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nasza okładka

Janusz Grzywacz
Wybitny polski kompozytor muzyki ilustracyjnej, twórca spektakli muzyczno-scenicznych i piosenek, muzyk jazzowy (twórca
pierwszej w Polsce formacji jazz-rockowej „Laboratorium”), reżyser i pedagog.
Mądry i dowcipny człowiek, nasz przyjaciel.
Urodzony 13 maja 1947 roku, kończy właśnie 60 lat.
„Piosenka” życzy mu nieśmiertelności.
fot. Jan Poprawa



od redaktorów:
Z przyjemnością prezentujemy szósty numer „Piosenki”. Datowany na
drugi kwartał roku dwutysięcznego
siódmego, redakcyjnie zamknięty w
połowie maja. Wspominamy o tym
specjalnie, by uspokoić nowych czytelników (wierzymy że tacy będą): o
wielu wydarzeniach tej bogatej wiosny nie napisaliśmy, bo po prostu jeszcze nie zdążyliśmy. Ale obiecujemy,
że w kolejnej „Piosence” przeczytacie doniesienia z Bydgoszczy, Gliwic,
Oświęcimia, Bytomia, Krakowa, Lublina i wielu, wielu miejsc, w których
maj i czerwiec obrodziły piosenką.
Piosenką artystyczną, oczywiście.
Staramy się uparcie pielęgnować to
pojęcie, bardzo dziś zapomniane i
lekceważone. A przecież jeszcze nie
tak dawno, podczas pierwszych Krajowych Festiwali Piosenki Polskiej
w Opolu, istniał oficjalny podział na
dwa piosenkowe światy: rozrywkowy
i artystyczny właśnie. To Ewa De-

marczyk była pierwszą opolską laureatką „piosenki artystycznej”. Także jej
następców chcielibyśmy dziś śledzić i
opisywać.
Korespondencje „z Polski” są już stałą zawartością „Piosenki”. Mieszamy je
czasem z tekstami poświęconymi źródłom i odmianom tego, co i jak się w
kraju naszym śpiewa. Staramy się też
dawać świadectwo czasom, jakie przeszły. Co w nich śpiewano, jak śpiewano,
kto śpiewał? Historia piosenki – to jedna z najbardziej lekceważonych dziedzin
historii w ogóle. W generowanym przez
przemysł rozrywkowy i rozrywkowy biznes kulcie nowości – zapomina się często, że coś już jednak w tej dziedzinie
było. Zapomina się o artystach, zapomina o istocie sztuki, której nie sam język,
ale posługujący się nim człowiek jest
naprawdę ważny. Człowiek, jego myśli i
uczucia. Napędzana przez niewyobrażalne pieniądze potężnego przemysłu rozrywkowego rzekoma „nowoczesność”,
służebna jej moda, opłacany medialny
hałas – nie mają istotnego znaczenia,
służą koniecznemu w warunkach maso-

wego handlu „płynnemu schodzeniu
towaru”...
O przemyśle rozrywkowych będziemy pewnie niedługo pisać. Na razie skupiamy się na tym co nie jest
przemysłowe, seryjne. Najlepiej na
ludziach. Wielkiemu kompozytorowi
Januszowi Grzywaczowi poświęcamy
tym razem kilkanaście stron, zapisanych przez kilku autorów. Poświęcamy wiele miejsca nie tylko twórcom,
ale i dziełom. Poczytajcie choćby refleksje naszych młodych autorów na
temat pojedynczych piosenek...
Jak zwykle piszemy sporo o muzyce, także ilustracyjnej (np. filmowej).
Ale też z przyjemnością publikujmy
teksty służące do śpiewania. Godząc
się nawet na utratę przez nie pewnych wartości, które mają wsparte
skrzydłem muzyki. Chcemy jednak
przypominać, że piosenka to nie tylko dźwięki, to także niepowtarzalny
smak poezji...
Przyjemnej lektury.
Bukowiec & Poprawa & Skoczek
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Jan Poprawa

GRZYWACZ MA 60 LAT
Mówienie o Grzywaczu to jest strasznie trudna rzecz.
Zwłaszcza dla kogoś, kto jak ja zna go od 40 lat bez mała...
Pamiętam, że były to początki lat siedemdziesiątych, gdy jako juror wziąłem
udział w – zorganizowanej tym razem w
fabryce tytoniu w Czyżynach – „Gitariadzie”. Janusz, wówczas jeszcze młody student polonistyki, zaprezentował się wówczas zarówno jako debiutujący muzyk,
jak i... poeta. Prowadzony przezeń zespół
(była to pierwocina słynnego później „Laboratorium”) z zapałem wykonał długi,

wieloczęściowy utwór o aniołach. Tekst
autorstwa Grzywacza – pewnie jeden z
niewielu zachowanych – mam w swym
przepastnym archiwum...
Myślę, że o tym pierwszym spotkaniu
warto pamiętać. Bo całkiem możliwe, że
w nim tkwi fundament do wszystkiego,
czym Janusz Grzywacz się zajmuje. Proszę zwrócić uwagę: wśród licznych kompozytorów muzyki ilustracyjnej szczególnie eksponowane miejsca zajmują nie
tyle „warsztatowcy”, lecz biegli w muzyce
humaniści. Polonistą z pierwszego wykształcenia jest Satanowski, historykiem
Preisner, architektem Pawluśkiewicz, itd.
Oczywiście można tutaj te nazwiska mnożyć, ale przecież nie o to idzie. Idzie o to
raczej, że są to kompozytorzy o wyróżniających się osobowościach. A wykształcenie humanistyczne w znacznej mierze
pomaga im w zajmowaniu się czymś takim, jak muzyka ilustracyjna, albo – szerzej mówiąc – czymś tak niezwykłym, jak
sztuka sceniczna.
Zastanawiam się skąd ten dziw natury?
I dochodzę do wniosku, że muzycy starannie przygotowani w szkołach do swego zawodu, bardzo często swoją nabytą
sprawność, umiejętności – utożsamiają
wyłącznie z jednym pasmem: z dźwiękiem. Z tym, co słychać. Natomiast dla
humanistów ważniejsze wydaje się rozumienie struktury dzieła muzycznego. Do
tego dochodzi jakże rzadka u muzyków
– „warsztatowców” zdolność docenienia
słowa, umiejętność posługiwania się sło-

wem itd. Gdy się tworzy dzieło synkretyczne – a takim jest spektakl teatralny
czy film – słowo jest niemniej ważne od
dźwięku, sens – od brzmienia... Jeśli się
połączy zdolności i umiejętności muzyka i
humanisty, to powstaje dobry fundament
do tego, żeby być kompozytorem muzyki ilustracyjnej. To, że Janusz Grzywacz
studiował kiedyś polonistykę nie jest więc
bez znaczenia.
Dzisiaj jest on kompozytorem ogromnie
cenionym. Ale nie tylko jako twórca ścieżki
dźwiękowej, także jako współtwórca (czy
zgoła samodzielny twórca) całych spektakli. Zwłaszcza poważny jest jego udział w
adaptacjach i w tworzeniu oryginalnych
scenariuszy. Jako przykład można podać
jego współpracę z Jerzym Zoniem. Była to
właściwie wspólna praca Grzywacza i Zonia. Przecież zwłaszcza w spektaklu ulicznym, w teatrze bez słów – w istocie to
muzyka tworzy formę widowiska. Muzyka
w przypadku niektórych form współczesnego teatru tworzy strukturę spektaklu,
wymaga w związku z tym od kompozytora
wizji dramaturgicznej. A czymże jest taka
wizja? To nie tylko przejaw jednorazowej
iluminacji, nie tylko sprawa talentu, ale
także efekt znajomości zasad dramaturgii. A ta powstaje w wyniku studiów nad
literaturą. Wszystko się więc zgadza. Wykształcenie humanistyczne zaczyna owocować.
Nad tym, że Grzywacz jest człowiekiem
inteligentnym nie będziemy się rozwodzić.
Istnieje jeszcze coś takiego jak pewnego
rodzaju kreatywność, która się gdzieś w
człowieku objawia właśnie w czasach
młodości.



Na zdjęciach (str. 4-17) Janusz Grzywacz
fot. z archiwum Janusza Grzywacza, Jan Poprawa

Ta kreatywność, to nie tylko zdolność,
ale i skłonność do tworzenia czegoś, czego jeszcze nie było, do sprawdzenia się.
I to jest kolejna charakterystyczna cecha
Janusza Grzywacza. To jest człowiek,
który nie zajmował się tym, co mu życie proponowało, ale sam zaczął szukać
miejsca dla swego muzykowania i dla
swej sztuki. Nie była dla niego najistotniejsza ambicja typu: „będę artystą”, za
wszelka cenę. Owszem: będę artystą, bo
mam coś nowego do zaproponowania, do
wykrztuszenia z siebie. Czegoś własnego, czego nikt inny jeszcze nie wypowiedział...
W tej chwili panuje kult idola. Kiedyś
było inaczej. Janusz nie zakładał więc
zespołu rockowego, nastawionego na
modę, z którym na pewno mógłby osiągnąć szybki sukces, tylko starał się założyć zespół artystyczny. Zespół w którym
forma dźwiękowa, forma czysto muzyczna nawiązywała przede wszystkim do
czegoś, co było wytworem jego własnej
wyobraźni. Doświadczenie zdobyte w takim zespole – nie muszę tu przypominać
wielkiej i pięknej historii grupy „Laboratorium”, o niej każdy wie – w oczywisty
sposób odcisnęło się na późniejszej kompozytorskiej działalności Grzywacza...
Uważam, że Grzywacz jest jednym z
polskich arcymistrzów w adaptowaniu
słowa, w ubieraniu go w muzykę. Na
scenie i na estradzie. W piosence też.
Wszak Julian Tuwim uważał, że piosenka – to wiersz, któremu muzyka dodała
skrzydeł. Na pewno nie wystarczy więc
być dobrym muzykiem, żeby być dobrym
twórcą piosenek. Trzeba mieć też czułość
wobec słowa. Trzeba również przewidzieć
jak ono ożyje w ustach interpretatora.
Trzeba więc mieć wiedzę i inteligencję...
Zdaję sobie sprawę, że nie ma ludzi,
którzy od razu wszystko mają. W życiu
jedno z drugiego wynika, albo się dokłada... To jest poszerzanie zdolności o jakąś
dodatkową umiejętność. Mówiąc o Januszu Grzywaczu znajduję wprost podręcznikowy przykład kogoś, kto nie przestając
być muzykiem, stał się kompozytorem,
potem pedagogiem. Teraz pozostaje mu
zostać pomnikiem...

