jelimy mu dali,
i znów jest to ten papu¿ek,
ten, comy go znali.

Kdy na èlovìka sedne blues
a v echno na nìj padá,
z a k o u p í si lá h e v v ín a
a pak písnì skládá,
smutek ho vak nepøestane
pod srdíèkem bodat,
dokud se mu nepodaøí
aspoò jednu prodat,
dokud se mu nepodaøí
aspoò jednu prosadit.

Gdy na cz³owieka przyjdzie blues,
wszystko z r¹k mu leci.
Kupi sobie flaszkê wina
i tkliwe pieni kleci
Lecz go nie opuci ¿a³oæ,
pocieszyæ siê nie da
dok¹d mu siê nie uda³o
choæby jedn¹ sprzedaæ
dok¹d mu siê nie uda³o
(choæ z je d n ej zrobiæ przebój)

Gdy na cz³owieka przyjdzie blues,
wszystko z r¹k mu leci,
ku p i so b ie w in a litr
i tkliwe pieni kleci
Lecz go nie opuci ¿a³oæ,
pocieszyæ siê nie da
dok¹d mu siê nie uda³o
choæby jedn¹ sprzedaæ
(z jed n ej zrobiæ przebój)

Leszek Berger
to znany warszawski adwokat i wielki znawca piosenki.
Jest tak¿e t³umaczem tekstów piosenek poetów rosyjskich, czeskich i niemieckich.
Zamieszczamy próbkê jego t³umaczenia czeskiego barda Karela Plihala.
red.
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z Portugalii

Południowy ogień fado
Magdalena DOKSA

Mój pierwszy (nie tak dawny) po−
byt w Portugalii na długo pozostawi w
moim sercu promienne azulejos. Na−
ród tubylczy, wbrew nastawieniom (a
może i utartym przekonaniom) oka−
zał się łagodny, spokojny, często me−
lancholijnie zadumany, żeby nie użyć
określenia poczciwie ospały (oczywi−
ście w sporadycznych przypadkach).
Spotkałam ludzi z usposobienia roman−
tycznych, w sposobie bycia i upodoba−
niach często staroświeckich, niekiedy
prowincjonalnych. Zamieszkują uro−
kliwe i niezwykle klimatyczne miastecz−
ka (Porto, Coimbra, Sintra czy Lizbo−
na), które – tuż pod bokiem głównych
ulic – mają ciche enklawy z podwórka−
mi, gdzie na drewnianych ławkach
przesiadują staruszkowie a dzieciaki
spędzają czas wolny, i gdzie okna wy−
sokich kamienic zdobią sznury suszą−
cej się bielizny.
Portugalczycy nie znoszą, gdy cu−
dzoziemcy przedstawiają duszę ich
kraju w romantycznych kolorach
dźwięków fado i odgłosach skrzypią−
cych, zabytkowych tramwajów. Film
Wima Wendersa („Lisbon Story” z 1994
roku) przez portugalską krytykę został
okrzyknięty kiczem i cepeliadą. Jednak
cudzoziemcy do dziś szukają na ulicach
Lizbony właśnie tej niepowtarzalnej
melancholii, której nie zdołała wy−
przeć ani rewolucja goździków z 1974

roku, ani nawet rządy socjalistów. Rze−
czywiście, Lizbona objawiła mi się nie
tylko jako europejska stolica melan−
cholii, ale i jedno z niewielu miast w
Europie, które w tak znakomity spo−
sób łączy przeszłość z teraźniejszością.
Tam skrzypiące żółte tramwaje jeżdżą
obok nowoczesnych klimatyzowanych
wagonów, a rozległa aleja da Liberda−
de łączy nie tylko dzielnice, ale i całe
epoki. Zwiedzając najstarszą dzielnicę
stolicy – słynną Alfamę, z niezliczony−
mi zaułkami i niezwykle stromymi
schodkami, Belem, Baixę, tętniące
życiem okazałe place (Figueira, dos Re−
stauradores, Rossio) oraz Górne Mia−
sto (Bairro Alto), pełne uroczych knaj−
pek rozbrzmiewających rzewnymi
dźwiękami muzyki fado zaglądałam
(jak to zwykli czynić turyści) przez
otwarte drzwi do wyciszonych, kame−
ralnych wnętrz z drewnianymi stolika−
mi, w poszukiwaniu ducha tego kra−
ju... ducha portugalskiego fado.

Fado = fatum
Zaułek Alfamy... trójka biednie
odzianych ludzi – dwóch mężczyzn z
gitarami i kobieta – zwanych fadistas,
nielicznie zgromadzona publiczność,
złożona z takich samych jak oni lisbo−
etas o brązowych dłoniach i w kaszkie−
tach w pepito... Teraz będą ich raczyć
swą wyborną sztuką.

To obrazek z lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku. Wtedy fado nie było
jeszcze tak popularne, jak coraz bar−
dziej staje się obecnie. A dziś fado –
obok win takich jak porto czy madera
– to niewątpliwie jedna z ważniejszych
wizytówek Portugalii w świecie. Etymo−
logia nazwy łączona jest ze słowem
„fado” oznaczającym „los”, zwłaszcza
smutny, tragiczny (łacińskie fatum).
Ogólna charakterystyka fado określa go
jako tęsknotę (przenikliwą do głębi i
pełną łez) za domem i krajem rodzin−
nym, za ukochanym człowiekiem, za
utraconą miłością, za czymś bliżej nie−
określonym. To także ból rozstania i
samotności, zaduma i nostalgia.

Fado − portugalski blues
Istnieją dwie odmiany (dwie szkoły)
klasycznego fado: fado z Lizbony (śpie−
wane zarówno przez mężczyzn jak i
kobiety) i śpiewane wyłącznie przez
mężczyzn obdarzonych wysokimi jasny−
mi tenorami (głównie studenci) fado z
Coimbry. Niekiedy wyróżnia się jeszcze
fado z Porto – ono jednak, przez więk−
szość, uważane jest za imitację gatunku
lizbońskiego.
W Coimbrze teksty i muzyka są bar−
dziej wyszukane. Przeważa tematyka
związana z odczuciami, emocjami (smu−
tek, tęsknota, miłość). Studenci spo−
tkają się wieczorami na małych placach
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Starego Miasta, odziani w czarne pele−
ryny z postrzępionymi brzegami (rze−
komo każde rozdarcie ma symbolizo−
wać miłosny sukces) i śpiewają dla wy−
branek swoich serc, opiewają rzekę
Mondego1 , księżyc, samotnego ptasz−
ka na brzegu i własną śmierć2. Boha−
terski liryzm przechodzący we łzawy
sentymentalizm to nieomylny wyróżnik
coimbryjskiej odmiany fado, pełniącej
zwykle funkcję serenady. W Lizbonie
natomiast śpiewa się o sprawach co−
dziennych (o porzuconych dziewczy−
nach, smutnym losie sierot i zdradzo−
nych kochanków). Ze względu na ak−
tualność tematyki fado przypomina pie−
śni Ameryki Łacińskiej, brazylijską sam−
bę czy karaibskie calypso. Pieśniarze
często improwizują do powszechnie
znanych melodii.

Pierwsza wzmianka o lizbońskim fado
pochodzi z roku 1833 (w Brazylii ter−
min fado pojawił się już w 1813). W la−
tach 1840−1850 było już na tyle popular−
ne i modne, że paniczowie z dobrych
rodzin stołecznych publicznie afiszowa−
li się z muzykami i śpiewaczkami fado.
Właśnie środowisko bogatych, gnuśnych
romantyków, zwanych „vencidos da
vida” („pokonanych przez życie”) wylan−
sowało pierwszą wielką śpiewaczkę fado
– Marię Severę. Ta, z opinią rozwiązłej
prostytutki, zmarła bardzo młodo (po−
noć z przejedzenia pieczonymi kuropa−
twami). Stworzyła standard stylistyczny i
interpretacyjny – tzw. fado riguroso, któ−
re stanowiło wyzwanie dla przyszłych po−
koleń fadistas (przewyższyła ją bodaj
dopiero zmarła przed kilkunastoma laty
Amalia Rodrigues).

Wiele teorii – jedno fado

Portugalska specjalność

O początkach fado wiadomo niewie−
le. Muzykolodzy dopatrują się jego
źródeł w osiemnastowiecznych brazy−
lijskich parodiach arii z włoskich i nie−
mieckich oper, tzw. modinhas (prze−
szczepione na grunt portugalski i po−
pularyzowane podczas zgromadzeń
klasy średniej w Lizbonie i Porto). Inni
wywodzą je ze smętnych pieśni Wysp
Zielonego Przylądka, zwanych mornas
(znane nam dziś z wykonań Cesárii Évo−
ry). Jednakże specyficzne harmonie
fado, bogata melizmatyka, charaktery−
styczna gardłowa artykulacja śpiewu –
wszystko to wskazuje na silny udział pier−
wiastka orientalnego, judeo−maurskie−
go, co znajduje uzasadnienie w obliczu
przesłanek historycznych (jedna z teo−
rii początek fado upatruje w pieśniach
Maurów, którzy zamieszkiwali lizbońską
dzielnicę Mouraria. Melancholia pie−
śni, i nawiązanie w wielu tekstach fado
do tej części Lizbony potwierdzają tę
właśnie teorię). Uzasadnienie posiada
wreszcie teza kompilująca wszystkie
wyżej opisane, wedle której początków
fado należy wywodzić z mikstury afry−
kańskich rytmów (śpiewów) niewolni−
czych z tradycyjną muzyką portugal−
skich żeglarzy o arabskich wpływach
(monotonna rozlewna fraza odzwier−
ciedlająca rytm fal załamujących się na
piasku miałaby jakoby wyrażać tęskno−
tę marynarzy za domem).

Przez dziesięciolecia fado miało po−
smak zakazanego owocu. Było też czymś
więcej a niżeli nostalgiczną bądź
skoczną pieśnią ubogiego ludu. Było m.
in. stylem życia pewnych grup z margi−
nesu społecznego, grup żywiołowych,
malowniczych, ale i poniekąd elitar−
nych, nierzadko ocierających się o wy−
stępek.3
Między innymi z tego powodu, przez
długi okres czasu było fado również
dyskredytowane i tępione jako muzyka
niemoralna. Dopiero przełom lat dwu−
dziestych i trzydziestych XX wieku
„uprawomocnił” ten gatunek w życiu
kulturalnym Portugalii. Fado kultywują
wówczas Maria do Carmo i Madalena
de Mello. Okres wojny (lata czterdzie−
ste), w której Portugalia zachowała for−
malną neutralność, nieoczekiwanie
przyczynił się do rozwoju fado. Stało
się to za sprawą tłumu uciekinierów i
emigrantów wszelkich nacji, którzy prze−
siadywali w kafejkach i adegas Górne−
go Miasta (Bairro Alto). Ekspresja i ję−
zyk muzyczny fados znakomicie współ−
grały z ówczesnymi nastrojami: tęskno−
ty, przygnębienia, beznadziei, oczekiwa−
nia, niepewności jutra. Niektóre fados
nosiły również znamiona protestu
(„Grândola Vila Morena” autorstwa
Jose Alfonso).
Po wojnie nastała era wielkiej Amalii
Rodrigues, czczonej w Portugalii ni

mniej ni więcej jako bohaterkę naro−
dową. Zaiste, była wybitną artystką.
Miała wspaniały głos – bogaty, silny, o
ciemniej barwie. Operowała nim w mi−
strzowski sposób. Miała znakomitą dyk−
cję i wybitny talent dramatyczny, za
sprawą którego nawet z króciutkiej pio−
senki potrafiła uczynić skończone dzie−
ło sztuki. Śpiewała na ogół teksty wyso−
kiej literackiej próby (wiersze Arry'ego
dos Santos, Davida Mourăo Ferreiry,
Gabriela de Oliveiry), pisała również tek−
sty własne. Poruszała w słuchaczu naj−
głębsze uczucia i odczucia estetyczne
(była piękna). Wprowadziła fado na es−
trady międzynarodowe. Wywindowała
jego poetykę i wykonawstwo na możli−
wie najwyższy poziom, czyniąc z niego
formę nieomal klasyczną.4 Po Amalii
Rodriguez fado ulega jakiejś radykalnej
metamorfozie, musi narodzić się ponow−
nie, już jako nowy byt muzyczny.
W latach dziewięćdziesiątych XX wie−
ku fado zaczęło przeżywać swój rene−
sans, głównie za sprawą nowego poko−
lenia artystów śpiewających zarówno
klasyczne, jak i uwspółcześnione formy.
Do najważniejszych z nich należą m. in.:
Dulce Pontes, Mariza, Misia, Cristina
Branco, Teresa Salgueiro z zespołem
Madredeus, Camané i in. Niektórzy z
nich, jak Dulce Pontes, Mariza, Madre−
deus5, Misia6 czy Cristina Branco osią−
gnęli sukces na arenie międzynarodo−
wej. I tak, w twórczości Dulce Pontes
fado występuje jako mieszanka popular−
nej i tradycyjnej muzyki portugalskiej. Z
kolei Madredeus i Cristina Branco po−
szerzają instrumentarium i zakres tema−
tyczny utworów, wywodząc wszystko z
oryginalnego fado, jego pierwotnej for−
my oraz idei saudade. Podobnie Mari−
za, wpisuje się w nurt fado novo. Jej in−
terpretacje i podejście do muzyki pozo−
stają dalekie od konserwatyzmu i trady−
cyjnego odtwarzania utworów.7

Charakterystyczny
brzdęk fado
Estetyka fado rozpięta jest miedzy
słodyczą a gwałtownością. To muzyka
pełna śmiałości, zuchwałego brzmienia,
obfitująca w dramatyczne gesty i wo−
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kalne uniesienia. Przenikają się w niej
pierwiastki arabskie, afrykańskie i eu−
ropejskie. W Portugalii fado traktowa−
ne jest z niebywałą powagą. W trakcie
występu wymagany jest całkowity spo−
kój, a najwyższym uznaniem dla artysty
jest pełna zamyślenia i zachwytu cisza,
nie gromkie oklaski(!). Kolejne piosen−
ki, z pozoru podobne jedna do dru−
giej, na początku mogą wywołać wra−
żenie monotonności. Są jak mantra,
która wciąga coraz głębiej i wywołuje
niezapomniane przeżycia. Dopiero po
dokładnym wsłuchaniu się odkryć moż−
na ich różnorodność, ciekawość, emo−
cjonalną niepowtarzalność.
Zwyczajowy akompaniament dla fa−
disty stanowią dwie lub trzy gitary − por−
tugalska (12−strunowa), prowadząca
melodię, i zwykła (viola), dająca pod−
kład harmoniczny (często akompania−
ment tworzą również gitara i akorde−
on). Dźwięk tej pierwszej – czysty, me−
taliczny przechodzi często w stłumio−
ny jęk i wprowadza słuchacza w na−
strój opowieści snutej przez śpiewaka.
Dźwięki gitar doskonale współgrają z
delikatną nostalgią, ową słynną portu−
galską saudade (termin trudny do
przetłumaczenia, oznacza prawdopo−
dobnie miksturę słów: „roztęsknienie”,
smutek, pragnienie, szczęście, a może
również miłość i tęsknotę za czymś nie−
określonym). Saudade przez swą
nie(do)określoność przenosi drama−
turgię fabuły w sferę odrealnioną, ba−
śniową i daleką. Dodatkowo, klasycz−
ny akompaniament dwóch gitar może
wywołać u odbiorcy skojarzenia z bal−
ladą. Będę jednak podtrzymywać sta−
nowisko, że fado zawsze stara się mó−
wić o codzienności, prostych ludziach,
chyba, że opowiada o czasach odle−
głych. Wówczas jednak mamy do czy−
nienia ze „zwykłą” balladą, którą z fado
łączy jedynie klasyczny akompania−
ment. Prawdą jest, iż na przestrzeni
ubiegłego stulecia, artyści (wykonaw−
cy) fado odchodzą od klasycznych
reguł i wyznaczników gatunku, uno−
wocześniając go m. in. poprzez roz−
szerzenie składu instrumentarium do
kwartetu smyczkowego, a nawet peł−
nej orkiestry (wspomniani powyżej:
Dulce Pontes, Madredeus, Cristina
Branco).

Gwałtowność ekspresji fado wiąże się
nie tylko ze specyficznymi dla niego
środkami muzycznymi, do których
należą m. in.: szeroko rozłożone akor−
dy, nieraz na całą oktawę w górę, po−
tem nagle w dół, czy ostre kontrasty
dynamiczne w obrębie frazy (celuje w
tym Maria T. da Noronha). Romaniści
podkreślają również fonetyczną specy−
fikę lizbońskiej gwary: artykulacja czę−
sto gardłowa z licznymi redukcjami
samogłosek, skutkiem czego nader czę−
sto słychać w niej zbitki trzech i czte−
rech spółgłosek, twardych i szeleszczą−
cych. Artykulacja lizbońska bywa eks−
plozywna i twarda, dźwięki, z wysiłkiem
wyrywające się ze ściśniętego jakby szlo−
chem gardła, znakomicie podkreślają
dramatyzm tekstów fado. Sposób śpie−
wania odzwierciedla w pewien sposób
ducha Portugalczyków, ich wiarę w
przeznaczenie, przed którym nie da się
uciec, dominację duszy i serca nad ro−
zumem, która często prowadzi do ak−
tów desperacji i namiętności.

Fados mówią o Lizbonie
Miasto jest bardzo częstym ich tema−
tem, występując w nich jako „menina e
moça” („dziewczyna i panna”). Ponad−
to, Zamek św. Jerzego, zaułki Alfamy,
Mourarii i Judarii, a także nadrzeczna
Madragoa – to obiekty namiętnych, mi−
łosnych wręcz wyznań fadisty (na przy−
kład w jednej ze swych pieśni Maria Fer−
nanda ze łzami całuje bruki Rua de Ca−
pelăo i oznajmia, że pragnie na nich
umrzeć z gitarą pod głową). Współcze−
śni muzycy eksperymentują na gruncie
fado. Niektóre „twórcze zabiegi” wy−
dają się zahaczać o prowokację (na
przykład temat klasycznego fado „Alfa−
ma” opracowany przez Madredeus w
konwencji i rytmie tanga!). Ciągle jed−
nak ich kreacje – oryginalne i istotnie
nowatorskie, otwierające zupełnie nowy
rozdział w dziejach gatunku, poruszają
się w tradycyjnej przestrzeni lizbońskiej:
Tag, Alfama, Mouraria, poranek na
nabrzeżach, jakiś słodki w tym wszyst−
kim smutek...

Fados mówią o miłości
Zwykle jest tragiczna. Ale jest też
wszystkim, co w życiu najlepsze. Niekie−
dy bywa jedynie wspomnieniem, słabym

zapachem kwiatu zasuszonego między
kartkami starych listów. Ale bywa rów−
nież odkupieniem, ratunkiem człowie−
ka (w pojmowaniu wręcz religijnym,
jeśli pamiętamy o boskim jej prawzo−
rze). W jednym z piękniejszych fado
Lucilia do Carmo słyszymy:
Quem por amor se perdeu,
Năo chore, năo tenha pena;
Uma das santas do Ceu
Foi Maria Madalena.
(...)
Jesus só nos quis mostrar
Que o amor năo se condena...
(Kto się zatracił dla miłości, / Niech nie
płacze ani się nie martwi; / Jedną ze świę−
tych niebieskich / Była wszak Maria Mag−
dalena. / Jezus chciał nam tylko pokazać, /
Że miłości nie wolno potępiać...).
Przytoczony tekst potraktować mo−
żemy jako namiastkę teologicznego trak−
tatu o miłości (oczywiście w wydaniu
ludowym, a więc mniej ortodoksyjnym,
bowiem w dalszym ciągu mowa jest o
tym, że nawet Chrystus odpowiedział na
gorące uczucie Marii Magdaleny, pier−
wej zatwardziałej grzesznicy, i że nawet
Dziewica Maryja znała to uczucie).

Fados mówią
o śmierci...
Przywoływana jest z utęsknieniem
jako jedyna właściwa (sensowna) kul−
minacja miłosnego upojenia i o daw−
nych dobrych czasach, kiedy bogaci
panowie zajeżdżali świetnymi powoza−
mi na Campo Pequeno, aby obejrzeć
walki byków, i gdy w królestwie fado
panowała boska Maria Severa.
Teksty fados mówią również o pięk−
nych i młodych sprzedawczyniach ryb
(varinas) z nadrzecznej dzielnicy Ma−
dragoa, o kwiaciarkach, o żeglarzu i
jego samotnej łodzi, o jaskółkach8 .
Mówią także o uroczystościach religij−
nych, głównie lokalnych odpustach i
świętach patronów poszczególnych
dzielnic starej Lizbony i o... fado (np.
Maria Fernanda śpiewa skoczne kuple−
ty – quadras soltas – o tym, jak należy
śpiewać prawdziwe, dobre stare fado −
fado corrido). Mówią wreszcie o wielu
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innych rzeczach i wydarzeniach lizboń−
skiego życia, niekoniecznie tragicznych
i smutnych. Dawne fado bywało bogatą
kroniką życia miejskiego (również poli−
tycznego), a nastrój pogodny wcale nie
był w nich rzadkością. Największe ar−
tystki lat dwudziestych i trzydziestych
XX wieku (np. Madalena de Mello),
mają w swoim repertuarze wiele całkiem
radosnych piosenek.

Fado show
W ogólnym przeświadczeniu krąży
stereotyp wykonawczyni fado (w du−
żej mierze aktualny do dziś), o pew−
nym, ustalonym kanonie zachowań
scenicznych – ubrana na czarno, nie−
rzadko otulona chustą lub szalem,
śpiewa na stojąco, z zamkniętymi
oczami. Stwarzana w ten sposób syn−
tetyczna forma okazuje się niebywale
trudną. Pozbawiona bowiem elemen−
tów dodatkowych, jak: scenografia,
choreografia czy gra aktorska (nie
biorę tutaj pod rozwagę skomercjali−
zowanych, scenicznych show), bazu−
je wyłącznie na emocjach i charakte−
rystycznym klimacie. Fado jest prze−
dziwne. Jest rzewne, gorzkie i bez−
wstydnie sentymentalne. Saudade, w
uproszczeniu, znaczy nostalgia. Lecz
w gruncie rzeczy, w tej nostalgii od−
naleźć można wiele radości i opty−
mizmu. Niektórzy stoją na stanowi−
sku, że ta muzyka i teksty to senty−
mentalny kicz. Aprobata tego zda−
nia generuje uznanie za kicz również
lizbońskich kamienic i pałacyków,
które obłożone są z zewnątrz różno−
kolorowymi, pięknymi (!) azulejos, a
gdzie indziej kafelkami (być może w
innej części Europy pasującymi tyl−
ko do łazienek), pozostającymi dale−
kimi od monumentalnych dzieł ar−
chitektury. Ich urok tkwi w prosto−
cie, podobnie jak w prawdziwym, nie−
zmanierowanym fado. Fado nosi zna−
miona kiczu, gdy ma nieszczęście być
przedmiotem „obróbki” przez arty−
stów miernych, efekciarskich, lub gdy
odchodzi od uświęconych tradycją
sposobów wykonawczych w stronę
płaskiej komercji.

MAGDALENA DOKSA

Przypisy
1. Jedno ze słynniejszych fados co−
imbryjskich zaczyna się tak:
Coimbra, rio Mondego,
Dos rouxinois ao luar,
Nas duas margens de sonho
Ficou a minha alma a chorar.
(Coimbra, rzeka Mondego i słowiki w
świetle księżyca; po obu stronach snu moja
dusza stoi i płacze).
2. Quando eu morrer, as rosas brancas/
Para mim ninguem as corte...
(Kiedy umrę, niech nikt nie ścina dla
mnie białych róż...)
3. Pod koniec XIX w. Eça de Queiros,
klasyk portugalskiego realizmu, w jednej
ze swych powieści wspomina o sensacji,
jaką stała się w Lizbonie pewna zbrodnia:
kobieta rozpruła nożem brzuch drugiej, w
bójkę wdali się ich mężczyźni i cały zaułek
„spłynął krwią”. Rzecz działa się w środo−
wisku śpiewaków fado...
4. Amalia da Piedade Rodriguez (1920−
1999) – pochodziła z ubogiej rodziny, za−
mieszkałej w nadrzecznej dzielnicy Lizbo−
ny. Świat poznał ją jako królową fado, naj−
wybitniejszą reprezentantkę tego gatun−
ku (ze względu na rangę przypisywaną
temu gatunkowi muzyki w kulturze portu−
galskiej, została uznana przez wielu za am−
basadorkę Portugalii). Wielokrotnie wy−
stępowała poza granicami kraju: Paryż,
Londyn, Rzym. Konkurowały z nią takie
znakomitości fado jak: Maria Fernanda,
Lucilla do Carmo czy Teresa Maria da No−
ronha. Spoczęła pierwotnie na cmenta−
rzu Prazeres w Lizbonie, a następnie jej
prochy przeniesiono do Narodowego Pan−
teonu w Lizbonie.
5. Wielką sławę w Europie zespół Ma−
dredeus zawdzięcza zapewne Wimowi
Wendersowi i jego filmowi „Lisbon Sto−
ry”. Członkowie zespołu tworzą muzykę
bardzo luźno nawiązującą do fado – znacz−
nie skromniejszą, nasyconą „cichym liry−
zmem”. Używają tekstów wysoce poetyc−
kich, ascetycznie wręcz prostych, prawie
surrealistycznych (pisze je głównie Pedro
Ayres Magalhăes). Gdy Teresa Salgueiro
sięga po tradycyjne fado („Guitarra” na
ścieżce dźwiękowej do ww. filmu), pozba−
wia je wybujałej uczuciowości i dramaty−
zmu, pozostawiając jedynie smutek, ocze−
kiwanie, zamyślenie, wsłuchiwanie się w
poranną ciszę Lizbony. Muzyka zespołu
postrzegana jest jako symbol uduchowie−
nia. Głębokie przeżycia wewnętrzne od−
biorców zapewniają perfekcyjnie przygo−
towany akustycznie występ, melodyjny
śpiew Teresy Salgueiro i pogłębione ba−
sem akustycznym brzmienie klasycznych

gitar, ozdobionych delikatnymi dźwięka−
mi płynącymi z syntezatorów. (Zespół już
od ponad dwudziestu lat czaruje swą no−
stalgiczną muzyką słuchaczy na całym świe−
cie. W ubiegłym roku gościł z koncertami
w Polsce – w Warszawie i Poznaniu).
6. Misia urodziła się w Porto, w rodzinie
muzyków i tancerzy, obecnie mieszka w
Lizbonie. Jej prawdziwe nazwisko brzmi
Susana Aguiar (pseudonim przyjęła po
przeczytaniu biografii Polki Michaliny
„Misi” Godebskiej – jednej z barwnych
postaci paryskiej bohemy, która żyła w la−
tach 1872−1950). Wniosła w tradycję śpie−
wania fado nowy oddech, ponadto wzbo−
gaciła je o teksty współczesnych poetów:
Fernanda Pessoa, Carlosa de Andrade. 43−
letnia Portugalka, występuje w wielu pre−
stiżowych salach koncertowych świata
(m.in. w paryskiej Olimpii, nowojorskiej
Town Hall, madryckim Palacio de Los Con−
gresos, tokijskim Cocoon Theatre i me−
diolańskim teatrze Piccolo), jest często na−
zywana następczynią wielkiej Amalii Ro−
drigues. Śpiewa o straconej miłości, o bólu
życia, o rozpaczy. Carlos Saura tak napisał
o Misi: „My, Hiszpanie jesteśmy jednocze−
śnie blisko i daleko Portugalii, naszego
bratniego kraju. Wśród wszystkich tych
rzeczy, które nas zbliżają jest muzyka.
Dorastałem z portugalskimi fado, sauda−
de. Kiedy Misia śpiewa, trafia prosto do
mojego serca. Ma to coś, co w moim kraju
nazywają duende, a co jest mieszanką oso−
bowości, talentu, głosu i – ponad wszystko
– delikatności i wrażliwości.”
7. Mariza stoi na stanowisku, że fado
musi się rozwijać, nie może zostać za−
mknięte w muzeum. Wzbudziwszy świa−
towy zachwyt, w roku 2001, otrzymała
prestiżową nagrodę BBC Radio 3 w kate−
gorii World Music. Ale jak sama mówi o
sobie − nie odkrywa niczego na nowo,
po prostu śpiewa. A głos jej zniewala siłą
magiczną, magnetyczną, wszechogar−
niającą. To głos o pięknej, diamentowej
barwie, niespotykanej sile, która głębo−
ko dotyka odbiorcy. Zaiste, fado to nie
tylko muzyka. Fado jest także, a może
przede wszystkim, uczuciem?
8. „Jesienią zauważyłem zbierające się
do odlotu jaskółki. Jedna przecież była zbyt
słaba, z pewnością nie odleci i zginie. Ale
może dobrzy ludzie ją uratują. Tak też jest
z nami, wszyscy potrzebujemy pomocy” –
śpiewa w pięknym fado Carlos do Carmo,
znakomity artysta, znany z występów tak−
że u nas (Sopot, w roku 1976).
n
Od redakcji: Na stronach 50−51 fotorepor−
taż z podróży do Portugalii.

Fado jest z pewnoci¹ jednym z najbardziej charakterystycz50
nych elementów kultury portugalskiej, bêd¹cym najczystszym wyrazem (najwierniejszym odbiciem) portugalskiej duszy. O ile
fado jest uznawane za narodowy
symbol, pamiêtaæ nale¿y, ¿e jest
to przede wszystkim gatunek
uprawiany w miastach i z folklorem portugalskim nie wiele ma
wspólnego.
Wród licznych teorii na temat
genezy fado, najbardziej rozpowszechniona g³osi, ¿e pochodzi
ono (przynajmniej fado z Lizbony)
od pieni Maurów, którzy zamieszkiwali dzielnice stolicy. Melancholia i smutek bij¹cy z ich muzyki
mia³y byæ podstaw¹ do powstania
fado. Przedstawiano fado równie¿
jako utwór wywodz¹cy siê z lundum – rytualnych piewów brazylijskich niewolników, wyra¿aj¹cych
smutek i têsknotê za utracon¹ ojczyzn¹, przybywaj¹cych na statkach portugalskich ¿eglarzy (pieñ
Amalii Rodriguez Czarna ³ód
opowiada o senzala – miejscu,

gdzie trzymano niewolników). Pocz¹tków gatunku dopatrywano siê
równie¿ w redniowieczu, przywodz¹c skojarzenia z twórczoci¹
minstrelów i bardów (analogie z
tematyk¹ utworów – dotyka³a wielu sfer ¿ycia: od mi³oci po satyrê
spo³eczn¹ czy polityczn¹ – obecna w fado). Fado najpierw pojawi³o siê w Lizbonie i Porto (piewane z najstarszych czêciach
miasta w tawernach czy kawiarniach, których wystrój ogranicza
siê do dwóch symboli fado: gitary
portugalskiej i czarnego szala),
nastêpnie zawita³o do Coimbry
(fado piewane wy³¹cznie przez
mê¿czyzn!) sta³o siê oficjaln¹ pieni¹ po¿egnaln¹ absolwentów
uniwersytetu).
Z tawern przenios³o siê fado do
klubów, uroczych kafejek i eleganckich restauracji w ekskluzywnych dzielnicach Lizbony. W ka¿dy wieczór prezentowane s¹ fado
show, podczas których s³uchacz
(odbiorca), wchodz¹c w klimat tej
muzyki, na d³ugo pozostaje pod
jej urokiem.
n
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Rozfalowana
ziemia
Jerzy S. ŁĄTKA

O książce na temat dziejów ruchu
szantowego w Polsce myślałem od XXI
Festiwalu Piosenki Żeglarskiej – Shan−
ties. Po trzechletnich przemyśleniach
rozpocząłem prace w połowie kwiet−
nia 2005 roku od wystukania w inter−
netowej wyszukiwarce hasła „szanty
historia”. Tak się złożyło, iż pierwsza,
z ponad 21 tysięcy pozycji była strona
internetowa ucznia szóstej klasy szko−
ły podstawowej, zamieszkałego w wo−
jewództwie podkarpackim. Zatem da−
leko od morza. W niej zaś:
Na wakacjach w roku 2003 byłem w
Charzykowych (miejscowość obok Chojnic).
Byłem tam, kiedy odbywał się festiwal szant:
występowało wiele zespołów, np.: Psia
Wachta, Róża Wiatrów, Stare Dzwony i
inne. Wsłuchałem się w muzykę i śpiew,
która mnie oczarowała jak śpiew syreny.
Od tej pory moim ulubionym gatunkiem
muzyki są szanty. I to trwa już prawie rok.
Ów uczeń pozostał dla mnie ano−
nimowy przez pełne pół roku, ale po−
równanie do śpiewu syreny mocno
zapadło w mą świadomość. Dla dwu−
nastoletniego chłopca rok życia to
szmat czasu. Ale i cała historia szant
w Polsce ma zaledwie nieco ponad 30
lat. Dla Kowala (Mirosława Kowalew−
skiego) szanty, stanowią istotny wymiar
jego dorosłego życia. Bowiem, jak sam
wyznał, w śpiewaniu żeglarskim od−
najdywałem swe tęsknoty i marzenia.