[wypowiedź do pracy magisterskiej Dominiki
Buczek, PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, 2005]



Dominika Buczek

Z ŻYCIORYSU
JANUSZA GRZYWACZA
Janusz Grzywacz urodził się 13 maja 1947 roku w Zakopanem, gdzie jego rodzice Irena z Dańców i Stanisław przebywali na wypoczynku.
Rodzice Grzywacza pochodzili z Wieliczki, gdzie młody Janusz rozpoczynał swoją
edukację przedszkolną. Jednak jego ojciec, żołnierz Armii Krajowej w czasach
stalinowskich musiał ukrywać się przed
służbami bezpieczeństwa i dlatego rodzice
wyjechali na Śląsk do Stalinogrodu, bo tak
wtedy nazywały się Katowice. Tam Janusz
Grzywacz rozpoczął naukę w podstawowej szkole muzycznej.

Będąc uczniem drugiej klasy został wybrany z kilkudziesięciu kandydatów do pokaźnej roli dziecka o imieniu Nono w sztuce Luiggi Pirandella „Człowiek, zwierzę i
cnota”, wystawianej przez Teatr Satyry w
Katowicach w reżyserii Andrzeja Witkowskiego. Warto odnotować, że w roli scenicznej matki Janusza Grzywacza występowała Ewa Lassek. Były to jego pierwsze
- i jak się później okazało, nierozerwalne
- związki z teatrem. W przedsięwzięciu
Janusz Grzywacz został potraktowany
profesjonalnie, podpisał umowę o pracę w spektaklu, dostał angaż i za każdy
spektakl otrzymywał honorarium, za które - jak wspomina - kupił sobie zegarek
marki Ruhla.
Kiedy z nastaniem rządów Władysława
Gomułki w Polsce odrobinę politycznie
zelżało i ojciec Janusza nie musiał się już
ukrywać, państwo Grzywaczowie powrócili do Wieliczki. Tu od szóstej klasy szkoły
podstawowej, niestety już nie muzycznej,
Janusz kontynuował naukę. Także tu zaczął zawiązywać pierwsze trwałe przyjaźnie, które w sposób znaczący odbiły się na
dalszych jego losach.
Teatr już miał we krwi i przeniósł swoją
pasję w grono najbliższego otoczenia. Pod
okiem młodej nauczycielki Ewy Sikory,
aktorki wielickiego amatorskiego teatru,
założył szkolny teatrzyk. W szóstej klasie wystawiono „Zemstę” Fredry z Grzywaczem w roli Papkina, a w następnej
„Balladynę” Słowackiego, gdzie wystąpił

w roli kanclerza. Te pierwsze, zakończone
lokalnym sukcesem próby teatralne spowodowały, że kontynuowano je w czasach
pobierania nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce. Ale
tutaj obok szkolnego teatru funkcjonował
także kabaret i zespół muzyczny.
Kabaret w owym czasie, w początku lat
60. minionego stulecia - był jedną z najbardziej popularnych form artystycznego
przekazu. Nic dziwnego. Wówczas przecież nie tylko sławna już wtedy „Piwnica
pod Baranami”, ale i niezwykle popularny
dzięki przekazom telewizyjnym „Kabaret
Starszych Panów” stanowiły wzory godne
do naśladowania. W szkolnym kabarecie
Janusz Grzywacz był nie tylko aktorem,
ale też akompaniatorem. Występy kabaretowe uświetniały wszystkie szkolne uroczystości, ale i wiele innych. Między innymi z okazji okrągłego jubileuszu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wieliczce w 1965
roku, licealny kabaret Janusza Grzywacza
zaprezentował swój spektakl w pomieszczeniach naówczas bibliotecznych, a dziś
w siedzibie oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, czyli w wielickim pałacu Konopków, zwanym także pałacem salinarnym.
Oglądane przez wieliczan kabaretowe
popisy młodych licealistów, musiały chyba cieszyć się lokalnym rozgłosem, bo oto
zwrócił się do nich dyrektor studenckiego
teatru „Salamandra”, późniejszy reżyser
telewizyjnych „Listów śpiewających” Agnieszki Osieckiej (także jej mąż) Wojciech
Jesionka, archeolog zatrudniony wtedy w
wielickim Muzeum Żup Krakowskich. Wojciech Jesionka z okazji imienin swojego
szefa, prof. Alfonsa Długosza, nagrywał na


magnetofon program, który odtwarzano z
taśmy w chwili składania życzeń profesorowi. Własny scenariusz, własne teksty
Jesionki, przeplatane wstawkami muzycznymi zaznaczonymi w scenariuszu jako
„jazz”, wykonywali licealni kabareciarze,
z Grzywaczem w podwójnej roli – aktora
i akompaniatora. Kontakt Janusza Grzywacza z Wojciechem Jesionką zaowocował angażem do „Salamandry”. Jesionka
zatrudnił go jako „etatowego” muzyka do
prowadzonego przez siebie w klubie „Pod
Jaszczurami” studenckiego teatru. Było to
jego drugie, poważne zetknięcie się Janusza Grzywacza z teatrem.
Nie sposób nie wiązać artystycznych losów Janusza Grzywacza z Markiem Stryszowskim. Mieszkali w Wieliczce na tej
samej ulicy, w wielickiej dzielnicy Lednica
Dolna. Ulica ta nosiła wówczas jakże wymowną w tamtym okresie nazwę Obrońców Stalingradu. I chociaż dziś nazywa się
Lednicką, to i tak z tamtą nazwa wiąże się
wiele znaczących wspomnień.
Ojciec Marka Marian Stryszowski był
nauczycielem muzyki. Uczył gry przede
wszystkim na skrzypcach, ale także na
wszelkich instrumentach strunowych.
Marek, w przekonaniu że to żeński instrument, skrzypiec odrobinę się wstydził. Ale
gitara, gitara to było coś! Gusty muzyczne Janusza i Marka kształtowało wówczas
„Radio Luxemburg”, a należy pamiętać, że
w tamtym okresie światową karierę, która
także przenikała za żelazną kurtynę robił
brytyjski zespół czterech chłopców z Liverpoolu – The Beatles.

Pierwsze publiczne występy pianisty
Grzywacza i gitarzysty Stryszowskiego
miały miejsce jeszcze w szkole podstawowej. Później, już w liceum ich zespół
powiększył się o perkusistę Marka Sowińskiego i basowego gitarzystę Zbigniewa
Michalika. To już brzmiało, bitelsowską
oczywiście nutą. Jako że byli grupą pogodną i radosną nazwali się „Śmiacze”. Nazwa
ta nie budząc niczyjego entuzjazmu krótko
funkcjonowała. Z niewiadomych przyczyn
ktoś w zespole, być może dla podkreślenia
zarówno sprawności instrumentalnej jak i
mocy przekazu, wymyślił nazwę „Lamparty”. Także na krótko. Kolejna nazwa tejże
grupy to „Tytani”. Ten zespół zaczął odnosić znaczące sukcesy, jak choćby pierwsze
miejsce w ogólnopolskim festiwalu zespołów big-beatowych, w Oświęcimiu (1966
rok), gdzie jurorom przewodniczyła Agnieszka Osiecka. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w tym festiwalu uczestniczył
również odnoszący później sukcesy zespół
„Trubadurzy”, na który w Oświęcimiu jury
nie zwróciło żadnej uwagi.
Był to okres przełomu, ostatnich lat
licealnych i pierwszy lat studiów, ale jak
już wspomniano o licealnym teatrze, to
należy przywołać choćby jeden przykład
z tej działalności. W kwietniu 1964 roku
na licealnej scenie wystawiono „Rewizora” Mikołaja Gogola. Janusz Grzywacz
wcielił się w rolę Chlestakowa, w której
błysnął nie tylko talentem aktorskim, lecz
także improwizacyjnym, bowiem swej roli,
zresztą jak i niektórzy inni występujący,
po prostu nie nauczył się na pamięć. Kto

wie, czy ta słowna improwizacja na temat
„Rewizora” nie skłoniła do tego typu prób
muzycznych, a przecież w jazzie element
improwizacji jest nieodzowny.
Być może dziwią niektórych tak wielostronne zainteresowania artystyczne
młodego Janusza Grzywacza. Był to jednak okres, w którym Grzywacz, choć z
perspektywy czasu zdaje sobie sprawę,
że były to marzenia młodzieńcze, marzył
jednak o zawodzie aktora. Nic więc dziwnego, że po maturze złożył podanie do
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej,
która mieściła się wtedy przy ul. Bohaterów Stalingradu (obecnie Starowiślna).
Po egzaminach wstępnych w zgromadzonym tłumnie w hallu w PWST przyszłym i niedoszłym studentom oraz licznym kibicom wyniki odczytywał osobiście
pan dziekan Eugeniusz Fulde.
– Taki negatywnie, Taki negatywnie, Taka negatywnie, Taki-a-taki...
jest pan Taki-a-taki?
Gdy usłyszał niepewne jestem,
pan dziekan prosił do siebie czekając cierpliwie, aż wyczytany przeciśnie się przez tłum i kiedy był już
w zasięgu wyciągniętej ręki ściskali
swe dłonie serdecznie, a pan dziekan
mówił:
– Fulde jestem, pozytywnie.
Rytuał powtarzał się z tą jednak
różnicą, że następne jestem były już
bardzo radosne.
– Taki negatywnie, Taka negatywnie, Taki negatywnie, Grzywacz...
Janusz stojący w bezpośredniej
bliskości pana dziekana natychmiast
jak tylko usłyszał swoje nazwisko,
wyciągnął rękę i powiedział:
– Grzywacz jestem.
Dziekan Fulde podał mu rękę w
milczeniu i spojrzał raz jeszcze w
odczytywana listę.
– Grzywacz Janusz? – zapytał.
– Tak – usłyszał w odpowiedzi.
– Fulde jestem... – po raz drugi
zaszczycił Janusza uściskiem dłoni ...negatywnie...
Odczytywanie listy przebiegało dalej
bez zakłóceń, a dzięki tej zabawnej historii Janusz został polonistą, po to tylko, by
całkowicie poświęcić się muzyce, a przede
wszystkim komponowaniu.
Dla teatru i filmu też.
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Wspomina ten okres w prasowym wywiadzie: ...był moment, kiedy wściekłem się na Wieliczkę, a właściwie
na profesora od języka polskiego i
z „dwójkowego” polonisty w liceum
stałem się prymusem na Wydziale
Polonistyki WSP...
W wywiadzie przeprowadzonym przez
Wacława Krupińskiego, na łamach Dziennika Polskiego wspomina również, że naprawdę interesował go teatr, a na studia
aktorskie zdawał trochę z przekory. Podniecała go myśl, że było 27 osób na jedno
miejsce, a ponadto w klasie maturalnej na
Mikołaja dostał książkę o teatrze, z życzeniami powodzenia w szkole teatralnej...
Egzaminy wstępne na wyższe uczelnie
artystyczne odbywały się wcześniej, niż
na pozostałe. Chodziło o to, by walącym
tłumnie na te kierunki absolwentom liceów dać jeszcze jedną szansę na nieartystyczne studiowanie. Janusz Grzywacz
jako drugą ewentualność wybrał polonistykę w krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Dostał się bez żadnych problemów i znajomości. Jak wspomina - były
to bardzo piękne studia, każdy mężczyzna
powinien je skończyć dla ogólnej ogłady, a
potem już może robić w życiu co chce.
W gronie jego najbliższych kolegów
Grzywacza z pierwszego roku polonistyki
znalazł się Mieczysław Górka. Był wówczas początkującym perkusistą i od razu
zaprzyjaźnił się z Grzywaczem. Wspólnie
zaczęli grać dla, przyjemności. W duecie
– fortepian i perkusja. Zaczęło im wychodzić i wówczas do muzycznej współ-

pracy poprosili - w charakterze wokalisty
- Marka Stryszowskiego, który studiował
już na Akademii Górniczo-Hutniczej. On
z kolei przyprowadził basistę Edmunda
Mąciwodę, pojawił się też Wacek Łoziński z fletem. Wkrótce Mąciwodę zastąpił
Maciej Górski - i tak ustalił się skład „Laboratorium”, który potem nagrał pierwsze
dwie płyty. Pierwsza siedziba „Laborki”
mieściła się wtedy w świetlicy Zakładów
Tytoniowych w Nowej Hucie (Czyżynach).
Klub ten nosił nazwę Tabakiera, a Janusz
Grzywacz przez jakiś czas był jego kierownikiem.
Nadszedł rok 1970. Klub Tabakiera stał
się, jak na owe czasy, niezwykle prężnym ośrodkiem kultury w Czyżynach pod

SPEKTAKLE, WIDOWISKA I KONCERTY
REŻYSEROWANE PRZEZ JANUSZA GRZYWACZA
1997
1998
1998
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2007

„Świat naszej wyobraźni” 			
„Muzyka osobista” 				
„Bellon” 					
„Góry - źródła mocy” 				
„Słuchowisko” 					
„Kaczmarski” 					
„Rock kobiet” 					
„Klub Miłośników Łagodnego Stinga” 		
„Turnau” 					
„Ucisz serca” 					
„Póki co żyjemy” 				
„...to nie miało być o łzach” 			
„Człowiek ogromny” 				
„Złoty Wołek” 					
„Grechuta” 					
„Komeda” 					
„Mistrzostwa Świata w Lotach Bellonowych”
„Człowiek z duszą na wynos”			
„Chodźmy” - 					

SFP Kraków
Fama Świnoujście
SFP Kraków
SFP Kraków
PWST Kraków
SFP Kraków
PWST Kraków
PWST Kraków
PWST Kraków
SFP Kraków
SFP Kraków
PWST Kraków
PWST Kraków
SFP Kraków
PWST Kraków
Fama Świnoujście
SFP Kraków
PWST Kraków
OFPA Rybnik

Nową Hutą. Tam odbywały się jedne z
pierwszych w kraju prób łączenia muzyki i poezji. Młoda grupa „Laboratorium”
dawała podkład muzyki ilustracyjnej,
na którym recytator prezentował poezję. Taki spektakl zatytułowany „Jazz i
poezja”, z muzyką „Laborki” i wierszami
bardzo modnego wówczas Cypriana Kamila Norwida miał miejsce na początku
działalności klubowej. W tymże roku 1970
Janusz Grzywacz, jako poważny działacz
kultury w Nowej Hucie, był organizatorem
niewielkiego wprawdzie, jednak dla początków „Laboratorium” bardzo ważnego
festiwalu. Nosił on nazwę „Gitariada”, a
miejscem jej finałowych prezentacji stała
się tak zwana Hala Garaży w tej dzielnicy.
Grzywacz na prezentację swojego zespołu
przygotował suitę zatytułowaną „Anioły”,
do której również napisał teksty. Jan Poprawa i Grzegorz Tusiewicz, którzy działali wówczas w Polskim Stowarzyszeniu
Jazzowym – do dziś go straszą, że teksty
te opublikują…
Jako laureaci Gitariady muzycy „Laboratorium” pojechali wysłani przez PSJ na
„warsztaty jazzowe” do Chodzieży. Tam
spotkali muzyków kwintetu Tomasza
Stańki, przygotowali też wspólnie z aktorem Teatru Laboratorium Wiesławem
Hoszowskim nową suitę z elementami baletu. A zagrali wtedy z nimi Zbigniew Seifert i Bronisław Suchanek. W roku 1972
zdobyli pierwszą nagrodę na festiwalu
Młodzieżowej Muzyki Współczesnej w Kaliszu i drugą nagrodę na Jazzie nad Odrą.
Nagroda na prestiżowym wrocławskim festiwalu, jak wspomina Grzywacz, dała im
przepustkę na profesjonalną scenę.
Widać coś w naszej muzyce musiało być
– opowiada Grzywacz w jednym z prasowych wywiadów – grałem wtedy na fortepianie i recytowałem teksty, Górski na
gitarze basowej, co w jazzie było wówczas
herezją, Marek na fagocie i śpiewał swoje
wokalizy...
Rok później na Jazzie nad Odrą Laboratorium otrzymało pierwsze miejsce (ex
aequo z Kwartetem Henryka Słaboszowskiego), następnie tryumfowało na Festiwalu Jazzowym w Czeskim Cieszynie. Potem przyszła kolej na udział w najważniejszych festiwalach krajowych, europejskich
i światowych, jak choćby Jazz Jamboree,
Krakowskie Zaduszki Jazzowe, festiwale
w San Sebastian, Zurich Jazz Festiwal czy
Jazz Yatra w Bombaju.


Po pierwszym występie na Jazz Jamboree „Laboratorium” nagrało swoją pierwszą płytę, z udziałem Zbigniewa Seiferta.
Płyta ta była dostępna wyłącznie w dystrybucji subskrypcyjnej. Wspólne przedsięwzięcie Polskich Nagrań i Polskiego
Stowarzyszenia Jazzowego nosiło tytuł
„Biały Kruk Czarnego Krążka”.
Marek Stryszowski grał już wtedy na
saksofonie altowym i klarnecie basowym,
a Łozińskiego i Górskiego zastąpili gitarzyści Krzysztof i Paweł Ścierańscy, z którymi
w roku 1976 zespół nagrał w Polskich Nagraniach płytę „Modern Penthathlon”, w
jakże imponującym dzisiaj nakładzie 115
tys. egzemplarzy. W tym składzie „Laboratorium” dużo występowało za granicą,
z muzyką która łączyła elementy funky,
fussion i jazz-rocka.
W latach 80. „Laboratorium” znowu zmieniło skład. Zespół występował w wersjach
duetu lub tria. Jednak stopniowo zmieniał
się rynek muzyczny w Polsce. Pojawiła się
zdolna młodzież jazzowa: „Young Power”,
„Tie break”, „String Connection”. I zaczęły
się kurczyć kontrakty zagraniczne, które do
tej pory utrzymywały grupę „Laboratorium”
w artystycznej jednomyślności.
Od szóstej klasy szkoły podstawowej prawie aż po kres istnienia „Laboratorium”
artystyczne losy Janusza Grzywacza i Marka Stryszowskiego były ze sobą nierozerwalnie związane. Wszelkie ich dokonania
do roku 1986 były wspólnym dorobkiem, a
wynikały z porównywalnej jeszcze i dającej
się pogodzić wizji artystycznego rozwoju.
Obaj rośli, kształtowali się i okrzepli w jed-

nakowych niemal warunkach, jednak każdy z nich stał się wielką indywidualnością.
Różnili się temperamentem i coraz bardziej
zaczynała ich dzielić różnica poglądów na
dalsze kierunki rozwoju zespołu. Wówczas
rozwiązanie było jedno i każdy z nich poszedł własna drogą.
Marek Stryszowski powołał do życia istniejąca po dziś dzień grupę „Little Egoists”,
a Janusz Grzywacz – chociaż do roku 1990
utrzymywał firmę „Laboratorium” – to jednak głównie poświęcił się solowym koncertom na elektronicznych instrumentach
klawiszowych i komponowaniu muzyki ilustracyjnej dla teatru i filmu. I tak właściwie zaczęła się kariera Janusza Grzywacza
jako kompozytora muzyki teatralnej.
Powiedział kiedyś: zastanawiam się nawet czy ja nie bardziej jestem człowiekiem
teatru niż muzyki. Bo teatr przez swoją
multimedialność jest fascynujący, to jest
coś pełniejszego niż sama muzyka. Może
dlatego tak bardzo przywiązuję w muzyce
wagę do klimatu, do nastroju, bo chcę, by
sama muzyka zastąpiła inne środki teatralne...
Pierwsze związki Janusza Grzywacza z
teatrem, już na zasadzie późniejszej, permanentnej współpracy, miały miejsce w
roku 1999. Wówczas to Teatr STU zaprosił go do napisania muzyki do spektaklu
Fernando Arrabala pt. „Głosy przyszłości”,
reżyserowanej prze Wenezuelczyka Rubena Papuagę. Zaraz potem artysta napisał
muzykę do dyplomowego spektaklu Tadeusza Nyczka, który dyplomu reżyserskiego bronił na warszawskiej PWST.

Na rok przed muzycznym rozstaniem się
Janusza Grzywacza z Jarosławem Śmietaną, czyli właściwie końcem istnienia grupy „Laboratorium”, Grzywacz otrzymał
pierwszą poważną ofertę napisania muzyki do spektaklu pt. „Pan Twardowski” według libretta Włodzimierza Jasińskiego i w
reżyserii Krzysztofa Jasińskiego.
„Pan Twardowski” to musical adresowany zarówno do dzieci i młodzieży, jak i ich
rodziców, to propozycja teatru familijnego.
W spektaklu tym legenda miesza się z historią, fantazja z rzeczywistością, tak jak
w życiu miesza się z jawą. Komizm, groteska i liryzm towarzyszą Twardowskiemu w
jego przygodach z diabelską mafią, która
opanowała świat...
Spektakl ten miał wiele dobrych recenzji w całym kraju. W Krakowie został
zagrany blisko czterysta razy. Został też
wystawiony w stolicy:
„Kilka piosenek nosi znamiona przebojów. Muzyka Janusza Grzywacza, wbrew
pozorom, jest nowocześniejsza od muzyki
Janusza Stokłosy (tego od „Metra”) i bardziej stylistycznie zróżnicowana. Nie jest
to jedynie kolekcja piosenek starających
się samoistnie zaistnieć. Warstwa dźwiękowa widowiska układa się również w
dramaturgiczną całość. [...] W przeciwieństwie do „Metra”, gdzie widzowie oglądają
tylko precyzyjnie zaaranżowane obrazy,
tutaj jest więcej luzu i elementów improwizacji. No i autorzy „Twardowskiego” nie
próbują udawać, że wymyślili uniwersalny,
kosmopolityczny musical...”
Na przełomie lat 80. i 90. w życiu artystycznym Janusza Grzywacza nastąpiły
pewne zmiany. Z działalności koncertowojazzowej zaczął skłaniać się ku pracy indywidualnej. Była to głównie praca kompozytorska i praca w studio nagrań. Był
to początek okresu, w którym powstało
ponad sto kompozycji do spektakli teatralnych, kilkadziesiąt do filmów i telewizji,
oraz kilkanaście widowisk plenerowych.
W tym czasie artysta pracował z wybitnymi reżyserami scen polskich, m.in.: Kazimierzem Kutzem, Juliuszem Machulskim,
Olgierdem Łukaszewiczem, Bogusławem
Cioskiem, Jackiem Bunschem, Ewą Borzęcką. Współpracował z teatrami niemal
w całej Polsce: w Krakowie, Warszawie,
Gdyni, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Zabrzu, Sosnowcu, Jeleniej Górze.