Nie było wtedy w domu prywatnych
paszportów. Przemierzać morza i
oceany mogłem wtedy raczej tylko w
pieśniach. Szanty dawały poczucie
wolności i przestrzeni. W śpiewie by−
łem na Kongo River, żegnałem Liver−
pool czy odwiedzałem Lowlands Low.
Tylko w ten sposób, w egzotycznych
tawernach śledziłem falowanie bio−
der Sally Brown, piłem rum z Johnem
Kanaką.
W czasach mojej żeglarskiej inicja−
cji w latach 1966−1970, nieznane było
jeszcze słowo szanta. Owszem, śpiewa−
liśmy po zajęciach na kursie na żegla−
rza czy sternika jachtowego, na sta−
żowym rejsie po Mazurach. Jak pa−
miętam najczęściej piosenki „Sokoły”,
„Czerwony pas”, „Murka”, „Eh ta Hel−
ba”, „W piwnicy mnie pochowajcie”.
No i jedną, przedwojenną piosenkę
jeszcze żeglarską – „Na pokładzie Za−
wiszy”.
Dziś internetowy „Śpiewnik szant,
piosenek żeglarskich i wszelakich in−
nych przez żeglarzy śpiewanych” za−
wiera 1367 utwory. Żeglarska ferajna
śpiewa setki rozmaitych piosenek, po−
spolicie zwanych szantami, zarówno
podczas rejsów „szuwarowych” jak i
morskich. Śpiewanie żeglarskich pio−
senek stało się także zjawiskiem po−
wszechnym podczas rozmaitych spo−
tkań i imprez towarzyskich, przede

wszystkim w tawernach żeglarskich,
których jest coraz więcej. Czegoś ta−
kiego przed 30 laty nie było. Ba, szan−
ty śpiewa ogromna rzesza „żeglarzy
szantowych”, z których część z cza−
sem naturalnie zaczyna żeglować i sta−
je się nawet żeglarzami morskimi.
Dawne szanty stanowiły element
niełatwego życia żeglarzy na wielkich
żaglowcach i praktycznie zanikły wraz
z nimi. Ułatwiały ciężką prace na po−
kładzie. Śpiewane zaś po pracy kubry−
kowe ballady wyrażały tęsknotę za lą−
dem, domem, ciepłem, kobietą. Dziś
w Polsce utwory te, wraz z bogatą ro−
dzimą twórczością, są elementem kul−
tury masowej. Stanowią treść życia ty−
sięcy fanów, w zdecydowanej większo−
ści ludzi młodych, poszukujących
swego miejsca w świecie, swojej drogi
w życiu. Często są alternatywą dla pust−
ki, beznadziei, nieraz działań głupich
i destrukcyjnych.
Tak się złożyło, że rozwój ruchu
szantowego toczył się obok mnie, ale
bez mego udziału. Owszem zetknąłem
się z piosenką żeglarską podczas kur−
su na sternika jachtowego i później,
w czasie rejsów morskich. Lecz od
dziesięciu mniej więcej lat, w miarę
regularnie, biorę udział w rozmaitych
szantowych spotkaniach. I nadal na−
dziwić się nie mogę kulturowym kon−
sekwencjom zjawiska szantymanii w

53
naszym kraju. Dziś dla mnie – z wy−
kształcenia etnologa, z pasji reporte−
ra i detektywa historii, ta fascynacja
szantami w Polsce jawi się jako przy−
goda gatunku homo sapiens, który −
wyręczając się słowami Marka Szuraw−
skiego – barwami i muzyką nieśmier−
telnego morza chce malować bogat−
szy, piękniejszy świat.
Lecz dzieje ruchu szantowego to
nie tylko treść życia ogromnej rzeszy
pasjonatów, to także przez nikogo nie−
przewidziane przemiany kulturowe.
Masowe imprezy szantowe w życiu lo−
kalnej społeczności odgrywają ważną
rolę. Zmieniają oblicza miast. W szcze−
gólności tych małych. „Łaziska Gór−
ne w drugi majowy weekend stają się
zupełnie innym miastem. Uśmiechnię−
te, wesołe, roześmiane i rozśpiewane.
Przebywając tu ma się wrażenie, że
ziemia faluje – i to wcale nie z powo−
du górniczych tąpnięć. Łaziska są wte−
dy żaglówką, która pokonując fale,
nic sobie nie robi z ewentualnego nie−
bezpieczeństwa, nastawia się na przy−
godę, a przede wszystkim na dobrą
zabawę”.
Myślę, że to wyrażone poetycko
przez Joannę Pasierbek „falowanie”
ziemi jest przyczyną rozkwitu popu−
larności piosenki żeglarskiej w na−
szym kraju. Na skalę niespotykaną w
żadnym innym kraju. Bowiem w Pol−
sce co roku organizowanych jest
ponad 100 festiwali i imprez szanto−
wych, na których posłuchać można
różnych zespołów z kraju i zagrani−
cy.. W 2005 r. imprezy o randze festi−
walu szantowego odbywały się od
Świnoujścia nad morzem (WIA−
TRAK) do Łazisk Górnych (ZĘZA) −
na samym południu Polski. Na liście
szantowych, festiwalowych ośrodków
znalazły się tak bardzo różne wielko−
ścią i charakterem miejscowości jak:
Tychy, Kraków, Wrocław, Białystok,
Łódź, Kielce, Szydłowiec, Tarnów,
Gdynia, Zegrze, Sława, Kunice, Nie−
dzica, Gliwice, Polańczyk, Szczecin,
Strzelce Krajeńskie, Mierzyn, Iława,
Sandomierz, Giżycko, Mrzeżyno,
Charzykowy, Bełchatów, Długie, Bę−
dzin, Warszawa, Radom, Katowice,
Kędzierzyn Koźle, Wdzydze Kiszew−
skie, Częstochowa, Rzeszów.

Jestem przekonany, że tylko pro−
blemy finansowe i organizacyjne spo−
wodowały, iż nie są kontynuowane
festiwale w innych miejscowościach,
w których istniały w latach poprzed−
nich. A lista tych miejscowości jest
też spora: Znalazły się na niej: Żagań,
Olkusz, Białogóra, Dąbki, Konin
(Złota Szekla), Kołobrzeg, Lubliniec,
Międzychód, Olsztyn, Sława Śląska,
Tuchola, Węgrów, Złocieniec, Stalo−
wa Wola.
W tych festiwalach wzięły udział set−
ki wykonawców, uczestniczyły dziesiąt−
ki tysięcy szantyfanów. Polska szanty−
mania jest chyba jedyną manią, któ−
rej ulegają tak małolaty jak i sześdzie−
sięciolatkowie.

Dla Giżycka, ważnego ośrodka
żeglarstwa śródlądowego, Międzyna−
rodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej
i Morskiej SZANTY W GIŻYCKU stał
się jedną z najważniejszych imprez,
bodaj jedyną imprezą kulturalną w
Giżycku o znaczeniu ponad lokalnym
− jak napisano w oficjalnym, interne−
towym informatorze o mieście.
Stołeczny, królewski Kraków nie
może narzekać na brak prestiżowych
imprez. Mimo konkurencji, corocz−
ne edycje Festiwalu Piosenki Żeglar−
skiej SHANTIES – zdaniem prezyden−
ta miasta Jacka Majchrowskiego −
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uczyniły Kraków miejscem, gdzie oży−
wa historia dawnych żaglowców, gdzie
się spotykają legendarni szantymeni,
marynarze i poeci, miłośnicy szant i
żeglowania z całego niemal świata.
Ruchowi szantowemu nie oparła
się nawet Jasna Góra. Od 2005 r. or−
ganizuje się tu Jasnogórskie Spotka−
nia Szantowe, towarzyszące Piel−
grzymce Żeglarzy.
Narodziny ruchu szantowego w
Polsce i jego rozwój to dla etnologa
temat fascynujący. Zjawisko w takim
wymiarze nie występuje nigdzie na świe−
cie. Zwrócił na to uwagę najwybitniej−
szy chyba szantowy autorytet II poło−
wy XX wieku, Stan Hugill. Już podczas
mojej pierwszej wizyty w Polsce, w lu−
tym 1987 r. wielce mnie zdziwiło żywe
– szczególnie u młodzieży – zaintere−
sowanie marynarską pieśnią, a przede
wszystkim szantą – napisał w pierwszym
zdaniu swej przedmowy do książki Je−
rzego Wadowskiego. Opinię potwier−
dził Iwe van der Beek, wiceprezydent
Shanty and Seasong Association pod−
czas konferencji prasowej XXIV Festi−
walu Piosenki Żeglarskiej SHANTIES.
W krajach o bogatej morskiej prze−
szłości dba się o kultywowanie mu−
zycznego folkloru morskiego. Czynią
tak wybrane, państwowe instytucje,
powołane w tym celu stowarzyszenia.
Jak podkreślają bywalcy europej−
skich festiwali szantowych – średnia
wieku uczestników tych imprez „oscy−
luje około pięćdziesiątki”. W Polce,
mimo obecności silnej grupy dojrza−
łych szantymaniaków, z pewnością
nie przekracza 25 lat.
Grupowe śpiewanie szant jest jed−
nym z istotnych elementów polskie−
go żeglarstwa rekreacyjnego. Jest to
zjawisko nieznane w świecie: Pamię−
tam, jaką sensację wywołałem kiedyś,
gdy po regatach Mackinac Race (333
mm z Chicago do wyspy Mackinac)
wyciągnąłem z jachtu gitarę i zagra−
łem kilka „szant” – napisał mi Krzysz−
tof Malinowski, jeden z animatorów
polonijnego ruchu szantowego. – W
regatach brało udział 300 jachtów z
wieloosobowymi załogami... Byłem
jedyny, który miał ze sobą gitarę...
Czy coś takiego mogłoby się zdarzyć
np. na Mazurach...?

„Rozfalowana ziemia” to opowieść
o dziejach ruchu szantowego w Pol−
sce. Lecz pamiętam, że zjawiska kul−
turowe są dziełem konkretnych lu−
dzi. Stąd opowieść o szancie, która
zmienia świat, która powoduje, iż sta−
je się on rozśpiewany, falujący rado−
ścią wspólnego przeżywania, będzie
opowieścią o epizodach życia i pasji
dziesiątków ludzi naznaczonych
przez szantę w różny sposób.
Szanta naznaczyła również uko−
chane me miasto. Od kilkunastu lat
powtarza się teza, iż Kraków stał się
stolicą polskiej szanty. Poeta−szanty−
men Jerzy Porębski śpiewa Zabiera−
my Kraków w ten rozśpiewany rejs.
Ba, w 1987 r. Tony Davis, organiza−
tor festiwalu szantowego w Liverpo−
olu, miał stwierdzić, iż Kraków stoi
przed szansą zdobycia miana świato−
wej stolicy szanty. Oczywiście za
sprawą festiwalu, który Stan Hugill
ocenił za najlepszy, z jakim się kiedy−
kolwiek zetknął! Pytanie – dlaczego
właśnie Kraków wyrósł do tej roli? –
dodatkowo mobilizowało mnie do
reporterskich poszukiwań.
Praca nad każdą książką jest dla
mnie zawsze przygodą, żeglugą po ko−
lejnych tematach i przede wszystkim
tej żegludze poświęcałem życie. Wła−
śnie kolejne książki powodowały, iż
zaniedbywałem swoje żeglarstwo.
Pierwszy raz pasja pisania zjednoczyła
się z tęsknotą za morskim powiewem.
Pozostaje mi tylko zaprosić do
wspólnej podróży w szantową rzeczy−
wistość. Dla mnie jest to podróż wspa−
niała.

Małe, ciche
epitafium
dla Iwony
Nagłe targnięcie Thánatosa
łańcuchem sekund, godzin, lat,
wyrywa ze mnie którąś z osób,
co trwale wrosły w moje „ja”.
Jak dalej żyć z bolesną szramą,
po cóż się czołgać w dalsze dni,
wszak tam nie będzie już tak samo,
choć wszyscy mówią,
że – „c'est la vie”...
A ja wciąż nie widzieć nie potrafię
tej tęczy, przez pryzmat snutej łez,
więc śnię swe ciche epitafium,
gdyż tylko takie miewa sens.
I pragnę poznać smak objawień,
co wrócić mogą
słów twych dźwięk,
więc śnię swe małe epitafium,
ciche... tak ciche jak mój lęk...
Ruskiej ruletki bożych zrządzeń
(w której komorze czyha los?)
nie śmiem oceniać ni osądzać,
choć znów tak nagle zniknął ktoś...
Sens tego poznać – trud daremny –
wiruje poziom, pada pion,
a układ zmiennych
– wciąż niezmienny

JERZY S. ŁĄTKA
[cdn]

i wszyscy mówią
– „the show must go on”...

dr Jerzy S. £¹tka z Krakowa jest

A ja wciąż nie widzieć nie potrafię

etnologiem i orientalist¹, autorem kil-

tej tęczy, przez pryzmat snutej łez,

kunastu ksi¹¿ek, w przewa¿aj¹cej

więc śnię swe ciche epitafium,

mierze powiêconych tematyce tu-

gdyż tylko takie miewa sens.

reckiej. Tekst jest fragmentem ksi¹¿-

I pragnę poznać smak objawień,

ki, przewidzianej do wydania z koñ-

co wrócić mogą słów twych

cem roku 2006, wynikaj¹cej z prywatnych zainteresowañ autora.
red.

dźwięk,
więc śnię swe małe epitafium,
ciche... tak ciche jak mój lęk...
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Jeszcze wciąż...

m³odych twórców i wykonawców
jego w³asnych utworów, nad który-

Coraz częściej już noce bezsenne,

mi, z racji wykonywanego przez sie-

uwiąd uczuć i rozmów zdawkowość,

bie zawodu  od lat jest instrukto-

coraz bardziej złudzenia daremne

rem w Krapkowickim Domu Kultu-

i to życie, to życie nerwowe...

ry  sprawuje artystyczn¹ opiekê.

Ale jeszcze snujemy na jawie

Na scenie wykonuje wy³¹cznie

wizje dziwne, co rwą się ku chmurom,

w³asne piosenki. Do najwa¿niej-

wciąż umiemy zaprzedać się sprawie,

szych swych osi¹gniêæ artystycz-

co niewartą wyprawki jest skórą...

nych zalicza miejsce w Z³otej Pi¹tce Ogólnopolskiego Przegl¹du

Jeszcze tyle w nas pragnień gorących,

Piosenki Autorskiej OPPA 2005.

jeszcze chciwe przestrzeni
wciąż nogi,
choć przebyły już dni naszych słońca
spory szmat naznaczonej im drogi...
Jeszcze trwamy wśród
przymgleń i marzeń,
jeszcze chcemy się wspinać
– nie: schodzić...
choć na młodość już pewnie

Jerzy Sagasz

Prócz tego bywa³ nagradzany i zdobywa³ wyró¿nienia na wielu innych

rocznik 1957, z wykszta³cenia fi-

imprezach, takich jak choæby Ogól-

lolog polski, z zami³owania poeta,

nopolski Festiwal Piosenki Stu-

bard, nauczyciel. Poezja towarzy-

denckiej £ykend we Wroc³awiu czy

szy ca³emu jego dotychczasowe-

ogólnopolskie przegl¹dy piosenki

mu ¿yciu. W miarê swych si³ i mo¿-

poetyckiej w Olenie czy Lubliñcu.
red.

liwoci stara siê uwra¿liwiaæ na ni¹

zbyt starzy,
ciągle jeszcze na starość za młodzi...

Amoralne amoroso

Coraz częściej schodzimy w niziny,

Wśród szarości i rozmazań

Wśród niewiary, niepewności

gdzie czas trzeba pieniądzem

codziennego bytowania,

miejsca ego w egzystencji,

zabijać,

w zgiełku kazań i przykazań

pośród lęków i skrytości,

miast – na kogoś – coś ciągle liczymy...

o wartościach w sensie trwania,

oziębłości, impotencji…

i to życie, co chyłkiem tak mija.

pośród krucjat i chorągwi,

Wśród nakazów i zakazów,

Ale jeszcze w nas są żywe treści,

póz i przemów teatralnych,

wszechobecnych tak nachalnie,

myśli głębia, jak Bóg wszechznacząca,

gdy na trwogę wciąż ktoś trąbi,

norm, pryncypiów, drogowskazów,

wciąż możemy losowi obwieścić

rodzi się paradoksalne...

wciąż trwa dziwnie niezniszczalne...

Amoroso amoralne,

Amoroso amoralne...

nasze credo, rebelią pachnące...
Jeszcze tyle w nas pragnień gorących,

gdzie seks niemal namacalny,

jeszcze chciwe przestrzeni wciąż nogi,

gdzie, z perwersji małą dozą,

Wśród obłudy i cynizmu,

choć przebyły już dni naszych słońca

żądne żądze cię nachodzą,

hipokryzji, bigoterii,

spory szmat naznaczonej im drogi...

a w powietrzu wisi chuć,

komunałów i truizmów,

Jeszcze trwamy wśród

więc hormony w sobie wzbudź!

blichtru, tynku i draperii...

Amoralne amoroso,

Pośród paranoi dzieci −

słowotwórczą wieje grozą,

kaznodziei oszalałych,

gdy wyłapiesz sens fatalny:

fundamentalizmom przeciw,

„amor” jest od... „amoralny”...

przetrwa, cudem ocalałe...

przymgleń i marzeń,
jeszcze chcemy się wspinać
– nie: schodzić...
choć na młodość już pewnie
zbyt starzy,
ciągle jeszcze na starość za młodzi...

Zaś największy w tym jest wic −
od „moralny” – nie ma ni

Amoroso amoralne...

n
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z Radzynia Podlaskiego

Koncert
dla Mańka
Kiedy planowaliśmy ten koncert li−
czyliśmy na to, że dochód z niego bę−
dziemy mogli przeznaczyć na rehabili−
tację Mańka. Stało się inaczej. Umarł
31 października 2006 roku wskutek ob−
rażeń odniesionych podczas wypadku
samochodowego kilka dni wcześniej.
Mariusz Kozioł „Maniek”, był muzy−
kiem, wokalistą (Są Gorsi), aktorem (Te−
atr A), stroicielem fortepianów, dobrym
człowiekiem, naszym przyjacielem. Kon−
cert w Radzyńskim Ośrodku Kultury i
Rekreacji był poświęcony Jego pamięci,
nosił tytuł „Wszystko tak będzie jak ma
być” i nie był smutny. Miał charakter
konsolacji. Cieszyliśmy się z tego, że dane
nam było w życiu spotkać Mariusza. On
bardzo lubił przyjeżdżać do Radzynia.
Grywał tu z Jackiem Musiatowiczem, z
zespołami NA POCZEKANIU, GRAJ
STASIEK, SĄ GORSI, NIC WIELKIEGO.
17 listopada na deskach Oranżerii
zagrali Jan Kondrak, Jacek Musiatowicz
z towarzyszeniem Huberta Szwaja i
Marcina Zylika, Olo Dorociński z Mar−
cinem Kiełbasą, Milena Madziar, Mag−
da Sójka, Tomek Hapunowicz, Maciek
Turkowski oraz zespoły Dzień Drogi
Stąd z Dominikiem Rogalskim (pomy−
słodawcą koncertu), Nic Wielkiego i
Balkan Sevdah. Koncert prowadził
Adam Świć. Cały dochód został prze−
znaczony na rzecz rodziny Mańka.
ADAM ŚWIĆ

Jacek Musiatowicz

Widzę Twą twarz i nie boję się
Jak wledy gdy bałem się bać

xxx
Zawsze kiedy słucham bzdur
Że miłość po kres
Jestem mdłym odbiciem
własnych serc
W lustrze coś poruszy mnie
Czyjś uśmiech czy gest
Wszystko czego brak tam
właśnie jest
Stoję sam przed dołem swym
Fundament ten sam
Tylko oczy błyszczą wokół bram
Mam nadzieję spotkać Cię
Przytulić Twój stan
Kiedy tylko bóg zakręci kran
Tak dzisiaj już wiem
Wiem bo jesteś ze mną
Zawsze tam gdzie nie ma nic
Jest tylko mój sen
Gdzieś pod Twoją ręką
Obstukuje wszystkie drzwi
Do serca
Drzwi do serca
Przyjdę by spotkać się z tobą
Z tą różą co płonie jak świat

Zawsze kiedy widzę noc
Tą czerń którą znasz
Taką w której nie ma żadnej z gwiazd
Pamięć Twoich oczu jest
Jest światło wśród dnia
W krąg pozwala
widzieć kochać trwać
Przewinięty w ciasny koc
Jak dziecko przed snem
Staram się pamiętać każdy dzień
Wszystko co zabierze mi
Gdy z ran wyjmie cierń
Będę się potykał będę szedł
Tak dzisiaj już wiem
Wiem jak pachnie ziemia
Ona drugim domem mym
Jak antyk pod szkłem
Jak wytarty schemat
Obłapuje nas i kpi
Od serca
Kpi od serca
Przyjdę by spotkać się z tobą
Z tą różą co płonie jak świat
Widzę Twą twarz i nie boję się
Jak wledy gdy bałem się bać
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Na ulicach
Mandelsztama...
Teresa DROZDA

Bardzo szczerze muszę przyznać, że
miałam wątpliwości. I to niemałe. Przez
6 godzin (trasa Warszawa–Szczecin) stu−
kot kół pociągu wystukiwał mi w głowie
pytanie za pytaniem. Wątpliwość za wąt−
pliwością. Czy gitarowe kompozycje
sprzed 25 lat sprawdzą się w aranżacji na
40 instrumentów? Czy poezja Mandelsz−
tama nie zostanie „przykryta” muzyką?
Dlaczego tak wiele osób ma taki senty−
ment do tych utworów?
Czy głos Ryszarda Leoszewskiego od−
powiednio mocno i wyraźnie zabrzmi na
tle orkiestry? Czy nie sparaliżuje go tre−
ma? Czy wszystko razem nie będzie aby
zbyt patetyczne?
Do Szczecina, poza sympatią do bo−
hatera wieczoru – Ryszarda Leoszewskie−
go – przyciągnęła mnie „wielopiętrowa”
historia tego projektu. Ryszard Leoszew−
ski obok opisuje swoje emocje, nie wspo−
mina jednak o tym, że Marek Sztark –
obecny dyrektor Opery na Zamku – w
spektaklu Teatru Kana z 1982 r. grał Osi−
pa Mandelsztama. Wiedziałam też, że ten
koncert ściąga do Szczecina także innych,
dziś rozsianych po świecie, aktorów Kany.
Przyznać więc muszę, że bardziej niż
sam koncert interesowała mnie właśnie
owa historia. Wspomnienia jej uczestni−
ków. Ich bardzo silna pamięć o „tamtym”
sprzed 25 lat. Tak silna, że dziś, w nowej,
kapitalistycznej rzeczywistości, ma siłę by
wykreować zupełnie nowe, niekomercyj−

ne, do wspomnianej rzeczywistości nie−
przystające, wydarzenie artystyczne. Wy−
darzenie, które jeszcze przed swoim
„zmaterializowaniem” wywołuje dreszcze
podniecenia, lawinę wspomnień, łzy w
oczach.
Punkt ciężkości mojego zainteresowa−
nia (nieco) się zmienił, kiedy wysłucha−
łam próby generalnej.
Jak wszyscy zaangażowani w projekt
„Ulica Mandelsztama” dałam się porwać.
Unieść. Na równi przez muzykę jak i przez
słowa. I już tylko „trzymałam kciuki”, żeby
wszystko dobrze poszło.
I poszło. Nadspodziewanie. Albo. Tak
jak się spodziewaliśmy (my, zaangażowa−
ni). Wątpliwości znikły. Tak po prostu.
Zaś w głowie zamigotało jedno słowo.
Słowo, które jest odpowiedzią na wszyst−
kie postawione wcześniej pytania. Słowo,
które jest (patetyczną przyznaję, ale i je−
dyną) recenzją koncertu. Moją recenzją.
PRAWDA. Sama prawda.
Przez kolejnych 6 godzin (trasa Szcze−
cin–Warszawa) usiłowałam sobie wyobra−
zić jakby to było gdyby „Ulicę Mandelsz−
tama” Ryszarda Leoszewskiego połączyć
z „Ulicami Mandelsztama” Elżbiety Ada−
miak... Mimo, że minęło 12 lat, nadal we
mgle pamięci majaczy mi koncert (spek−
takl), w którym Elżbieta Adamiak i Miro−
sław Czyżykiewicz śpiewali wiersze Osipa
Mandelsztama. Miało to miejsce w olsz−
tyńskim Teatrze im. Stefana Jaracza, w

lipcu 1994 r., podczas 21. Spotkań Zam−
kowych „Śpiewajmy Poezję”. Większość
piosenek do tamtego spektaklu skompo−
nowała Elżbieta Adamiak. I to jej fascy−
nacja Mandelsztamem spowodowała, że
powstał. Potem miała być płyta, ale rze−
czywistość...
Mam wielką nadzieję (a momentami
nawet pewność), że podobnie jak wi−
dzom i aktorom Teatru Kana w 1982r
wiersze Mandelsztama z muzyką Ryszar−
da Leoszewskiego głęboko wryły się w pa−
mięć, tak i o swoich czule pamięta Elżbie−
ta Adamiak oraz kilkuset widzów, którzy
12 lat temu mieli szansę ich posłuchać.
Skoro więc, wbrew rzeczywistości, w
Szczecinie siły i środki zaprzęgnięto w służ−
bę sztuki i pamięci, podobna rzecz zda−
rzy się i w Łodzi? A może obie pamięci,
obie prawdy i oba "mandelsztamy" uda
się połączyć? Wizjoner−manager pilnie
poszukiwany!
Mam wielką nadzieję (a momentami
nawet pewność), że gdzieś jesteś...
n
Lista utworów Ulicy Mandelsztama  Szczecin, 5 listopada 2006 r.
1. Mo¿e to jest z ob³êdem igranie
(przek³. Stanis³aw Barañczak),
2. ¯ycie spad³o niemym b³yskiem
(przek³. Tadeusz Nyczek),
3. Jak Czarny Anio³ (przek³. Gina
Gieysztor),
4. Gdzie mam siê podziaæ (przek³.
Stanis³aw Barañczak),
5. Ostatnia wieczerza (przek³.
Stanis³aw Barañczak),
6. Trwa³ dzieñ o piêciu g³owach
(przek³. Stanis³aw Barañczak),
7. Twoje w¹skie ramiona (przek³.
Stanis³aw Barañczak),
8. Nie to nie ¿adna migrena (przek³.
Stanis³aw Barañczak),
9. Nie motylem m¹czystym i bia³ym (przek³. Stanis³aw Barañczak),
10. Tylko jedno pragnienie (przek³.
Stanis³aw Barañczak),
11. Jeszcze jeden toast (s³. Anna
Achmatowa, przek³. Eugenia Siemaszkiewicz),
12. Wypijê za wojenne astry
(przek³. Stanis³aw Barañczak),
13. Mieszkanie milcz¹ce jak papier
(przek³. Maria Leniewska),
14. Do ust chcia³bym podnosiæ tê
zieleñ (przek³. Stanis³aw Barañczak),
15. Prosto z mostu mówiæ bêdê
(przek³. Maria Leniewska),
16. Ksi¹¿ki tylko dziecinne czytywaæ (przek³. Maria Leniewska).
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Mój Mandelsztam
Ryszard LEOSZEWSKI

1980−1984
Pierwszy raz spotkałem się z Mandelsz−
tamem dzięki Zygmuntowi Duczyńskie−
mu. Komponując pierwsze cztery, czy
pięć piosenek do przedstawienia Teatru
Kana poznałem Osipa – jako poetę i czło−
wieka. Nie twierdzę, że zrozumiałem
wtedy całą jego poezję, ale znalazłem w
tych wierszach coś, co mnie urzekło.
Graliśmy koncerty z Jego tekstami, choć
nazwiska Mandelsztam lepiej było gło−
śno nie wypowiadać. I ta poezja we mnie
wrosła. Zamieszkała we mnie. Tylko, że
wtedy jeszcze tego nie wiedziałem.
Dalej
Olcha pachnie świeżym chlebem i
ściętym żytem. Świerk ma delikatne, le−
ciutkie drewno z malutkimi, śmieszny−
mi oczkami sęków. Sosna, poczciwa,
pracowita sosna z dużymi sękami, przy−
pominającymi, że tu był początek cze−
goś nowego, z wyraźnie zaznaczonymi
granicami twardzieli i bieli.
Nawet tam, w stolarni, słyszałem w
głowie Jego poezję. Czułem, że wier−
sze Osipa Mandelsztama pachną
żywicą. Pachną również ludzkim po−
tem i powiewem śródziemnomorskiej
wiosny, grzybem schowanym w szczeli−
nach murów i gorącą duchotą letniej
łąki. Tak. Chciałem, żeby tak pachnia−
ła moja muzyka.
I jeszcze dalej
Pracując na jednej z maszyn obcią−

łem sobie opuszek środkowego palca
lewej ręki. Wystraszyłem się, że to już
koniec, że nigdy nie będę mógł grać. I
to właśnie Mandelsztam uratował mnie,
jako muzyka. Musiałem dokonać wybo−
ru: być stolarzem i czasami uprawiać
muzykę, czy być muzykiem i czasami
uprawiać stolarstwo?
Wciąż gram.
Marzec 2006
Muszę się w końcu zmierzyć z pyta−
niem: dlaczego właśnie Mandelsztam?
Choć to pytanie i zaraz odpowiedź, usły−
szałem już rok wcześniej z ust pani ku−
stosz pewnej szczecińskiej biblioteki.
Tak tą rozmowę zapamiętałem: „...Ry−
siu, po co ci ten Mandelsztam? Dlacze−
go właśnie jego wybrałeś? Zostaw go!
Chcesz się taplać w tym błocie, w tych
łagrach...? Po co to znów wywlekać, nie
ma weselszych, polskich poetów?...”
Trochę ochłonąłem i pomyślałem –
Owszem, wielu jest poetów. Tych wesel−
szych może mniej, ale znalazłoby się
paru. Tylko, że to nie ja wybrałem Man−
delsztama. To On mnie wybrał!
Kwiecień 2006
Wieczory wcale nie są jeszcze takie
ciepłe. Ale jest wiosna, już pachnie, już
świat budzi do życia i moje pieśni. One
żyją ze mną i we mnie ćwierć wieku.
Inaczej mówiąc (wcale nie prościej)
połowę mojego życia... Czy mogę je
zostawić na dłużej? Nie mogę!

Wraz z nowym wyzwaniem przyszły
też nowe utwory. I radość kompono−
wania. Chyba więcej teraz w moich pie−
śniach światła, pogody, zachwytu.
Czy to wciąż ten sam Mandelsztam?
I ja − czy jestem ten sam? Ile jest w na−
szym wspólnym trwaniu konieczności,
a ile przypadku?...
Później
Dlaczego Mandelsztam? Czemu nie
rzuciłem go, gdy skończyła się współ−
praca z Kaną? Odpowiedź wciąż taka
sama – to On nie rzucił mnie. Tak wła−
śnie czasem jest... i trudno to wytłuma−
czyć. To niezwykły poeta. Ale dlaczego
on? Czy na takie pytania w ogóle moż−
na odpowiedzieć? To chyba trochę jak
z miłością. Można długo mówić o zale−
tach ukochanej osoby, a i tak nie da się
odpowiedzieć, dlaczego kochamy?
Wciąż
...Książki tylko dziecinne czytywać,
Myśli tylko dziecinne hołubić,
Wszystko wielkie gdzieś w dali pogubić,
Z głębin smutku się wciąż wydobywać...
... zawsze. Teraz już to wiem.
(wiersz Osipa Mandelsztama z 1908
roku w przekładzie Marii Leśniew−
skiej)
n
Od redakcji: Tekst Ryszarda Leoszewskie−
go powstał na potrzeby „Klakiera” – magazy−
nu muzycznego Opery na Zamku w Szczecinie.
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Drogi Wolności
– Potęga Smaku
Jan KONDRAK

Na ćwierćwiecze powstania NSZZ
„Solidarność” pierwszy zareagował
Lublin.
Ten sam Lublin, który 25 lat temu
zagrał w lipcu preludium do Sierp−
nia 80. Zareagował koncertem z de−
dykacją. Moim pomysłem było by dać
wydarzeniom historycznym w Polsce
szerszy kontekst – globalny.
Solidarność wszak miała w rezul−
tacie globalny zasięg. Inne założenie
jakie przyjąłem to:
– wykonanie wszystkich piosenek
w tłumaczeniach, często nowych,
specjalnie dla potrzeb widowiska;
– przygotowanie jednego zespołu
akompaniującego (na bazie muzy−
ków Federacji);
– konieczność oprawy multime−
dialnej w postaci dwóch telebimów,
gdzie pojawiły się fragmenty filmów
dokumentalnych dotyczących spraw
poruszanych w pieśniach i wizerunki
autorów.
Sukces premiery był na tyle duży, że
do końca roku trzeba było rzecz po−
wtórzyć jeszcze pięciokrotnie.
Koncert „Drogi Wolności – Potęga
Smaku” wyprodukowało Akademickie
Centrum Kultury „Chatka Żaka” i Lu−
belskie Centrum Kultury.
Autorem scenografii i oprawy
multimedialnej jest Rafał Koza Ko−
ziński.
n

DROGI WOLNOCI  POTÊGA SMAKU
Koncert fina³owy festiwalu OGRODY PIOSENEK
14 maja 2005
Produkcja: ACK Chatka ¯aka, Lubelskie Centrum Kultury
Scenografia i oprawa multimedialna: Rafa³ Koza Koziñski
Scenariusz i re¿yseria: Jan Kondrak
Jako, ¿e rzecz siê raczej nie powtórzy w tym sk³adzie
proponujê zarchiwizowaæ ramówk¹ koncertu:
1. Karol Wojty³a Niech Zst¹pi Duch Twój, wyk. Federacja
2. Bob Dylan Odpowied idzie z wiatrem, wyk. Marek Ga³¹zka
3. Joan Baez Dona dona, wyk. Magdalena Celiñska
4. U2 Krwawa Niedziela, wyk. Maciej Olechnowicz
5. Bertold Brecht Balada o guziku, wyk. Jola Sip
6. Leonard Cohen Marsz zdobyæ Manhattan, wyk. Mariusz Oziu Orzechowski
7. Sting Rosjanie, wyk. Jan Kondrak
8. Karel Kryl Motyl, wyk. Marek Andrzejewski
9. Lluis Llach Stary Sizet, wyk. Piotr Selim
10. Peter Gabriel Bico, wyk. Jaros³aw Chojnacki
11. Jacek Kleyff ród³o, wyk. Micha³ Kincel
12. Jan Krzysztof Kelus Piosenka o Jacku Staszelisie, wyk. Dominik Rogalski
13. Georges Brassens mieræ za idee, wyk. Jacek Musiatowicz
14. W³odzimierz Wysocki Konie Narowiste, wyk. Emilian Kamiñski
15. Andrzej Garczarek Przyjació³ nikt nie bêdzie mi wybiera³
16. John Lennon Wyobra sobie, wyk. Piotr Selim
17. Jan Kondrak Pieñ Dzwonu Wolnoci
18. Zbigniew Herbert Potêga Smaku, wyk. Marcin Ró¿ycki
19. Bu³at Okud¿awa Modlitwa. Francois Villon wyk. Marian Opania
20. Edward Stachura Ogród Wisz¹cy, wyk. Marek Ga³¹zka i wszyscy
21. Jacek Kaczmarski Ob³awa  telebim
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KLECHDY LUBELSKIE
Jan KONDRAK