8

10
Istotne jest również to, że wśród kompozycji teatralnych Grzywacza znalazła się
muzyka zarówno do literackiej klasyki
(Shakespeare, Dostojewski, Gombrowicz)
jak i obrazów współczesnych (np. Ewa
Lachnit „Złodziejki chleba”).
Ale to nie jedyna działalność artystyczna Janusza Grzywacza w tym okresie. Zapraszano go często do rad artystycznych
różnych festiwali, jak na przykład Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej
FAMA w Świnoujściu, Przegląd Piosenki
Aktorskiej PPA we Wrocławiu, Studencki
Festiwal Piosenki SFP w Krakowie i inne.
W wielu konkursach także zasiadał jako
juror. W roku 2000 rozpoczął pracę pedagogiczną w Państwowej Wyższej Szkole
Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. W Szkole podejmował również prace
jako scenarzysta i reżyser. To właśnie wg
jego scenariusza z jego muzyką i reżyserią powstał dyplomowy spektakl Dominiki
Buczek „Człowiek Ogromny”.
Jedną z ważniejszych dat tego okresu
był rok 1999, kiedy powstała pierwsza autorska płyta pt. „Muzyka osobista Janusza
Grzywacza”. Nagranie płyty zostało całkowicie sfinansowane przez Urząd Miasta
i Gminy Wieliczka – i był to najprawdopodobniej pierwszy przypadek w kraju,
by władze samorządu terytorialnego sfi-

nansowały płytę swojemu mieszkańcowi. Koncert promocyjny płyty odbył się
w podziemiach wielickiej kopalni soli, w
kaplicy św. Kingi. Poprowadził go Paweł
Sztompke, a radiowa „Jedynka” dokonała jego rejestracji i satelitarnej transmisji,
która miała miejsce w Boże Narodzenie
1999. Wysłuchało jej 6 milionów osób na
całym świecie.
Na szczególne słowa zasługuje też współpraca Janusza Grzywacza z Jerzym Zoniem.
Miała swój początek w 1986 roku. Była to
muzyka Grzywacza do reżyserowanego
przez Zonia spektaklu, zatytułowanego
„Przedstawienie pożegnalne” według Petera Müllera. Następnie, w roku 1988 powstała muzyka do spektaklu „Do góry nogami”
Wojciecha Graniczewskiego. W 1989 roku
Janusz Grzywacz kontynuował współpracę
z Jerzym Zoniem, który w tym czasie był
dyrektorem i kierownikiem artystycznym
Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze.
Powstał wtedy spektakl pt. ”Noc Walpurgii
albo kroki Komandora” według Wieniedikta
Jerofiejewa. Do tego spektaklu Grzywacz
napisał przepiękną, budującą muzykę, która stwarzała wszystkie klimaty sceniczne.
W przedstawienie zostały włączone songi
z tekstami Rafała Wojaczka, które zostały
zarejestrowane na kasecie, jako potencjalny materiał na płytę. Rok później w tymże

samym teatrze powstała „Monachomachia”
według Ignacego Krasickiego, a w roku
1992 Bogdana Rudnickiego „Kontredans”,
oba spektakle również w reżyserii Jerzego Zonia. W 1993 roku Jerzy Zoń w krakowskim Teatrze Bagatela wyreżyserował
„Świętoszka” Moliera.
Z współpracy Zonia i Grzywacza powstało jednak dużo więcej widowisk plenerowych niż spektakli teatralnych, m.in.
„Rewolucja w orszaku” Gillesa Defaque’a
i Alaina D’Haeyera (1989), „Dziesięciolecie
Radia RMF” (2000). W tymże samym roku
powstały trzy kolejne widowiska: „Otwarcie mostu Świętokrzyskiego” w Warszawie, „Jarmark Dominikański” w Gdańsku
i później „Vivat Academia” w Krakowie. A
potem ceremonia otwarcia Mostu Siekierkowskiego i „Legenda św. Kingi”. Bodaj
ostatnim wspólnym projektem Grzywacza
z Zoniem były „Wianki 2003”.
Sześćdziesięcioletni dziś kompozytor jest
jednym z najpłodniejszych i najbardziej
cenionych twórców muzyki ilustracyjnej
w Polsce. Ostatnie jego prace – podobnie
jak dorobek w zakresie muzyki filmowej
– omówione zostaną w następnym szkicu. Mam nadzieję, że taki powstanie na
zamówienie „Piosenki”.
Dominika Buczek

Janusz Grzywacz: muzyk a teatralna
Lp

Data
nagrania

1.

kwiecień
1980

Fernando Arrabal

Głosy przyszłości

Ruben Paguaga

Teatr STU

2.

luty 1983

Gyorgy Schwajda

Hymn

Krystyna Meissner

Teatr
im. L. Kruczkowskiego
Zielona Góra

3.

październik
1983

Gyorgy Schwajda

Cud

Krystyna Meissner

Teatr Polski Szczecin

4.

marzec 1984 Henryk Jachimowski

Makijaż

Krzysztof Jasiński

Teatr STU

5.

kwiecień
1985

Wojciech
Graniczewski

Gmach

Jerzy Zoń

Teatr KTO

6.

kwiecień
1986

Peter Muller
Przedstawienie
(scenariusz Jerzy Zoń) pożegnalne

Jerzy Zoń

Teatr KTO

7.

czerwiec
1987

Bogdan Ciosek

Teatr
im. W. Siemaszkowej
Rzeszów

Autor

William Szekspir

Tytuł

Teatr Nerona
i Seneki

Reżyser

Producent

11

kwiecień
1988

Wojciech
Graniczewski

wrzesień
1989

Noc Walpurgii
Wieniedikt Jerofiejew albo kroki Komandora

Jerzy Zoń

10.

październik
1989

Alfred Jarry

Ubu Król

Krzysztof Jasiński

Teatr STU

11.

grudzień
1989

libretto Włodzimierz
Jasiński

Pan Twardowski

Krzysztof Jasiński

Teatr STU

12.

marzec
1990

Alberto Calderon

13.

październik
1990

Ignacy Krasicki

Monachomachia

Jerzy Zoń

14.

listopad
1990

Guy Croussy,
Osip Mandelsztam

Bławatki

Stanisław Dembski

Teatr KTO – Studio

15.

luty 1991

Sergiusz Jesienin

Spowiedź chuligana

Andrzej Grabowski

Teatr STU

16.

grudzień
1991

Peter Schaffer

Equus

Tomasz Wiszniewski

TVP
dla Teatru TV

17.

grudzień
1991

Janusz Głowacki

Polowanie na karaluchy

Krzysztof Nazar

TVP
dla Teatru TV

18.

luty 1992

Samuel Becket

Czekając na Godota

Krzysztof Jasiński

Teatr STU

19.

lipiec 1992

Ronald Harwood

Chwila sławy

Ireneusz Engler

TVP
dla Teatru TV

20.

wrzesień
1992

Bogdan Rudnicki

Kontredans

Jerzy Zoń

Teatr im. C.K. Norwida
Jelenia Góra

21.

październik
Jean Anouih
1992

Wspaniałe życie

Ireneusz Engler

22.

wrzesień
1993

Molier

Świętoszek

Jerzy Zoń

23.

listopad
1993

Marek Hłasko

Śliczna dziewczyna

Ireneusz Engler

24. marzec 1994 Michel Vinaver

Wykolejeniec,
nie ma co mówić

Cezary Nowicki

Pro Arte Kraków
dla Teatru TN

25. maj 1994

wg Arnolda Weskera

Co się właściwie stało
Betty Lemon

Tomasz Wiszniewski

Akson Studio Warszawa
dla Teatru TV

26. maj 1994

Mikołaj Gogol
– Thornton Wilder

Spadkobiercy

Ireneusz Engler

Pro Arte Kraków
dla Teatru TV

8.
9.

Do góry nogami

Życie jest snem

Jerzy Zoń

Bogdan Ciosek

Teatr KTO
Teatr
im. C.K. Norwida
Jelenia Góra

Teatr
im. W. Siemaszkowej
Rzeszów
Teatr im. C.K. Norwida
Jelenia Góra

Pro Arte Kraków
dla Teatru TV
Teatr Bagatela
im. T. Żeleńskiego-Boya
Kraków
MT Art Prod. Gdańsk
dla Teatru TV

27.

grudzień
1994

Stanisław Tym

Rozmowy przy
wycinaniu lasu

Krzysztof Jasiński

Teatr STU

28.

grudzień
1994

Zofia KossakSzczucka

Gość oczekiwany

Artur Hoffman

Pro Arte Kraków
dla Teatru TV

29.

luty 1995

Michel Vinavey

Nina, to co innego

Urszula Urbaniak

TVP
dla Teatru TV
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30. luty 1995

Juliusz Machulski

Jury

Juliusz Machulski

Pro Arte Kraków
dla Teatru TV
Akson Studio Warszawa
dla Teatru TV

31.

marzec 1995 J. Ch. Andersen

O dziewczynie,
co podeptała chleb

Agnieszka Wróblewska

32.

kwiecień
1995

Izaak Babel

Moje pierwsze
honorarium

Agnieszka Wróblewska

33.

kwiecień
1995

Fiodor Dostojewski

Bracia Karamazow

Bogdan Ciosek

34.

kwiecień
1995

Antoni Słonimski

Rodzina

Kazimierz Kutz

35.

maj 1995

Ronald Harwood

Inne czasy

Tomasz Wiszniewski

Akson Studio Warszawa
dla Teatru TV

Pierre Gripari

Przypowieści - Osioł

Cezary Nowicki

Pro Atre Krakow
dla Teatru TV

36. maj 1995

Pro Arte Kraków
dla Teatru TV
Teatr Śląski
im. S. Wyspiańskiego
Katowice
Pro Arte Krakow
dla Teatru TV

37.

czerwiec
1995

Robert Thomas

Pułapka na samotnego
mężczyznę

Ireneusz Engler

Pro Arte Kraków
dla Teatru TV

38.

październik
1995

Witkacy

Szewcy

Bogdan Ciosek

Teatr im. W.
Siemaszkowej Rzeszów

39.

październik
1995

Stanisław Wyspiański Sędziowie

Cezary Nowicki

Pro Arte Krakow
dla Teatru TV

40.

styczeń
1996

Pierre Gripari

W sprawie ogłoszenia

Jacek Gąsiorowski

TVP Kraków
dla Teatru TV

41.

styczeń
1996

Francesco Cilea

Kuku na muniu,
czyli szalony szach mat

Krzysztof Jasiński

Teatr STU

42. luty 1996

Aleksander Ostrowski Wilki i owce

Stanisław Zajączkowski

Pro Arte Kraków
dla Teatru TV

43. maj 1996

Anna Karwińska

Królewna z leśnej krainy

Artur Hoffman

TVP Kraków
dla Teatru TV

44. maj 1996

Jerzy Niemczuk

Kociokwik

Ireneusz Engler

Filmcontract Warszawa
dla Teatru TV

45.

październik
1996

Alexandru Popescu

Sklep z zabawkami

Jacek Gąsiorowski

TVP Kraków
dla Teatru TV

46.

listopad
1996

Aleksy Andriejew

Katarzyna

Barbara
Sass-Zdort

TVP Kraków
dla Teatru TV

47.

grudzień
1996

Iwona JenszStawowczyk

Tęczaki

Cezary Nowicki

luty 1997

William Szekspir

Sen nocy letniej

Bogdan Ciosek

luty 1997

Janusz Domagalik

Skarb szeryfa

Marek Piestrak

Antoni Nowaczyński

Komedia amerykańska

Juliusz Machulski

TVP
dla Teatru TV

48.
49.

50. luty 1997

Dragon Film
dla Teatru TV
Teatr
im. W. Siemaszkowej
Rzeszów
Pro Arte Kraków
dla Teatru TV

52.

listopad
1997

Izaak Babel

Zmierzch

Janusz Ostrowski

Teatr Zagłębia
Sosnowiec

53.

maj 1998

Juliusz Słowacki

Kordian

Zbigniew Zasadny

Teatr Zagłębia
Sosnowiec
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54. lipiec 1998

Gustaw HerlingGrudziński

Portret Wenecki

Agnieszka Wróblewska

Akson Studio
dla Teatru TV

55.

kwiecień
2000

Stanisław Bieniasz

Pora zbiorów

Bogdan Ciosek

Teatr Zagłębia
Sosnowiec

56.

październik
2000

Laurence Boswell

Piękna i Bestia

Andrzej Rozhin

Teatr Miniatura
Gdańsk

57.

grudzień
2000

William Szekspir

Krzysztof Jasiński

Teatr STU

Królowa przedmieścia

Mieczysław Grąbka

Teatr Ludowy
Kraków

Zbrodnia i kara

Bogdan Ciosek

Teatr Rozrywki
Chorzów

Fantom

Agnieszka LipiecWróblewska

Stary Teatr
Kraków

58. luty 2001
59.

Konstanty
Krumłowski

marzec 2001 Fiodor Dostojewski

60. marzec 2001 Ingmar Villqist

Hamlet

61.

kwiecień
2001

Witold Gombrowicz

Operetka

Jacek Bunsch

62.

październik
2001

Ronald Harwood

Garderobiany

Jacek Bunsch

63.

październik
2002

Ewa Lachnit

Złodziejki chleba

Bogdan Ciosek

Teatr Nowy Zabrze

64.

grudzień
2002

Tomasz Wiszniewski

Krótki kurs medialny

Tomasz Wiszniewski

TVP
dla Teatru TV

65.

kwiecień
2003

Witold Gombrowicz

Ferdydurke

Jacek Bunsch

Teatr Zagłębia
Sosnowiec

66.

kwiecień
2003

Eva Ensler

Monologi waginy

Piotr Jędrzejas

Teatr STU

67.

czerwiec
2003

Witkacy

Jan Karol Maciej
Wścieklica

Jacek Bunsch

68. luty 2004

Witold Gombrowicz

Ślub

Jacek Bunsch

69.

maj 2004

Sławomir Mrożek

Tango

Jacek Bunsch

70.

czerwiec
2004

Wiesław Dymny
(wybór tekstów
i scen. J. Grzywacz)

Człowiek ogromny

Janusz Grzywacz

71.

lipiec 2005

Miguel de Cervantes

Don Kichote

Jacek Bunsch

72.

grudzień
2005

Christopher Hampton

Niebezpieczne związki

Jacek Bunsch

Adam Mickiewicz

Dziady. Część III

Bogdan Michalik

73. maj 2006
74.

kwiecień
2006

Witkacy

Wariat i zakonnica

Jacek Bunsch

75.

grudzień
2006

Moliere

Świętoszek

Bogdan Michalik

Teatr Zagłębia
Sosnowiec
Teatr
im. W. Siemaszkowej
Rzeszów

Teatr
im. W. Siemaszkowej
Rzeszów
Teatr Zagłębia
Sosnowiec
Teatr
im. W. Siemaszkowej
Rzeszów
PWST Kraków
Teatr Miejski
im. W. Gombrowicza
Gdynia
Teatr Miejski
im. W. Gombrowicza
Gdynia
Teatr Zagłębia
Sosnowiec
Teatr Miejski
im. W.Gombrowicza
Gdynia
Teatr im. A. Węgierki
Białystok
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Janusz Grzywacz:
muzyk a do spektakli plenerowych
Lp

Scenariusz

Tytuł

Producent

1.

maj 1989

Gilles Defaque, Alain
D’Haeyer

Rewolucja w orszaku (De
la revolution comme un
Jerzy Zoń
cortege)

Teatr KTO

2.

luty 1992

Krzysztof Jasiński

Uniwersjada – ceremonia
otwarcia

Krzysztof
Jasiński

Teatr STU

3.

maj 1992

Krzysztof Jasiński

Sewilla – Dzień polski

Krzysztof
Jasiński

Teatr STU

4

czerwiec
1994

Krzysztof Jasiński

Bachanalia

Krzysztof
Jasiński

Teatr STU

5.

lipiec 1994

Jerzy Zoń

Otwarcie Festiwalu
Teatrów Ulicznych w
Jeleniej Górze

Jerzy Zoń

Teatr im. C.K.Norwida Jelenia
Góra

6.

czerwiec
1996

Jerzy Zoń

Vivat Academia

Jerzy Zoń

Teatr STU

7.

styczeń 2000 Jerzy Zoń

RMF - Dziesięciolecie

Jerzy Zoń

RMF/Teatr KTO

8.

czerwiec
2000

Andrzej Rozhin

Wyspiański – sny,
imaginacje, idee

Andrzej
Rozhin

Kraków 2000/Pro Arte
Kraków

9.

lipiec 2000

Jerzy Zoń

Nec temere, nec timide

Jerzy Zoń

Jarmark Dominikański Gdańsk

10.

październik
2000

Jerzy Zoń

Most Świętokrzyski
– ceremonia otwarcia

Jerzy Zoń

ZOOM – D. Goczał

11.

październik
2000

Olgierd Łukaszewicz

Sybir – ostatnie
pożegnanie

Olgierd
Łukaszewicz

Studio Filmowe WIR

wrzesień
2001

Olgierd Łukaszewicz
wg Juliusza
Słowackiego

Noc Pielgrzyma

Olgierd
Łukaszewicz

Studio Filmowe WIR

styczeń
2002

Jerzy Zoń

Legenda św. Kingi

Jerzy Zoń

Teatr KTO

lipiec 2002

Jerzy Zoń

Parada Wodna

Jerzy Zoń

Teatr KTO

wrzesień
2002

Jerzy Zoń

Most Siekierskowski
– ceremonia otwarcia

Jerzy Zoń

Teatr KTO

16.

czerwiec
2003

Jerzy Zoń

Wianki 2003

Jerzy Zoń

Kraków 2000

17.

czerwiec
2005

Jerzy Zoń

Wianki 2005

Jerzy Zoń

Kraków 2000

18.

lipiec 2006

Peter Handke

Godzina, w której nie
wiedzieliśmy nic o sobie
nawzajem

Jerzy Zoń

Kraków 2000

12.

13.
14.

15.
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STAN SZCZĘŚLIWOŚCI
Bogusław Sobczuk rozmawia z JANUSZEM GRZYWACZEM

Od kiedy wiedziałeś, że Twoje życie będzie życiem muzyka, a szerzej
– życiem artysty?
Że będę muzykiem, wiedziałem w wieku 5 lat, kiedy to, wspinając się na palce,
odgrywałem na pianinie boogie woogie
– kultowy numer tamtych czasów; sam
w to nie wierzę, jednak odległych o pół
wieku! Ale decyzję na temat nie tyle „życia artysty”, co „takiego” życia podjęliśmy
wspólnie z żoną, rozstrzygając dylemat:
czy etat w kulturze, czy pełne pewnej
bidy i niepewnej chwały robienie rzeczy
własnych i, daj Boże, pięknych.
Klamka zapadła po wygraniu kilku festiwali; „Jazz nad Odrą” kierował na „Jazz
Jamboree”, z którego z kolei wynikała
zagranica. Decyzja zapadła jakby trochę

poza nami, ponieważ wygranie „Jazzu
nad Odrą” w zasadzie pasowało na profesjonalistę.
A w cywilu?
W cywilu zostawiłem za sobą etat kierownika klubu „Tabakiera” działającego
przy ówczesnych Zakładach Przemysłu Tytoniowego „Czyżyny”, dzisiaj „Phillip Morris”. Ta oryginalna lokalizacja była wynikiem moich usilnych poszukiwań miejsca,
w którym można byłoby legalnie założyć
zespół i równie legalnie nie wychodzić z
niego po kilkanaście godzin na dobę; i tak
robiliśmy! Była to sytuacja egzotyczna,
jak wiele ówczesnych fenomenów i dzisiaj
wspominam ją z rozrzewnieniem – naprawdę było cudnie!