Klechdy to stare podania, legendy
związane z danym regionem. Nazwa
oddaje „patynę”, na której nam zale−
żało, bo sięgamy wstecz aż do Jana Ko−
chanowskiego. W przypadku tego kon−
certu, tego widowiska muzycznego,
chodziło nam o przybliżenie twórczo−
ści sławnych literatów związanych z
Lubelszczyzną. Twórczości, a nie bio−
grafii. Nie należało zatem spodziewać
się opowieści o tym, który z nich czę−
ściej chadzał do zamtuza niż do kościo−
ła, choć jakieś ciekawostki z życia oczy−
wiście podaliśmy. Pokazaliśmy utwory
takie, które świadczą o historii Lubelsz−
czyzny, jej życiu codziennym i klimacie.
Tak jest np. w utworze Sebastiana Klo−
nowica, wielokrotnego burmistrza Lu−
blina, ambitnego na całą Europę po−
ety. Podaliśmy dwie piosenki do niepo−
dręcznikowych tekstów Bolesława Le−
śmiana, który tworzył w Hrubieszowie
i Zamościu. Leśmian powinien być pod−
stawą dumy naszej, bo przez wielu uwa−
żany jest za najwybitniejszego liryka w
historii Polski. Pan na Rejowcu i Sienni−
cy Różanej – Rej Mikołaj został zaśpie−
wany nie jako rubaszny figlarz, a jako
osoba zdumiona ludzkim nienasyce−
niem – jakaż ciekawa była wtedy polska
mowa. Do sielskiej zabawy zapraszały,
każda na swój sposób, pieśni Szymona
Szymonowica (twórca Akademii Zamoj−
skiej), Wincentego Pola i Jana Kocha−

nowskiego. Fantastyczny talent Kajeta−
na Koźmiana z pobliskich Piotrowic
objawił się w piosence Do Kochanki.
Niebieski patron Końskowli, Franciszek
Kniaźnin ukazał sie się jako zakochany
lunatyk. Za Józefem Czechowiczem przy−
szła do nas dynamiczna, ciekawa świata
– wczesna młodość. To na jego grobie
odprawiali jasełka poetyckie studenci
KUL Edward Stachura i Kazimierz Grześ−
kowiak. Tu zaczynały się ich legendy ar−
tystyczne. Dobrze jest uzmysłowić sobie,
że Karol Wojtyła był tyle samo wykła−
dowcą na KUL ile papieżem. Tutaj też
powstawały jego wiersze. Jeden z nich
przypłynął zatem do nas, na muzycznej
fali, w ten legendowy wieczór.
Powstało dziesięć kompozycji specjal−
nie do tego widowiska. Autorami muzy−
ki są Marek Andrzejewski i Piotr Selim z
Federacji. Charakterystyczne jest, że
dawna motywika często egzystuje w utwo−
rach z elektrycznym brzmieniem współ−
czesności. Większość utworów wykonali
federacyjni śpiewacy – oprócz kompo−
zytorów – Jola Sip i Jan Kondrak. Pięk−
na scenografia autorstwa Rafała Koziń−
skiego zbudowana została z wykorzysta−
niem najstarszego widoku Lublina, wy−
konanego przez szwedzkiego szpiega.
Kontury budowli podkreślono różnoko−
lorowymi farbami fluorescencyjnymi, co
przy każdej zmianie świateł dawało efekt
ruchomości obrazu. Ponadto niektóre

zwieńczenia budowli powtórzono w
postaci kubicznych standów na scenie,
pomiędzy muzykami. Powstało wraże−
nie, że śpiewamy na dachach starego
miasta. Proscenium obwarowano pali−
sadą pochodni. Kilkakrotnie tempera−
turę utworu podnosili sztukmistrzowie
Fireshow. W lirycznych utworach brała
udział para tancerzy.
n

KLECHDY
LUBELSKIE
Widowisko estradowe
Premiera: 16 czerwca 2006, w
muszli koncertowej Ogrodu Saskiego
w Lublinie. Koncert w ramach festiwalu Ogrody Piosenek.
Scenariusz i re¿yseria: Jan Kondrak.
Scenografia: Rafa³ Koza Koziñski.
Muzyka: Marek Andrzejewski, Piotr
Selim, Jan Kondrak.
Teksty: Sebastian Klonowic, Miko³aj Rej, Jan Kochanowski, Szymon
Szymonowic, Franciszek Knianin,
Kajetan Komian, Wincenty Pol, Boles³aw Lemian, Józef Czechowicz,
Karol Wojty³a, Edward Stachura, Kazimierz Grzekowiak.
Prowadzenie: Gra¿yna Ruszewska.
piewali: Jola Sip, Marek Andrzejewski, Piotra Selim, Jan Kondrak, Borys Somerschaf, Wokalny Zespó³ Mêski Kairos.
Grali: Katarzyna Wasilewska
(skrzypce), Marek Andrzejewski (gitara akustyczna), Piotr Selim (instr. klawiszowe), Krzysztof Nowak (gitara basowa), Tomasz Deutryk (perkusja).
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Pastorałka
z Chorzowa

O mnie
Magdalena KRZYWDA

Jeśli ktoś zapytałby mnie co jest dla
mnie najważniejsze, to w każdej chwi−
li i na każdym etapie swojego życia
odpowiedziałabym, że – muzyka!
To brzmi zapewne banalnie, ale tak
jak jedni nie potrafią się obyć bez ksią−
żek, inni bez telewizji – to ja codzien−
nie potrzebuję chwili spędzonej sam
na sam z muzyką. To jest czas tylko
dla mnie. Muzyka skłania do zadumy,
do przemyśleń. Dopiero przy muzyce
odpoczywam i regeneruję siły...
Słucham wielu wykonawców. Uwiel−
biam muzykę wokalną, ale równie
mocno kocham tę, w której „głos za−
bierają” wyłącznie instrumenty. Uko−
chany mój instrument – może to się
wydać dziwne – to fortepian.
Muzyka której słucham najchętniej
oraz którą najczęściej wykonuję – to
jazz, poezja śpiewana, muzyka daw−
na. Egzotyczny zestaw?
Mam sporo innych, pozamuzycz−
nych zainteresowań. Uwielbiam po−
ezję i sztukę. I dobre kino, i dobrą
kuchnię. Jeżdżę na nartach i pływam,
a w chwilach natchnienia sama piszę
wiersze, rysuję, fotografuję świat,
gram na pianinie. Taka jestem.
Lubię sentencję H. Jackson'a
Brown'a:
„Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dla−
tego, że osiągnięcie go wymaga dłu−
giego czasu. Czas i tak upłynie”.
n

Pastorałko nieś się biała
(zasypało tego roku)
I na ziemię osowiałą
Przynieś spokój, spokój, spokój
Nieś się biała pastorałko
Słowo niech się słowem stanie
Ty muzyko zaś nam szparko
Przykaż taniec, taniec, taniec
Hejże nocy! − babo czarna
Tak ci w gwiazdach nie do twarzy
Pozwól sierp księżyca zabrać
Pozwól marzyć, marzyć, marzyć
Że już skarbce napełniono
Mimo klęski urodzaju
Stoły wszystkie zastawiono
W naszym kraju, w naszym kraju
Pastorałko w czapie białej
(nasypało tego roku)
Ziemi dziwnie rozszalałej
Przynieś spokój, spokój, spokój...

Robert Kasprzycki

Świąteczne
porządki

Magdalena Krzywda jest piosenkark¹, swoistym odkryciem
roku 2006, laureatk¹ g³ównych
nagród w wielu konkursach
(Stargard Szczeciñski, Olsztyn
etc.). Wspó³pracuje stale z wybitnym gitarzyst¹ S³awomirem
Witkowskim, z którym nagra³a
swe pierwsze CD (jazz, poezja
piewana). Stale mieszka i pracuje w Chorzowie.
red.

pusty kubek po herbacie
słodki zapach melancholii
kruchy lód pod ciężkim butem
ból co jeszcze trochę boli
sucha łuska po przemianie
gips z prawego zdjęty skrzydła
piekło które inni noszą
świeża plama po powidłach
bestia w książce od historii
całkiem już niejasny atlas
krótka wstążka po przyjaźni
zielonkawa grudka światła
co mi jeszcze pozostanie
po poezji nastroszonej
w mokrym płaszczu pełnym zdrady
zanim wziąłem ją za żonę
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z Dzierżoniowa

POETYCKA STAJNIA
Maria FOLWARSKA

Dzierżoniów zadziwia przybysza na
każdym kroku. Miasto najpiękniejsze z
pięknych – za chwilę zmienić się umie w
najszpetniejszy pomnik Peerelu. Spacer
wzdłuż starożytnych murów, pod wielo−
ma względami przewyższających urodą
słynne obwarowania Paczkowa – co
chwilę wyprowadza przechodnia w jakiś
ciemny i zawilgocony zaułek pełen śmie−
ci, wysypujących się z przepełnionych
kontenerów. Ładne wille, a właściwie
pałacyki, świadczące o dawnej świetno−
ści Raichenbachu – zderzają się z obrzy−
dliwymi barakami, na których zagrzybio−
nych ścianach miejscowy artysta nagry−
zmolił sprajem „Elite Rajchenbach to
buraki”. Fontanna gryzie się z dzikim
parkingiem, starodawny kościół święte−
go Jerzego – z jakimś żałosnym przybyt−
kiem dla ubogich…
Ale ludzie – piękni. Pani Renata Łazor
w Ośrodku Kultury – zniewalająca. Pan
Krzysztof Tokarski, dyrektor – zdobyw−
czy. Publiczność konkursu poezji śpie−
wanej – skupiona i życzliwa. Elita zasia−
dająca na widowni największej miejsco−
wej sali koncertowej – wytworna.
Pan Tokarski z panią Łazor po raz
dwunasty zorganizowali w listopadzie
spotkanie z poezją śpiewaną. Po raz
siódmy – jest ono związane z konkur−
sem. Bardzo miłym, wyraźnie odręb−
nym w charakterze od innych imprez
tego typu, istniejących w Polsce. A przy

tym – podobnym do innych w swej in−
tencji: upowszechnienia piosenki ar−
tystycznej. I jeszcze – dania szansy mło−
dym ludziom, którym nie uśmiecha się
sama konsumpcja, nie chce się być wy−
łącznie publicznością, manipulowaną
przez modę i rozrywkowy biznes.
Konkurs ma charakter lokalny, dol−
nośląski. To dobrze, bo na mapie „pio−
senki artystycznej” w naszym kraju ten
rejon nie jest bogaty w podobne ini−
cjatywy. Owszem, do niedawna był we
Wrocławiu jeden z największych pol−
skich konkursów tego typu, Przegląd
Piosenki Aktorskiej – ale po pierwsze
to konkurs zawodowy – a ponadto
ostatnio jakby stracił ambicje i stara
się zająć (wakujące rzeczywiście po
śmierci Opola) miejsce festiwalu pio−
senki aktualnie modnej. Dla amato−
rów jednak Dzierżoniów jest na Dol−
nym Śląsku najważniejszy.
Poziom tegorocznego konkursu był
średni. Ale żaden to wyrzut: pojawiło się
bowiem bardzo wielu wielce utalento−
wanych debiutantów, lub młodych lu−
dzi o niewielkim stażu. Pojawiły się wy−
chowanki i uczniowie instruktorów z
Krapkowic, Nysy, Jeleniej Góry, Bielawy
i tak dalej. Ale najwięcej – z Wrocławia.
We Wrocławiu od kilku lat działa nie−
strudzona pani Halina Bednarek. Pro−
wadzi ona w jednym z Domów Kultury
osobliwą „szkółkę” młodych talentów. I

jej wychowankowie najwyraźniej wyróż−
niali się w tegorocznej dzierżoniowskiej
„Stajni”. Wygrała maleńka Jagoda Kur−
pios (już wcześniej zauważona przez ju−
rorów w Elblągu, Olsztynie a także wy−
różniona na Studenckim Festiwalu Pio−
senki). Druga była Magda Dzięgiel, tak−
że znana specjalistom, choćby ze współ−
pracy z samym Jerzym Satanowskim.
Trzeci był najmłodszy, szesnastoletni
„Krajewski znad Odry”, czyli Krzysztof
Makowski. Do tego niemałe już umie−
jętności pokazali p. Krzysztof Madej i
jeszcze jedna młoda dziewczyna…
Faworytem dzierżoniowian był zna−
ny skądinąd Adrian Szejka. Niestety i
tym razem nie powtórzył swego majo−
wego sukcesu z Bydgoszczy (gdzie wy−
grał festiwal o paskudnej nazwie FIPA).
Za to ładnie zaprezentował się młodzie−
niec o znanym skądinąd nazwisku Fran−
czak, z Krapkowic, zdolny bardzo.
Ale w istocie to nie o nagrody w Dzier−
żoniowie idzie. Skupienie, z jakim uczest−
nicy konkursu słuchali jurorów w pod−
sumowującej rozmowie – mówi o tym
najlepiej. Tu idzie o to by się dowiedzieć.
O sobie, o innych, o sztuce.
n
Od redakcji: Podczas spotkania młodziut−
ka jakaś dziewczynka zapisywała wszystko.
Namówiona – przysłała swą debiutancka
korespondencję, która zamieszczamy obok.
Przeczytajcie z życzliwością.
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***
muska poca³unkami
aran¿acji ¿abkê  czyli tekst  i z tego
powstaje ksiê¿niczka piosenka. Sama
piosenka to jednak nie wszystko. Aby zachwyciæ s³uchacza potrzeba o wiele wiêcej. Wiedz¹ o tym uczestnicy 12. spotkania  i jednoczenie 7. ogólnopolskiego
konkursu poezji piewanej Poetycka Stajnia. Odby³ siê on dnia 17 listopada 2006
roku w dzier¿oniowskim Doku (tak nazywamy Dzier¿oniowski Orodek Kultury).
Pierwszego dnia odby³ siê konkurs.
Mo¿na by³o w nim zobaczyæ i us³yszeæ
17 zespo³ów i solistów, zakwalifikowanych sporód 37 osób, które zg³osi³y siê
do przegl¹du. Ten wieczór zakoñczy³ recital Barbary Tekieli, ubieg³orocznej zdobywczyni Z³otej podkowy Pegaza, czyli
g³ównej nagrody konkursu.
Drugiego dnia odby³o siê spotkanie
uczestników z jurorami: Magdalen¹ Umer,
Andrzejem Poniedzielskim, Janem Popraw¹ i Wojciechem Borkowskim. Spotkanie mia³o na celu zwrócenie uczestnikom uwagi na b³êdy, które pope³nili i wyjanienie im, co powinni poprawiæ i nad
czym jeszcze popracowaæ.
Przys³uchiwa³am siê uwa¿nie. Jurorzy stwierdzili, ¿e poziom by³ zró¿nicowany. Podzielili siê te¿ z uczestnikami
ogólnymi refleksjami na temat poezji piewanej. W dzisiejszych czasach jest ona
niepowa¿nie traktowana przez wiêkszoæ ludzi, ale ci, którzy j¹ uprawiaj¹ 
to elita. Elicie nie zale¿y na tym, by prê¿yæ siê na ok³adkach gazet, które w rod-

Kompozytor

Jagoda Kurpios

ku bêd¹ pisaæ o zawartoci silikonu w
ich ciele, i temu podobnych idiotyzmach.
Sêdziowie namawiali piewaj¹ca m³odzie¿ (bo wiêkszoæ uczestników konkursu  to ludzie m³odzi) na udzia³ w takich
konkursach jak Poetycka Stajnia, czy odbywaj¹cy siê w tych samych dniach w
Andrychowie Piostur. Dla pocz¹tkuj¹cych artystów uczestnictwo w konkursach jest wrêcz obowi¹zkowe. Liczy siê
udzia³ w nich, nie sukces. Zdobywa siê
wtedy dowiadczenie. Przyjaciele i instruktorzy bowiem tworz¹ kokon, nieco przeszkadzaj¹cy w rozwoju, natomiast na konkursach mo¿na siê z niego wydobyæ. Widaæ wtedy braki, czuje siê odleg³oæ, jaka
dzieli do mistrzostwa. Na konkursach ocenia siê obiektywnie predyspozycje, umiejêtnoci warsztatowe, g³os, prezencjê,
smyka³kê do kokietowania publicznoci (w
dobrym tego s³owa znaczeniu) i najwa¿niejsze: gust uczestnika. To wszystko nazywa siê talentem.
Jurorzy przyznali równie¿, ¿e s¹ doæ
ortodoksyjni w poszukiwaniu prawdy
przekazu. Zwracali szczególn¹ uwagê
na prawdomównoæ i wewnêtrzn¹ potrzebê opowiedzenia, czyli zapiewania
historii o czym. Nie mog³o byæ mowy o
tzw. k³amstwie, dlatego te¿ bardzo wa¿ny by³ repertuar. W piosence wczeniej
piewanej przez osobê dojrza³¹, m³odemu cz³owiekowi ciê¿ko by³o siê uwiarygodniæ. Wielu uczestnikom zarzucono
w³anie brak prawdy i tylko klepanie cudzych s³ów. A w tym konkursie wa¿na
by³a interpretacja, czyli oryginalnoæ oparta nie na cudzym wzorze, tylko wiedzy o
czym siê piewa i po co. To jednak nie
wszystko. Równie wa¿ny by³ tak¿e
warsztat, na przyk³ad dykcja. Pod tym
wzglêdem jurorzy mieli wiele pretensji do
niektórych piewaj¹cych Czasem by³a
to wina zbyt wysoko trzymanego mikrofonu, który zas³ania³ usta i przez to nie
rozumiano poszczególnych s³ów. Na
warsztat sk³ada siê tak¿e czystoæ
dwiêku. Niestety dwie trzecie osób fa³szowa³o, piewa³o nieczysto, obok
dwiêku Niektórych zawiod³a akustyka. piewali zbyt cicho, skutkiem czego
podk³ad (za g³ony) ich przyt³acza³. Czasem na jakoæ wystêpu wp³ywa ogromna trema. Jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e pocz¹tki w zawodzie artysty s¹ zawsze
trudne. Istotny jednak jest potencja³ i praca nad sob¹, istotne by robiæ postêpy.
Jurorzy przyznali, ¿e werdykt jest arytmetyk¹, sum¹ g³osów i tym co jest szczególnym upodobaniem jury. Dlatego na estradzie artystycznej nie istnieje co takie-

Magda Dzięgiel

go, jak filozofia sukcesu. Poza tym, ¿e
piosenka ma byæ trzyminutowym dramatem, który ma siê rozpocz¹æ, wci¹gn¹æ
widza, poruszyæ, a na koñcu porzuciæ
go, aby czu³ niedosyt. Jest za to filozofia
trwania. Bardzo potrzebna w epoce, która nie lubi poezji piewanej. Polega ona
na tym, by ca³y czas szukaæ swych odbiorców. S¹ nimi tak¿e sêdziowie, którzy
oceniaj¹ wedle w³asnego gustu. Jako ludzie piewaj¹cy, kochaj¹cy piosenki, dowiadczeni i bardziej od szeregowej
widowni wra¿liwi.
Tego samego dnia o godzinie osiemnastej w kinoteatrze odby³a siê uroczysta
gala z laureatami konkursu. I spektaklem
Magdy Umer, Andrzeja Poniedzielskiego i
Wojciecha Borkowskiego pt. Chlip - hop,
przyjemnym bardzo.
Laureatami przegl¹du zostali: Kamil
Franczak z Krapkowic i 16-letni Wojciech
Makowski z Wroc³awia, którzy zdobyli ex
aequo trzeci¹ nagrodê (po 400 z³). Drug¹
nagrodê wypiewa³a Magdalena Dziêgiel
z Wroc³awia, która otrzyma³a 600 z³ i nominacjê na Studencki Festiwal Piosenki w
Krakowie. Natomiast pierwsza nagrodê,
czyli 750 z³, nominacjê na Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie i Z³ot¹ podkowê Pegaza"  otrzyma³a Jagoda Kurpios z Wroc³awia.
Recital zakoñczy³ galê i jednoczenie
ogólnopolski konkurs poezji piewanej
Poetycka Stajnia w Dzier¿oniowie.
JOLANTA RAUCHENBACH
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z Andrychowa

W cieniu giganta
Michał GAWEŁ

Andrychowski „Piostur” jest im−
prezą silnie umocowaną w corocznym
kalendarzu polskich festiwali piosenki
artystycznej. Trudno się dziwić, skoro
odbywa się niemal od trzydziestu lat.
Co prawda w Andrychowie – dopiero
od roku 1993, ale szczęśliwie zachowa−
ła się pamięć lat, w których ów – mały
jeszcze – „festiwal piosenki turystycznej”
miał miejsce w Bielsku Białej.
Wraz z pamięcią starego bielskiego
festiwalu przetrwali pod firma „Piostu−
ru” niektórzy jego twórcy. Na przykład
Zdzisław Szczypka czy Mieczysław Slo−
pek, pełniący od lat zaszczytne funkcje
jurorów andrychowskiej imprezy. A tak−
że osobliwy jej bohater, niejaki pan Pie−
czora. Pan P. jest zawodowym turystą

KMT T
urek
Turek

górskim, jeśli tak można powiedzieć. Ale
także gra i śpiewa. Tyle że wędrować
pewnie umie, ale grać i śpiewać – ani w
ząb. Dzielny dyrektor Zbigniew Przyby−
łowicz nie śmie wszakże kasować żywe−
go znaku przeszłości swej własnej im−
prezy (i dowodu, jaki był ongiś jej po−
ziom) i umieszcza p. P. w charakterze
„przedskoczka” właściwej atrakcji an−
drychowskiej – konkursu.
Tegoroczny konkurs był taki sobie,
ale przecież i tak nieporównanie lep−
szy, niż drzewiej bywało. Od razu po−
wiedzmy, że laur główny zdobyli dobrze
znani – choćby z niedawnego SFP w
Krakowie – artyści grupy KMT z Tur−
ku. Kolejny raz potwierdzając nie tylko
dojrzałość zespołową, jak i talent swej
uroczej wokalistki Kasi Konciak. Wiel−
ce ceniona nominację do finału przy−
szłorocznego Studenckiego Festiwalu
Piosenki w Krakowie dostał natomiast
Sergiusz Stańczuk ze Środy Wielkopol−
skiej. Życzymy powodzenia.
Tym razem wszakże konkurs, impre−
zy towarzyszące (i te przeciętne nad
wyraz, jak występy Evgena Malinowskie−
go czy Marii Peszek, i te dobre, jak kon−
cert Ilony Sojdy, pokaz „Drużyny Waw−
rzyna” czy koncert „Starego dobrego
małżeństwa”) zniknęły w cieniu wielkie−
go Jaromira Nohavicy.
Nohavica, największy dziś bard nie
tylko Czech, ale i całej współczesnej sło−

wiańszczyzny (jak powiada Profesor
Poprawa) – przyjechał do Andrycho−
wa bodajże drugi raz. I jak zwykle – zgro−
madził tłum swych wiernych wielbicie−
li. Za Nohavicą jeżdżą całe wycieczki
miłośników jego piosenek, jego wdzię−
ku, tego niepowtarzalnego esprit, któ−
re nadaje artyści znamię niepowtarzal−
ności. Tym razem recital Mistrza po−
przedziła krótka prezentacja jego pie−
śni ze strony polskich wykonawców, z
których Michał Łanuszka potwierdził
to, co o nim wiemy dobrego, zaś Elż−
bieta Wojnowska udowodniła powrót
do wielkiej koncertowej formy. Ale jed−
nak dopiero gdy pojawił się Nohavica –
zaczęły się czary. Patrzyłem na widow−
nię, gdzie nawet tacy koneserzy, jak
mecenas Leszek Berger (z synem) czy
redaktor Maria Folwarska (z sio−
strzyczką) byli prawdziwie poruszeni i
wzruszeni. Wzruszyć syna Bergera, któ−
ry widział wszystko, czy siostrę Folwar−
skiej, która wszystko wie – to świadec−
two najwyższego artyzmu.
Tegoroczny XXVIII Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Turystycznej i Poetyc−
kiej „Piostur” w Andrychowie (17−19 li−
stopada 2006 r.) minął więc pod zna−
kiem Giganta. Miło powiedzieć, że Mistrz
z przyjaźnią odniósł się do „Piosenki” i
jej redaktorów. Być może ślad tej nowej
przyjaźni znajdziecie w następnym nu−
merze naszego periodyku.
n
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z Krakowa

Ludzie estrady
Łukasz LECH

W tym roku mijają cztery lata od
chwili, gdy zostałem zaczarowany,
może zaklęty – na pewno odmienio−
ny. W tym miejscu chcę wyznać, że
kocham życie za to, że pisze scena−
riusze takie, jakich nawet moja trój−
wymiarowa fantazja nie potrafi prze−
widzieć.
Dziecięciem będąc, no, może ra−
czej młodzieńcem, najchętniej spę−
dzałem czas uciekając od rzeczywi−
stości do innych światów. Najpięk−
niejsze z nich mieściły się w Krako−
wie przy ul. Lubicz oraz przy Karme−
lickiej. Na Lubicz było kolorowo,
romantycznie – na Karmelickiej był
jeden kolor, ale dawał więcej barw
niż roziskrzone tęczą kiece na Lu−
bicz. To Nina Repetowska, na którą
wówczas jako widz patrzyłem z sza−
cunkiem, ale i ze strachem. Z róż−
nych stron dochodziły opinie, ko−
mentarze – wspaniała aktorka, ale
jako człowiek i dyrektor – delikatnie
mówiąc, kontrowersyjna. Niedelikat−
nie zaś rzecz ujmując, po prostu zoł−
za i hetera. Dopiero po latach, dzię−
ki zaskakującemu poznaniu Niny,
mogłem zweryfikować te złośliwości
i uznać je w 100% – no może 90% –
za bzdury.
Zostałem przygarnięty pod go−
ścinną pierś Krakowskiego Teatru
Faktu. Od razu zrobiło mi się cieplej

i pewniej. Mogłem się realizować w
widowiskach sceny muzycznej Teatru
Faktu, ale nie tylko. Nina dała mi
możliwość nie tylko odtwarzania, ale
także tworzenia i, co sprawia mi naj−
większą radość, uczestniczenia w każ−
dej fazie projektu.
W czasie pracy nad filmem na pięt−
nastolecie Teatru, w archiwach TVP
Kraków natrafiłem na nagrania cy−
klu „Ludzie Sceny” – prowadzonych
przez Ninę Repetowską spotkań z wy−
bitnymi aktorami. Były to pasjonują−
ce audycje, cieszące się ogromnym
zainteresowaniem publiczności,
tłumnie zgromadzonej w Śródmiej−
skim Ośrodku Kultury (siedziba Kra−
kowskiego Teatru Faktu). Nina en−
tuzjastycznie zareagowała na propo−
zycję wznowienia cyklu, z tą różnicą,
że obecnie gośćmi mieliby być naj−
słynniejsi piosenkarze – jednym sło−
wem „Ludzie Estrady”.
I tak w marcu 2005 roku zaczęliśmy
od Bacha... Okazało się, że sala ŚOK−u
jest zbyt mała, aby pomieścić wszystkich
wielbicieli Zbigniewa Wodeckiego.
Na „Chłopców Radarowców” przy−
szły dwa komplety publiczności – i
pewnie znalazłoby się jeszcze wielu
widzów na trzeci koncert. Show An−
drzeja Rosiewicza na długo zostanie
w pamięci. Ze sceny powiewały unij−
ne flagi na tle brzmiącego hymnu

„Liberte, Fraternite i żeby jeszcze
Egalite...”. Jak na unijną rodzinę przy−
stało, połączyliśmy Kraków z War−
szawą w jedno państwo. Udzieliłem
też ślubu, zmieniając nazwiska mał−
żonków, którzy przyjęli wspólne na−
zwisko Repetosiewiczowie. Nie mo−
gło zabraknąć akcentów rodem z tra−
dycji naszych „starszych braci”. Pio−
senki i humor żydowski wg Roszsze−
wycza i mnie – porwały do wspólne−
go wykonania „W Lubartowie” i po−
wstał nowy duet: „Tatełe i jego syne−
łe”. Oczywiście złośliwy ojciec musiał
dodać, że jego dziecko „nieco” więk−
sze od tatełe, bo wykarmione na
„komponentach pasz unijnych”.
Kiepura naszych czasów królował
w pięknej sali balowej Hotelu Polle−
ra, która pomieściła ok. 250 widzów,
oczarowanych talentem Jacka Wój−
cickiego i domagających się nieskoń−
czonej ilości bisów. Na zakończenie
sezonu natomiast Halina Frąckowiak
udowodniła, że nie wszyscy „Wielcy
już przestali grać”.
Postanowiliśmy kontynuować po−
mysł Repetowskiej i już we wrześniu
pojawił się dżentelmen w każdym
calu – Jerzy Połomski – i „cała sala
śpiewała” z nim „małą błękitną chus−
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teczkę”, czy „Tak daleko nam do sie−
bie i tak blisko”. Opowiedział i swo−
ich pierwszych scenicznych krokach
i zdradził kilka sekretów, ale tylko na
ucho wypytującej skrupulatnie Niny.
Od października oprawę secesyj−
nego pałacu zapewnił nam Klub Gar−
nizonowy przy ulicy Zyblikiewicza.
Mimo większej sali i tak nie wszyscy
chętni mogli usłyszeć pytanie „Pamię−
tasz, była jesień”. Tak, to był nieza−
pomniany jesienny występ Sławy Przy−
bylskiej. W nostalgiczny listopad wia−
rę, siłę, nadzieję przywiózł z Łodzi
Bogusław Mec, który w oczach pu−
bliczności namalował swój portret,
pełen optymizmu, radości i nieskoń−
czonego poczucia humoru. Tuż
przed Świętami odwiedziła nas Ciot−
ka Matylda w towarzystwie swego
ukochanego Rudolfa Kota. Popłynęły
łzy przy szalonej lokomotywie, którą
podróżowali Repetowska i Andrzej
Sikorowski.
Na rozpoczęciu drugiej części se−
zonu zagrały „Orkiestry dęte” pod dy−
rekcją Haliny Kunickiej. Odkrywali−
śmy też „miłość nieznaną” do Alicji
Majewskiej i Włodzimierza Korcza.
Wiosną przybył „Zegarmistrz światła
purpurowy”. Ten wieczór wspomi−
nam z prawdziwym wzruszeniem,
może to szokujące, ale po raz pierw−
szy na naszej estradzie zobaczyłem
człowieka: do tej pory znałem kom−
pozytora, poetę, pieśniarza, w ów
wieczór odkryłem, że to wszystko
mieści się w wielkiej autentyczności
Tadeusza Woźniaka.
Jednak nie wszystkich można by po−
równać do przysłowiowego wina. Ma−
jowy bohater Bohdan Łazuka prze−
konany był, że dzisiaj, jutro, zawsze...
będzie jak zawsze. Niewiele pozosta−
ło z czarującego dżentelmena, który
zmienił się rzeczywiście w zimnego
drania: pretensjonalny, prymitywny,
wulgarny − uff, ale sobie ulżyłem − je−
steśmy kwita... Myślałem, że już nie
wrócą te lata, te lata szalone, a jed−
nak zwieńczenie sezonu porywające
wręcz do tego stopnia, że przemie−
niłem się w motyla, towarzysząc pol−
sko – amerykańskiej Irenie Jarockiej.
Po wakacjach przyszedł „Dzień w
kolorze śliwkowym” i pełne barw

wspomnienia. I jeszcze te łzy Niny,
które wycisnął jesienny Leszek Dłu−
gosz.
Wielka klasa, skromność i niezwy−
kła osobowość, to cechy dobrej i mą−
drej królowej – właśnie taką bezape−
lacyjną Boginią Polskiej Piosenki jest
Irena Santor. Na scenie przepięknie
śpiewająca, może nawet piękniej niż
kiedyś, a prywatnie bezpośrednia,
dowcipna, z dystansem do infantyl−
nych problemów życia. „Powrócisz
tu” – tak, na pewno! To wydarzenie
trzeba powtórzyć – domaga się licz−
na rzesza i to nie tylko tych, którzy
zwlekali z kupnem biletów (niedo−
stępnych już trzy tygodnie przed kon−
certem). Za kilka dni przywitamy Ele−
ni – bilety już od dawna w rękach jej
największych – i najszybszych – wiel−
bicieli.
Za nami piętnaście różnych odcie−
ni, osobowości Ludzi Estrady. Ten
mini jubileusz zachęca nas do małych
zmian, mamy nadzieję, że na lepsze.
Największą z nich jest nowe miejsce,
scena jak się patrzy, w pełni profesjo−
nalna i, co najważniejsze dla naszej
publiczności, miejsca są numerowa−
ne, skończą się zatem regularne bi−
twy o „dobre krzesło”. Serdeczne po−
dziękowania dla pana Adolfa Weltsch−
ka, dyrektora Teatru Groteska, nowej
Estrady naszego cyklu.
Na koniec chcę podziękować
Śródmiejskiemu Ośrodkowi Kultury,
czyli głównemu organizatorowi, Te−
atrowi Groteska, Klubowi Garnizo−
nowemu, a przede wszystkim Ninie
Repetowskiej za to, że przeżywam
wspaniałą przygodę. Cieszę się, że
impreza cykliczna „Ludzie Estrady”,
co miesiąc przyciąga do Krakowa
największych Artystów i tłumy pu−
bliczności. Nina Repetowska obaliła
fałszywą tezę, że bohaterowie lat 60',
70', 80' nie są popularni, potrzebni i
nikt „na nich” nie przyjdzie. Jest to
wielkie zwycięstwo kultury nad cham−
stwem, melodii nad fałszem.

ŁUKASZ LECH
Od redakcji: Autor jest aktorem, współ−
pracownikiem Krakowskiego Teatru Fak−
tu Niny Repetowskiej.

Bożena Dworska

A w sercu
ciągle coś...
Odchodzę nie dlatego, aby odejść
Przychodzę nie po to, by pozostać
Płaczę nie dlatego, by wypłakać
Śmieję się życiem, by mu sprostać
A w sercu ciągle coś kołysze...
Płonę nie dlatego, by się spalić
Marznę nie po to, by zamarznąć
Daję nie dlatego, aby dostać
Śmieję się życiem, by mu sprostać
A w sercu ciągle coś kołysze...
Oddycham nie po to,
by odetchnąć
Upadam dlatego, by się podnieść
Idę, wciąż idę, aby dotrzeć
Żyję, wciąż żyję, aby zmądrzeć
A w sercu ciągle coś kołysze...