Ty i kto?
Mietek Górka i Marek Stryszowski. A
„Laboratorium” powstało z nas po pierwszych warsztatach jazzowych w Chodzieży. Spotkaliśmy się tam z kwintetem Tomka Stańki, w całości stanowiącym kadrę
tych warsztatów i jakoś wtedy to w nas
dojrzało.
Sztuka nie uznaje demokracji – kto
przewodził?
Ja – poprzez kompozycje i pomysły
aranżacyjne. A nazwę wymyślił Mietek,
trochę pod Grotowskiego, trochę za Grotowskim. Ale też chodziło trochę o to, żeby
nasza nazwa sygnalizowała nasz sposób
na muzykę.
???
Nie będąc wirtuozami solo, do efektu
dochodziliśmy – w największym skrócie
– metodą właśnie nieco „laboratoryjną”:
otwarta forma z całym bogactwem i oczywistością improwizacji, oparta na mocnym
rockowym rytmie. Jeśli można wtedy było
mówić o początkach jazz-rocka, to nie należało nas pomijać. Nieszkoleni muzycznie
w akademickim systemie, kształciliśmy
się nieustannie, jednocześnie uprawiając
zawód i trwało to całymi latami. W tym
fachu człowiek uczy się na festiwalach, na
koncertach, na próbach. ”Laborka” przez
piętnaście lat odbywała próby codziennie!
I proszę to napisać, bo nie było nas takich
wielu. Te fundamentalnie przez nas traktowane próby, to nie był wyłącznie trening, to było dążenie do perfekcji, a takie
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dążenie, jak wiesz, nie ma kresu. Ale za
to „po drodze” stawaliśmy się jakoś oryginalni, niepowtarzalni. No bo kto mógłby
powtórzyć wokalne kreacje Stryszowskiego, czy traktowanie przez Ścierańskiego
gitary basowej jak instrumentu absolutnie
solowego? Kto mógłby tworzyć moje kompozycje i aranżować je po naszemu?
Czy ten kult perfekcji przetrwał u
Ciebie od wtedy do dzisiaj?
Ze wszystkimi konsekwencjami, także i
tą, że jestem przeciwny pomysłom (pojawiały się takie) ponownego skrzyknięcia
się „Laboratorium”. Dzisiaj nie zagralibyśmy , jak kiedyś, palce i stawy już nie te.
A ponadto dzisiaj poprzeczkę ustawiają na
swojej bardzo wywindowanej wysokości
całe pokolenia fantastycznie wyszkolonych absolwentów katowickiej, czy jeszcze lepszych amerykańskich uczelni. Jako
perfekcjonista nie dopuszczam – w pewnych dziedzinach, na przykład w mojej
– słynnej tak zwanej „drugiej jakości”.
Nie bywasz dla siebie tolerancyjny,
wyrozumiały?
Nie w pracy, a zwłaszcza w tworzeniu.
Zdarzało mi się trudzić, a nawet męczyć
nad czymś długo i mozolnie, ale ani ten
czas, ani ten mozół nie przekładały się
na moje poczucie, że to co powstaje jest
tym, co chciałbym, żeby powstało. I przychodziła piękna, lekka, niemal natchniona
chwila, w której wywalałem wszystko do
kosza – od razu, jednym ruchem! Bardzo
sobie cenię tę moją „higieniczną”, jak ją
nazywam, umiejętność.

Natomiast wszelką dokładność, precyzję i porządek staram się w życiu odnosić do spraw, które temu mogą podlegać
– mam ład w swoich książkach, płytach,
nutach i komputerze.
A w dużych, wieloosobowych przedsięwzięciach artystycznych, w których ideowy zapał i – czasami – dosyć, powiedzmy, rozwichrzona radość
tworzenia są wartościami nie mniejszymi od akuratności i kompetencji
– czemu oddajesz pierwszeństwo?
Czemuś, co jest wartością trzecią:
ogólnemu wyrazowi, który powinien być
świetny, jak najlepszy, powinien pozostawić wrażenie, wzbudzić emocje. I w staraniu się o to jest, oczywiście, miejsce na
dbałość o detale. Nie ma, niestety, pewnej recepty, jak łączyć te elementy, jak z
równym szacunkiem odnosić się do tych
wartości, ale przecież w pracy z ludźmi
dorobiłem się własnego patentu: w końcowym efekcie – koncercie, przedstawieniu – musi być widać, że każdy, kto znajduje się na scenie, czuje się na niej świetnie, dlatego, że robi to, co robi, a przede
wszystkim dlatego, że na niej jest. I nie
musisz mi wierzyć, bo sam wiesz, że to
działa i to jak działa!
Te wieloosobowe sytuacje twórcze to jakaś forma, raz umowna
– jak koncerty i festiwale, raz dosłowna – jak szkoła teatralna, tak
zwanej „belferki”. Przeczuwałeś w
sobie kiedykolwiek instynkt pedagogiczny?

Stale kogoś czegoś uczyłem. Także w
„Laboratorium”: miałem humanistyczne
wykształcenie i to się przydawało, choć
przecież mojej relacji na przykład z Markiem Stryszowskim nie ośmieliłbym się nazwać terminem „mistrz i uczeń”. Miewałem,
bywało, pięciu ludzi w zespole i współpracę
z każdym z nich musiałem indywidualizować, za każdym razem dopasowywać „na
miarę”. Gdy teraz miewam np. 8 studentów, to łatwo policzyć – różnica niewielka.
Wiem, że oni bardzo Cię lubią (także cenią). A Ty ich?
Ja ich z wzajemnością. Ja się w ogóle
lubię dzielić tym, co wiem i często przyłapuję się na własnym zdziwieniu, że oni nie
wiedzą rzeczy, które ja przekazuję im bez
specjalnego namaszczenia, en passant,
jak prawdy oczywiste. Oni dziwią się mojemu zdziwieniu, zapewniają, że naprawdę nie wiedzą i twierdzą, że jestem dla
nich za miękki i że trzeba z nimi ostrzej.
Ja im z kolei na to, że optymalny stan
mojego „silnika twórczego” to stan miłej
szczęśliwości, że nie potrafię pracować,
a zwłaszcza tworzyć z poczuciem opresji
– swojej lub czyjejś. I tak się – pracując i
ucząc – przekomarzamy.
Jakie zmiany świata stwierdzasz z
pozycji kiedyś – nauczanego, a dzisiaj – uczącego?
Ilościowe, które natychmiast zmieniają się w jakościowe. Nasza – twoja, moja
– matura była lepsza, byliśmy lepiej wykształceni, bo lepiej kształceni. Lepiej
– mimo dzisiejszych pozornych ułatwień
edukacyjnych: wielości i rozmaitości źródeł, mnogości mediów, omnipotencji
elektroniki. Tylko, że w tej wielości trzeba
potrafić szukać i umieć znaleźć, a to już
wymaga pewnej dozy wiedzy, wyobraźni i
doświadczenia, bez których to całe bogactwo możliwości, przed którym stoi uczeń,
czy student, zwyczajnie przestaje być obfitością, a zaczyna być chaosem. Ale staram
się być sprawiedliwy: nam, żeby wiedzieć
to, co wypadało wiedzieć, wystarczało
przeczytanie „Przekroju”, „Życia Literackiego” i „Literatury na Świecie”. A dzisiaj
– kto to wszystko przeczyta, a wcześniej
oddzieli rzetelne pisanie od mierzwy?
Lubisz nowości?
Uwielbiam, wchodzę w nie z głową i
z butami, dowiaduję się o nich tyle, ile
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...i dobrze utrzymują - bo jestem. Ale
jestem „gadżeciarzem” świadomym i bardzo, że tak powiem, wybrednym. W różnych rzeczach podoba mi się nie ich błysk,
a ich funkcjonalność, idea, inteligencja i
niezawodność, w sumie – wysoka jakość.
I to we wszystkim – od małych przedmiotów po całe systemy. Internet, na
przykład, to cudo! Bywa fantastycznym
narzędziem, gdy do muzyki, którą piszę,
koledzy nagrywają i dosyłają mi swoje
partie zewsząd - ze Szczecina, z Bielska
i z Ameryki. Bywa terapią na ból duszy:
gdy dowiedziałem się, że moją piosenkę
ściągnęło sobie 140 tysięcy internautów,
poczułem że naprawdę nie jestem sam. A
bywa też ucieczką: gdy w (dobrym!) telewizorze widzę Gosiewskich, Lepperów,
wszechpolaków, różne straszne panie,
które chcą Pana Jezusa zrobić królem Polski – to od razu muszę skontaktować się
z czymś pięknym, inteligentnym i „przyjaznym dla odbiorcy”.

zdołam; lubię poznawać nowe, lubię się
uczyć.
Stąd Twoja fascynacja komputerami?
Oczywiście – i jeszcze z dodatkiem takiego miłego pokoleniowego „przełożenia”: otóż dla facetów w naszym wieku radosne jest to, że to tak cudownie działa,
podczas gdy komputer dla siedmiolatka
jest jak nóż i widelec przy jedzeniu. Przecież w odwrotnej relacji sam to miałeś,
pamiętam, z własnym synem, dla którego mercedes ojca to była normalka, ale
cieszył się jak dziecko, jadąc autobusem
MPK.
Tak było, o spotkaniu z żywą krową nie wspominając. Ale czy w Twojej fascynacji komputerami nie przejawia się Twoje znane zamiłowanie
do wszelkich cacek – od dobrej zapalniczki do niezawodnego, a nawet
– nie ukrywajmy – wypasionego
auta?
Że gadżeciarz, znaczy jestem?...
Dobrze poinformowani utrzymują,
że jesteś...

Ale w internecie też jest wszystko:
Henryk Mikołaj Górecki i Doda, młodzi polscy informatycy i pornografia
dziecięca...
Oczywiście, tylko, że wspaniałomyślna pojemność sztuki mieszcząca w sobie
także i kicz, nie jest ograniczeniem, wręcz
przeciwnie – nikt nie nakłania mnie, a tym
bardziej nie zmusza do Dody, traktowanej
tu zresztą jak symbol. A Sejm jest jeden!
I jak postanowi to po herbacie! Nie włączę
sobie obrad innego parlamentu, na przykład z Góreckim i tą wspaniałą młodzieżą
informatyczną. Dlatego wobec kiczu w
sztuce jestem tolerancyjny i cierpliwy, a
sfera życia publicznego wywołuje u mnie
straszną i bezsilną, irytację. A zwłaszcza
żal, że w moim pięknym kraju żyje tylu
wspaniałych, mądrych i prawych ludzi
– wielu z nich znam! – a rządzi nim, używając łagodnych sformułowań, kicz i tandeta.
Czy z tej złości nigdy nie chciałeś
się wynieść gdzieś daleko?
Nie, bo wszędzie nie w Polsce za daleko
byłoby do Rynku. Chociaż... podczas pobytu w Kalifornii stwierdziłem niepokojącą
lekkość wszystkiego: lekkość w płucach,
lekkość powietrza, muzyki, roślinności,
ludzi. Nie mówię o jakimś euforycznym
zachłyśnięciu przybysza z późnojesiennej
Polski, to był wynik nieśpiesznej i uważnej