Bożena Dworska urodziła się w
1961 roku w Muszynie. Jak to zwykle
bywa z wrażliwymi, artystycznymi na−
turami, muzyka kołysała się w niej już
od dzieciństwa. We wspomnieniach
pojawia się mała dziewczynka nucąca
piosenki i rymująca swoje pierwsze
dziecięce wiersze. Z powołania i wy−
kształcenia Bożena jest pielęgniarką.
Jej droga zawodowa przeplatała się
ze ścieżką artystyczną. Ta krucha,
drobna dziewczyna, paradoksalnie,
wyróżnia się wyjątkową siłą we−
wnętrzną. Do trudnych dla niej decy−
zji należało przeniesienie się z Lima−
nowskiego Liceum Medycznego do
Krakowa. Podjęła ją, bo marzeniem
jej była Szkoła Muzyczna na ul. Basz−
towej, do której dostała się i rozpo−
częła naukę w klasie fletu poprzecz−
nego u prof. St. Okońskiego.
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Loch Camelot

Locho−Motywa
Wagonik II

Zauważona jako poetka zaczęła
drukować swoje wiersze w czasopiśmie
„Student”, związała się także z grupą
muzyczną ATMAN, działającą przy To−
warzystwie Polsko−Indyjskim (grupa eg−
zotyczna już w nazwie, potwierdza, że
Bożena nigdy nie bała się wyzwań sce−
nicznych. Dziś też często proponuje
widzom przedsięwzięcia ryzykowane,
niepopularne, eksperymentalne).
Dowodem na to, że Bożena Dworska
jest nieprzeciętną osobowością stało się
zaproszenie jej do Piwnicy pod Barana−
mi. Pod koniec 1992 r., w grudniu, spo−

tkał ją Piotr Skrzynecki, posłuchał i tak w
sercu Bożeny rozkołysał się kabaret. Za−
debiutowała 9 stycznia 1993 r. piosenką
autorską o wymownym tytule: Idę ulicą z
podniesioną głową... . Wówczas rozkwi−
tła współpraca z odkrytym przez nią mło−
dym kompozytorem−pianistą Markiem
Bazelą. Z tej współpracy powstały piosen−
ki: „Pusta kartka zapisana wierszem nocy”,
„Odchodzę...”, „Po cóż mi było tak moc−
no pokochać”, „Anioły”, Zatrzymaj spo−
kojne myśli. Uczestniczyła nie tylko w
„piwnicznych” spektaklach, lecz także
w całym barwnym kabaretowym życiu.

Szczególnie wspomina jeden z poran−
ków, kiedy to artyści zaanektowali kra−
kowską dorożkę i krążyli nią po Rynku.
Piotr Skrzynecki zobligował wówczas
Bożenę: A teraz Pani nam zaśpiewa...
(na zdjęciu – przyp. autorki).
Od roku 1994 związana jest z Lo−
chem Camelot. Tu stała się jedną z naj−
ważniejszych osób w kabaretowej ro−
dzinie. Na scenie potrafi wzruszyć i roz−
śmieszyć. Z niegasnącą pasją uczestni−
czy niemal we wszystkich przedsięwzię−
ciach kabaretowych. Zawsze można li−
czyć na nią nie tylko na scenie, ale i w
życiu. Każdy swój występ traktuje jako
niepowtarzalny spektakl i święto. Jak
nikt potrafi docenić, jak to sama mówi,
świętość sceny. Wciąż zaskakuje pisząc
teksty, muzykę, „okolicznościowe wier−
szyki”, grając na harmonijce ustnej...
Jest artystką niepokorną, człowie−
kiem wyjątkowej szlachetności (co po−
twierdzi każdy, kto ją zna, z całą od−
powiedzialnością i wagą tego słowa).
Bożena Dworska, dziś też jak przed
laty, przez życie idzie z podniesioną
głową i jak rzadko kto dziękuje – jak
to napisała w jednej ze swoich piose−
nek – za tę drogę i za Sceny blask...
Kto wie, ile jeszcze pięknych rzeczy
rozkołysze się w jej sercu...

AGA JAŁOSZEWSKA
konduktor osobowy
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z Krakowa

42 SFP
Maria FOLWARSKA

Czas płynie nieubłaganie. I jesienią
roku mijającego wszyscy w okolicy oka−
zali się młodsi od Studenckiego Festiwa−
lu Piosenki. Poza Profesorem, oczywi−
ście, który co prawda ma tyle lat co wszy−
scy razem – ale za to duchem jest naj−
młodszy z nas. Delegowana przez Profe−
sora, którego młody duch wszedł wła−
śnie w ostry (acz chwilowy) spór z doj−
rzałym ciałem – uczestniczyłam z wiel−
kim zaciekawieniem w tegorocznym, już
42. Studenckim Festiwalu. Łaziłam po
salach małych i dużych (poczynając od
„Teatru 38”, gdzie miejsc jest mniej niż
podana w nazwie liczba – po salę gim−
nastyczną Akademii Ekonomicznej, na
tyle wielką, by było rentownie). Ogólnie
– było przecudnie.
Najwięcej czasu spędziłam w krakow−
skiej szkole teatralnej. Od pewnego cza−
su bowiem właściwy SFP odbywa się tam
właśnie. Nie w sportowo−widowiskowej
hali, gdzie tysiąc ludzi poci się pod tele−
wizyjnymi reflektorami. Nie, nie lekce−
ważę tej „wielkofestiwalowej” części SFP.
Ale SFP – to w pierwszej kolejności kon−
kurs. Od konkursu wszystko się –
A.D.1962 – zaczęło. I tenże sam kon−
kurs dziś także pozostaje główną war−
tością i atrakcją festiwalu.
Konkurs trwał trzy dni. Pierwszego –
śpiewała czternastka. Podobali mi się:
Kinga Rataj spod Krakowa, KMT TUREK
z Turku i warszawianko−krakowianka

Agnieszka Grochowicz (znana też z „Pio−
senki”). Ale średnio było, powiem szcze−
rze. Drugiego dnia troszkę drgnęło, ale
nie na tyle by nas (widzów) pobudzić.
Mnie spodobali się: Radosław Michalik z
Katowic, Danuta Gad z Nowego Sącza,
zespół ENEJ z Olsztyna, Karolina Cicha z
Białegostoku i po trosze (głównie z uro−
dy) Agnieszka Wajs z Rudy Śląskiej. Nie−
stety pojawiły się też w konkursie przy−
padki niezrozumiałe: p. Andriej Kotin z
Zielonej Góry czy absolutnie kuriozalny
w swym hucpiarskim tupecie zespolik
PRZEPRASZAM z Warszawy. Za kwalifi−
kowanie takich „zespołów” do finału naj−
większego polskiego konkursu piosenki
artystycznej powinna być kara.
Trzeciego dnia podobało mi się naj−
bardziej. Ale może miałam dzień tole−
rancji? Rozumiałam co, jak i dlaczego
śpiewa Marcin Skrzypczak ze Starogar−
du Gdańskiego, urzekła mnie Magda
Krzywda z Chorzowa (w duecie z nie−
zwykłym gitarzystą Sławkiem Witkow−
skim), dojrzale zaśpiewała Barbara Te−
kieli z Wrocławia. Utkwił mi w pamięci
młody katecheta Krzysztof Napiórkow−
ski z Rzeszowa, na swoim poziomie za−
grała DRUŻYNA WAWRZYNA ze Zduń−
skiej Woli (Wawrzyniakowie zamazują
w mozole wstyd, jaki ich miastu przyno−
si artysta Wydra). Cudny był Michał
Rogacki z Poznania. Bardzo zaawanso−
wana warsztatowo Darina Gapicz z Byd−

goszczy (ale naprawdę – z Kijowa). Ślicz−
nie zaśpiewała maleńka Jagoda Kurpios
z Wrocławia, mądrze Łukasz Majewski
z Gdańska. Podobała mi się bardzo
(choć długaśna) propozycja Marii
Krawczyk z Krakowa, przemówił do
mnie Kamil Wasicki z grupy GABRYŚ z
Konina. Sporo tego.
Ale „festiwal” to pojecie całkiem inne
niż konkurs. Szersze. Festiwal – to święto
specjalnie organizowane dla ludzi. Dla
jak największej ich liczby. Telewizja nie
interesuje się kandydatami na gwiazdy,
tylko gwiazdami (najlepiej tymi, które
sama wylansowała). Publiczność ocze−
kująca rozrywki – też woli Miecznikow−
skiego od Wasickiego. Generalnie bo−
wiem, choć się wszystko zmieniło, to nie
zmieniła się zasada, zwana „regułą inży−
niera Mamonia”. Organizatorzy SFP od
lat postępują tu inteligentnie: na wielkie
koncerty, rejestrowane przez telewizje,
zapraszają artystów modnych, ale przede
wszystkim takich, którzy swój artystycz−
ny początek wiążą z krakowską imprezą.
Przez pół wieku (bez mała) zgromadzi−
ło się na liście byłych uczestników SFP
mnóstwo piosenkarzy czy kompozyto−
rów modnych. Oni gwarantują pewną
odmienność stylu, nawet w krakowskiej
komercji festiwalowej.
Przykładem tego był wieczór poświe−
cony pamięci Andrzeja Zauchy. Ten wy−
bitny krakowski wokalista, równo przed
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Marek Bałata

laty bestialsko zamordowany przez ban−
dytę z Francji, związany był także z SFP.
Jego piosenki zaśpiewano więc w festiwa−
lowej „gali”. Niestety najsłabszą częścią
tego, czym był estradowy Zaucha – był
jego repertuar. Jego niedostatek i niewy−
soka jakość spowolniły zresztą karierę sa−
mego solisty. Koncert reżyserowany przez
Romana Kołakowskiego nie miał więc ja−
kiegoś specjalnego „kleju” artystycznego,
stał się zamaszyście oprawionym pojedyn−
kiem interpretatorów. Wygrał fantastycz−
ny Marek Bałata, którzy z głupstewka pt.
„Dzień dobry Mister Blues” zrobił wiel−
kie estradowe dzieło. Ale pięknie wypadli
też niepowtarzalna Iwona Loranc (dziś
jedną z najświetniejszych postaci polskiej
sceny piosenkarskiej), Paulina Kujawska,
Tomasz Steciuk...
Koncertów na tegorocznym SFP było
więcej. Były codzienne recitale (czasem
świetne, czasem obiecujące), były pró−
by skonfekcjonowania sukcesu Adama
Nowaka czy pamięci ks. Tischnera (nie−
udane). Był to tydzień Sztuki. Piosenka
może być sztuką – potwierdza Studenc−
ki Festiwal. Cieszymy się, że nie tylko „Pio−
senka” tak sądzi.
n

Karolina Cicha

Michał Rogacki

Radosław Michalik
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Studencki
Festiwal Piosenki
(cz. 2)
Dokumentacja konkursu 1983−89
Jan POPRAWA

1983
XIX STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
12−15 maja 1983 r.
44 uczestników konkursu finało−
wego.
Jury:
Jan Poprawa (przewodniczący)
Marek Grechuta
Jan Kaczmarek
Lucjan Kaszycki
Zygmunt Konieczny
Wojciech Młynarski
Jan Kanty Pawluśkiewicz
Jan Pietrzak
Jan Tadeusz Stanisławski
Jerzy Stuhr
Laureaci:
1 – Antonina Krzysztoń (Warsza−
wa)
2 – Grupa „Krakersy” (Wrocław)
– „Zespół reprezentacyjny” (War−
szawa)
3 – Magdalena Żuk (Warszawa)
Nagrody:
– Grupa „Biuro matrymonialne”
(Kielce)
– Tamara Kowalska (Kraków)
– Regina Rosłaniec (Olsztyn)

– Aleksandra Skonieczka (Poznań)
Wyróżnienia: Grupa „Mały atlas lu−
dzi” (Łódź), Ryszard Manias (Byd−
goszcz).
Zaproszenie do koncertu laure−
atów: Anna Bańdo (Kraków), „Do
góry dnem” (Szczecin), Roman Kąc−
ki (Wrocław), Violetta Kozłowska
(Poznań), Kabaret „Ruina” (Rze−
szów), „Zespół Parkinsona” (Poznań)

Grupa „Metr pięćdziesiąt” (Katowi−
ce), Grupa „Za 110” (Lublin), Grupa
„Niekonkretna żaróweczka” (Łódź),
Kabaret „Afera” (Szczecin), Kabaret
„Kumple Mariana” (Opole).

Pozostali wykonawcy zakwalifiko−
wani do konkursu: Mirosław Bedna−
rek (Gdańsk), Mirosław Brzana i To−
masz Olszewski (Gdańsk), Lidia Janus
(Gdańsk), Andrzej Kolbusz (Kielce),
Dorota Koman (Łódż), Tomasz Kor−
deusz (Kielce), Grażyna Kowalczyk
(Katowice), Andrzej Kozłowski i Mi−
rosław Pietruszyński (Białystok),
Krzysztof Krzak (Kraków), Krystyna
Lisiecka (Gdańsk), Ewa Niżańska
(Wrocław), Marcin Pyda (Łódź), Jan
Sieraczyński (Kraków), Maria Mag−
dalena Walczak (Poznań), Wojciech
Wiśniewski (Warszawa), Krzysztof Za−
tor (Kraków), Bogdan Ziółkowski
(Kraków), Sławomir Zygmunt i Woj−
ciech Olański (Warszawa);
Grupa „I z Poznania i z Torunia"
(Poznań), Grupa muzyczna „W−espe−
ral” (Olsztyn), Grupa muzyczna „Bez
nazwy” (Olsztyn), Grupa „Salon gier”
(Szczecin), Grupa „Rh+” (Lublin),

1984

Dyrektor Festiwalu: Andrzej Potok.
Zastępca dyrektora ds. programo−
wych: Zbigniew Książek.

XX STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
14−16 maja 1984 r.
47 uczestników konkursu finało−
wego.
Jury:
Jan Poprawa (przewodniczący)
Marek Grechuta
Jan Kaczmarek
Lucjan Kaszycki
Jan Kanty Pawluśkiewicz
Jan Pietrzak
Andrzej Sikorowski
Bogusław Sobczuk
Laureaci:
1 – Grzegorz Turnau (Kraków)
2 – Wiesław Tupaczewski (Warszawa)
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3 – Piotr Bukartyk (Warszawa)
– Paweł Orkisz (Kraków)
Wyróżnienia: Wojciech Wiśniewski
(Warszawa), Mariusz Zadura i An−
drzej Schab (Lublin), Zbigniew Zama−
chowski (Łódź)
Zaproszenie do koncertu laure−
atów: Grupa „Ocipiec” (Wrocław),
Grupa „Toluś party” (Katowice),
Grupa „W−esperal” (Olsztyn), Aga−
ta Budzyńska (Lublin), Wiesław Mikś
(Olsztyn), Tomasz Olszewski (Gdańsk),
Joanna Piejko (Kraków), Mateusz Stry−
jecki (Warszawa), Jarosław Śpiewan−
kiewicz (Olsztyn)
Nagroda specjalna: Stefan Błasz−
czyński (flecista, Kraków)
Wyróżnienia specjalne: Andrzej
Schab (klarnecista, Lublin), Jerzy
Kołtuński (Wrocław), Agata Budzyń−
ska, Joanna Piejko.
Pozostali finaliści konkursu: Ad−
rianna Biedrzyńska (Łódź), Grzegorz
Brol (Gdańsk), Ewa Cypcarz (Wro−
cław), Marek Frankowski (Szczecin),
Jarosław Gawlik (Kielce), Jacek Janik
(Katowice), Marek Kępiński (Wro−
cław), Tomasz Kordeusz (Kielce),
Piotr Kostyło (Łódź), Wioletta Ko−
złowska (Poznań), Ryszard Krauze
(Łódź), Dorota Kurek (Olsztyn),
Maria Lamers (Kraków), Bogdan
Malinowski i Bogusław Wójtowicz
(Wrocław), Jacek Malinowski (Po−
znań), Leszek Malinowski (Koszalin),
Olaf Meller (Gdańsk), Ewa Niżańska
(Wrocław), Jerzy Orliński (Kielce),
Andrzej Róg (Kraków), Grzegorz
Rudziński (Łódź), Krzysztof Żyliński
(Poznań);
Grupa „Bez Jacka” (Gdańsk), Gru−
pa Ryszarda Leoszewskiego (Szczecin),
Grupa „Park Jordana” (Kraków),
„Tymczasowa Grupa Kaśka” (Katowi−
ce), Grupa „Kumple Mariana” (Opo−
le), Grupa „I z Poznania i z Torunia”
(Toruń), Grupa „X” (Lublin), Grupa
„Mała sprawa” (Bydgoszcz), „Tupiąca
kapela stryjka Zygmunta z wiśnią pod
okiem” (Warszawa).
Dyrektor Festiwalu: Janusz Andrze−
jowski.
Kierownik programowy: Andrzej
Potok.

Piotr Bukartyk

1985
XXI STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
15−18 maja 1985 r.
51 uczestników konkursu finałowego.
Jury:
Jan Poprawa (przewodniczący)
Marek Grechuta
Lucjan Kaszycki
Jonasz Kofta
Zygmunt Konieczny
Jerzy Marczyński
Andrzej Sikorowski
Bogusław Sobczuk
Andrzej Strzelecki
Jerzy Stuhr

Laureaci:
1. Grupa „Hawar” w składzie: Miro−
sław Michalski, Małgorzata Skoczek,
Izabela Olejniczak, Maria Wachnik,
Ewa Leszner, Małgorzata Zysnarska,
Jerzy Dajuk, Marek Piotrowski
(Gdańsk)
2. – Andrzej Ciborski (Gorzów)
– Jan Kondrak (Lublin)
3. – Piotr Bukartyk (Warszawa)
– duet Bogusław Frymorgen & Mi−
kołaj Korzistka (Kraków)
– Konrad Materna (Kielce)
Wyróżnienia: Ryszard Makowski
(Warszawa), Iwona Piastowska (War−
szawa), duet Marek Rogowski & An−
drzej Tomanek (Warszawa), Grupa
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„Stare dobre małżeństwo” (Poznań).
Zaproszenie do koncertu laure−
atów: Beata Formańczuk (Lublin),
Tomasz Olszewski (Gdańsk), Grupa
„Ocipiec” (Wrocław), Piotr Popielas
(Poznań), Piotr Salaber (Bydgoszcz).
Nagrody dodatkowe: Jerzy Dajuk
(Gdańsk), Iwona Piastowska.
Stypendium im. Wojciecha Bello−
na: Bogusław Frymorgen i Mikołaj Ko−
rzistka.
Pozostali uczestnicy konkursu: Be−
ata Bandurska (Warszawa), Roman
Baranik (Kraków), Dorota Bączek i
Jarosław Gawlik (Kielce), Marek Boj−
da (Katowice), Alicja Ciebielska (Po−
znań), Radosław Ciecholewski
(Gdańsk), Ewa Filipowicz (Szczecin),
Waldemar Grabowski (Olsztyn), Iwo−
na Graszka (Łódź), Roman Harmata
(Rzeszów), Jacek Janik (Katowice),

Mariusz Lubomski

Ewa Jankowska (Gdańsk), Aleksandra
Kiełb (Poznań), Bożena Kraczkowska
(Olsztyn), Dorota Kurek (Olsztyn),
Magdalena Lesiak (Kraków), Bogdan
Malinowski & Bogusław Wójtowicz &
Dariusz Tryzma (Wrocław), Dobro−
sław Rodziewicz (Kraków), Marek Sku−
pień (Częstochowa), Aleksander Wa−
chowski (Wrocław), Piotr Ziemowski
& „Stop” (Słupsk);
„Otwarta Grupa Akademicka” (Ka−
towice), Grupa „Półmrok” (Toruń),
Grupa „Na chwilę przed świtem” (Zie−
lona Góra), „Grupa Małgorzaty”
(Łódź), Grupa „Odsłuch” (Warszawa),
Grupa „Drewniane macki” (Katowi−
ce), Grupa „Beboki” (Bydgoszcz), Gru−
pa „Toluś Party” (Katowice), Grupa
„PTA” (Warszawa), Grupa „Etykieta
zastępcza” (Łódź), Grupa „Bufet nr
3” (Opole), Grupa „Brat” (Łódź), Gru−
pa „Zakapior” (Kraków), Grupa

„Wszystko jedno” (Kraków), Grupa
„Shalom” (Poznań), Kabaret „Afera”
(Szczecin).
Dyrektor Festiwalu: Janusz Andrze−
jowski.
Kierownik programowy: Henryk
Chochowski.

1986
XXII STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
14−17 maja 1986 r.
47 uczestników konkursu finało−
wego.
Jury:
Jan Poprawa (przewodniczący)
Marek Grechuta
Lucjan Kaszycki
Zygmunt Konieczny
Jan Kanty Pawluśkiewicz
Andrzej Sikorowski
Bogusław Sobczuk
Jan Tadeusz Stanisławski
Grzegorz Tomczak
Laureaci:
1 – Konrad Materna (Kielce)
2 – Ryszard Makowski (Warszawa)
3 – Julian Mere (Kraków)
– Tomasz Wachnowski (Warszawa)
– Grupa „Supertrio” (Poznań)
Wyróżnienia: Alicja Ciebielska (Po−
znań), Grupa „Lovellas” (Bydgoszcz)
Zaproszenie do koncertu laure−
atów: Grupa „Bez protekcji” (Katowi−
ce), Mikołaj Korzistka (Kraków), Gru−
pa „Bez Jacka” (Gdańsk), Mariusz Za−
dura (Lublin), Ewa Chruściel
(Gdańsk), Grupa „Stare dobre mał−
żeństwo” (Poznań), Grupa „Przed ju−
trem” (Katowice), Grupa „Salwator”
(Katowice).
Nagroda specjalna: Leszek Rojsza
(gitarzysta, Kraków).
Nagrody dodatkowe: Tomasz Wach−
nowski, Konrad Materna, Ryszard
Makowski, Ewa Chruściel, Grupa „Su−
pertrio”.
Stypendium im. Wojciecha Bellona:
Julian Mere.
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Zbigniew Książek
Jan Poprawa
Andrzej Sikorowski
Bogusław Sobczuk
Andrzej Strzelecki
Laureaci:
1 – Mariusz Lubomski (Toruń)
– Kabaret "Potem" (Zielona Góra)
2 – Magdalena Gajl (Kraków)
– Mariusz Zadura (Lublin)
3 – Joanna Rutecka (Warszawa)
Wyróżnienia: Małgorzata Grabow−
ska (Warszawa), Robert Mróz (Biały−
stok), Grupa „Flop” (Katowice), Gru−
pa „Odnowa biologiczna” (Wrocław),
Grupa „Koniugacja” (Rawicz)
Nagrody dodatkowe: Mariusz Zadu−
ra, Dariusz Zawadzki (Warszawa)
Nagroda nadzwyczajna: Andrzej
Kuba Florek (konferansjer)
Stypendium im. Wojciecha Bellona:
Tadeusz Krok (Kraków).
Ewa Niżańska

Pozostali finaliści konkursu: Ma−
rzanna Arabas (Częstochowa), Justy−
na Bacz i Kuba Michalski (Warszawa),
Piotr Bałtroczyk (Warszawa), Wiesła−
wa Bielska (Częstochowa), Henryk
Chrostek (Łódź), Krzysztof Cichocki
(Warszawa), Maciej Juliusz Danek
(Kraków), Beata Formańczuk (Lu−
blin), Dariusz Hejmej (Gdańsk), Jo−
anna Jagiełła i Jacek Beszczyński (To−
ruń), Andrzej Kaczmarek (Kielce),
Janina Lubos (Katowice), Bogdan
Malinowski i Bogusław Wójtowicz
(Wrocław), Agata Mochnal (Rze−
szów), Krzysztof Myszkowski (Po−
znań), Ewa Palińska (Białystok),
Krzysztof Pluta (Warszawa), Joanna
Rogalska (Słupsk), Roman Romań−
czuk (Wrocław), Piotr Salaber
(Gdańsk ), Magda Walczak (Poznań),
Jacek Wójcicki (Warszawa);
Grupa „Galicja” (Kraków), Grupa
„Klub miłośników muzyki własnej”
(Lublin), Grupa „Blejtram” (Łódź),
„Grupa Małgorzaty” (Łódź), Grupa
„Heterogenne jądro RNA” (Olsztyn),
Grupa „Kierunek J.” (Opole), Grupa

„Parę chwil” (Szczecin), Grupa „Bez
toastu” (Warszawa), Grupa „Tryptyk”
(Wrocław), Grupa „Edek i spółka”
(Zielona Góra), Grupa „Rozwód”
(Łódź).
Dyrektor Festiwalu: Grzegorz Ko−
zieł.
Kierownik programowy: Jan
Chrząszcz.

1987
XXIII STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
13−16 maja 1987 r.
37 uczestników konkursu finało−
wego.
Jury:
Olga Lipińska (przewodnicząca)
Marek Grechuta
Lucjan Kaszycki
Zygmunt Konieczny

Pozostali uczestnicy konkursu:
Adam Andryszczyk (Olsztyn), Chry−
stian Belwit (Wrocław), Kina Berg−
Górny (Warszawa), Alicja Ciebielska
(Poznań), Aneta Ciszewska & „Zdro−
we byki” (Słupsk), Dariusz Hejmej
(Gdańsk), Małgorzata Hrabia &
„Przed jutrem” (Katowice), Jacek Ko−
prowski (Częstochowa), Tomasz Kor−
deusz (Starachowice), Robert Kuźniar
(Kraków), Agata Mochnal (Rzeszów),
Krzysztof Pluta (Warszawa), Andrzej
Połczyński (Wrocław), Renata Prze−
myk (Katowice), Dariusz Rennert (Po−
znań), Dobrosław Rodziewicz (Kra−
ków), Piotr Salaber (Bydgoszcz), Jo−
anna Tokarska (Gdańsk), Katarzyna
Irena Trachimik (Olsztyn), Maria Mag−
dalena Walczak;
Duet „Budyń” (Opole), Grupa „Bez
retuszu” (Gdańsk), Grupa „Bez pro−
tekcji” (Katowice), Grupa „Cienkie
Bolki” (Wrocław), Grupa „Wina”, Gru−
pa „Neo Psalm” (Łódź), Grupa „Gali−
cja” (Kraków),.
Dyrektor Festiwalu: Krzysztof Lipski.
Dyrektor programowy: Andrzej
Kuba Florek.

opracował: JAN POPRAWA
[cdn.]

74
listopadowym od kasy odchodzi³o siê z

Iwona Loranc, Basia Stêpniak-Wilk. Po-

kwitkiem. Orkiestracji dokona³ i orkiestrê

dobnie jak na dwóch poprzednich kr¹¿-

poprowadzi³ Bohdan Jarmo³owicz, kon-

kach pojawiaj¹ siê te¿ utwory, których

cert wyre¿yserowa³ Micha³ Majerski.

nie mo¿na znaleæ na ¿adnej innej p³y-

wiêcej na str. 57-58

cie, czêsto nagrane specjalnie na potrzeby audycji Gitar¹ i piórem. W sumie 21

Od 17 do 26 listopada 2006

piosenek oraz bonus. Audycji Gitar¹ i

INFORMATOR

roku w Warszawie trwa³ 24. Miêdzy-

piórem od 20 lat mo¿na s³uchaæ w III

narodowy Festiwal Bardów OPPA. W

Programie Polskiego Radia i od pocz¹tku

SERWISU

tym roku, znana od 1978 roku, OPPA

jej autorem jest Janusz Deblessem.

zmieni³a nazwê, by podkreliæ coraz

wiêcej na str. 81

szerszy udzia³ artystów zagranicznych

www.strefapiosenki.pl

tak w konkursie jak i w imprezach towa-

Na 5 grudnia 2006 roku zapo-

rzysz¹cych. Goæmi festiwalu byli w tym

wiedziano ukazanie siê p³yty Tu-

roku Jaroslav Hutka  legendarny czeski

nel, która jest zapisem spektaklu mu-

bard, zwi¹zany z opozycj¹ lat siedem-

zycznego pod tym samym tytu³em. W trak-

dziesi¹tych, sygnatariusz Karty 77, Ka-

cie trwania II edycji Festiwalu Piosenki

sia Kamockaja  jedna z g³ównych posta-

Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego Na-

ci bia³oruskiej opozycji artystycznej, a tak-

dzieja w Ko³obrzegu w 2005 roku, or-

31 padziernika 2006 roku w

¿e artyci z Rosji i £otwy. Polskich auto-

ganizatorzy festiwalu Alicja Delgas i Ja-

krakowskim szpitalu zmar³ Mariusz

rów piewaj¹cych reprezentowali m.in.

cek Pechman postanowili o¿ywiæ mu-

Maniek Kozio³  lider, wokalista i kom-

Andrzej Garczarek, Miros³aw Czy¿ykie-

zyk¹ Tunel, czyli wiersze Jacka Kacz-

pozytor zespo³u S¹ Gorsi, aktor Teatru

wicz, Grzegorz Tomczak, Micha³ Rogacki

marskiego z jego ostatniego tomu. Pro-

A, lirnik Maæko Korby i muzyk zespo³u

(laureat Nagrody im. Jonasza Kofty 2005),

pozycjê zrealizowania programu otrzy-

Yerba Mater. Mariusz zmar³ dziewiêæ dni

Ewelina Marciniak i Basia Stêpniak-Wilk.

ma³ Hadrian Filip Tabêcki, który wczeniej

po wypadku samochodowym, do którego

W corocznym koncercie Premier pu-

znakomicie zaaran¿owa³ od nowa pro-

dosz³o, gdy zespó³ Yerba Mater jecha³

blicznoæ w swoim plebiscycie za "naj-

gram Raj. Hadrian Tabêcki i Pawe³ Stan-

na koncert Polskiej Akcji Humanitarnej w

lepsz¹ piosenkê premierow¹ OPPA 2006"

kiewicz napisali muzykê do wierszy Jac-

Krakowie. Przyjaciele organizuj¹ pomoc dla

uzna³a utwór "Obud siê 2006" autor-

ka Kaczmarskiego z Tunelu, a oficjalna

¿ony i dwojga nastoletnich dzieci, rodzina

stwa Piotra Bakala.

premiera programu odby³a siê na III Na-

zosta³a bowiem bez rodków do ¿ycia.

Nagrodê im. Jonasza Kofty zdoby³a

dziei 29 lipca 2006 roku.

Nr konta: 60 1050 1025 1000 0022

Tatiana Bielonogaja z Bia³orusi. Po raz

15 grudnia b.r. Tunel, w którym pie-

0519 7979, Ma³gorzata Kozio³, 04-487

pierwszy w historii festiwalu tê nagrodê

waj¹ Joanna Lewandowska, Wojciech

Warszawa, Dokerów 48/4; ING Bank

otrzyma³ cudzoziemiec. Laureatami Z³o-

Brzeziñski i Miros³aw Baka, mia³ te¿ premie-

l¹ski; kontakt: pomoge-manko-

tej Pi¹tki OPPA zostali tak¿e: Swiet³ana

rê we wroc³awskim Teatrze Piosenki, o któ-

wi@o2.pl; tel. 510 081 593 (Rafa³), 502

Zwieriewa, Pawe³ Szymañski, Wojciech

rym pisalimy w 2. numerze Piosenki.

762 807 (Marcin), 604 300 413 (Alek-

Tomaszewski i Pawe³ Górski. Jurorami

sander).

byli: Jaga Koftowa, Ewa Paczoska 

Na prze³omie stycznia i lute-

przewodnicz¹ca, Barbara Podmiotko,

go 2007 (dok³adna data jeszcze nie jest

Ernest Bryll, Lucjan Kaszycki, Marek

znana) w poznañskim Klubie Pod

£awrynowicz i Piotr Bakal.

Pretekstem odbêdzie siê druga

5 listopada b.r. w Operze na
Zamku w Szczecinie Ryszard Leoszewski wyst¹pi³ z Orkiestr¹ Ope-

premiera Teatru Piosennego Pod

ry na Zamku w koncercie Ulica Man-

3 grudnia 2006 roku to dzieñ

Pretekstem zatytu³owana Czy chce-

delsztama. By³ to nadzwyczaj udany

premiery p³yty Gitar¹ i piórem 3, któ-

cie o tym porozmawiaæ?. Pierwszy

koncert. Pomylany jako wydarzenie jed-

ra odpowiednio uwietnia jubileusz 20-

spektakl pt. Krochmalna 8 mia³ swoj¹

norazowe, po sukcesie jakim siê okaza³,

lecia jedynej ogólnopolskiej audycji po-

premierê 14 listopada 2005. Autorem i

od razu wszed³ do sta³ego repertuaru

wiêconej piosence literackiej (pierwsza

re¿yserem Teatru Piosennego Pod Pre-

Opery na Zamku. Kolejny koncert ju¿ 20

emisja 24 wrzenia 1986 roku). Wród

tekstem jest Grzegorz Tomczak. Wiêcej

grudnia; w 2007 roku bêd¹ kolejne.

wykonawców bêd¹ m.in.: Jacek Kleyff,

na temat tego przedsiêwziêcia w kolej-

W bilety warto siê zaopatrzyæ wcze-

Jacek Kaczmarski, Grzegorz Tomczak,

nym numerze Piosenki.

niej, bowiem tydzieñ przed koncertem

Miros³aw Czy¿ykiewicz, Dzidka Muzolf,

T.D.
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Po co komu sztuka?
Ewa PTAŚ−SKOLIAS

Wydaje się, że świat zwariował.
Dopadł nas gigantyczny kryzys. Brak
autorytetów, zdziczenie obyczajów,
wulgarny język jako obowiązujący,
wyścig szczurów, bezrobocie, pano−
szące się bezkarnie media, upadek
kultury, ogólny chaos. Statystyczny
dorosły Polak jest sfrustrowany i nie−
szczęśliwy.
A jak w tym wszystkim ma się mło−
dzież? Dobrze czy źle?
Moi uczniowie w ankiecie dotyczą−
cej samooceny, wszyscy, łącznie z mi−
nistrantami, przyznali się do tego, że
kłamią i że są leniwi. Ale większość, na
pytanie o pasje – odpowiada, że inte−
resują się muzyką. To cudownie!
Wszak już starożytni Grecy wiedzieli,
że muzyka ma ogromną siłę moralno−
wychowawczą a Arystoteles uznał, że
to właśnie muzyka posiada moc oczysz−
czania duchowego – słynne „kathar−
sis”... Szkoda, że nie wiedzą tego wła−
dze oświatowe i kolejne reformy
szkolne bezceremonialnie rozpra−
wiają się z przedmiotami artystyczny−
mi. Rozprawiają się też z zajęciami po−
zalekcyjnymi, które mogłyby być
świetną, ogólnie dostępną formą roz−
wijania zainteresowań, zdolności tak−
że muzycznych , a w wielu wypadkach
terapią dla pogubionych nastolatków.
Nie jest już tajemnicą, że nasza
gimnazjalna młodzież jest często nie−

wychowana, niekulturalna, płytka,
agresywna. Że młodzi kłamią, palą,
piją, narkotyzują się i nie chcą się roz−
wijać. Mimo, iż muzyka , ta najszla−
chetniejsza i najkomunikatywniejsza
z muz jest obecna w ich życiu pry−
watnym każdego dnia przez wiele
godzin. A więc dlaczego na nich nie
działa tak, jak chciał tego Arystote−
les? Może po prostu dlatego, że nie
każdy jej rodzaj uskrzydla? Z pewno−
ścią tak! Przecież muzyka, która za−
lewa nas zewsząd, to nie sztuka, tylko
tandetna rozrywka. I choć młodzi
ludzie spędzają przy produktach
show− bussinesu mnóstwo czasu, to
czas ten jest raczej stracony. Przebo−
je pop, disco, techno – nie zmieniają
ich fanów. Nie sięgają niestety tak głę−
boko, jak sięga prawdziwa, warto−
ściowa muzyka poważna, jazzowa,
bluesowa, soulowa, folkowa, ekspe−
rymentalna, rockowa, etniczna, pio−
senka poetycka czy artystyczna. Two−
rzone z potrzeby serca – nie dla sła−
wy, popularności i absurdalnie wiel−
kich pieniędzy.
Jestem fanatyczką wychowywania
poprzez stały i intensywny kontakt z
kulturą, sztuką i przyrodą. Stały i in−
tensywny, to znaczy codzienny!
Wszystkie dziedziny sztuki, traktowa−
ne jako dodawanie piękna do świa−
ta, posiadają moc rozświetlania du−

szy człowieka. Muzyka, malarstwo,
teatr, literatura, poezja, przyroda,
powinny być obecne każdego dnia w
życiu każdego ucznia, rodzica, na−
uczyciela. Ale jak to zrobić, kiedy w
szkole ogólnokształcącej jest j e d n a
g o d z i n a sztuki tygodniowo?
Przedmiot "sztuka" rozumiany jest
tutaj jako muzyka lub plastyka. A więc
tak naprawdę młodzież ma pół go−
dziny muzyki i pół godziny plastyki
tygodniowo, w ogólnym rozrachun−
ku. To niewiele. Nauczyciele tej „sztu−
ki” mają niezwykle trudne zadanie,
jeżeli oczywiście poważnie traktują
swoją pracę. Bo w ciągu pół godziny
nie da się rozbudzić duchowo niko−
go. Po prostu się nie da.
Szkoda, że tak to zostało pomyśla−
ne, bo tym, co nas naprawdę wyróż−
nia jest dusza. Nie intelekt, nie uro−
da, nie bogactwo, jak się powszech−
nie sądzi. A więc, jeżeli nie szkoła,
dla której ważniejszy jest rozwój in−
telektualny i testy, niż rozwój ducho−
wy, to kto mógłby ten stan zmienić?
Ratunku można by szukać w me−
diach. To one dziś dyktują jak my−
śleć, jak żyć, co jeść, czego słuchać.
Zatem apeluję o więcej strawy du−
chowej w mediach na co dzień. Cho−
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ciażby w postaci pięknej, nowoczesnej,
głębokiej, wzruszającej piosenki, emi−
towanej na wszystkich stacjach wiele
razy, aż wszyscy uznają ją za swoją. I pro−
szę nie wmawiać niedojrzałej publicz−
ności, że Doda i Mandaryna są świetne,
bo nie są. Muzyka naprawdę łagodzi
obyczaje, pod warunkiem, że jest pięk−
na, dobra, niosąca pozytywny przekaz.
Nie wyobrażam sobie bijących się ludzi
w filharmonii, na festiwalu piosenki stu−
denckiej czy na zamku w Olsztynie. Na−
tomiast wiemy, że przejawy okrucień−
stwa, agresji, wandalizmu mają miejsce
tam gdzie nie ma duchowości i piękna.
Ze smutkiem i bólem przyglądam
się moim szkolnym nastolatkom, któ−
rych dotąd nikt nie zdołał zarazić
pasją do sztuki. Nie każdy z nich ma
talent do tworzenia, ale z całą pew−
nością każdy ma talent do głębsze−
go odczuwania, do zachwytu, do
wzruszeń, do wzniosłych stanów du−
cha. Tylko, że jedynie nieliczni wiedzą
o tym. Są to ci, których rodzice ro−
zumieją, że dziecko−człowiek składa
się z ciała, umysłu i duszy właśnie. I
dlatego od maleńkiego wędrowali z
nimi po domach kultury, ogniskach
muzycznych, galeriach, teatrach,
parkach, ogrodach, górach, dopóki
ich pociechy nie osiągnęły samo−
dzielności w poruszaniu się po zacza−
rowanym świecie piękna. To są wła−
śnie ci nieliczni w każdej klasie, w
których duszach coś już gra. Oni nie
muszą zaznaczać swojej obecności w
szkole i w życiu za pomocą agresji,
arogancji, kłamstwa. Unosi ich sztu−
ka. Myślę, ze warto złapać się tego
koła ratunkowego w obecnym cza−
sie, kiedy kryzys w obszarze wycho−
wawczym w polskiej szkole przybrał
tak tragiczny w skutkach i niebez−
pieczny rozmiar. Zamiast karać,
może lepiej próbować leczyć i zapo−
biegać, proponując młodzieży kon−
kretne, niezbyt trudne formy kontak−
towania się ze sztuką, pięknem, mu−
zyką, piosenką, sceną. Może uda się
pomóc choć niektórym. Nie zapomi−
najmy, że „Takie będą Rzeczypospo−
lite, jakie ich młodzieży chowanie”.

EWA PTAŚ−SKOLIAS
Nauczycielka muzyki

Pytania bez
odpowiedzi
Kultura młodzieżowa contra kultura
dla młodzieży – o potrzebie dialogu

„Z Twej niezgody na świat wyleczo−
ny raz dwa /Leżysz sobie na wznak,
wiesz już, w co się tu gra/ Skoro cnotą
jest grzech, a mądrością jest spryt/
Mieć zasady to pech, być uczciwym to
wstyd/ Twarde łokcie to skarb, wiara
w ludzi to błąd/ Ideały to garb, trzeba
cisnąć je w kąt/Leżysz sobie na wznak,
do księżyca chcesz wyć/, Bo choć do−
brze wiesz jak, nie wiesz, po co masz
żyć”. (W. Kejne, Leżę sobie na wznak)
Sytuacja młodych ludzi wchodzą−
cych w dorosłe życie jest i zawsze była
nie do pozazdroszczenia. Jest to czas
olbrzymich zmian we wszystkich wymia−
rach życia. Często przebiegających bo−
leśnie, wymykających się spod jakiej−
kolwiek kontroli kogokolwiek, a
przede wszystkim samych zaintereso−
wanych. Ten swego rodzaju proces
przepoczwarzania się z dziecka w jed−
nostkę dorosłą musi kosztować, musi
pozostawić ślad. Jest to czas, w którym
człowiek na bazie nabytych wcześniej
doświadczeń, umiejętności, emocji itp.
coraz bardziej samodzielnie, choć
oczywiście nie bez udziału szeroko
pojętego otoczenia, buduje swoje
„JA”. Jest to element drogi życia każ−
dego bez wyjątku człowieka. Jest to zja−
wisko tak nieuniknione, jak narodziny
czy śmierć. Im jednakże świat staje się
bardziej skomplikowany, a jego złożo−
ność uwidoczniona (chociażby za

sprawą dynamicznie rozwijającej się
techniki), tym jego ogarnięcie i zrozu−
mienie wydaje się być trudniejsze.
Dojrzewanie zawsze było procesem
niełatwym zarówno dla dorastającego,
jak i jego otoczenia. Wydaje się jed−
nak, że w Polsce po roku 89 intensyw−
ność procesów społecznych i politycz−
nych a zwłaszcza brak stabilności w
rzeczywistości nieukształtowanej wciąż
jeszcze demokracji, proces ten jest jesz−
cze trudniejszy. Z jednej bowiem stro−
ny młody człowiek, wolny od nacisków
i kontroli społecznej (politycznej), ma
szanse na szersze i bardziej komplek−
sowe budowanie własnego życia, z dru−
giej jednak paleta możliwości wyborów
drogi życiowej jest tak szeroka i nie−
przebrana, że pozostawiony niejedno−
krotnie sam sobie (co narzuca kapita−
listyczny model życia polegający na
silnym skupieniu się na gromadzeniu
dóbr czy przynajmniej zapewnianiu
podstawowego bytu rodzinie), młody
człowiek czuje się często osamotniony
i zagubiony.
Świat dorosłych w dobie intensyw−
nych przemian społecznych i politycz−
nych stanowi dla dorastających obraz
niejasny, skomplikowany, a nawet za−
grażający. Z pewnością są to tenden−
cje nieodłączne od procesu dorasta−
nia młodych ludzi od pokoleń, jednak
jeszcze głębsze i bardziej dojmujące
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wydają się one być w dzisiejszych nie−
spokojnych i niestabilnych czasach. Ma
to związek także i z tym, że są to czasy,
kiedy ludzie w ogóle – nie tylko mło−
dzi− czują lęk przed konfrontacją z oko−
licznościami, jakim muszą podołać.
Takie wzorce przelewane przez doro−
słe otoczenie w umysł czy emocjonal−
ność nieukształtowanego jeszcze nasto−
latka działają ze wzmożoną siłą. Moc−
no bowiem jeszcze rozchwiana jego
osobowość, wszelkie bodźce przyjmu−
jąca ze zwielokrotnioną siłą, odczuwa
te lęki znacznie mocniej, a przejęte po−
stawy demonstruje wyraźniej. Świat
jawi się niezrozumiały, nieprzewidywal−
ny i budzący lęk.
Tożsamość człowieka najpełniej
określa kultura w jakiej żyje. To ona
ma mu pomóc przystosować się do
otaczającego świata. „Kultura to cało−
kształt dorobku ludzkości, wytworzo−
nego w ogólnym rozwoju historycznym
lub w jego określonej epoce.”(wg Ma−
łego Słownika Języka Polskiego, pod re−
dakcją E. Sobol). To wartości, których
potencjał jest dla każdego pokolenia
szansą znalezienia wspólnych płasz−
czyzn, tworzących obszar porozumie−
nia.
Istotnym zagadnieniem w kontekście
znaczenia kultury w procesie kształto−
wania młodych ludzi jest rozróżnienie
sfery zwanej Kulturą dla młodzieży od

Kultury młodzieżowej: Kultura dla mło−
dzieży to przekazywanie wartości i sym−
boli. Kultura młodzieżowa to kultura
wytwarzana i tworzona przez młodzież;
to wartości, wybrane z szeregu innych,
niezwykle istotne w mówieniu o eduka−
cji i wychowaniu, niezwykle też ważne
w spojrzeniu na sytuację i obraz współ−
czesnej młodzieży.
Kultura dla młodzieży to kultura
sugestywna, narzucająca, tworzona
przez ludzi starszych, „ekspertów” na−
kazujących „jak żyć?”; to nie wybór czy
alternatywa, ale – przekonanie o nie−
omylności; ukazywanie, że „tak warto
żyć”, bo jest to sprawdzone pokole−
niami wcześniejszych młodych, bo jest
to dane, gotowe, sprowadzone niekie−
dy do schematu, mającego zostać
przyswojonym; to zakaz decydowania
o sobie i zakaz samodzielnego namy−
słu; to skutek namysłu innych, nakaz
bezwarunkowego zaakceptowania,
bezwarunkowej aprobaty i wiary. Pro−
wokuje to pytanie: kto jest ekspertem
wiedzy o tym, co jest najlepsze dla mło−
dzieży? Czy nie ona sama? Czy tabuny
psychologów, badaczy, socjologów,
obserwatorów życia społecznego, wi−
zażystów, projektantów mody, wydaw−
ców, mówiących, co jest modne, (co
powinno być modne!), jak najpełniej
wyrazi się młodzież, bo przecież nie
przez samodzielne inicjatywy i kreowa−
nie, ale to, co proponują eksperci i
samozwańczy guru.
Przecież kultura dla młodzieży po−
winna być rozmową z młodzieżą, fo−
rum wzajemnej wymiany myśli, tymcza−
sem przeraża najczęściej brakiem bra−
nia pod uwagę poglądów, upodobań,
gustów młodych; nie pozwala zasko−
czyć się przez młodych innością, nada−
waniem sensów; nie słucha, co młodzi
rozumieją pod określonymi pojęciami,
jaką wizję świata chcą zaprezentować,
czego się boją, czego oczekują, a co
ich zniewala, a jedynie – generuje po−
trzeby młodych, zmuszając do wiary,
że są one ich własne. Zamyka się ona
na nowe możliwości, nowe doznania i
nowe kręgi poszukiwań; bywa odpor−
na na nietuzinkowe, kontrowersyjne
spekulacje i zagadnienia. Tymczasem
wbrew temu, czego chcą ci „eksperci”
– młodzi myślą i czują i bardzo wielu z

nich potrafi na szczęście wpływom tym
ślepo i bezgranicznie nie ulegać. Po−
trafią wybierać w szerokim wachlarzu
oferowanych im schematów, wzorców,
to tylko, co uważają za wartościowe.
Kultura dla młodzieży powinna być
diagnozą młodzieży, dostarczać wiedzy
na temat faktycznego stanu, opartej na
kontaktach z nią, zamiast próby narzu−
cania możliwych rozwiązań i posiada−
nia lepszej od młodych wiedzy, co ro−
bić. To młodzi, wyciągając wnioski i kry−
tycznie podchodząc do życia, powinni
pozwolić sobie popełniać błędy i uczyć
się żyć. Nikt ich nie wyręczy w braniu
odpowiedzialności za siebie i innych.
Kultura młodzieżowa to wyraz
przede wszystkim obaw i lęków mło−
dych; to niezgoda na zastany świat; to
nie zawsze chęć rewolucji i burzenia
panującego ładu i zasad, ale − wynik
refleksji i samodzielnych wniosków.
Skupia się wokół dwóch zagadnień:
„kim jestem?” i „jak żyć?”. Stąd wyni−
kają trudności w obraniu satysfakcjo−
nującego kierunku życia, poszukiwania
spójnego systemu wartości; stąd wyni−
kają bunty, niezgody i niekiedy niezro−
zumiały przez dorosłych styl bycia mło−
dych. Stąd agresja, przemoc, ucieczki
w świat gier komputerowych i oddawa−
nie się wyniszczającym praktykom.
Kultura młodzieżowa za bardzo jed−
nak polega tylko na sobie. Transcen−
dencja i poszukiwanie duchowych
przeżyć, odnajdywanie czegoś „poza”,
odwracanie się od wegetacji codzien−
ności, banalność świata potrzeb nie
znajduje się na czołowym miejscu w
walce ze światem, który nieustannie się
zmienia, często za cenę wyobcowania,
samotności i autodestrukcji.
Kultura młodzieżowa jest kulturą
symboliczną, mówiącą nie wprost, ope−
rującą wieloznacznymi pojęciami, ka−
żącą odczytywać coś więcej poza okre−
ślonymi słowami. To kultura dumna,
nieprosząca o zrozumienie, nienaka−
zująca odbioru; sama przez swoje wy−
rażanie – przynosząca ulgę, niekiedy
będąca dowodem buntu, niezgody na
świat rządzony przyjemnościami i ma−
terialnym zyskiem.
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Jaka więc jest ta kultura? Czy nie
znajduje oparcia w niczym ani nikim
poza sobą? Czy jest w niej miejsce na
wartości?
Najważniejszym wymiarem są tu
symbole i ich miejsce w życiu współ−
czesnej młodzieży.
Budzić lęk może fakt, iż współcze−
sna kultura młodzieżowa profanuje
symbole narodowe i szasta wartościa−
mi, które kiedyś były święte; podważa
zasady i autorytety. Symbole narodo−
we, uniwersalne, zastąpione zostały
odnośnikami indywidualnymi. Taka
„subiektywizacja wartości” i relatywizm
zasad, są niebezpieczne – gdy każdy
staje się prawodawcą norm i wyrocz−
nią moralności, pojawia się trudność
w rozstrzyganiu, po czyjej stronie leży
racja, skoro „tyle głosów, ilu ludzi”. Kie−
dyś symbole kulturowe pozwalały czło−
wiekowi wzmocnić więzi z innymi, kon−
stytuowały jego społeczną tożsamość.
Świat społecznych wartości nabierał
ogólnego charakteru. Obecnie dąże−
nie do indywidualizmu, poszukiwanie
dróg własnego rozwoju powoduje, że
symbole przestają być źródłem sensu,
punktem odniesienia i nie odzwiercie−
dlają wartości edukacyjnych, społecz−
nych, a jedynie są wynikiem osobistych
przeżyć. Prof. Anna Przecławska jest
zdania, iż „przeniesienie źródła symbo−
li z uczestnictwa w kulturze na wynik
własnych doświadczeń powoduje kry−
zys tożsamości i niemożność odnalezie−
nia się w świecie; brak harmonii i moż−
liwego porozumienia, a w konsekwen−
cji – doprowadzi do poczucia samot−
ności, zagubienia i izolacji.” (A. Prze−
cławska,[pod red.] Pedagogika społeczna
– Kręgi poszukiwań)
Dziś dla młodych osobami znaczą−
cymi nie są na ogół ludzie, wyróżnia−
jący się szczególnie cenionymi przy−
miotami, czy posiadający nietuzinko−
we, poparte doświadczeniem podej−
ście do życia, ale – prowokatorzy, bul−
wersujący, szokujący, niekiedy zadzi−
wiająco groteskowi, lub tragicznie ko−
miczni w uzewnętrznianiu mało cie−
kawej i mało ambitnej filozofii życio−
wej i jałowego wnętrza. Młodzi, za−
miast zdobyć się na autorskie wyraża−
nie siebie – stają się kalkami życia in−
nych, kopiują ich bunt, ich styl.

Dziwi, że młodzi ludzie są niejedno−
krotnie pozbawieni zahamowań, wsty−
du, skrępowania; że ulica staje się miej−
scem wyrażania uczuć, bo w domu nie
ma na to czasu – programy telewizyj−
ne stają się ważniejsze od codziennych
miłości – drobnostek, które składają
się na nasze życie. Losy bohaterek
przejmują bardziej, niż własne; mło−
dzi chłoną ich styl ubierania, zacho−
wania, nie wysilając się nawet, by stwo−
rzyć coś własnego, by samemu wykre−
ować swój wizerunek, a nie – być tylko
kopią, na dodatek gorszą. Czasami je−
steśmy kalkami życia innych. Czasami
kalkami tak niewyraźnymi, że na pyta−
nie, kim jesteśmy, słyszymy odpowiedź:
„Nikim...”
Zagrożeniem dla jakości kultury
młodzieżowej, ale też kultury w ogóle
jest brak zakorzenienia w tradycji, wła−
sne poszukiwania tradycji, zamiast po−
wrotu do przeszłości. Powoduje to szu−
kanie swojego miejsca w świecie bez
brania pod uwagę wartości jako wy−
znaczników; miejsce wartości zajmują
złudne poczucie bezpieczeństwa, za−
korzenienia i swojskości.
Niezrozumiała wydaje się współcze−
sna kultura młodzieżowa, której głów−
nym problemem jest poszukiwanie
przez ludzi tożsamości, która sytuowa−
łaby się „gdzieś pomiędzy odwołaniem
się do pamięci religii i zbiorowego
doświadczenia grupy a totalną wolno−
ścią, oznaczającą najczęściej osamot−
nienie i wyobcowanie”(W. J. Burszta,
Paradoks różnicy).
Sposobem ochrony własnej tożsa−
mości byłoby stałe podkreślanie róż−
nicy. Odmienność to według badaczy
„metoda walki z nadmiarem informa−
cji”, na które tożsamość zdaje się być
nieodporna. Ludzie uzmysławiają so−
bie podziały i sami je konstytuują; nie−
łatwo jest im dostrzec to, co prawdzi−
wie wspólne i łączące wszystkich, gdyż
ważniejsze jest odkrywanie tego, kim
się jest, jakim się jest, gdzie się jest.
Kultura młodzieżowa i kultura dla
młodzieży może być formą obrony
przed zalewem kultury masowej i nad−
miarem informacji. Pierwsza jest trud−
na w odbiorze, wymaga wejścia w świat
autora, zadomowienia się w nim, w
celu zrozumienia; druga jest sumą

przekonań dorosłych, sprowadzoną
do wspólnego mianownika, mającą
odnosić się do całej młodzieży, nie−
biorącą na ogół pod uwagę jej niepo−
wtarzalnych cech. Z pewnością jed−
nak stanowią obiecujący punkt wyj−
ścia do rozpoczęcia dialogu i otwar−
cia się na wzajemne potrzeby i inten−
cje. Twórcy kultury dla młodzieży,
przy odrobinie dobrej woli, uwagi,
mądrego czujnego spojrzenia na pro−
blem mogą łatwo stworzyć silne i sku−
teczne narzędzie, które pomoże mło−
dym w otwieraniu drzwi, których oni
sami w tych trudnych czasach mogą
nawet nie zauważyć.
Rzeczywistość, w jakiej żyje mło−
dzież, powinna być płaszczyzną po−
rozumienia, gdyż jest wyrazem au−
tentycznego zaangażowania. To sym−
bol, który nigdy nie zostanie zastą−
piony przez puste nazwy, slogany,
banalne stwierdzenia, ale przełoży się
na konkretne działanie, określone
postępowanie.
Zapominamy, że to właśnie kultura
ma pomóc przetrwać w świecie natu−
ralnym i społecznym. Ma chronić czło−
wieka przed innymi i – nim samym. Ma
wspierać a może nawet umożliwić jego
życie i rozwój. Warunkiem rozwoju jest
język. Złudzenie komunikacji zaś po−
woduje rozpad uczuć wyższych − język
traci funkcję symboliczną. Płytkość i
bylejakość nie pozwalają nam się wy−
razić. Wstydliwa staje się kultura wy−
ższa, a pożądana staje się rozrywka −
bo łatwa? Człowiek nie wie, kiedy się
męczyć, woli, więc tego nie robić i
pozwolić, by kultura masowa stworzy−
ła społeczeństwo zmęczone, społe−
czeństwo pomyłek, niezdolne do zro−
zumienia własnego losu i do znalezie−
nia dróg indywidualnego rozwoju.
Powstaje społeczeństwo odbiorców,
nie – twórców.
Kultura każe całościowo pojmować
życie, a szczególnie – edukację, wycho−
wanie. Człowiek uczy i wychowuje się
przez całe życie. Nie ma odpowiednie−
go do wieku modelu wychowania do−
stosowanego do osobowości wycho−
wanka. Wysiłek myślowy należy podjąć
samemu, co bywa trudne. Należy jed−
nakże pamiętać, że piosenka, literatu−
ra, ani poezja, nie daje gotowych sche−
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matów „jak żyć”, które łatwo można
byłoby wcielić. Poezję, literaturę, a
także poetów, pisarzy czy w ogóle twór−
ców traktuje się jak kolejnych eksper−
tów, którzy – być może – zgłębili ta−
jemnicę życia i mogą nam ją udostęp−
nić. Schemat takiego podejścia odnaj−
dujemy w końcówce wiersza Wisławy
Szymborskiej Schyłek wieku: „Jak żyć
– spytał mnie w liście ktoś, kogo ja za−
mierzałam spytać o to samo”.
To istotne zdanie. Pokazuje, bo−
wiem, że te „gotowe” schematy za−
mknięte w wierszu, piosence, czy po−
wieści są i powinny być jedynie
punktem wyjścia do własnych poszu−
kiwań.
To, jaką rolę spełnia kultura, jakie
będą przejawy młodzieżowego jej
aspektu, w oparciu, o jakie zasady i
autorytety będzie się tworzyć, zależy
głównie od tego, z jakimi wzorcami
młody człowiek zetknie się w rodzi−
nie, szkole, pracy i czy będą to wystar−
czające wzorce, by samodzielnie szu−
kać drogi do siebie i miejsca w świe−
cie, zamiast oszukiwać się i sztucznie
otępiać zmysły.
Mimo, że obraz świata młodzieży
rysuje się mrocznie i boleśnie, mimo,
że wiele w nim znaków zapytania, lęku,
zwątpienia i chaosu – „Za młody by
umrzeć/ za głupi by żyć/ zawsze ja−
kieś braki i niedostatki/ Brak chwili,
brak myśli/ sam pośród niczego/ albo
i mniej, niż sam/ Z tylu pytań jedno się
przebija/, Po co ja żyję?!!” (Antologia
wierszy poetów Zamojszczyzny)
Mimo, że ich poczucie tożsamości
w tych anomicznych, neurotycznych
i nienormalnych czasach jest poważ−
nie zagrożone, mimo, że niewątpliwie
mamy do czynienia z kryzysem, bra−
kiem kryteriów i jasności, z wielo−
znacznością, relatywizmem. Mimo, że
przyszło im walczyć z upadkiem norm,
wartości i brakiem prawdziwych au−
torytetów – wniosek, na który należy
postawić nacisk jest taki, że kształt tej
rzeczywistości wciąż zależy od ludzi.
Wiele w rękach samej młodzieży, ale
nie mniej na tym polu pracy dla ro−
dziny, pedagogów, wychowawców, a
także ludzi sztuki i kultury.

DOROTA OSIŃSKA

Bawić, ale jak?
czyli co muzyka rozrywkowa mówi nam o T
elewizji?
Telewizji?
Alicja MYŚLIWIEC

O sobie sama...?
Jest nową religią państwową, kulty−
wowaną przez tajne Ministerstwo Kultu−
ry (3 kanały)... – tak pisze o niej ame−
rykański psycholog George Gerbner.
Bywa współczesnym bardem i gawę−
dziarzem („storyteller”), zdziczałą
formą kina, idiotycznym pudełkiem
(„the idiot box”), a z drugiej strony
kulturową lampą obfitości . To czym
jest telewizja, wciąż stoi pod znakiem
zapytania. Nie wiemy, czy bliżej jest
jej – jak formułują to akademiccy
profesorowie – do ziemi jałowej czy
stanowi może pieszczotę dla oczu.
Niezaprzeczalne jest, że medium to
rośnie w siłę, a jego oddziaływanie
staje na tyle duże, że w wielu domach
rzeczywistą głową rodziny jest ten, kto
decyduje, na jaki program nastawić
odbiornik telewizyjny. Obok nadawa−
nia statusu osobom, instytucjom i wy−
darzeniom oraz wzmacniania norm
społecznych, zaczynają pojawiać się
hipotezy o narkotyzującej eufunkcji
telewizji. – Nienawidzę jej. Nienawidzę
telewizji tak bardzo jak orzeszków. Ale
nie umiem przestać jeść orzeszków – ko−
mentuje Orson Welles, amerykański
reżyser, producent, scenarzysta i ak−
tor filmowy. – Wszyscy twierdzą, że tele−
wizja jest narkotykiem – to prawda, jest!
– podkreśla również Krzysztof Haich,
dziennikarz TVP3, autor m.in. „Peł−

nej kultury”, „Marginałek”, a w tej
chwili ogólnopolskiego magazynu te−
lewizyjnego „Regiony kultury”.
Umberto Eco, kiedy w połowie lat
90 przyjechał do Warszawy, stwier−
dził, że telewizja jest użyteczna tylko
wówczas, kiedy prezentuje widzom
obraz świata zewnętrznego. Jeżeli na−
tomiast zaczyna pokazywać samą sie−
bie, może być wręcz niebezpieczna.
Nie wszyscy jednak zgodzili się z tym
stwierdzeniem. Teoretyk filmu i me−
diów audiowizualnych prof. Wiesław
Godzic, polemizując ze słynnym se−
miologiem, w jednym ze swych ese−
jów, pisze, że telewizja, opowiadając
o samej sobie, zwykle mówi o świecie
więcej aniżeli wtedy, gdy udaje, że jest
jedynie obiektywnym oknem.
O definicję muzyki rozrywkowej
nie jest łatwo. Dziedzina ta obejmu−
je gatunki muzyki tanecznej, jazz,
progresywnego rocka, a obok nich
piosenkę aktorską, kabaretową czy
poetycką z Ewą Demarczyk i Markiem
Grechutą na czele. Na zjawisko, ja−
kim jest piosenka rozrywkowa posta−
ram się więc spojrzeć diachronicz−
nie, ale ze współczesnej perspektywy,
której z naturalnych względów nie
mogę się pozbyć. Ze zmian treści i
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tematycznego formatowania wynu−
rza się obraz tendencji, które przez
ponad 40 lat towarzyszyły telewizyj−
nej rozrywce, sprzyjając jednocześnie
kształtowaniu się zbiorowych gustów.

Wszechmocność
kontrolowana
Obok obserwatora, rynku idei i miej−
sca ścierania się gustów telewizja szyb−
ko stała się również dostarczycielem
rozrywki. Kiedy po zmierzchu epoki
typografii nastąpił rozkwit epoki tele−
wizji, nieodwracalnie zmieniła się treść
i znaczenie społecznego dyskursu, dys−
kursu, który kategoryzuje również kul−
turę. – Kiedyś sławę osiągali ludzie wiel−
kiego formatu, dziś małego ekranu – pisze
Andrzej Majewski, pisarz i publicysta,
komentując wpływ mediów masowych
na świadomość społeczną. Telewizja
warunkuje nie tyle nasze opinie, co
kierunki myślenia. „Telewizyjny dowód
słuszności” polega na przekonaniu, że
jeżeli coś zostało pokazane w telewizji,
musi być dobre. To media ustalają te−
maty do dyskusji, wyznaczając, zgod−
nie z hipotezą „agenda setting”, po−
rządek dzienny swoich odbiorców. O
ile samochód może być traktowany jak
szybszy koń, a światło elektryczne jak
silniejsza świeca, telewizja nie jest roz−
szerzeniem wcześniejszych form komu−
nikacji. Różni ją umiejętność zastąpie−
nia racjonalnego dyskursu wszech−
obecną rozrywką, z której uczyniła na−
turalny format, wykorzystywany zarów−
no do przedstawiania wielkich proble−
mów, jak i banalnych zdarzeń życia co−
dziennego. O ile zawłaszczył on świat
informacji z muzyką był związany nie−
jako od początku. Telewizyjna rozryw−
ka, również ta muzyczna, aby apelo−
wać do większości społeczeństwa, mu−
siała znaleźć najniższy wspólny wskaź−
nik dla ogółu publiczności. Jak jednak
bawić widza, aby odzwierciedlenia w
praktyce nie znalazł tytuł książki Neila
Postmana „Zabawić się na śmierć”.

Perspektywa
wstecznego lusterka
Nawet w kulturze permanentny
rozwój jest niemożliwy. Nowa sztuka
zawsze czerpie z wcześniejszego do−

robku swoich poprzedniczek. Współ−
czesna piosenka rozrywkowa mieści
w sobie, choć oczywiście nie zawsze
rozpoznawalne, doświadczenia wie−
lu pokoleń artystów. Młodzi, mimo
poszukiwania nowych znaczeń, wciąż
wiodą dialog z tradycją. – Gdy staje−
my w obliczu całkiem nowej sytuacji, za−
wsze przejawiamy skłonność do odwoły−
wania się do obiektów, do aromatów z
bliskiej nam przeszłości. Patrzymy na te−
raźniejszość przez wsteczne lusterko. Po−
dążamy ku przyszłości obróceni do niej
plecami – pisze w jednej ze swoich
książek Marshall McLuhan, kanadyj−
ski teoretyk komunikacji. Wskrzesza−
nie przeszłości i nie kończące się
sprzedawanie wspomnień kultura
medialna uczyniła jedną ze swoich
domen. Wpływ „wstecznego lusterka”
nie zawsze bywa jednak zgubny. – Ist−
nieje trend powracania do starej rozryw−
kowej muzyki przedwojennej. „Kasztany”,
„Ostatnia niedziela”... to wszystko muzy−
ka, która była określana mianem rozryw−
kowej. Jest wielki sens powrotu do tych
rytmów, a nie skupiania się tylko na tych
głośno−gitarowych – podkreśla w roz−
mowie ze mną Leopold Kozłowski,
pianista, kompozytor, dyrygent, na−
zywany ostatnim klezmerem Galicji.
Co we wstecznym lusterku histo−
rii muzyki rozrywkowej widzą współ−
cześni artyści? Co z XX zabrali by ze
sobą w muzyczną przestrzeń XXI
wieku? – Spojrzenie na świat, szczególny
sposób jego opisu, który wymaga od arty−
sty interpretującego tekst zrozumienia, a
konkretniej rozumnego wyśpiewania –
mówi zapytana o to Beata Lerach,
laureatka między innymi 40 Jubile−
uszowego Studenckiego Festiwalu
Piosenki i Nagrody Prezesa Zarządu
Telewizji Polskiej Jana Dworaka. O
wspaniałej kindersztubie literackiej,
która w piosence rozrywkowej była
prezentowana m.in. przez Kabaret
Starszych Panów, wspomina również
Zbigniew Książek, autor tekstów pio−
senek m.in. Zbigniewa Wodeckiego,
Ryszarda Rynkowskiego, współtwór−
ca, obok Piotra Rubika, oratoryjne−
go tryptyku: „Świętokrzyska Golgo−
ta”, „Tu es Petrus” i „Psałterz wrze−
śniowy”. Dlaczego we współczesnej
muzyce rozrywkowej tej kindersztu−

by jest coraz mniej? – Kiedyś przede
wszystkim mieliśmy więcej czasu i rów−
nież widz miał go więcej, aby posłuchać, o
czym jest dana piosenka – twierdzi Zbi−
gniew Książek. Dostrzega jednak, że
np. hip−hop, który opiera się w więk−
szości na miarowym „pulsie”, pozwa−
la tworzyć współczesne protestson−
gi, będące wyrazem buntu przeciw−
ko zastanej rzeczywistości.

Wehikuł sformatowany
Co Telewizja powinna zrobić dla
muzyki rozrywkowej? – Żadna gazeta
czy radio nie ma takiej siły przebicia jak
ona. Mogłaby zrobić piosence rozrywko−
wej najlepszą reklamę – mówi Beata Le−
rach, podkreślając jednocześnie, że
w telewizyjnej ramówce powinno zna−
leźć się więcej koncertów, emitowa−
nych w bardziej przystępnych godzi−
nach niż pierwsza czy druga w nocy.
– Wówczas, nawet skacząc z kanału na
kanał, przypadkowy widz mógłby się za−
trzymać i dojść do wniosku, że warto słu−
chać takiej muzyki i warto bawić się przy
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niej – wyjaśnia młoda wokalistka. Te−
lewizja w żadnym z europejskich kra−
jów nie jest już dzisiaj „wehikułem”
kultury wyższej. Uważa się, że najwła−
ściwszym miejscem dla jej prezento−
wania powinny być kanały tematycz−
ne. – Nawet telewizja publiczna nie może
nadawać wyrafinowanych kulturalnych
programów w paśmie najlepszego oglą−
dania, bowiem widownia tego nie zaak−
ceptuje – pisze profesor UJ, specjali−
sta z zakresu teorii komunikowania
Tomasz Goban−Klas. Zbigniew Ksią−
żek, jeden z moich rozmówców
(wspominany już wcześniej) również
wskazuje na potrzebę stworzenia pa−
sma tematycznego, które prezento−
wałoby różne rodzaje muzyki rozryw−
kowej.