obserwacji – tym bardziej niepokojące!
Ale jednak myślę sobie, że na poważne
przeprowadzki jestem zbyt ... kilkudziesięcioletni.
A namiastki przeprowadzek, czyli
dalekie podróże z gwarancją powrotu?
Uwielbiam. Z wszystkimi komponentami,
czyli jazdą samochodem, anonimowością
hoteli i gwarem miejsc, które odwiedzam,
bo, mieszkając na odludziu, jeżdżę w
miejsca gwarne. I, oczywiście, ze świadomością powrotu do własnego domu, który
lubię jeszcze bardziej, niż podróże.
Pogodne to wszystko, mimo rozpoznanej alergii na Sejm.
Bo ja jestem pogodny. A także spełniony. Modlę się tylko, żeby się nic nie
zepsuło. Lubię robić to, co robię, mieszkać tam, gdzie mieszkam, jeździć tym,
czym jeżdżę. Swoje osiągnięcia uważam
za znaczące, choć niedocenione, powiem
szczerze. Jak ujął to pewien, dajmy na to,
krakowski artysta: „Jest nas w tym mieście ośmiu, a dziewiąty jest sławny i ma
pieniądze” – ale powtarzam ten żarcik z
sympatią. Cieszy mnie, gdy na przykład,
uznawany przeze mnie muzyk ma popularność i fortunę, bo on swoim sukcesem
potwierdza mój gust.
Czy wiek – pięknie w tym roku zaokrąglony – każe Ci może coś zmienić w sobie, czy wokół siebie?
Ani mi to w głowie! Łapię się na planach: co jeszcze zrobię, niemal kim jeszcze będę. Moją „kartą gwarancyjną” jest
moja radosna ciekawość: dziwić się i cieszyć. I dbać, żeby głowa działała; stawy
są mniej ważne. Choć przyznaję – czas
płynie szybciej. I to skłania do myśli o
zmianie własnego tempa, bo i tak przecież
nie dogonię wszystkiego co piszą, komponują, wystawiają...
Więc może jednak jakieś neutralne, gustowne moderato?
Kiedy wciąż jeszcze nie umiem. I chyba
nie chcę umieć.
Dziękuję i – w formie urodzinowych życzeń – trwaj w tej nieumiejętności!
Rozmawiał: Bogusław Sobczuk
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Wiktoria Siedlecka

Bardowie XX wieku (1)
Pełne ogarnięcie twórczości bardów
XX wieku jest trudne. W artykule opublikowanym na łamach poprzedniej „Piosenki” starałam się wskazać to, co łączy
wszystkich bardów: pełne autorstwo wykonywanych pieśni, sprzeciw wobec rzeczywistości i rodzaj wspólnoty, która rodzi się między twórcą a grupą odbiorców.
Lluis Llach, Fabrizio de Andre, Felix Leclerc, Georges Brassens, Charles Aznavour, Leonard Cohen, Bob Dylan, Allen Ginsberg, Wolf Biermann, Bułat Okudżawa,
Włodzimierz Wysocki, Jacek Kaczmarski,
Karel Kryl czy Jaromir Nohavica – wszyscy są nazywani bardami. Jednak każdy
z nich był tak silną i odrębną osobowością, że obok oczywistych podobieństw,
można wskazać szereg różnic zarówno w
charakterze ich twórczości, jak i roli, jaką
spełnili w swoim kraju.
Zanim przejdę do najbardziej nam
znanej postaci Jacka Kaczmarskiego
- chciałabym krótko scharakteryzować
dwóch twórców: Allena Ginsberga i
Włodzimierza Wysockiego. Wybór Wysockiego wydaje się oczywisty: był wzorem dla początkującego Kaczmarskiego i
pozostał dla niego źródłem inspiracji na
długie lata. Popularność Wysockiego w
Polsce wynikała z faktu, iż Polacy i Rosjanie stawali wobec podobnych problemów. System komunistyczny budził w
nas te same lęki i rodził postawę buntu.
Łatwo byłoby w tej sytuacji sprowadzić
rolę barda do piewcy wolności w totalitarnym kraju. Ale postać Ginsberga,
który tworzył w zupełnie innej sytuacji
polityczno-społecznej? Jego działalność
w demokratycznej Ameryce pozwoli nam
ujrzeć znaczenie barda w szerszym kontekście.

Allen Ginsberg
Ameryka, w odróżnieniu od wyniszczonej Europy, wychodziła z wojny jako
najpotężniejsze mocarstwo świata. Co
prawda jeszcze w 1945 r. obawiano się, że
przejście od wojny do pokoju będzie dla
amerykańskiego przemysłu wielkim ciosem - niektórzy ekonomiści twierdzili, że
utrata zamówień wojennych spowoduje
gigantyczne bezrobocie, sięgające nawet
10 mln bezrobotnych – jednak drastyczne cięcia wydatków budżetowych oraz
szybka demobilizacja armii i wzmocnienie
rynku pracy byłymi żołnierzami, zaowocowały niespotykanym boomem ekonomicznym. „Główną przyczyną obserwowanego
wówczas ożywienia gospodarki było to,
że ograniczone do tej pory potrzeby konsumpcyjne, a także narosłe w czasie wojny oszczędności stały się siłą napędową
gospodarki.”1 Ameryka lat pięćdziesiątych
to kraj wielkiej stabilizacji. Po zawierusze
wojennej nastał okres spokojnej codzienności wypełnionej pracą i konsumpcją
wszelakich dóbr. Wzrastał przyrost naturalny, w szybki tempie zaczęły powstawać
osiedla, centra handlowe, autostrady i
stacje benzynowe. Podniósł się standard
życia Amerykanów, cieszono się rosnącą
potęgą kraju i powszechnym dobrobytem. Czas ten nazywamy Erą Dobrego
Samopoczucia. Diagnozowano koniec ery
ideologii. Przeciętny Amerykanin przestał
zadawać zasadnicze pytania, bo najważniejsze problemy polityczne, społeczne i
etyczne wydawały się być rozwiązane.
Panujący konformizm postrzegano jako
wartość pozytywną.

Do dziś istnieje skłonność, by schyłek
lat czterdziestych i lata pięćdziesiąte w
Ameryce postrzegać jako okres ciszy przed
wybuchem rewolucji lat sześćdziesiątych.
Była to jednak cisza pozorna. Każda rewolucja, choć ze swej definicji gwałtowna
i wybuchająca nagle, nabrzmiewa latami.
Już na początku lat pięćdziesiątych pojawiła się w Stanach Zjednoczonych grupa
ludzi, która nie podzielała entuzjazmu
większości Amerykanów. Ostentacyjnie
odrzucała tradycyjne normy mieszczańskie i krytykując cywilizację Zachodu
kładła grunt pod rewolucję lat sześćdziesiątych. Odcięcie się od oficjalnego systemu i związanej z nim kultury stanowiło
podwaliny pod późniejsze hippisowskie
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wystąpienia antypaństwowe, postulowanie wolności i pokoju. Kontestatorzy2 lat
pięćdziesiątych poszukiwali sensu życia w
ubóstwie i anarchicznym indywidualizmie.
Uważali, że masowa produkcja zastępuje
rozwój duchowy, dostrzegali niszczący
wpływ powstających korporacji i związków zawodowych, w których jednostka
traci swą indywidualność i znaczenie.
Zwolennicy tego ruchu określili samych
siebie jako „beat”, co znaczyło „znużeni,
zmęczeni”3, ale też nawiązywało do nazwy
rytmu w jazzie i przywoływało skojarzenie
ze słowem „beatific” – „święty”4. Beatnicy
stanowili ówczesną bohemę nowojorską.
Większość z nich mieszkała w rejonie Greenwich Village.
Swoistym manifestem Beat Generation5 stała się powieść Jacka Kerouaca „W
drodze” napisana w 1951, wydana dopiero
w 1957 roku. „Bohaterowie W drodze to
wewnętrznie piękni, a przy tym wiecznie niespokojni straceńcy przemierzający
Amerykę wzdłuż i wszerz w gorączkowej
pogoni za innym życiem, w rozpaczliwej
ucieczce od stylu narzucanego przez zmaterializowane klasy średnie. Są wśród nich
m.in. legendarny Neal Cassady (Dean Moriarty), William S. Burroughs (Stary Byk
Lee), Allen Ginsberg (Carlo Marx) i wreszcie sam autor (Sal Paradise). Ich drogę
znaczą jazz, narkotyki, alkohol, mistycyzm, szalone poszukiwanie miłości.”6 Na
prośbę wydawcy Kerouac zrezygnował z

autentycznych nazwisk, zarówno własnego, jak i swoich przyjaciół. Książka, choć
sfabularyzowana, ma walor wiarygodnego
dokumentu. Znajdujemy w niej niezwykle
sugestywne odbicie ducha epoki a także
portrety pierwszych beatników. Ludzi,
którzy nie potrafią odnaleźć się w otaczającej ich rzeczywistości i próbują żyć
inaczej, głębiej, autentyczniej; bez zgody
na amerykańską przeciętność, rutynę i nijakość.
W tej grupie Allen Ginsberg (w książce
Carlo Marx) wyróżnia się wysoką świadomością zarówno własnego położenia, jak i
pułapek rzeczywistości, w której przyszło
żyć jemu i jego rówieśnikom. Podczas,
gdy dla większości ciągła podróż - de facto bezcelowa – stanowi sens sam w sobie,
on ma odwagę zadawać pytania:
„(...) Carlo Marx przyjechał z wierszami pod pachą, zasiadł w fotelu i patrzył
na nas tymi swoimi oczyma jak paciorki.
Przez pierwsze pół godziny milczał; w każdym razie starał się nie angażować. (...)
Dean zwinął rękę w trąbkę przy uchu;
otworzył usta; powiedział: - O, hejże, hej!
Carlo przyglądał się tym idiotyzmom z
przymrużonymi oczyma. Wreszcie klepnął
się w kolano i powiedział:
Chciałbym złożyć oświadczenie.
Tak? Tak?
Jaki jest sens tej podróży do Nowego
Jorku? Co za mętny interes was tu przywiódł? To znaczy, stary, dokąd zmierzasz?