20 lat audycji
„Gitarą i piórem”
Teresa DROZDA

Atakując decybele
Rozrywka to radość, zabawa,
śmiech. W swojej „Wojnie światów”
H.G.Welles próbował nam powie−
dzieć że tym, co dotknęło ludzi w
nowym ,wspaniałym świecie, jest nie
śmiech, który zastępuje myślenie, ale
fakt, że społeczeństwo nie wie ani z
czego się śmieje, ani dlaczego prze−
stało myśleć. Wpływ muzyki rozryw−
kowej serwowanej przez komercyjne
stacje sprawia, że pojawiają się głosy
o zaniku ducha kultury. Pojawia się
również mylne przekonanie, że pio−
sence rozrywkowej musi towarzyszył
show, które na pewnym etapie wysu−
wa się na plan pierwszy, przesłania−
jąc samą piosenkę, która nawet w
przypadku muzyki rozrywkowej, nie
powinna być przecież bohaterką dru−
goplanową. Czy życie kulturalne, zde−
finiowane na nowo jako nieustające
pasmo rozrywki, może doprowadzić
do śmierci kultury rozrywkowej? – Nie
daj Panie Boże. Nie wolno, aby to zaginę−
ło. Jest duży trend tzw. szarpidrutów, któ−
rzy uważają, że muzyka jest tym lepsza,
im więcej ma decybeli. Jednak dobra
muzyka idzie w parze z gorącym sercem –
komentuje Leopold Kozłowski. Przez
lata swojej historii telewizja udowod−
niła, ze można bawić widza w dobrym
stylu, tak, aby nie zabawić go na
śmierć.

ALICJA MYŚLIWIEC

Nie jestem w stanie przypomnieć
sobie kiedy zaczęłam słuchać audycji
„Gitarą i piórem”. Miało to miejsce
zapewne w okolicach jej dziesięciole−
cia czyli w drugiej połowie lat dzie−
więćdziesiątych. Zaraz potem z au−
dycją i jej autorem zaczęłam współ−
pracować. Współpraca trwa do dziś.
Nie pomnę, który rok...
W 2006 roku audycja „Gitarą i pió−
rem” obchodzi jubileusz 20−lecia. Od
26 września 1986 roku pojawia się (w
różnych porach, różnych dniach i bę−
dąc różnej długości) na antenie III
programu Polskiego Radia. Od po−
czątku jej autorem jest Janusz Debles−
sem. Dla polskiej piosenki literackiej,
jak mniemam, jest to program nie do
przecenienia.
Przy okazji jubileuszu audycji chcę
przywołać kilka ważnych, artystycz−
nych projektów, dla których punktem
wyjścia (a potem także odniesienia)
jest „Gitarą i piórem”. Używam czasu
teraźniejszego, bo audycja wciąż uka−
zuje się na antenie (fakt, że o nieludz−
kiej dla wielu porze), a w chwili, gdy
P.T. Czytelnicy wezmą do rąk ten nu−
mer "Piosenki", w sklepach muzycz−
nych będzie już można znaleźć płytę
„Gitarą i piórem 3”.
Janusz Deblessem, o czym przeko−
nałam się wielokrotnie, ma niezwykły
słuch. Nie tylko ten muzyczny, także

ten wyczulony na sens i prawdę. Nie
myli się chyba nigdy. Poza tym – jest
ciekaw, docieka, sprawdza, dopytuje,
a potem prowokuje. Prowokuje poza
radiowe działania. Wydarzenia arty−
styczne.
Moim najważniejszym doświadcze−
niem jest „Koncert Najskrytszych Ma−
rzeń”. Absolutne abecadło, choć na
„obecność” spóźniłam się kilka lat. Na
moje szczęście był to czas, kiedy „Po−
maton” (dziś EMI Poland) dopiero
zaczynał działać i wydawał wyjątkowe
płyty. „Koncert Najskrytszych Ma−
rzeń” odbył się 19 lipca 1990 roku w
Teatrze im. Stefana Jaracza w Olszty−
nie, w ramach XVII Spotkań Zamko−
wych „Śpiewajmy Poezję”. Jego reży−
serem i scenarzystą był Janusz Debles−
sem, a współpracowali z nim Andrzej
Poniedzielski, Zbigniew Łapiński i Ali−
cja Leszczyńska.
Koncert ukazał się na dwóch kase−
tach i płycie CD (kasety miały nume−
ry POM 011 i 012, płyta zaś CD POM
003) w 1991 roku. Na dwóch kasetach
zmieściło się więcej (trzy dodatkowe
utwory) niż na CD, choć płyta trwała
przeszło 72 minuty. Dzięki tym nagra−
niom po raz pierwszy usłyszałam ( i
zapamiętałam nazwiska) takich wyko−
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nawców jak Mirosław Czyżykiewicz, Grze−
gorz Tomczak, Antonina Krzysztoń,
Marek Tercz, Tomek Olszewski, Leszek
Wójtowicz czy Jan Błyszczak. Wielu z
nich na scenie zobaczyłam dopiero kil−
ka lat później (choć dziś wydaje mi się to
śmieszne). Te nagrania, te wydawnictwa,
były dla mnie wprowadzeniem w świat
piosenki poetyckiej w najlepszym wyda−
niu. Być może, gdybym ich nie posłu−
chała, byłabym dziś kimś zupełnie in−
nym... Ubolewam jedynie nad tym, że
ani płyty ani kaset nigdy (po 1991r.) nie
wznowiono. Kilka dni temu CD z „Kon−
certem Najskrytszych Marzeń” pojawiła
się w serwisie aukcyjnym „Allegro”. Po
stoczeniu zażartego licytacyjnego boju
(z sześcioma innymi osobami), udało mi
się ją kupić. Innego, niż internetowe
polowanie, sposobu na zdobycie tych
nagrań dziś nie ma, a powtórzę – ten
koncert to abecadło.
Po „Koncercie Najskrytszych Ma−
rzeń” ukazała się jeszcze jedna, przez
Janusza Deblessema inspirowana, pły−
ta, której początkiem także był kon−
cert. Płyta nazywa się „Wolna Grupa
Bukowina i Goście, Przyjaciele, zna−
jomi, uczniowie – Niechaj zabrzmi...”

(POM CD 058) i rejestruje koncert
jaki odbył się 1 lipca 1993 roku na
dziedzińcu zamku w Olsztynie, w ra−
mach XX Ogólnopolskich Spotkań
Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”. Je−
śli o „Koncercie Najskrytszych Ma−
rzeń” napisałam, że jest abecadłem,
płyta bukowińska to wprowadzenie
do gramatyki.
Album „Niechaj zabrzmi...” ukazał
się w 1994 roku i nigdy nie był wzno−
wiony. Tego, że jest dziś nie do dosta−
nia, pewnie powtarzać nie muszę.
Potem był program telewizyjny
„Kraina Łagodności” i dwa koncerty
na Krajowym Festiwalu Piosenki Pol−
skiej w Opolu (1995 i 1996) – nie wy−
dane ani na CD ani na MC ani tym
bardziej na DVD (ciekawe czy w ogó−
le zapisane w telewizyjnych archi−
wach...). I choć w obliczu kamer au−
dycja radiowa została nieco w tle, Ja−
nusz Deblessem był współautorem
wszystkich tych przedsięwzięć.

A potem
zmieniły się czasy...
Zresztą „czasy” czy też „rzeczywi−
stość” na przedsięwzięcia autora i au−

dycji miały wpływ także wcześniej.
Pierwszą, niezwykłą inicjatywą Janu−
sza Deblesema był projekt „Płyta dla
autora”. Do współpracy z III progra−
mem Polskiego Radia udało się na−
kłonić „Polskie Nagrania” i nieistnie−
jący dziś Tygodnik Akademicki „ITD”.
Dzięki tej współpracy ukazały się dwie,
nie boję się napisać „kultowe” dziś,
analogowe płyty – „Autoportret” Mi−
rosława Czyżykiewicza (1989) i „Pły−
ta” Andrzeja Garczarka (1988). Mia−
ły być kolejne (m.in. Grzegorza Tom−
czaka), ale czasy się zmieniły...
Od marca 2002 roku audycja "Gi−
tarą i piórem" ukazuje się na antenie
„Trójki” między 2.00 a 4.00 rano, w
nocy z niedzieli na poniedziałek. Słu−
chanie wymaga więc niejakiego po−
święcenia. Śmiem jednak twierdzić, że
program nie traci na znaczeniu, tym
bardziej, że tylko w nim jest czas na
niespieszne przyjrzenie się nowym i
starszym płytom, spokojną rozmowę
z artystami (którzy często – mimo pory
– godzą się na osobiste przybycie), re−
lację z imprez, koncertów i festiwali,
zapowiedź tychże.

Pojawiają się też płyty...
Pierwsza z cyklu „Gitarą i piórem” w
październiku 2001 roku, druga w grud−
niu 2003 roku, trzecia w grudniu 2006
roku. Po opis ich zawartości odsyłam
na strony serwisu www.strefapiosenki.pl.
Słuchanie możliwe w porze nadawania
audycji lub (po zaopatrzeniu się w...)
na domowym odtwarzaczu.
Na temat audycji „Gitarą i piórem”
i jej znaczenia, mam jeszcze kilka prze−
myśleń. Zostawię je na inną okazję.
Przy innej okazji napiszę też o gorlic−
kich słuchaczach audycji i o płycie
Nataszy Czarmińskiej, która (dzięki
Januszowi Deblessemowi i wytwórni
Dalmafon) ukazała się dwa tygodnie
przed śmiercią artystki. Natasza słu−
chała jej leżąc w hospicjum.
Dziś, przy okazji premiery płyty „Gi−
tarą i piórem 3” oraz przy okazji jubi−
leuszu 20−lecia audycji, chcę tylko po−
dziękować. Krótko.
Dziękuję.

TERESA DROZDA
strefapiosenki.pl
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Wies³aw
Ciecierêga
Urodzony w 1963 roku poeta,
pieniarz, prozaik, instruktor teatralny. Przez ca³e ¿ycie zwi¹zany z
Bytomiem. Aktualnie instruktor ds.
edukacji kulturowej w Bytomskim
Centrum Kultury.

Debiut literacki autora mia³ miejsce w 1985 roku, minionego wieku,
na ³amach popularnego wówczas,
ogólnopolskiego literackiego pisma
Radar. Do tej pory ukaza³y siê trzy
ksi¹¿ki poetyckie jego autorstwa: nim
rozpocznie siê karnawa³ (1992), Garsoniera pod ob³okami (2002), oraz
wybór Miniatury, wiersze, piosenki
(2002). Na druk oczekuje powieæ zatytu³owana ¯elazne dekoracje.
Przez kilka lat by³ zwi¹zany z Telewizj¹ Katowice, jako wspó³autor realizowanego w Bytomiu programu
poetycko-muzycznego Kwiaty na kamieniach. Od roku 1992 organizuje
w Bytomiu Festiwal Piosenki Poetyckiej Kwiaty na kamieniach, w którym jak do tej pory wyst¹pi³o kilkuset
wykonawców poezji piewanej z ca³ej Polski, a przy tej okazji w Bytomiu
zaprezentowa³a siê ca³a czo³ówka
polskiej Krainy £agodnoci.
Jest organizatorem corocznych
konkursów recytatorskich, w tym
Miejskiej Sceny Recytatora, której
jest te¿ pomys³odawc¹, a odbywa
siê ona regularnie w od 1989 roku.
Jest jednoczenie pedagogiem prowadz¹cym wród m³odzie¿y eduka-

xxx
Nie wypiję absyntu z Lautrekiem na Montmartre,
nie odwiedzę Moulin Rouge.
Nie usłyszę wierszy niesionych przez wiatr
wśród paryskich wzgórz.
Nie pojadę z Rimbaudem za poezją do Londynu,
nie spędzę sezonu w piekle.
Nie zobaczę jak łodzie białe płyną
w dotykiem pędzla zapalonym świetle.
Refren:
Jeszcze ileś tam razy ziemia obróci się,
gwiazdy w pamięć opadną.
Będą umierać i rodzić się
tęsknoty za mniej bolesną zorzą poranną.
Nie spotkam Wojaczka na rynku w Mikołowie
z płonącą głową snu,
nie wypiję z nim wódki w Kryształowej,

cjê teatraln¹, przygotowuje tak¿e
wykonawców poezji piewanej.
Wród dotychczasowych wychowanków znajduj¹ siê miêdzy innymi studenci i absolwenci Pañstwowych Wy¿szych Szkó³ Teatralnych,
a tak¿e laureaci presti¿owych kraju
festiwali poezji piewanej.
Ponadto wspó³pracuje stale z lokalnymi rozg³oniami radiowymi
oraz lokaln¹ pras¹. Jest tak¿e autorem nie opublikowanych sztuk
dramatycznych i opowiadañ. Z
amatorskimi zespo³ami teatralnymi zrealizowa³ kilkanacie spektakli teatralnych na podstawie w³asnych scenariuszy. Spektakle by³y
wielokrotnie nagradzane na konkursach i przegl¹dach.
Za swoj¹ dzia³alnoæ animatorsk¹ i artystyczn¹ otrzyma³ wiele
nagród, w tym: Medal Miasta Bytomia (1998), Nagrodê Prezydenta
Bytomia w Dziedzinie Owiaty
(2000), Nagrodê Prezydenta Bytomia w Dziedzinie Kultury Muza
(2001), Medal 750-lecia Bytomia
(2005).
M.F.

gdy do życia zabraknie tchu.
Nie popłynę ze Stedem, hen do Patagonii,
nie zanucę o dwóch teatrach,
nie dowiem się nigdy, że życie swe roztrwonił,
gdy do wiersza zabrakło światła.
Nie opowiem światu z Wysockim o nienawiści,
z Jesieninem o Moskwie karczemnej,
nie zaczekam z nimi aż się ziści
myśl o Rusi wolnej i pięknej.
Nie zaśpiewam z Kaczmarskim o naszej klasie,
o garści pyłu z muru historii,
bo życie, jak to życie zawsze da się
zamienić z pyłu w urnę popiołu.
I zaśpiewam z Cohenem o wolności wietrze
wiejącym ponad grobami,
gdzie wiersze jak krzyże unosi w powietrze
poezji ptak nad ptakami.
n
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I z czego
tu się śmiać?
Karolina SEROCKA

W dzisiejszym świecie, w którym co−
raz mniej nam do śmiechu, powstaje
coraz więcej kabaretów. W Polsce jest
ich wiele. Próbowałam je kiedyś poli−
czyć. Na próżno. Gdy dochodziłam do
jakiejś sensownej liczby dowiadywałam
sie o powstaniu kilku nowych bądź roz−
padzie kilu starych. I tak liczyć przesta−
łam. Nie mniej nie przestałam obser−
wować tego co sie w kabarecie dzieje.
O ile cieszył mnie wzrost poziomu wy−
konywanych skeczy, bo i technika roz−
wija sie błyskawicznie, o tyle zaczęłam
sie zastanawiać nad tym co ci ludzie ze
sceny do mnie mówią i jak mówią. Może
i niepotrzebnie, bo pozbawiło mnie to
beztroskiego oglądania przedstawień
kabaretowych. W Polsce kabaretom
tematów nie brakuje. Ponad połowa
skeczy dotyczy polityki. Pozostała część
to głównie parodie innych wykonaw−
ców. Szkoda tylko, że autorzy tekstów
wybierają zespoły które naprawdę trud−
no sparodiować. Mój ulubiony tekst
znanego krakowskiego kabaretu „Pod
Wyrwigroszem”:
...ja śpiewam nie wiem o czym,
śpiewam nie wiem o czym,
mnie nie zaskoczy żaden tekst,
ja śpiewam nie wiem o czym,
śpiewam nie wiem o czym,
gdy zamknę oczy ciemno jest.

Chodziło tu oczywiście o parodię i
poziom tekstu z założenia miał być ni−
ski. Sam tekst, który jest tu parodiowa−
ny moim zdaniem poziomem od tek−
stu „Wyrwigrosza” zbytnio nie odbie−
ga (i tylko czarne oczy, lśnią sie czarne
oczy... zespołu „Iwan i Delfin”). Zasta−
nawiam się tylko po co parodiować coś
co już gorsze być nie może. Nie było−
by w tym nic nadzwyczajnego gdyby
nie to , że każda piosenka w tym kaba−
recie jest na mniej więcej takim pozio−
mie. Podobnie jest też w innych kaba−
retach. Dawno nie słyszałam nowej,
dobrej kabaretowej piosenki, która
sama w sobie byłaby godna przedsta−
wienia. A szkoda.
Bo mnie tęskno coraz bardziej do
kabaretu w którym teksty piosenek
były podstawą, w którym piosenka
miała swoją wartość. Tekst, muzyka,
aktorzy tworzyli wspólną całość i dzię−
ki nim „piosenka była dobra na wszyst−
ko”. Wracam myślami z utęsknieniem
do „Kabaretu Starszych Panów”. Nie
wiem czy jest ktoś kto nie ceni twór−
czości Przybory. Może się to oczywi−
ście komuś nie podobać. To rzecz gu−
stu. Niemniej jednak piosenki z tek−
stami Przybory i muzyką Wasowskie−
go są ciągle żywe i aktualne. Wiele z
nich ma już ponad 50 lat, albo się wła−
śnie do pięćdziesiątki zbliża. Może to
za sprawą braku innych piosenek ka−

baretowych te „Starszych Panów”
cieszą się wciąż takim powodzeniem.
Nie często się zdarza, że piosenka,
będąca integralną częścią kabaretu
może żyć własnym życiem. Twórców
„Kabaretu Starszych Panów” już nie−
stety zabrakło. Zabrakło też wielu pier−
wotnych wykonawców ich piosenek,
a piosenki są. Mało powiedzieć że są.
Istnieją i przeżywają chyba drugą mło−
dość. Nie wiem czy jest jakiś kabaret
który by tych tekstów nie znał. Nie
wiem, czy istnieje w Polsce jakiś aktor,
który choć raz w życiu nie wykonałby
choć jednej piosenki „Starszych Pa−
nów”. Wiem, że nie odbył się jeszcze
żaden „Przegląd Piosenki Aktorskiej”
we Wrocławiu, na którym nie pojawił
się tekst Przybory. Więc na czym ten
fenomen polega? Wielu się zastana−
wiało. I każdy ma swoją wersje. Wszy−
scy zgadzają się co do tego, że każda z
tych piosenek to odrębna historia. I
to historia o czymś. Przybora tema−
tów do tekstów nie musiał szukać da−
leko. Kabaret pojawił się w samym
środku socjalistycznej beznadziejno−
ści a swoimi tekstami nawiązywał do
czasów jeszcze przedwojennych.
Może właśnie to przyczyniło się do
takiej popularności już od samego po−
wstania kabaretu.
Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski
szlifowali gusta Polaków zepsute so−
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crealistyczną szarzyzną, bawili języ−
kiem, formą, można pokusić się na−
wet o stwierdzenie, że ze srebrnego
ekranu uczyli na nowo żywej polsz−
czyzny – takie opinie o kabarecie uka−
zywały się w prasie. Wojciech Młynar−
ski powiedział: Przybora podobnie jak
kiedyś Gałczyński przypominał świat
widziany przez pryzmat groteski,
żartu, lirycznej zadumy. Przypominał
w dobie już wówczas dziczejących
obyczajów urocze, staroświeckie ma−
niery.
Dlaczego ci „Starsi Panowie” mnie
nie nudzą? Ich piosenek słucham od−
kąd pamiętam. Połowę z nich znam
na pamięć. A drugiej połowy się pew−
nie niebawem nauczę. A tych piose−
nek jest całe mnóstwo. Codziennie
pod prysznicem mogłabym nucić
inną. W dodatku w tych tekstach znaj−
duję odpowiedź na prawie wszystko
co mi się w życiu przytrafia. Kiedyś
często bawiłam się ze znajomymi w
pewna słowną zabawę. Ktoś podawał
jakiś wyraz a druga osoba musiała
odpowiedzieć na niego piosenką. Wy−
grywał ten, kto znał „Starszych Panów”,
bo Przybora pisał naprawdę o wszyst−
kim. I tak pod prysznicem można nu−
cić „już kąpiesz się nie dla mnie w piesz−
czocie pian...”, wieczorem: „dobranoc
mężczyzno” lub „ja się boje sama spać”,
zimą „na całej połaci śnieg”, wiosną
„Kaziu, zakochaj się”, czekając na uko−
chanego „o Romeo”, a stojąc w kolej−
ce „Addio pomidory”. I tak można
wymieniać bez końca.
A dzisiejsze kabarety? Przeważnie
piszą jedną dobrą piosenkę i na niej
bazują przez lata. Podobnie jest ze ske−
czami. Na szczęście konkurencja jest
ogromna a to zmusza kabarety do wy−
myślania coraz to nowych rzeczy. Ale
tekstów i pomysłów na piosenki wciąż
brak. A może wszystko wykorzystał już
Jeremi Przybora?
Jedno jest pewne: tekstów Przybory
nic nie zastąpi, choć mam nadzieje, że
ktoś mnie jeszcze zaskoczy. Bo póki co
kabaretowe teksty literackie na najwyż−
szym poziomie, moim zdaniem prezen−
tuje obecnie „Grupa Mo'carta” i Ire−
neusz Krosny. Ten, kto choć raz wi−
dział ich na scenie z pewnością wie o
czym mówię.
n

Czarny kot, głupi burżuj
i słów kilka o kabarecie
Kamila MOMOT

Zapewne przyjemniej pisać jest o
kryzysie, o przełomie, o zderzeniu, o
konflikcie, albo po prostu o wygasa−
niu i powolnym umieraniu. Takie fak−
ty zawsze dobrze się czyta. Takie opo−
wiastki zawsze przyciągają uwagę od−
biorcy. Są apetyczne i świeże, choć
dotyczą często tego, co już pierwszej
świeżości nie jest. Ale ja o historii, o
kotach, o błaznach, paradowaniu
nago i o kobietach w męskich strojach.
Kabaret
i inne trudne słowa,
czyli jak to się zaczęło
Nazwa „kabaret” wywodzi się od
francuskiej piwnicy lub tawerny. Miej−
sca takie służyły jako scena dla wę−
drownych komediantów wpuszcza−
nych przez właścicieli, którzy walczyli
o klientelę. „Chanson”, czyli piosen−
ka stała się w drugiej połowie XIX
wieku główną formą rozrywki i to za−
równo w formie limeryków miłosnych,
jak i satyr na ówczesna życie społecz−
ne i polityczne. I właśnie piosenka ze
względu na swoją niezależność i swo−
bodę, w czasach, gdy prasa i środki
masowego przekazu znajdowały się
pod wpływem klas panujących i tych
mających pieniądze, zaczęła egzysto−
wać, jako głos ludu. Poprzez swoją
wielofunkcyjność, bawiła, śmieszyła i

ośmieszała, nawoływała – była bez wąt−
pienia najbardziej demokratycznym
narzędziem krytyki, satyry i protestu.
Jednak z czasem Francuzom nie
wystarczały już skromne bistra z jed−
nym śpiewakiem. Publiczność rosła.
Scenografia wypełniała się rekwizyta−
mi, a u samych artystów pojawiały się
kostiumy. Tak powstały tzw. cafe−con−
certs, które pod koniec stulecia prze−
kształciły się w music−halle. Kabaret
wyrósł z cafe−concerts, ale już od 1881
roku można było w nim odnaleźć zna−
miona gry i zabawy intelektualnej
oraz lekkiego artyzmu. Kabaret wabił
artystów.

Dyrygowanie łyżką
i bycie nowoczesnym
Czarny kot, ściskający łapą szyję za−
rżniętej gęsi był godłem pierwszego
kabaretu. Czarodziejski kot (wzięty z
utworów Edgara Allana Poe) był sym−
bolem sztuki. Gęś zaś − gderliwego i
głupiego burżuja. „Chat Noir” („Czar−
ny Kot”), tak właśnie brzmiała nazwa
pierwszego kabaretu. Założył go Ro−
dolph Salis wraz z kilkoma innymi
członkami towarzystwa Hydropatów
w roku 1881. Kabaret miał swoją sie−
dzibę w Montmartre, dzielnicy jesz−
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cze peryferyjnej. Lokalizacja była do−
godna ze względu na stosunkowo ni−
skie koszta utrzymania budynku.
Montmartre było dzielnicą dam z su−
tenerami, przestępców, robotników i
bezrobotnych.
Można zapytać o zamysł artystycz−
ny Salis'a. Otóż poprzez założenie
kabaretu chciał walczyć z kultem na−
turalizmu oraz pragnął uzmysłowić
klasom posiadającym, tym, które pod
płaszczykiem wartości wyższych i szla−
chetnych ukrywały upodobanie do
„zapachów z rynsztoka” – które
zresztą same stworzyły, że ów płaszcz
jest tylko fałszywą iluzją.
Początkowo „Chat Noir” był wy−
darzeniem bardzo skromnym. Kaba−
ret mógł liczyć tylko na przyjaciół
właściciela: malarzy, poetów, kompo−

zytorów. Wnętrze było zaprojektowa−
ne tanio, lecz było pełne wyrafino−
wanego smaku i artystycznego zamy−
słu. Ściany zdobiły obrazy i dzieła po−
jonych alkoholem i muzyką artystów.
Znalazło się tam również cenne obec−
nie płótno Adolphe'a Willette'a „Par−
ce Domine” – symboliczna saga życia
i śmierci na tle karnawału na Mont−
martrze. Na ścianach zawieszono śre−
dniowieczną broń, kościelne kande−
labry, na sali zaś obecne były drzwi i
meble w stylu Ludwika Słońce.
Znakiem firmowym „Chat Noir”
stał się mały wilgotny kąt i w nim kel−
nerzy, których Salis ubrał w akade−
mickie togi, a całe wąskie miejsce
nazwał „Instytutem”. Kąt był zare−
zerwowany dla tych, którzy żyli z in−
telektu.

Początki „Chat Noir” to takie na−
zwiska, jak Emile Goudeau recytują−
cy „Asfaltowe kwiaty” czy też Claude
Debussy dyrygujący chórem za po−
mocą łyżki. Wszystko to improwiza−
cje, niespodzianki, spontaniczność
otulona często dymem papieroso−
wym i namoczona w alkoholowych
promilach. Okolica nie była bez−
pieczna, ale klimat niepokoju, gro−
zy, napadów pijanych rabusiów do−
skonale wpisywał się w nastroje pa−
nujące w kabarecie przybierającym
z czasem postać „zakazanego” zwłasz−
cza dla paryskich wyższych sfer.
W 1882 roku powstało czasopismo
„Chat Noir”, które powielało działal−
ność, klimat i ducha kabaretu. Pismo
to po wielu latach prowadzenia przez
wielkie postaci Paryża stało się jednym
z filarów „la belle epoque”.
Kabaret zmienił siedzibę a nad
drzwiami nowej świątyni Salisa widniał
napis: „Przechodniu, zatrzymaj się!
Przybytek ten, pod egidą Chat Noir,
poświęcony jest Muzom i Radości.
Przechodniu, bądź nowoczesny!”.
Pomimo tego, że genialny Salis był
gospodarzem i konferansjerem oraz
mistrzem ceremonii każdego przed−
stawienia, to sercem kabaretu stał te−
atr cieni, oczko w głowie Henri Ri−
viere'a, który swoimi pomysłami za−
dziwiał paryski światek i Montmartr
zmieniony dzięki Czarnemu Kotu w
artystyczne centrum Paryża

Zanurzanie się
w rynsztoku i odważna
Yvette Guilbert
W Paryżu zaczęło powstawać coraz
to więcej nowych kabaretów: „Caba−
ret des Quat'z'Arts”, „La Lune Rous−
se”, „Les Pantins”. Najpopularniej−
szym z nich, okazał się założony przez
Aristide'a Bruanta „Le Mirliton”.
Nazwa znaczyła tyle, co „fujarka”.
Bruant pierwszy w historii teatru po−
stanowił, że będzie prowokował i ob−
rażał publiczność. A goście byli za−
chwyceni. Ostatecznie przyszli tam po
to, by zanurzyć się w rynsztoku. Wła−
ściciel twierdził, że bierze w ten spo−
sób odwet za swe trudne lata, traktu−
jąc gości jak bydło. Mawiał: „Śmieją
się, bo myślą, że żartuję”. Piosenki
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Bruanta szybko wydostały się poza
ściany „Le Mirliton” i stworzyły pod−
stawę tradycji piosenki kabaretowej.
Wykorzystała to zwłaszcza Yvette Gu−
ilbert. Co najciekawsze, była jedną z
nielicznych kobiet, która odważyła się
występować w lokalach rozrywkowych
tamtych czasów. Jak mawiano była ak−
torką, która „mówiła, śpiewała i głosi−
ła proroctwa”, a jej styl naśladowano
w kabaretach następnego półwiecza.
Kobietom dodatkowej klasy i smaku
dodawał strój męski, który nie był
wówczas tolerowany po godzinie 11
wieczorem.

Niemiecki Montmartre
Niemcy były bardziej konserwatyw−
ne niż francuska stolica. Władza znie−
chęcała do krytyki. Pierwszym znamie−
niem rodzącej się nowej formy sztuki
– kabaretu, było założenie przez Al−
berta Langena i Franka Wedekinda
pisma satyrycznego „Simplicissimus”.

To ono przez lata krytykowało, oce−
niało i parodiowało sfery wyższe. Ko−
lejnym krokiem poczynionym przez
niemieckich artystów w stronę powsta−
nia kabaretu było napisanie przez Otto
Juliusa Bierbauma zbiorku wierszy –
piosenek niemieckich poetów. Ksią−
żeczka nosiła tytuł „Deutsche Chan−
son”. Autor chciał przenieść poezje z
zacisza domowego na deski sceny i do
rozentuzjazmowanego tłumu. Udało
się. W ciągu roku sprzedano 20 000
egzemplarzy. Początkowo artystów
ograniczała cenzura. Max Reinhardt
po kilku zorganizowanych przedstawie−
niach krytykujących monarchię i owa−
cjach publiczności zdecydował się na
założenie swojego mini−kabaretu
„Schall und Rauch”, czyli „Głos i dym”.
Obok kabaretu Reinhardta powstały
również eksperymentalny teatr „Kle−
ine Theater” czy „Der Hungrige Pega−
sus” („Głodny Pegaz”). Pojawiła się
również nowa odmiana przedstawie−
nia: parodia utworów literackich.
Nie Berlin, lecz dopiero Mona−
chium zostało ochrzczone niemieckich
Montmartrem. Bywali tam wszyscy:
nawet Tomasz Mann i towarzysz Le−
nin. Monachium doskonale potrafiło
wykorzystać swoją cudowną tradycję.
Chodziło tutaj o Fasching, czyli karna−
wał tuż przed Wielkim Postem. I warto
zauważyć, że to właśnie karnawał był
przodkiem kabaretu. Monachium
było nie tylko centrum niemieckiej
bohemy lat 20. dwudziestego wieku,
ale i tam debiutował fantastyczny kon−
feransjer Karl Valentin, reprezentował
on monachijski typ Charliego Chapli−
na. A rola konferansjera ówczesnego
teatru była nie do przecenienia. To on
był najważniejszą postacią. To jemu
przysługiwał zaszczytny tytuł mistrza
ceremonii. To on nadawał ton przed−
stawieniom i to jego zadaniem było
wciągnięcie publiczności do akcji dzie−
jącej się na scenie.
Niemiecka scena kabaretowa po−
czątku wieku to również kabaret „Die
Elf Scharfrichter” („Jedenastu Ka−
tów”). Sala przedstawień była ozdobio−
na 11 maskami założycieli oraz narzę−
dziami tortur i egzekucji. Za godło
obrali pręgierz i czaszkę w peruce sę−
dziego. Technicznie kabaret ten był

szczytem mody: miał obniżony kanał
muzyczny i specjalne nowoczesne
oświetlenie pozwalające na ekspery−
menty ze światłem. Jednak nie prze−
trwał długo. Został rozwiązany w 1903
roku a część jego twórców przyczyniła
się do powstania kabaretu wiedeńskie−
go (o kabarecie niemieckim z początku XX
wieku czytaj w tekście Renaty Kopyto „Pio−
senka” nr 2, lub w tekście Elżbiety Wieciech,
na str. 94−99 – przyp. red.).

Skecze w jidysz
i ssak „do góry nogami”
Kabaret, jako nowa forma artystycz−
na zaczął powoli fascynować artystów
ze Wschodu. Powoli, aczkolwiek abso−
lutnie. Franz Kafka, Max Brod, Jaro−
slav Hasek, Egon Erwin Kisch tworzyli,
uczęszczali i eksperymentowali z kaba−
retem, o kabarecie i dla kabaretu. War−
to zwrócić uwagę na Maxa Broda, któ−
ry to zajmował się pisaniem piosenek i
skeczy śpiewanych później w jidysz, po
czesku i po niemiecku. Jednak na naj−
większą uwagę zasługuję kabaret, któ−
ry narodził się w przedrewolucyjnej
Moskwie. Mowa tu o „Nietoperzu” i
jego aktorach należących do zespołu
słynnego reformatora teatru Stani−
sławskiego. Z „Nietoperzem” współ−
pracowali nie tylko Szaliapin i Rach−
maninow, scenografem był Bakst pra−
cujący w późniejszym okresie z Diagi−
lewem w „Ballet Russe”, a pieczę nad
wszystkim sprawował dowcipny konfe−
ransjer Baliew.

Pechowy „Chat Noir”
W konserwatywnej Anglii kabaret
nie mógł swobodnie się rozwijać, trze−
ba odnotować istnienie wspaniałej „La−
tarni”. We Włoszech futurysta Filippo
Tommaso Marinetti określił zasady no−
wej formy widowiska opartego na va−
riete. Jednak mimo całego pokrewień−
stwa strukturalnego, agresywne i rady−
kalne eksperymenty futurystów wykra−
czały poza ramy ówczesnego kabaretu.
W Niemczech Brecht skupiał się na
nowym obiektywizmie, a kobiety zaczę−
ły podbijać światowe sceny kabareto−
we. A wszystkiemu „winny” Czarny Kot...

KAMILA MOMOT
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JAMA
Miłosz KOZIOŁ

1904 rok. Pewnego jesiennego wie−
czoru w jednym z krakowskich lokali spo−
tkało się trzech Panów. Zapewne zamó−
wili sobie po jednym koniaku na kredyt
bądź za pożyczone pieniądze i rozpoczę−
li rozmowę. Jeden z nich, najmodniej
ubrany, dość żywo gestykulował i unosił
głos, kolejne tyrady przerywały salwy żywe−
go śmiechu. Wydawało się, że stolik przy
którym siedzieli owi trzej Panowie otacza
aura szczególnej magii – sztuki. Natural−
nie, wrażenie to wzmacniało się wraz z
kolejnymi koniakami zamawianymi przez
stolik lecz ciągle pozostało czymś mistycz−
nym. Postanowili założyć kabaret. Przy
owym stoliku siedział urzędnik, malarz i
literat: Edward Żeleński, Stanisław Kucz−
borski i Jan August Kisielewski. A lokal ?
Lokal nosił nazwę „Cukiernia Lwowska” ,
właścicielem zaś był Jan Apolinary Micha−
lik. Już niedługo potem Stasinek Siero−
sławski, apostoł−konferansjer „Zielonego
Balonika” przywita gości:
(...) Witaj Motłochu! Siądźmy więc pospołu:
Niech ducha ziści się krwawa gehenna:
Lecz wiedz, że każdy okruch tego stołu
To jako perłą przeczysta, bezcenna
Którą my, w męki ofiarnej godzinie,
Wbrew słowom pisma rzucamy
przed świnie.(...)
Czy Kraków potrzebował kabare−
tu? Pamiętać należy jakim miastem był

Kraków: konserwatywnym, nudnym
i... małym, daleko mu bowiem było
do Warszawy, Poznania, Łodzi czy
nawet Lwowa, zarówno pod wzglę−
dem wielkości jak i bogactwa. Ale w
tym małym mieście zdarzyła się rzecz
wielka – w nim właśnie skupiło się to,
co w polskiej sztuce na początku wie−
ku XX było najciekawsze i najwarto−
ściowsze. Chcąc nie chcąc, Kraków
stał się przystanią dla ludzi wybitnych.
Mieszanka mieszczańskiego, kołtuń−
skiego, stańczykowskiego Krakowa i
młodych „wariatów” – malarzy, lite−
ratów, muzyków musiała eksplodo−
wać. I wybuch zrodził „Zielony Balo−
nik” – ewenement absolutny i wzór
niedościgniony dla innych. Na następ−
ne 12 lat (z przerwą wojenną) ta „Tra−
twa Meduzy”, z żaglem z humoru, wy−
ładowana po brzegi postaciami wybit−
nymi do tego stopnia, że groziła raz
po raz zatonięciem – płyneła po oce−
anach polskiej historii – nie tylko sztu−
ki, lecz historii w ogóle.
Kisielewskiego, pomimo, że był jednym
z inicjatorów – ciężko uznać za ojca ka−
baretu. Ten bowiem miał ich wielu: obu
Żeleńskich, Frycza, Sierosławskiego, No−
skowskiego, Trzcińskiego. „Zielony Balo−
nik”, wyrosły na krakowskim gruncie dość
wydatnie ówczesnemu Krakowowi się
sprzeciwiał, zwłaszcza hr. Tarnowskiemu,
pierwszemu konserwatyście Galicji, praw−

dziwej personifikacji ówczesnej konser−
wy. Spotkania, z reguły sobotnie, miały
wyjątkowy charakter. Każdy z gości do−
stawał zaproszenie (niezmiennie jedno−
osobowe), na którymś określona była go−
dzina przyjścia oraz zabawna formułka
redagowana każdorazowo przez które−
goś z członków kabaretu i okraszona ry−
sunkiem któregoś z bywalców – Sichul−
skiego, Frycza, Wojtkiewicza. Same zapro−
szenia stanowiły, moim zdaniem, osobny
gatunek twórczości. A zaproszeni goście
w istocie byli też aktorami, granica mię−
dzy sceną a widownią w trakcie trwania
przedstawienia zacierała się. Bo mogła,
na widowni siedzieli bowiem: Zegadłowicz
− młody podówczas, Edmund Zechenter,
Ksawery Dunikowski, ubrany w mundu−
rek szkolny Leon Schiller, Juliusz Oster−
wa, Władysław Orkan i wiele innych wy−
bitnych postaci.
„Balonik” wyrósł z Młodej Polski i był
niejako jej kontynuacją, lecz myliłby się
ten, kto pomyślałby iż był przedłuże−
niem – nic podobnego. Dobry żart musi
nieść w sobie prawdę, wbrew pozorom
dobry humor jest „racjonalny”, bo żart
czy dowcip musi odnosić się w wyraźny
sposób do rzeczywistości, inaczej nie
będzie śmieszny. Kabaret w naturalny
sposób nawet zadrwił z idyllistycznych
koncepcji młodej Polski, dość dobrze
obrazuje to wiersz z szopki „Zielonego
Balonika”:
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Niech fantastycznie lutnia nastrojona
Wtóruje pieśni tragicznej i smutnej
Bo – Rydel wstąpił w grób Agamemnona
I pysk rozpuścił w sposób tak okrutny,
Że rozbudzone na wpół trupy, z cicha
Szepczą do siebie: „Cóż tam znów u licha?!”
„O, cichym jestem, jak wy, o Atrydzi
– Bełkoce Rydel z zapienioną twarzą –
A mnie kiedy moja małość wstydzi
Ani się myśli tak jak orły ważą –
(Tu wydał cichy jęk grobowiec niemy,
Jakby chciał mówić:
„Ach wiemy to, wiemy!”)
Z tej ziemi, którą boski Homer śpiewał,
Niechaj przeszłości szepczą do mnie głosy –
Ludu, co także pod spód nic nie wdziewał
I także chodził z gołą głową, bosy
Niech mówi dom mnie duch helleńskich braci
Co także jak ja nie nosili gaci...
Szopka krakowska, szopka „Zielone−
go Balonika” – to gatunek sam sobie,
coś co prosi się o omówienie oddziel−
ne. Choćby dlatego, że był to jeden z
lepszych przykładów satyry w polskiej
literaturze.
Nic dziwnego, że część krakowskie−
go światka uważała bywalców „Jamy” za
błaznów, darmozjadów, wywrotowców
– to wszystko prawda. Ale kiedy Oscar
Wilde czytał jakieś „dzieło”, podane mu
przez wystraszonych literatów i powie−
dział: – Obrzydliwe – co natychmiast wy−
wołało pytanie: czy aby nieprzyzwoite?
– Gorzej – odparł Wilde – kiepsko napisa−
ne. Można było nazwać twórców Jamy
najgorszymi, ale nigdy, przenigdy nie
można było powiedzieć, że ocierają się
o kicz, grafomanię czy brak humoru
(chyba najgorsza rzecz).
Kabaret wypalił się sam, wypalił bo
musiał – do drzwi pukała już światowa
wojna, po Galicji kręcili się jakieś po−
dejrzane typy, młodzi chodzili na bło−
nia uczyć się strzelać, nosić po japoń−
sku i nie pisali miłosnych liścików do
aktorek teatralnych. A kiedy wreszcie
biedny Ferdynand oddał ducha w Sa−
rajewie i ta przeklęta wojna wybuchła,
kiedy w mieście nie było już innych ja−
jek niźli jajka w proszku – to i Michalik
zamknął cukiernię. A „Zielony Balonik”
pofrunął nad dachami Krakowa wprost
do Legendy...
n

HEMAR
Był – jest – i będzie
Tomasz LERSKI

Kilka dni temu zadzwonił telefon
z Krakowa. Dzwoni Waldemar Do−
mański i mówi: – Napiszcie coś, Redakto−
rze, o Marianie Hemarze, dla czytelników
„Piosenki”, ale żywo, na jednej nodze, bo
czekamy!
Marian Hemar! Toż to temat na
wielka monografię. Osoba godna na−
pisania o niej jednotomowej (co naj−
marniej) encyklopedii, z uwzględnie−
niem wszelkich szczegółów i aspektów.
Jak to pomieścić w ramach jednego
artykułu?! Bądź tu zatem człowieku
mądry i pisz wiersze (o Hemarze)...
Że wierszy pisać nie potrafię (albo
nie chce), postanowiłem odpowie−
dzieć sobie samemu, czym (a właści−
wie kim) jest dla mnie Marian Hemar
i jego dorobek. Zadanie trudne, ale
od razu ręka sama zaczyna pisać. Że
to autor niezwykły, fundament i pod−
glebie całej polskiej piosenki, że nie
Tuwim, który mało piosenek napisał,
ale właśnie Hemar jest ojcem, kamie−
niem probierczym i osnową wszystkie−
go, co w XX wieku napisano w gatun−
ku zwanym piosenką. Ojcem niezwy−
kle nowoczesnym, ponadczasowym, w
którego ulotnej twórczości znalazły się
wartości trwałe, uniwersalne, i wcale
nie uleciały – ba! nie zestarzały się na−
wet zbytnio, wciąż dają nam tyle przy−
jemności, podziwiamy je bez przerwy,
rozpoznajemy od razu, kochamy i sta−

le odkrywamy na nowo! Dlatego chęt−
nie dam teraz komuś 500 złotych, jeśli
udowodni pięknie na piśmie (korzy−
stając z łamów „Piosenki” oczywiście)
i z licznymi dowodami, że tak nie jest,
jak napisałem!
Twórczość Mariana Hemara nie wy−
maga reklamy, nie wymaga prezenta−
cji, zawiera się w niej ogromny ładu−
nek piękna. Te piosenki wykreowały
pewien kanon kulturalny, są nie tylko
wzorem gatunku, ale czymś więcej. To
gotowy słownik pięknej i poprawnej
polszczyzny, skarbnica języka pełnego
inwencji, polotu, subtelności, inteli−
gencji. Myślę, ze w Polsce powojennej
było tylko troje osób, które mogłyby
napisać naprawdę kompetentnie,
czym jest dla polskiej piosenki – i dla
polszczyzny jako takiej – dorobek Ma−
rian Hemara. Byli to: Agnieszka Osiec−
ka, Jeremi Przybora i Wojciech Mły−
narski. Tylko oni – jak równy z rów−
nym – mogliby zasiąść z Hemarem do
jednego stołu i porozmawiać o piosen−
ce. Czy mnie to się uda? Bardzo wąt−
pię, to chyba nieosiągalne. Jak zatem
odpowiedzieć na prośbę sympatyczne−
go Krakowianina, organizatora Biblio−
teki Polskiej Piosenki (o którym była
mowa na wstępie)? Boję się zamiesz−
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czać więcej swoich ocen, czuję respekt
wobec omawianej postaci. Bo co by
ten wielki mistrz języka powiedział, czy−
tając nieudolny artykuł? Czy nie pal−
nąłby czegoś ostrego, z batiarskim za−
akcentowaniem tego i owego? Zatem
może dam trochę faktów z jego życia,
ładnie i starannie uporządkowanych?
Na tym gruncie mogę się poczuć bar−
dziej pewnie.
***
Marian Hemar pisywał swe utwory
pod tym właśnie, własnym nazwiskiem,
jak również pod pseudonimami. Miał
ich kilka, najbardziej znany to Harry−
man, ale używał też pseudonimu
„O'emga” i najprawdopodobniej
„Merryboy”. A nazywał się naprawdę
Jan Marian Hescheles. Był nie tylko au−
torem tekstów, ale także kompozyto−
rem (szkoda, że tak rzadko dawał się
skusić na komponowanie piosenek, ale
jeśli już – to ze świetnymi rezultatami).
Urodził się 6 kwietnia 1901 roku we
Lwowie, jako syn Ignacego i Berty z
Lemów. Ojciec Hemara był wydawcą
gazety codziennej „Chwila” (zmarł
około 1930 roku); w środowisku dzien−
nikarskim Lwowa było również znane
nazwisko jego brata – Henryka He−
schelesa. Marian Hemar ukończył VII
Gimnazjum we Lwowie, następnie stu−
diował na wydziałach: medycznym i
filozoficznym Uniwersytetu Jana Ka−
zimierza.
Debiutował jako autor w 1920 r.
Pierwsze jego utwory (m.in. „Balladę
szubieniczną”) opublikował dziennik
„Wiek Nowy”. Współpracował począt−
kowo z kabaretami: „Ul”, „Renesans” i
„Mozaika”. W 1920 r. zgłosił się ochot−
niczo do Wojska Polskiego i brał udział
w wojnie polsko−sowieckiej. Służbę woj−
skową zakończył w 1921 r.
W następnym roku lwowska Biblio−
teka Utworów Wesołych wydala pierw−
szy jego zbiorek autorski „Dzik i świ−
nia”. W tym czasie rozpoczął współpra−
cę z tygodnikiem satyrycznym „Szczu−
tek”. W 1923 r. wydał drugą książkę –
„Balladę o białym byku”. W 1924 r. był
współautorem rewii „Łatki lwowskie”,
wystawionej w Teatrze Miejskim. Dzię−
ki pośrednictwu Ludwika Lawinskiego
złożony z tekstów Hemara obraz tej
rewii pt. „U Lwowi”, został przeniesio−

ny do Warszawy do teatru „Qui pro
Quo”. 9 grudnia 1924 r. Hemar jako
autor zadebiutował w tym kabarecie,
w rewii „Kupa śmiechu”. Sukces od−
niósł swymi utworami w programie
„Siedem krów tłustych” (31 stycznia
1925 r.). Kolejne programy: „Hallo,
ciotka” (luty), „Humpa, humpa”
(maj), „Ile mi dasz?” (czerwiec) oraz
„Bez koszulki” (lipiec) ugruntowały
jego pozycję. Jego nazwisko jako twór−
cy (w tym przypadku tekstów do pro−
gramu „Grunt się nie przejmować”)
pojawiło się po raz pierwszy na afiszu
teatru 25 października 1925 r. W tym
okresie Hemar był jeszcze związany z
lwowskim miesięcznikiem literackim
„Winnica”, redagowanym przez Bru−
no Jasienskiego. Przez pewien czas
wspólnie z Jasieńskim prowadził kaba−
ret autorski we Lwowie, rozwiązany w
związku z wyjazdem Hemara na stale
do Warszawy w 1926 roku.
W Warszawie Hemar nawiązał ścisłą
współpracę z teatrami rewiowymi. W
latach 1929−31 był współkierownikiem
literackim „Qui pro Quo”, w latach
1931−33 współkierownikiem artystycz−
nym teatru „Banda”, w latach 1933−34
„Cyganerii”, od 1934 do 1936 r. „Wiel−
kiej Rewii”, zaś w okresie 1936−39 „Cy−
rulika Warszawskiego”. Współpraco−
wał ponadto z teatrem „Perskie Oko”,
z „Morskim Okiem”, kabaretem „Fe−
mina”, „Małym Qui pro Quo”, „Ali
Babą”.
Dla Teatru Polskiego adaptował sztu−
kę G. M. Wattersa i A. Hopkinsa „Ar−
tyści” (1929), opracował komedię mu−
zyczną „Jim i Jill” (1932), a także –
wspólnie z Julianem Tuwimem – ada−
ptację komedii muzycznej R. Benatz−
ky'ego „Moja siostra i ja” (1933). Na−
tomiast dla Teatru Letniego dokonał
przeróbki komedii „Szczęśliwy pech”
J. Berstla (1934). Inne, podobne jego
przedsięwzięcia, to m.in. „Cyganeria”
według Mürgera czy „Trójka hultajska”
wg J. Nestroy'a (teatr „Ateneum”,
1935). W 1929 r. napisał własną kome−
dię „Dwaj panowie B.”. Premiera od−
była się 12 lutego 1929 r. w Teatrze
Polskim. W późniejszym czasie sukces
zyskała „Firma”, napisana na otwarcie
teatru „Nowa Komedia” (teatr ten w
latach 1933−34 prowadził wspólnie ze

Stefanem Jaraczem oraz swą żoną,
Marią Modzelewską). W 1937 r. sztukę
wystawiono w niemieckim teatrze „Kle−
ine Bühne” w Pradze. W tym samym
roku powstała jeszcze „Kariera Alfa
Omegi” – wodewil wystawiony 4 wrze−
śnia 1936 r. w „Cyruliku Warszawskim”.
Hemar pracował także jako reżyser.
W 1935 r. reżyserował w Teatrze Let−
nim przedstawienie „Pięknej Heleny”
Offenbacha. Przede wszystkim jednak
był autorem bardzo znanych tekstów
piosenek (w sumie napisał ich przez cale
życie około 3000), tekstów rewiowych,
kabaretowych, szopek politycznych, ko−
medii, artykułów (np. dla „Wiadomo−
ści Literackich”). Był również kompo−
zytorem wartościowych piosenek i mu−
zyki filmowej (np. w 1935 r. napisał
muzykę do filmu „Śluby ułańskie”). Jako
akompaniator dokonał nagrań w „Sy−
renie Record” i „Columbii”.
We wrześniu 1939 r. wyjechał z Pol−
ski. Przez Rumunię i Turcję dotarł do
Palestyny, a następnie Egiptu, gdzie
współpracował później z teatrem woj−
skowym Samodzielnej Brygady Strzel−
ców Karpackich („Czołówka Teatral−
na Karpackiej Brygady”). Redagował
audycje w języku polskim w radiu w
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Kairze, skomponował muzykę i napi−
sał słowa „Marsza Brygady Karpackiej”.
Od marca 1942 r. przebywał w Lon−
dynie, odesłany do pracy kulturalno−
oświatowej w Biurze Opieki nad Żoł−
nierzem. Do końca II wojny światowej
był pracownikiem Ministerstwa Infor−
macji i Dokumentacji przy Rządzie
Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźc−
twie. W londyńskim „Ognisku Polskim”
przygotował ponad trzydzieści progra−
mów teatralno−artystycznych. W 1946
r. otworzył kabaret przy klubie „Orzeł
Biały”, od 1950 r. prowadził własny
„Kabaret Hemara”, zaś od 1955 r. „Te−
atr Literacko−Satyryczny”. Współpra−
cował tez z Teatrem Polskim Związku
Artystów Scen Polskich Za Granicą, był
autorem licznych audycji radiowych
dla BBC i „Radia Wolna Europa”
(m.in. prowadził cotygodniowy kaba−
ret radiowy, działający od 1953 do
1969 r.), pisywał felietony, recenzje i
reportaże m.in. w „Tygodniku Pol−
skim” oraz „Wiadomościach”. Wystę−
pował w środowiskach polskich w Sta−
nach Zjednoczonych, Izraelu i wielu
krajach Europy.
Jego twórczość literacka, zarówno
z okresu międzywojennego, jak rów−
nież z lat powojennych, zajęła w kultu−
rze polskiej poczesne miejsce. W dzie−
jach piosenki odegrał pierwszoplano−
wa rolę. Jego teksty napisane z wiel−
kim smakiem i talentem należą do naj−
wartościowszych utworów polskiego
kabaretu. Do ważniejszych jego publi−
kacji literackich należy zaliczyć: „Dzik
i świnia” (ballada), Lwów 1922 r., „Bal−
lada o białym byku”, Lwów 1923 r.,
„Szopka polityczna”, Warszawa 1930
r., „Firma" (sztuka w trzech aktach),
Wiedeń 1936 r., „Kon trojański” (po−
ezje z lat 1920−35), Warszawa 1936 r.,
„Cztery wiersze”, Bukareszt 1940 r.,
„Adolf Wielki”, Londyn 1941 r., „Mar−
chewka” (pamiętnik satyryczny), Lon−
dyn 1943 r., „Dług honorowy” (sztuka
w trzech aktach), Londyn 1944 r., „Lata
londyńskie” (poezje), Londyn 1946 r.,
„Pisanki” (poemat), Londyn 1946 r.,
„Satyry poetyckie”, Londyn 1947 r.,
„Dwie Ziemie Święte” (poezje), Lon−
dyn 1947 r., „Fraszkopis”, Londyn 1954
r., „Siedem lat chudych”, Nowy Jork
1955 r., „Im dalej w las” (wiersze), Lon−

dyn 1968 r., „Ściana płaczu” (poezje),
Londyn 1968 r., „Ściana uśmiechu”
(poezje), Londyn 1968 r., „Rzeź Pragi”
(wiersze), Londyn 1968 r., „Sonety Szek−
spira” (przekład), Londyn 1968 r.,
„Chlib kulikowski” (wiersze), Londyn
1971 r., „Wiersze staroświeckie”, Lon−
dyn 1971 r.
Pod koniec życia zajmował się tłu−
maczeniami literatury francuskiej, nie−
mieckiej i angielskiej, przełożył też ody
Horacego, opublikowane w Londynie
w 1971 r. Zmarł 11 lutego 1972 r. w Le−
ith Hill kolo Dorking pod Londynem.
***
Hemariada trwa już ponad 80 lat,
nic nie wskazuje, aby miała się zakoń−
czyć. Każde nowe pokolenie odkrywa
Hemara, przedłuża życie jego piosen−
kom a jemu samemu – pamięć. I niech
tak zostanie, niech te wspaniałe, pięk−
ne, zabawne, liryczne, sentymentalne,
podnoszące na duchu piosenki będą
z nami. Przydadzą się zawsze na smut−
ne i na wesołe chwile. A z nimi niech
pozostanie nasza o Hemarze niegasną−
ca, wdzięczna pamięć.
***
Czy sprostałem zadaniu, czy pomo−
że ten artykuł w utrwaleniu postaci Ma−
riana Hemara? Artykuł jeden z wielu,
nie pierwszy i nie ostatni. Bardzo sam w
to wątpię. Może wiec jeszcze dla przy−
pomnienia trochę tytułów piosenek?
Kojarzmy je zawsze z osobą autora!
„Kiedy znów zakwitną białe bzy”
„Upić się warto”
„Czy pani Marta jest grzechu warta”
„Piosnkę znam tylko jedną” (z filmu
„Królewna Śnieżka”)
„Niech ci nie będzie żal” („The Men
I Love” – z muzyką G. Gershwina)
„Słowo musi być święte”
„Tyle jest miast” („Piosenka o Lwowie”)
„Kogo nasza miłość obchodzi”
„Nie będziesz ty, to będzie inna”
„Całuje twoja dłoń, madame”
„Sam mi mówiłeś”
„Piękny gigolo”
„Panna Mania gra na mandolinie”
„Chciałabym, a boje się”
„Czy ty wiesz moja mała”
„Pensylwania”
„Wspomnij mnie”

TOMASZ LERSKI

Kolęda
W dzień Bożego Narodzenia
Radość wszelkiego stworzenia
Tylko Polacy płaczą,
twarze u nich niby uśmiechnięte
Ale serca pod uśmiechem ściśnięte
Rozpaczą.
Raju utracony
Kraju opuszczony
Trzej Królowie pogubili
Złociste korony –
Ptaszki w górę podlatują,
Jezusowi wyśpiewują
Hosanna!
Wół ryczy i wesołek
Pokrzykuje osiołek
I uśmiecha się Panna.
Biegli w takiej zamieci –
Jeden, drugi i trzeci –
I na mrozie zgrabiały im ręce –
Jakże staną królowie – nędzarze
Przed tą radością w stajence?
O, Dzieciąteczko w żłobie!
Przebacz naszej żałobie!
Uśmiechamy się. Siły ostatkiem.
Już twarze łez się wstydzą,
Trzęsie się ręka z opłatkiem.

Kolêda. Pieñ napisa³ Marian Hemar
w 1942 roku. Radoæ wi¹t zak³óci³a Polakom wojna. Utwór drukuje
zbiór Polskie kolêdy patriotyczne.
1830 do dzisiaj. Wybór i opracowanie: Hanna i Witold Szymanderscy
(Warszawa 1989).
Przedruk za ksi¹¿k¹: Kolêdy. Bóg
siê rodzi, w opracowaniu Anny
Skoczek, nak³adem Wydawnictwa
SMS, Kraków-Bochnia.
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Specjalizacja
Jan BARSZCZ−BOGUSŁAWSKI

Pamięć o tobie będzie we mnie żyła,
Zawsze i wszędzie − choć nas rozdzieliła
Ręka przeznaczeń na wszystko nieczuła!
Ciebie już nie ma... A ja? Wciąż się tułam.
Nieraz gdy wieczór gwiazdy zamigocą,
Modlę się cicho... O co? O co? O co?
Gdy „chleba naszego”
– przed tron płynie boski,
On wie, o co się modlę − On wie:
O chleb lwowski!
(Kazimierz Wajda w zbiorku
„Kwiaty gródeckie")
Powiedzieć, że 50. rocznicę śmierci
Kazimierza Wajdy obchodzono nie−
zbyt hucznie to zgrzeszyć zbytnim opty−
mizmem. Jeden z najbardziej znanych
i charakterystycznych polskich arty−
stów okresu międzywojennego został
zupełnie zapomniany. Zresztą do−
strzeżmy belkę we własnym oku: kto
po przeczytaniu tych kilkunastu słów
wie o kim mowa? Zrobiłem wśród zna−
jomych taką mini sondę – kim był Ka−
zimierz Wajda? Wśród siedemnastu
odpowiedzi była jedna poprawna, ale
udzieliła jej studentka filmoznawstwa,
więc jako zawodowo zainteresowana
– nie może być brana pod uwagę...
To teraz inne pytanie (łatwe tym
razem): kto śpiewa nieoficjalny hymn
Lwowa? Chyba prawie wszyscy (choć
istnieje zjawisko giertychowych matu−
rzystów) doskonale wiedzą, że Szczep−

cio i Tońcio to dwaj batiarzy z „Weso−
łej Lwowskiej Fali”, jednego z najpo−
pularniejszych programów w całej hi−
storii Polskiego Radia: Szczepcio to
ten pewny siebie, wszystkowiedzący
rezoner, a Tońko – potulny, durno−
waty pomidor. Prywatnie byli to wła−
śnie Kazimierz Wajda i Henryk Vo−
gelfänger. Vogelfänger wywodził się z
Łyczakowa, dzielnicy typowo inteli−
genckiej, a przy tym najbarwniejszej i
najsławniejszej. Kiedyś Tuwim zachwy−
cił się piosenką „Dzisiaj bal u wetera−
nów...”, gdzie o pochodzących z tej
części Lwowa śpiewano: Bo on z Łycza−
kowa, je gość, je gość! (nawiasem mó−
wiąc, na Łyczakowskiej mieszkał też
Herbert, sąsiedztwo było więc nicze−
go sobie). Natomiast Kazimierz Waj−
da był z Gródka (po prawdzie to z
ulicy Głębokiej, o którą sprzeczano
się, czy to jeszcze Gródek, czy już na
Bajkach), o którym Wiktor Budzyń−
ski (twórca większości skeczy i piose−
nek „Wesołej Fali”) pisał:
Nie wiesz, gdzie jest Gródek?
Zaraz ci powiem:
Z Janowskiej pójdziesz w górę cały czas,
I to jest ważne: Gródek jest we Lwowie!
Tam każdy batiar zaprowadzi was.
To nie przypadek (także technicz−
ny – Lwów był tuż przed wybuchem

wojny najbardziej zradiofonizowanym
miastem w Polsce), że „Wesoła Fala”
narodziła się właśnie we Lwowie –
Wojciech Dzieduszycki zastanawiał się
kiedyś, czy istnieje na świecie miasto,
w którym narodziło się tyle piosenek,
tak popularnych, tak powszechnie
śpiewanych, i dodawał: „Śpiewano bo−
wiem we Lwowie o wszystkim – o co−
dziennej pracy i o wieczornych zaba−
wach, o miłości i o zbrodni, śpiewano
o doli i niedoli lwowskich batiarów i
o wielkich wydarzeniach w historii
miasta...”. Batiarzy, mimo pochodze−
nia z różnych dzielnic (z różnych czę−
ści miasta pochodziły też piosenki – z
Łyczakowa, Zamarstynowa, Kleparo−
wa czy Gródka) przebywając w innych
częściach Polski byli dumnymi amba−
sadorami swego miasta. Gdy Józio,
bohater lwowskiej piosenki jechał do
Warszawy, Wilna, Łucka, Katowic,
Pucka, wszędzie zapewniał:
Ta joj mnie nazywają
Gdzie tylko zjawię się.
Uśmiech na ustach mają
Taj przezywają mnie
A ja si tym nie przejmuję
Bogu dzięki jestem zdrów
I z tym si dobrze czujim
Bo reprezentujim Lwów!
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Do miast odwiedzanych przez Jó−
zia dołączył później Nowy Jork i Wro−
cław, ale czasy to już późniejsze...
Historia narodzin „Fali” 13 lipca
1933 roku jest dosyć znana, podob−
nie jak jej „zawieszenie” na przeciąg
kilku miesięcy (poszło o Ghandiego –
gdyby przyjechał do Zakopanego, to
czułby się jak u siebie w domu, bo
pełno kóz na ulicach i o holenderską
Juliannę, przy której wizycie na nar−
tach pozwolono sobie na taką uwa−
gę: gdy księżniczka holenderska zawi−
ta do Krynicy, to też będzie jej swoj−
sko, bo po deptaku chodzą holender−
skie krowy – towarzyszył temu prze−
ciągły krowi ryk, ponoć bardzo suge−
stywny...) – prawdziwą terra incogni−
ta jest działalność po wrześniu 1939
roku, gdy działała (aż do 1946 roku –
ostatni występ miał miejsce 17 listo−
pada w szpitalu wojskowym w White−
church) jako Czołówka Teatralna
Wojska Polskiego „Lwowska Fala” (z
oczywistych względów już nie weso−
ła). Najpierw Rumunia (wielki sukces
odnosi piosenka „Wrócimy” z incipi−
tem: Wrócimy tam, dokąd serce dziś tęsk−
ni i marzy), później Francja (sukces
już mniejszy, ale publika wywodzi się
nie tylko z Galicji a „Fala” żołnierska
nigdy nie przestała być – lwowska),
Anglia, Szkocja (z kroniki teatru: 2
czerwca 1942 r. „Lwowska Fala” wystę−
puje przed żołnierzami, którzy powrócili z
Rosji. Gramy w sali, gdzie chwilowo obo−
zują i odpoczywają po długiej i ciężkiej
udręce. Na sali śmiech miesza się ze łzami.
I trudno samemu wytrzymać na estra−
dzie, aby w sposób niezgodny z obyczajem
teatralnym po prostu nie rozbeczeć się –
pewnie wśród publiczności byli tym
razem znajomi, czy krewni sprzed
wojny), szlak gen. Maczka... W reper−
tuarze jest także piosenka „Serce dla
Lwowa”:
A ja bym tak chciał posłać
serce moje – daleko, do Lwowa.
Zapytać czy Wysoki Zamek stoi
gdzie Niuśko się chowa?
Czy pod Ratuszem jeszcze siedzą lwy,
jak dawniej...
Czy w nocy grają lwowskie tam zegary?
I gdzie batiary nasze są?,

a w swoim programowym niejako
skeczu jako żołnierze Szczepcio i Toń−
cio otrzymują do wypełnienia karty
ewidencyjne. Jedna z rubryk ankiety
brzmi: „W jakim kierunku się specja−
lizujesz?” Tońko nie ma pojęcia, jak
tę rubrykę wypełnić. Szczepko: „ta co
ty, durnowaty pumidur, nie wisz w ja−
kim kierunku si specjalizujisz? Ta w
kierunku do Lwowa!”.
Jak chcesz szczęśliwym być, to jedź
do Lwowa – to fragment z „Mojej gi−
tary” E. Schlechtera, natomiast rad−
ca Izby Skarbowej Henryk Zbierz−
chowski (poeta, pisarz i dziennikarz
poza tym) pisał w jednej ze swoich pio−
senek:
Lwów! Lwów! – jak słodko brzmi
I jak nam tętni to słowo we krwi.
O, drogie ty, słodkie miasto me!
Tu żyć i umrzeć chcę!
Podobna w wymowie jest pierwsza
zwrotka szlagieru z „Włóczęgów”:
Niech inni sy jadą, dzie mogą, dzie chcą,
Do Widnia, Paryża, Londynu,
A ja si ze Lwowa ni ruszym za próg,
Ta mamciu, ta skarz mnie Bóg!
Niestety, nie było dane – specjaliza−
cja nie pomogła – w dodanej po woj−
nie zwrotce piosenki 30 Pułku Lwow−
skich Dzieci (liczącej w sumie kilka−
dziesiąt zwrotek!) „lwowskie dziecko”
śpiewa:
Teraz żyję w obcym świecie.
Jak ja tęsknię, wy nie wiecie!
Wy nie wiecie, co to znaczy,
Że ja Lwowa nie zobaczę.
Obce miasta, ludzie, kraje,
To mi wcale żyć nie daje,
Lecz pragnieniem mym
I mych smutnych snów
Jest zobaczyć znowu Lwów!
Ma piosenka jest skończona,
Wizja serca wymarzona,
Dusza moja tęskni, płacze,
Czy ja miasto swe zobaczę?
Kazimierz Wajda, swego miasta już
nie zobaczył. Po powrocie do kraju, o
dziwo, dostał pracę w Polskim Radio,

Grób Kazimierza Wajdy
na Cmentarzu Rakowic−
kim w Krakowie

gdzie prowadził audycje „Przy sobocie
po robocie”. Zmarł 8 maja 1955 roku w
Warszawie. Może jakimś pocieszeniem
jest to, że pochowany został (zgodnie
ze swą wolą) w Krakowie, na Cmenta−
rzu Rakowickim. Ale na liście sławnych
osobistości pochowanych na tej nekro−
polii nie figuruje. Nie jest to Lwów, ale
przynajmniej Galicja. Pomyśleć, że ra−
zem Tońciem nazywali Kraków „Wiel−
kim Świństwem Krakowskim”...
Gdy mijało 35 lecie od momentu po−
wstania „Wesołej Lwowskiej Fali”, jej
twórca Wiktor Budzyński na falach
BBC powiedział: „cichy to jubileusz i
smutny: Lwów wykreślony z mapy Pol−
ski dzisiejszej, zespół rozsypany po ca−
łym świecie, wielu czołowych wyko−
nawców już zabrakło wśród żyjących,
aż dziw czasem bierze, że tylu ludzi jesz−
cze pamięta, jeszcze wspomina, że tak
uparcie żyje ta tradycja i pamięć o
Lwowskiej Fali”. Dziś, po kolejnych
prawie 40 latach moglibyśmy dodać:
pamięć o „Fali” żyje, ale niestety jej
twórcy to dla nas tylko pusto brzmią−
ce nazwiska.
n
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Dadaiści w kabarecie
niemieckojęzycznym
Geneza niemieckiego kabaretu
Elżbieta WIECIECH

Dadaizm zrodził się w Szwajcarii
w roku 1916. Jego głównym twórcą i
propagatorem był młody niemiecki
dramaturg, poeta, aktor i reżyser
Hugo Ball, a głównym teoretykiem –
Tristan Tzara. Dadaizm był nowym,
bardzo awangardowym i prowokacyj−
nym ruchem artystyczno−literackim,
przecierającym nowe szlaki w sztuce.
Wyrażał bunt przeciw konwenansom,
normom społecznym, obowiązującym
poglądom estetycznym. Sprzeciwiał
się wojnie i współczesnej cywilizacji
mieszczańskiej. Dadaiści pragnęli
łamać stereotypy nie tylko myślenia
czy postępowania, ale przede wszyst−
kim nadać sztuce nowe znaczenie.
Chcieli przedstawić sztukę jako
osobną, pozbawioną granic dziedzi−
nę życia, niezależną od czasów i ogól−
nie przyjętych form. Zamierzali stwo−
rzyć własną koncepcję sztuki, mają−
cej wyrazić bezsens i chaos rzeczywi−
stości. Propagowali sztukę dla samej
sztuki, niosącą powiew wolności, swo−
bodę myśli i działania. Do powstania
tak nowatorskiej sztuki przyczyniło się
kilka czynników. Głównym z nich była
sytuacja polityczno−społeczna w
Niemczech w czasie wojny. Artyści
działający w dobrych, ambitnych ka−
baretach byli zmuszeni emigrować z
kraju. Celem ich był Zurych, który stał
się kolebką dadaizmu. Aby dokładniej

nakreślić początki powstania i rozwój
tego nurtu, należałoby najpierw wró−
cić do genezy i początku samego ka−
baretu, z którego to niemieccy arty−
ści wyruszyli w dalszą drogę, w stronę
dadaizmu.
„Das Chanson, wie es vom Mont−
martre zu uns heruntergekommen ist,
war ein Feuer, an dem der Bohemien
sich den Rücken wärmte, jederzeit
bereit, einen Scheit zu ergreifen und
ihn als Brandfackel in die Palais zu
schleudern. Weil aber der Arme alles
verkaufen muss, so musste er's auch
dulden, dass der Reiche sich auch
Zutritt zu seinem Asyl erzwang und
sich's bei einem Feuer gemütlich
machte, das darauf brannte, ihn zu
verzehren. Das ist der Ursprung des
Kabaretts.”
Rok 1881, listopad; na Wzgórzu
Montmartre w Paryżu rodzi się nowa
odmiana sztuki – kabaret. Malarz Ro−
dolphe Salis otwiera 18 listopada
swoją kawiarnię pod nazwą „Chat
noir” („Czarny Kot”), w której oprócz
wina serwuje bogaty program arty−
stycznych przedstawień. Tutaj w za−
dymionym lokaliku z karykaturami na
ścianach tłumnie gromadzi się pu−
bliczność, by dać się ponieść czarują−
cemu śpiewowi Yvette Guilbert i saty−
rycznym monologom Aristide Bruant.
Wyzywające i prowokujące występy

Guilbert i ostra, świadoma, zabarwio−
na humorem krytyka – pod adresem
społeczeństwa – nadawały znamiona
nowej sztuce. Tutaj odważnie kryty−
kowano panujące klasy, wyśmiewano
bogatych, ostrymi aluzjami bezlitośnie
celowano w snobów, elitę czy rządzą−
cych. W końcu coś zaczynało się dziać.
Z dużą dynamiką, sensem, polotem,
humorem, odważnie tworzono nowy
kierunek, który miał nadać sztuce
nowego rozmachu, nowego zapału,
świeżości, ekscentryczności. To wszyst−
ko miało pociągnąć za sobą znudzo−
ne, uśpione tłumy, spragnione działa−
nia, fascynacji, czegoś, co dałoby im
nowe, lepsze poczucie życia, wgląd w
ambitną rozrywkę, chęć do działania
i tworzenia. Oto początki kabaretu.
Takiej właśnie atmosfery brakowa−
ło w Niemczech. Tingel−tangel był zisz−
czeniem marzeń. Był to rodzaj kaba−
retu na niezbyt wysokim poziomie,
połączony z podrzędną restauracją
oraz variétés, co dało początek kaba−
retowi w Niemczech. Jako pierwszy
rozwinął tę myśl Otto Julius Bier−
baum. W jego osławionej powieści
Stilpe (1897) tytułowy bohater otwie−
ra „Literatur – Variété – Theater”
Momu i wygłasza przy tym swe od−
ważne teorie.
„Czymże sztuka jest dzisiaj? Kolo−
rową, ledwie błyszczącą pajęczyną w
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kącie życia. Chcemy zarzucić ją jak
złotą siatkę nad cały naród, całe życie.
Do Tingeltangel będą przychodzić ci
wszyscy, którzy ze strachem uciekają
z teatrów, muzeów, jak i z kościoła. I u
nas będą szukać choć odrobiny kolo−
rowej rozrywki; znajdą to, czego im
brakuje: radosnego ducha, który roz−
jaśnia życie, sztuki tańca w słowach,
tonach, kolorach, liniach, ruchach.
Pokażemy czyste pożądanie piękna,
humor, który chwyta świat za uszy,
fantazję, która żongluje gwiazdami,
która tańczy jak na linii – na wąsach
ducha świata, filozofię harmoniczne−
go śmiechu. Stworzymy „nadczłowie−
ka” na scenie! Zniszczymy cały ten głu−
pi świat. Nieprzyzwoitość stanie się
przyzwoita. Pokażemy nagość na
nowo w całym jej pięknie. Rozweseli−
my cały ten nikczemny i moralnie
podupadający świat. Będzie śmieszny
i niebotycznie bezczelny.”
Pomału słowa obracały się w czyn.
Kiedy w 1898 roku Yvette Guilbert
przybyła do Berlina teatry: „Apollo−

Theater” i „Wintergarten” wyprzeda−
ły wszystkie bilety. Berlińska publicz−
ność była zachwycona. Guilbert i tru−
pa „Roulotte” pokazała, co znaczy
prawdziwy kabaret. To był sukces,
który z całą pewnością nie był przy−
padkiem. Kabaret w Niemczech tra−
fił na podatny grunt. Zainspirował nie
tylko buntujących się artystów, ale za−
intrygował również pogrążonych w
przyziemnych sprawach mieszkań−
ców. Wszystko, co oznaczało odmien−
ność, sensację i nowość rozbudzało
ciekawość. Był to moment przełomo−
wy. Ludzie owczym pędem biegali za
pieniądzem, lepszym jutrem; dawali
się ponieść złudnemu czarowi nowo−
czesnego życia, lecz gdzieś w głębi du−
szy byli tym wszystkim zmęczeni. Pra−
gnęli czegoś, co dałoby im odskocz−
nię od codziennego życia, szukali
dobrej, ambitnej rozrywki, niosącej ze
sobą jakiś głębszy przekaz; coś co sta−
łoby się motorem ich życia, ucieczką
od stagnacji, szarzyzny, walki o jutro.
Rok 1900 był zatem rokiem szyb−

kiego tempa życia i wielkich wydarzeń.
Był to czas wysokiej koniunktury, tech−
nicznego rozkwitu, a także rażących
różnic społecznych. Z jednej strony
luksus w bogatych dzielnicach, a z
drugiej nędza na przedmieściach
miasta. Ciągłe odkrycia i wynalazki
utwierdzały w poczuciu bezgranicz−
nego postępu. Moralne wartości od−
sunięto na bok. Nie zaprzątano sobie
głowy walką klasową, czy wyższymi ide−
ami. Podziwiano Zeppelin, motor
Diesla; tematem rozmów były promie−
nie Röntgena, pierwsze projekcje fil−
mowe czy nawet psychoanaliza. Je−
dyną rozrywką był ragtime i cakewalk.
W obliczu takich faktów – gdy przy−
ziemne sprawy zajęły miejsce prawdzi−
wej sztuki – artyści szukali swojego
miejsca. Wolna scena, naturalizm i
powieść społeczna to pierwsze ozna−
ki ekspresjonizmu i awangardy, które
zaczynały opanowywać świat. Młodzi
podążali za filozofią Fryderyka Nietz−
schego, uwalniając swoje indywiduum
od wszelkich konwencji i ograniczeń
spowodowanych obyczajami i moral−
nością. Bary i kawiarnie zaczynały za−
pełniać się szukającymi prawdziwej
sztuki artystami. Tu ambitne plany
zaczęły nabierać realnych kształtów.
I tak oto słowa bohatera Bierbauma,
Stilpe: „stworzymy nadczłowieka na
scenie” stały się rzeczywistością. W
ślad za tą ideologią poszedł Ernest von
Wolzogen – 18 stycznia 1901 roku
powstał kabaret „Überbrettl” („Nad−
scena”). Nazwa ta miała wiele wspól−
nego z teorią nawiązującą do filozo−
fii Nietzschego, którą Wolzogen był
zafascynowany. Nigdy nie udało mu
się wyzwolić od przesądów rasistow−
skich i pod koniec swojego życia stał
się entuzjastą niemieckiego faszyzmu.
Jego stosunek do społeczeństwa był
mocno napiętnowany uwielbieniem
Nietzschego. We foyer jego teatru sta−
ło popiersie Nietzschego. Tak więc
teoria wielkiego filozofa o wyższości
rasy miała związek z założeniem Wol−
zogena, iż w kabarecie „Überbrettl”
winni występować ludzie nadzwyczaj−
ni – czyli „nadludzie”. Kabaret „Bun−
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tes Theater” (potocznie tylko „Über−
brettl”) cieszył się wielkim powodze−
niem. Jego założeniem było wprowa−
dzić widzów w poruszenie, zachwyt.
„Chcemy pisać wiersze, które nie będą
czytane jedynie w cichym pokoiku,
lecz będą śpiewane przed rozbawio−
nym tłumem” – jak mawiał Otto Ju−
lius Bierbaum: „liryka stosowana –
oto nasze hasło! (...) Chcielibyśmy
stworzyć miejsce, gdzie nie wykorzy−
stuje się sztuki tylko po to, żebyśmy
nabijali sobie głowę sprawami, które
nas potem gnębią godzinami(...).
Wyobrażamy sobie variétés przyszło−
ści jako scenę, która nie ma być insty−
tucją umoralniającą lecz estetyczną.
Tu przede wszystkim miała panować
socjalna satyra i polityczny żart”.
Tu miał być prawdziwy teatr:
„Żadnego lania piwa, czy wina, żad−
nego dymu tabaki, lecz prawdziwy te−
atr: rampa z miejscem dla orkiestry i
mała scena dla każdego rodzaju peł−
nej wdzięku sztuki.(...) Satyra nie ra−
niąca, nie prześmiewcza, nie służąca
żadnemu programowi polityczne−
mu.(...) Żadnej podniecającej ducho−
ty, sprośnych, rubasznych kawałów.”
Swój wielki talent prezentowali tu
tacy kompozytorzy jak: Oskar Strauss,
Waldemar Wendland, Bogumil Ze−
pler, Victor Holländer i James Roth−
stein − wykształceni muzycy, szkoleni
u największych mistrzów, a także po−
eci tacy jak: Bierbaum, Dehmel, Fal−
ke, Liliencorn, Schröder i Wolzogen.
Oprócz tworzenia Wolzogen był
również bardzo aktywny na scenie,
śpiewał, grał skecze, między innymi z
Elsą Laurą Seemannn (swoją żoną),
a nawet prowadził konferansjerkę.
Tu Bożena Bradsky i Robert Koppel
wprowadzali publiczność w nieopi−
sany zachwyt swoim duetem „Lusti−
ger Ehemann” („Wesoły małżonek”),
który stał się wielkim sukcesem (gra−
ny później również przez Wolzogena
i jego żonę). Kabaret doskonale speł−
niał swoją role, rozbawieni widzowie
jeszcze długo po wyjściu nucili sobie
znane melodie kabaretowych nume−
rów.
Wolzogen sprytnie lawirował mię−
dzy teatrem a variétés, na co wskazy−
wała już sama nazwa „Buntes The−

ater” („Kolorowy Teatr”). Musiał jed−
nak wkrótce zrezygnować z najważ−
niejszego założenia francuskiego ka−
baretu, jakim była aktualna satyra
polityczna. Cenzura niemiecka nie
dopuszczała do wyszydzania rządu.
Faktycznie przed każdą premierą na−
leżało składać manuskrypty w biurze
cenzury. Cenzura była bezlitosna, gdy
zwietrzyła atak na religię, cesarza, czy
inne równie ważne osobistości. Nie−
które kabarety znajdowały sprytne
wyjście z tej kłopotliwej sytuacji.
„Schall und Rauch” („Dźwięk i Dym”)
czy „Cabaret zum Hungrigen Pega−
sus” („Kabaret pod Głodnym Pega−
zem”) ogłaszały swoje widowiska jako
imprezy zamknięte. Pod postacią oso−
bistych zaproszeń rozprowadzano
wejściówki i nie pobierano opłat za
wstęp, lecz dopiero potem goście
wnosili odpowiednie sumy. Podczas
gdy Wolzogen dumnie eksponował
nazwiska swoich współtowarzyszy,
twórcy „Głodnego Pegaza” pozosta−
wali anonimowi. Nie uciekając się do
takich podstępów Wolzogen i tak od−
niósł sukces. W jego widowiskach wi−
dziano ideał kabaretu, który dotrze
do wszystkich warstw społecznych. Re−
cenzent dziennika „Berliner Tage−
blatt” pisał: „To nowa scena widowisk
w swoim rodzaju dla wszystkich tych,
którzy chcą zaliczać się do publicz−
ności”. Przed każdym wieczorem bi−
lety były całkowicie wysprzedawane i
wkrótce, jesienią 1901 roku, kabaret
rozpoczął tournée po Europie. W
niedługim też czasie „Überbrettl”
przeprowadził się z teatru przy Ale−
xanderplatz na Köpenikerstrasse.
Cechy „Kolorowego Teatru” zostały
wtedy jeszcze bardziej wyeksponowa−
ne. Wnętrze lokalu zostało zaaranżo−
wane w ostrych różnorodnych kolo−
rach z bogatymi wzorami i kolorami.
„Berliner Tageblatt” pisał:
„Ernst von Wolzogen ma smak, du−
szę i spryt. Jeśli ma to nawet jakiś zwią−
zek ze snobizmem, to jednak jest to
pewna poza, z której można się
wprawdzie śmiać, ale mimo wszystko
robi to bardzo przyjemne wrażenie”.
To miała być niebanalna rozryw−
ka dla wyrafinowanego smaku, dla ko−
neserów prawdziwej sztuki. Jednak

sukces jego nie trwał długo. Niejaki
krytyk Ferdinand Hardekopf nie po−
zostawił na nim suchej nitki:
„To tragikomiczne miejsce krótkie−
go blasku i długiej agonii pogrzebało
w ubiegłą niedzielę swoją ostatnią li−
teracką aspirację.”
Jego krytyka nie była jednak bez−
podstawna, jak stwierdził:
„Rozwój Überbrettl nie był w głowie
młodym poetyzującym antymieszczu−
chom.”
I była w tym prawda. Artyści „Über−
brettl” nie zawsze byli zgodni we
współpracy. Tak więc niektórzy z nich
poszli swoją drogą w poszukiwaniu
własnej wartości sztuki.

Kabaret
w Monachium i Berlinie
12 kwietnia 1901 roku w Mona−
chium w Cafe Simplicissimus na scenę
wyszło „Elf Scharfrichter” („Jedenastu
Katów”). Była to grupa pisarzy, muzy−
ków, malarzy utworzona przez Fran−
ka Wedekinda, która niosła prawdziwą
pogardę dla drobnomieszczaństwa,
krytykowała ich filisterski sposób my−
ślenia i zachowania. „Kołtunom” nie
szczędziła kpin, obelg i szyderstw.
Przedstawienia zwane przez wykonaw−
ców „egzekucjami” składały się z paro−
dii współczesnych utworów literackich
w formie scenek dramatycznych, re−
cytacji, poezji i oczywiście w przewa−
żającej części z piosenek.
Do „Jedenastu Katów” zaliczali się:
Leo Greiner (pseudonim: Dionysius
Tod) – pisarz, Willy Rath (Willibal−
dus Rost), Otto Falckenberg (Peter
Luft) – reżyser i aktor, Ernst Neu−
mann (Kasper Beil) – malarz i gra−
fik, Willi Oerter (Serapion Grab),
Victor Frisch (Gottfried Still), Max
Langheinrich (Max Knax) – archi−
tekt, Robert Kothe (Frigidius Strang)
– adwokat, Wilhelm Hüsgen (Til
Blut) – rzeźbiarz, Hans Richard We−
inhöppel (Hannes Ruch) – muzyk,
Marc Henry (Balthasar Starr) – fran−
cuski dziennikarz, rzeźbiarz.
„Kaci” działali nieustraszenie, nie−
zależnie od panującej mody i poglą−
dów. Otto Falckenberg (Peter Luft)
powiedział:
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„(...) w odróżnieniu od wielu in−
nych literackich, czy nieliterackich ka−
baretów i także od licznych scen ber−
lińskich, nasza mała scena naprawdę
żyła i tworzyła tylko dzięki prawdzi−
wemu poświęceniu, zamiłowaniu i na−
miętności artystów. Tu nie robiło się
nic pod publikę ani dla zysku. Kaci
nie żywili żadnej chęci przypodoba−
nia się; nie bali się dobrej, mocnej li−
teratury, prawdziwej sztuki, nie dbali
o gust większości.”
Cafe Simplicissimus – to ostoja wiel−
kich artystów, prawdziwej elity. Tu
spodziewano się rozrywki na wielką
miarę. Andriej Bieły wspominał:
„(...) Simplicissimus to wspomnie−
nie młodości i najlepszych czasów, i
to dla kogo? Przebywali tam tacy ar−
tyści jak: Heine, Detlev, Liliencorn,
Christian Morgenstern, Kasprowicz,
Frank Wedekind, Hollitzer, Stuck i
jeszcze wielu, wielu innych. [...] Sim−
plicissimus przyciągał śmietankę inte−
ligencji, wśród przybyszów z Buda−
pesztu, Wiednia, Berlina, Warszawy i

Krakowa sypały się iskry dowcipu,
wpadając w dźwięki fortepianu ni−
czym wielobarwne konfetti.[...]”.
„Überbrettl” Wolzogena i formacja
Wedekinda dzieliła nie tylko odle−
głość między Berlinem i Monachium.
Wedekind wiedział, że „gorzki błazen
– to dobry błazen”, dlatego nie bał
się szokować publiczności popisami
„katów”, którzy – jak na katów przy−
stało – dosadnie wyrażali swoje powo−
łanie. Cóż to były za występy! Sceny z
toporami „ociekającymi krwią”, gru−
biańskie zachowanie bezwzględnych
„morderców” zabarwione „zabójczy−
mi” piosenkami, jednakże pełne inte−
ligentnego dowcipu, ironii i prze−
śmiewczych sloganów. Jak opisywał
Hans Carossa, wszystko robiło ogrom−
ne wrażenie. Przy dźwiękach ukrytej
w głębi sceny orkiestry wynurzało się
jedenaście postaci w krwistej czerwie−
ni z toporami w ręku. Pokaz swój za−
czynali hymnem katów, skomponowa−
nym przez Hannesa Rucha do słów
Dionysiusa Toda. Później na scenie

pojawiał się Frank Wedekind ubrany
w jaskrawoczerwony frak, jaki noszą
treserzy dzikich zwierząt, lub też „ko−
jarzący się ze śmiercią i diabłem”. Wy−
konywał swoje popisowe numery, w
tym słynną balladę o mordercy ciotki:
Mą ciotkę cherlawą zadźgałem,
Moją ciotkę starą, jak świat;
Tej nocy w mieszkaniu jej spałem,
Robiłem w jej szafach−szmatach zwiad.
Znalazłem tam złoto w puszkach,
Banknotów pokaźny stos też,
Słuchałem, jak sapie staruszka,
Bez żadnych uczuć, bez łez.
Na diabła udręki jej tyle−
Noc była dokoła mnie−
We flaki wepchnąłem jej sztylet,
Już nie sapała, już nie.
Dość ciężko było łup unieść,
O wiele cięższy był trup,
Drżąc, wziąłem na ramie ciotunię,
Wrzuciłem do wody z głazem u stóp.
Ma ciotkę cherlawą zadźgałem,
Moją ciotkę starą jak świat.
A wy, o sędziowie, z zapałem
Ścinacie kwiat młodych−młodych lat.
Zaraz po występie Wedekinda ze
swojego sarkofagu wstawała Marya
Delvard. Śpiewała równie szokujące
pieśni, co jej poprzednik: o córce pa−
stora, która zamordowała swoje dziec−
ko, a na koniec występu recytowała
szeptem wiersz Lautensacka: „Śmierć
śpiewa” – największy numer wieczo−
ru. Wtórował jej ukryty w ciemno−
ściach sceny Emanuel Franz. Różnice
w założeniach między „Überbrettl” a
„Elf Scharfrichter” były więc bardzo
wyraźne. Arthur Seidl porównywał:
„Tam – w Berlinie – wszystko pełne
gracji i elegancji i raczej w jasnym to−
nie; tam działają wykształceni artyści,
na których czele stoi Wolzogen – ba−
ron z najlepszego towarzystwa salo−
nowego. Ich rekwizyt to nowoczesny
fortepian, a całość oddaje charakter
publicznego teatru. Tu – u nas w Mo−
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nachium – wszystko bardziej grote−
skowe i dzikie, przeważnie w ciem−
nych tonach; tu grają nie artyści, ale
wolni kochankowie – a ich ulubiony
instrument to oczywiście gitara, co
tworzy niebanalnie intymny cafe chan−
tant. Poza tym muzyka u Wolzogena
ogólnie jest bardziej wartościowa,
bardziej delikatna, kusząca; w Mona−
chium za to bezpośrednia i dająca
wyraz naturalizmowi.”
Czasy świetności obu kabaretów
dobiegały niestety końca. Przedsię−
wzięcie Wolzogena przekształcono w
1902 roku w „Überbrettl – GmbH”
(sp. z o.o.) i od tej pory reżyser Mar−
tin Zickel i aktor Marcel Saltzer sta−
nowili o jego bycie. Kabaret zmienił
wówczas swój charakter na bardziej
komercyjny i nie miał już nic wspól−
nego z ambitnym programem Wolzo−
gena. Słynne numery „Jedenastu Ka−
tów” nie poszły w zapomnienie nawet
po upadku kabaretu. Wtedy w nowej
winiarni Kathii Kobus, pod tą samą
nazwą („Simplicissimus”) kontynuowa−
no występy „Jedenastu Katów”. Dołą−
czyli do nich wówczas Hugo Ball i
Emmy Hennings. Także nowy kaba−
ret „Nachtlicht” („Nocna latarnia”)
założony 5 stycznia 1906 roku w Wied−
niu przez trójkę katów (Marc Henry,
Hannes Ruh i Marya Delvard) pre−
zentował program „Elf Scharfrich−
ter”. Niedługo potem także w Wied−
niu powstał inny kabaret „Fleder−
maus” („Nietoperz”), urządzony z
wielkim przepychem, z dziełami tak
wielkich artystów jak Gustaw Klimt i
Oskar Kokoschka, lecz nie dorówny−
wał programem i charakterem star−
szym, osławionym już kabaretom.
Równolegle do „Buntes Theater”
działał w Berlinie jeszcze inny kaba−
ret „Schall und Rauch” („Dźwięk i
dym”). Kabaret ten stworzyła trójka
aktorów: Max Reinhardt, Friedrich
Kayssler i Martin Zickel, którzy za cel
postawili sobie kpinę ze społeczeństwa
i z przestarzałej formy sztuki. Kaba−
ret otwarto 23 stycznia 1902 roku w
„Künstlerhaus” („Dom Artystów”)
przy Bellevuestrasse. Repertuar skła−
dał się w istocie z parodii. Parodiowa−
no między innymi fragmenty znanych
oper Richarda Wagnera, sceny ze

sztuk teatralnych Gerharda Haupt−
manna, Maurice'a Maeterlincka i
Schillera.
Już pierwszy publiczny występ ka−
baretu Reinhardta „Schall und
Rauch” dał próbki talentu jego zało−
życieli. Przygotowano trzy wersje pa−
rodii „Don Carlosa” Schillera. (...)
Osoby występujące w pierwszej wersji
zostały opisane następująco: Król Fi−
lip II jest grany przez dyrektora tru−
py; nie sposób nie zauważyć, że jest
jej szefem. To mężczyzna niewysokie−
go wzrostu, nieustannie wściekły, efek−
townie przewracający oczami i przy−
zwyczajony do rządzenia. Zupełnie nie
zna tekstu swojej roli. Sufler miota się
jak opętany, gdy ten tylko wkracza na
scenę. Na głowie ma krwistoczer−
woną perukę, na nogach zaś czarne
gumiaki z przymocowanymi do nich
ostrogami. Wyjątkowego smaku na−
daje tej klasycznej roli silny berliński
dialekt, jakim posługuje się dyrektor.
Reszta trupy nie wypada przy nim le−
piej: Elżbieta grana przez dyrekto−
rową o „wyraźnie przywiędłej uro−
dzie”, „nie będący już bohaterem
młodzieży” Carlos, mówiący okrop−
nie „sentymentalnym falsetem” i
markiz Posa ze źle doklejoną brodą.
Widzowie doskonale znają tego ostat−
niego, to charakterystyczna postać
żywcem przeniesiona ze scen przed−
mieścia lub podobnych bud.
Popularne były tu – już wcześniej
wspomniane – „imprezy zamknięte”
(jako sposób na cenzurę), gdzie pod
płaszczykiem imiennego zaproszenia
mógł przyjść tu każdy zainteresowa−
ny, gdyż bilet był łatwy do zdobycia.
Cenzura zaś otrzymywała odpowied−
nią listę nazwisk gości, co dawało jej
złudne poczucie kontroli. Publicz−
ność bawiła się wyśmienicie, choć cza−
sy świetności dobiegały pomału koń−
ca. Kabaret z czasem zaczął tracić
swój satyryczny charakter. Parodie nie
dotyczyły już teatrów państwowych,
lokali rozrywkowych ani prymitywnej
sceny. Teraz ważna była awangarda
czasu. Wraz ze zmianą charakteru
przedstawień zmieniono również na−
zwę. „Schall und Rauch” stał się od
tej pory „Małym Teatrem” („Kleines
Theater") i po pełnych sukcesów wy−

stępach mógł sobie teraz pozwolić na
lepszy lokal. Dla jego potrzeb prze−
budowano salę balową hotelu Arnim
przy ulicy Unter den Linden w Berli−
nie. Teraz mogło się pomieścić 424
widzów. „Kleines Theater” zbierał nie
tylko wielki aplauz, ale także duże pie−
niądze.
Sukces Maxa Reinhardta przycią−
gał wielu do kabaretu „Schall und
Rauch”. Występowanie w kabarecie
było nie tylko modne, ale i nie stawia−
ło przeszkód na drodze każdemu, kto
miał ideę i zapał. Jednym z nich był
Rudolf Bernauer. Jako młody aktor
„Niemieckiego Teatru” („Deutsches
Theater”) występował wraz ze swoimi
kolegami (Carl Meinhard i Paul
Schwaiger) jako formacja „Böse Bu−
ben” („Niegrzeczni chłopcy”). 16 li−
stopada 1901 roku „Niegrzeczni
Chłopcy” wystąpili po raz pierwszy
przed publicznością w „Künstler−
haus” („Dom Artystów”) przy Belle−
vuestrasse, gdzie początki swoje miał
również „Schall und Rauch”. Razem
z nimi występowali też Leo Wulf (re−
daktor „Lustige Blätter”) i muzyk Leo
Fall, którego kompozycja „Und Mey−
er sieht mich freundlich an” („A May−
er patrzy na mnie przyjaźnie”) w wy−
konaniu Josefa Giampietro stała się
prawdziwym sukcesem. Wydawało się,
że najważniejsza tego wieczoru jest
odpowiednia publiczność. Na premie−
rę zaproszono więc całą elitę; każdy
kto miał odpowiednie nazwisko albo
pozycję, miał swoje miejsce na widow−
ni. Nie obeszło się więc bez Wolzoge−
na i Reinhardta, a także mile widziani
byli Hermann Behr i Maximilian Har−
den i jeszcze wielu innych. „Böse Bu−
ben” zabawiali publikę żartami, saty−
rami i parodiami tak skutecznie, że
oczywiście znaleźli angaż w trupie Re−
inhardta. Odważnie szydząc z kanc−
lerza Rzeszy oraz innych reprezentan−
tów cesarza Niemiec zapracowali so−
bie w prasie na tytuł: „Najwspanialszy
kabaret Berlina”. Oprócz tego uka−
zywali w krzywym zwierciadle takie
dzieła jak: Nora Ibsena, Nachtasyl
Gorkiego, ale parodiowali też duet
Der lustige Ehemann – przebój sezo−
nu – którego akurat przedstawiał
„Überbrettl” Wolzogena.
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Wprawdzie niemieckie kabarety,
takie jak „Überbrettl” i również jego
następcy były zdania, że kabaret mógł
rozwijać się szybciej i lepiej, gdyż dro−
gę utorował im już francuski „Chat
noir”. Niemniej jednak kabaret nie−
miecki obrał własny styl ukierunkowa−
ny raczej na variétés i rozrywkę. Jed−
nym z takich przykładów był z pew−
nością „Hungriger Pegasus” („Głod−
ny Pegaz”), którego założycielem był
Max Tilke. Kabaret znalazł lokum w
tylnym pomieszczeniu restauracji
„Gazzolo” przy Markgraffenstrasse.
Schodzili się tu znakomici goście:
Erich Mühsam, Georg David Schulz,
czy zawsze siedzący w płaszczu i szalu
Peter Hille. Twórczość Tilkego i jego
przyjaciół znana była początkowo tyl−
ko stałym bywalcom, lecz wkrótce
grono sympatyków poszerzało się co−
raz bardziej.
„W tylnym pokoju winiarni, która
w każdą sobotę zamienia się w miej−
sce widowiskowe, mieści się niecałe
sto osób i wtedy zaczyna się wręcz mi−
strzowskie upychanie krzeseł i stołów
też przy ścianach i oknach. Jeśli ktoś
chce zaczerpnąć świeżego powietrza,
musi się przepychać, wręcz wspinać
po sąsiednich krzesłach. Inaczej nie
da rady. Kieliszki i butelki, talerze z
befsztykami, koszyki z chlebem odbie−
rane są kelnerowi w jedynym tylko wą−
skim przejściu przy drzwiach i tak wę−
drują dalej z ręki do ręki, aż zamó−
wione danie trafi pod właściwy adres.
Aby otworzyć okno ktoś z publiczno−
ści musi zwinnie wspiąć się na stół i w
ten oto sposób zapewnić wszystkim
osobliwą wentylację. I tak wśród dymu
tabaki i zapachu pieczeni bawią się
tutaj artyści i uczeni, ludzie finansje−
ry, damy z najlepszego towarzystwa,
pikantne przedstawicielki urokliwej
bohemy – wszyscy razem w całkowitej
zgodzie i harmonii. I tak oto jeden z
najbardziej znanych ginekologów
Berlina siedzi obok najlepszego kary−
katurzysty. Wysoki rangą urzędnik
państwowy doskonale czuje się w są−
siedztwie dziennikarza, który niejed−
nokrotnie atakował go w swej gaze−
cie. Piękna małżonka czcigodnego
poety podaje uprzejmie ogień palą−
cej już jedenastego papierosa delikat−

nej, filigranowej Francuzce. Panuje
absolutna równość, czuć obojętność
wobec wszelkich konwencji (...). Je−
den z członków kabaretu zachęca do
kupna obrazów – niewielkiego zbio−
ru twórczości założycieli kabaretu.
Moi panowie, te obrazy nie są tylko do
oglądania, ale także do sprzedania. Wy−
stęp rozpoczyna się w chwili, kiedy na
sali robi się tak ciasno, że niektórzy
muszą znowu wyjść, by zaczerpnąć
świeżego powietrza. Wówczas jeden z
młodych artystów wychodzi na scenę
i ogłasza: Ponieważ widzę tu wiele no−
wych twarzy, muszę państwu objaśnić, o
co nam chodzi. Nam właściwie o nic nie
chodzi! Takie słowa padają często, nawet
wtedy, kiedy nie jest to prawda, ale u nas
akurat jest to prawda. To co tu przedsta−
wiamy jest bez znaczenia, robimy to tylko
po to, by państwo nie musieli pić tu wina
tak otępiale. Mówię poważnie. My właści−
wie nic nie umiemy, i szczerze mówiąc na−
wet nie wiem jaki obrót obierze dzisiejszy
wieczór. Jeśli państwo sobie wiele obiecują,
to może będzie lepiej, jeśli państwo pójdą
do domu. I tak jest tu za dużo ludzi; oba−
wiam się, że państwo oczekują czegoś zu−
pełnie innego, niż tu zaraz przedstawimy.
No – lecz jeśli państwo się upierają − to
zaczynamy! I wtedy przy akompania−
mencie swojej gitary śpiewa kilka we−
sołych hiszpańskich piosenek z humo−
rem i wyczuciem – tak robi się to w Hisz−
panii! – komentuje artysta. Publicz−
ność szaleje z zadowolenia. Potem na
scenę wchodzi poeta. Szczupły inte−
resujący brunet ze świecącymi ocza−
mi i olbrzymim krawatem. Przedsta−
wia kilka wersów własnego autorstwa,
trochę zmysłowo, trochę satyrycznie
i trochę bezczelnie, ale wszystko z wiel−
kim talentem i w swoim rodzaju. Jakaś
miłosna piosenka, do której młody
Włoch skomponował miłą dla ucha
melodię – musi zostać powtórzona! I
wtedy wszyscy obecni śpiewają razem
refren, potem kilka murzyńskich pie−
śni, gładko po sobie następujących –
i ma się obraz, że wszystko jest tu jak−
by z innej beczki, a jednak wszystko
razem ma świetny wydźwięk. Ale też
artyści na widowni nie pozostają bier−
ni. Jakiś znany kompozytor siada za
pianinem i gra wartkiego marsza; jakiś
pisarz czyta swój nieprzyzwoity wiersz

o łóżku na trzech nogach. Podać na−
zwisko! – krzyczy jakaś dama zachwy−
cona mistrzowską kompozycją.
Wszystko przebiega z niezwykłą rado−
ścią i wdzięcznością. Jeśli właśnie ktoś
z występujących zatnie się na chwilę,
to wyśmieje sam siebie i zaczyna śmia−
ło od nowa. Czuć, że panuje wolność,
i że fraza artystyczna urzekła dzisiej−
szy wieczór. Jeśli ktoś dociekałby sty−
lu, czy dopytywałby się o jakiś kon−
kretny program, wzbudziłby tylko
śmiech, albo zastałby wyrzucony.
Wśród tworzących sztukę widzów
można było nieraz wyłowić prawdzi−
wy talent. Jakiś młody chłopak czytał
swoje wersy ujęte w piękną formę o
niezwykle naiwnej radości zmysłów.
Albo jakiś mężczyzna, który ponad
głowami wykrzykiwał swoje satyry, ujął
publiczność tak dobrym i mocnym,
dowcipem, że wszyscy pokładali się ze
śmiechu. To był naprawdę dziki, ru−
baszny, kpiący sam z siebie dowcip.
Jakaś młoda kobieta wygłaszała swoje
wiersze, o dusznej, perwersyjnej zmy−
słowości a przy tym o niezwykłej głę−
bi. Czuło się, że w monotonnym dźwię−
ku głosu kryje się gwałtowny ból i
strach, który najchętniej krzyczałby
głośno. Wszystko to było niebywale fa−
scynujące! I w międzyczasie znów gi−
tara i banjo, znowu pieśni murzyńskie
i hiszpańskie piosnki(...). I tak oto róż−
norodna publiczność siedziała razem
w tym lokalu, ciasno jeden przy dru−
gim, zapominając o całym Bożym świe−
cie na zewnątrz (...).”
Tak więc „Hungriger Pegasus”
(„Głodny Pegaz”) był przykładem mło−
dej ambitnej sztuki i miejscem rubasz−
nej, niekonwencjonalnej rozrywki.
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