Dokąd zmierzasz, Ameryko, w swym lśniącym samochodzie nocą?
A dokąd ty zmierzasz? – zawtórował mu
Dean z rozdziawionymi ustami. Siedzieliśmy tak nie wiedząc, co odpowiedzieć; nie
było już o czym rozmawiać. Pozostawało
ruszyć w drogę. (...)” 7
W innej wypowiedzi Carla znajdujemy
nawoływanie do określenia własnej tożsamość:
„(...) – Wcale was nie chcę pozbawiać
tych waszych szpanerskich łakoci, ale
chyba już czas, żebyście się zdecydowali,
kim jesteście i co zamierzacie robić. (...)
- Dni gniewu jeszcze nadejdą. Ten balon
długo was już nie utrzyma. Zresztą to balon abstrakcyjny. Wszyscy pofruniecie na
Zachodnie Wybrzeże i wrócicie tu chwiejnym krokiem w poszukiwaniu swojego
kamienia. (...)”8 – jest w tych słowach
także siła demaskacji, która przenika całą
twórczość Allena Ginsberga. Dość szybko
przeczuł koniec i płonność nadziei beatników. Widział potrzebę dokonania osobistych wyborów, szukania własnej drogi i
samookreślenia. Sam odnalazł to wszystko w religii i do końca życia pozostał buddystą.
Carl jest mistykiem, poetą, ale i muzykiem. Znajdujemy w książce opis jego
brawurowego popisu gry na bębnach i
saksofonie altowym w jednym z barów we
Frisco. W ujęciu Kerouaca nie jest to jednak opis jedynie muzycznej improwizacji i
jej recepcji. Dla jego bohaterów uczestnictwo w tym zdarzeniu zdaje się wykraczać
poza wrażenia estetyczne płynące z faktu
obcowania z muzyką. Oto co o tym zdarzeniu mówi książkowy Dean:
„(...) – Wiesz, stary, tamten alcista wczoraj wieczór naprawdę miał TO COŚ, a jak
już to coś znalazł, to ciągnął. W życiu nie
widziałem, żeby ktoś tak długo ciągnął. –
Chciałem się dowiedzieć, co to jest takiego
TO COŚ. – No, wiesz – roześmiał się Dean
– teraz to pytasz o impon-de-rabilia, halo!
Jest sobie facet, no i ci wszyscy, kapujesz?
Od niego zależy, czy da radę wywnętrzyć
to, co wszyscy mają w głowach. Zaczyna
pierwszy chorus, po czym zbiera własne
myśli, ludzi, taaa, taaa, ale jak złapać to
coś, po czym wzbija się na wyżyny swojego losu i musi na tym samym poziomie
dmuchać. I nagle gdzieś w środku chorusu
ł a p i e t o c o ś... wszyscy podnoszą
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głowy i już wiedzą, a on to podchwytuje i
ciągnie. Czas staje. Facet wypełnia pustą
przestrzeń treścią własnego życia, wyznaniami prosto z trzewi, wspomnieniem różnych myśli, starymi numerami w nowym
brzmieniu. Musi dmuchać przez mosty,
zawracać i robić to z tak bezbrzeżnym
uczuciem zgłębiania duszy dostrojonym
do danej melodii, aż wszyscy zrozumieją,
że to nie melodia się liczy, tylko TO COŚ...
(...)”9
Powyższy cytat, z pozoru dość enigmatyczny, przynosi w moim przekonaniu kilka
istotnych spostrzeżeń. Wprost odnoszą się
one co prawda do występu muzycznego;
nie ma tu mowy o słowach: czytanych, recytowanych czy śpiewanych, ale ponieważ
Allen Ginsberg podczas swoich spotkań z
publicznością łączył różne sposoby przekazu: śpiewał, recytował, melorecytował,
grał, pozwolę sobie na szerszą interpretację przywołanego fragmentu powieści.
Najpierw sformułowanie „TO COŚ”, którego Kerouac używa świadomie i często.
Jego bohaterowie „szukają TEGO CZEGOŚ”, „mają TO COŚ”, „rozumieją TO COŚ”,
„znają TO COŚ”, a nawet jadąc samochodem kołyszą się „do rytmu i do TEGO
CZEGOŚ ich ostatecznej, podniecającej
radości z rozmowy i z życia”.10 Rozumiem
to wyrażenie jako „prawdę istnienia”, „tajemnicę istnienia” i „sens istnienia”; jako
trudną do precyzyjnego i jednoznacznego
wyartykułowania odpowiedź na pytanie
o przyczynę i celowość bytu; jako odpowiedź na pytanie, które filozofia stara się
rozwikłać na gruncie ontologii.
Beatnicy szukają tej odpowiedzi, jak
wielu przed nimi i wielu po nich. Pragnienie dotknięcia TEGO CZEGOŚ gna ich do
przodu, a samo dotknięcie daje poczucie

radości i spełnienia. I tu tym kimś, kto ma
dostęp do tej prawdy, tajemnicy (czy jakkolwiek TO COŚ nazwiemy) jest właśnie
Carlo Marx czyli Allen Ginsberg.
W trakcie występu nie tylko łapie to
coś, ale co ważniejsze i zasadnicze dla
dalszych rozważań: ma umiejętność przekazania tego innym. Używając dźwięków
i słów wypełnia pustą przestrzeń treścią

własnego życia, wyznaniami prosto z trzewi. Chciałabym zwrócić uwagę właśnie na
aspekt dzielenia się własnym, intymnym
wręcz doświadczeniem – o którym już
wspominałam we wcześniejszym rozdziale: „Bard – rodowód i status współczesny”
- jako jednym z wyznaczników charakterystycznych dla wypowiedzi tego rodzaju
artysty, a także na inną ważną kwestię
podniesioną w omawianym fragmencie
„W drodze”. Mianowicie ów artysta z jednej strony dzieli się bardzo osobistym doświadczeniem czy też tylko sobie właści-

wym sposobem postrzegania i nazywania
świata; z drugiej jednak strony, posługując się raz jeszcze słowami Kerouaca: od
niego zależy, czy da radę wywnętrzyć to,
co wszyscy mają w głowach. Wynika z
tego, że jeśli ta – wydawałoby się najbardziej subiektywna – wypowiedź jest autentyczna, to wyraża powszechną prawdę. Głos barda staje się niejako głosem
jego słuchaczy.
Kerouac pozwala nam wniknąć w sam
środek wspólnoty beatników. Z powieści
wyłania się obraz zamkniętego świata.
Enklawa, którą stworzyli sobie kontestatorzy jest tak szczelna, że właściwie nie
docierają do nich informacje z zewnątrz.
Jednak Allen Ginsberg, choć był częścią
tej społeczności, był także uważnym i krytycznym obserwatorem rzeczywistości.
Z pozoru spokojne i dostatnie życie w
Ameryce podszyte było niepokojem. Zimna wojna osiągnęła swe apogeum. W
czerwcu 1950 roku Stany Zjednoczone
zbrojnie stanęły po stronie Korei Południowej zaatakowanej przez północnokoreańskie wojska wspierane przez Związek
Radziecki. Było to pierwsze realne starcie
o wpływy między potęgą USA i ZSSR od
czasu zakończenia II wojny światowej.
Pentagon zwiększył wtedy o 100% wydatki na zbrojenia. Po tym wydarzeniu w kraju nasiliły się nastroje antykomunistyczne,
narastał powszechny lęk i histeria potęgowana sprawą bomby atomowej.
W tej atmosferze rozpoczął swą działalność Allen Ginsberg. W 1955 roku w Galerii Six w San Francisco po raz pierwszy
zaprezentował fragmenty swojego badaj
najbardziej znanego wiersza „Skowyt”
(ang. Howl) demaskującego „dobre samopoczucie” Ameryki. U Ginsberga Nowy
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Jork jest miastem pełnym narkomanów
błądzących po ulicach i parkach, szukających schronienia w metrze, w wagonach
kolejowych, na dworcach, słuchających
jazzu, uprawiających największe perwersje i popełniających samobójstwa. „Długą listę bezimiennych tragedii kataloguje
Ginsberg w Skowycie, zmieniającym się
wreszcie w coś pomiędzy policyjnym rejestrem holokaustu a wyciągiem z księgi
chorych szpitala psychiatrycznego.”11
Podobnie jak „Skowyt” wiele wierszy
Ginsberga przyjmuje postać swoistych
wyliczanek, zapisów nieskrępowanych
myśli, skojarzeń, obrazów:
(...) Wychudłe Chiny głodują pranie
mózgów nad zaporą wodną i
Ameryka chowa mięso szaleńców
do zamrażalnika Brytania
zbyt długo gotuje Jerozolimę
Francja pożera naftę i sałatkę
z trupa ramiona i nogi w Afryce
wrzaskliwe usta żrą Arabię
czarni i biali walczą
przeciw swym złotym godom
Rosyjskie fabryki dają jeść
milionom lecz nie ma takiego
pijaka co wyśniłby samobójstwo
Majakowskiego tęczę nad maszynerią
i klątwę ciśniętą w słońce (...)12
Aldona Jawłowska analizując sztukę i
język czasów kontrkultury wskazuje na
jej związki z dadaizmem. „I wtedy, i dziś
chodziło o przełamanie pasywności w sobie samym i innych ludziach. (...) Wspólne
były także poszukiwania dróg przejścia
od poezji czytanej do mówionej, krzyczanej na ulicach, poezji okolicznościowej,
poezji chwili, tworzonej często kolektywnie.”13 Nowy język miał przede wszystkim
uchwycić prawdę ulotnej chwili. Wyznawano prymat emocji, spontaniczności,
ekspresji, pierwotności działania wobec
refleksji. Prowokowano, poszukiwano
kontaktu z widzem poprzez szokowanie,
proklamowano wartość samej kontestacji. „Już w początkach lat pięćdziesiątych
Ginsberg zaprzestał uprawiania literatury
konwencjonalnej, przyjmując zasadę wypowiedzi spontanicznych i nie kontrolowanych. Każde doskonalenie dzieła było
sprzeniewierzeniem się zasadzie spontaniczności – sztucznością. Każdy wiersz
traktowano jako improwizację. W tworzeniu poezji zalecał Ginsberg: pisać, nic wię-

cej, pozwolić biec wyobraźni, odsłaniać i
szkicować magiczne wiersze wytryskające z prawdziwego ja...14. Jego najbardziej
znany poemat z tego okresu: „The Howl”
został napisany właśnie w ten sposób w
ciągu paru godzin. W taki sam sposób
Keruac tworzył swoje powieści na długich
rulonach papieru, aby nie przerywać potoku skojarzeń, nie poprawiając ich nigdy.
Było to odpowiednikiem automatycznego
zapisu proponowanego przez dadaistów.
W obu wypadkach realizowano taką koncepcję sztuki, w której twórczość jest
spontanicznym wybuchem odczuć, nie
korygowanych przez reguły estetyczne i
intelekt. Charakterystyczne, że podobnie
jak wielu poetów i twórców okresów przełomowych, Ginsberg szukał natchnienia
w środowiskach skupiających samo dno
ludzkiej nędzy i upadku, wśród ludzi marginesu, w szpitalach psychiatrycznych, w
gettach. „Lecz na dnie krzyku cierpienia,
który wznosił się w tych przeklętych miejscach – pisze Roszak – Ginsberg odkrywał
to, co moloch burżuazyjny pragnął przede
wszystkim pogrzebać żywcem: siły lecznicze wizjonerskiej wyobraźni.”15
Wiersze Ginsberga były drukowane, ale
ich największa siła objawiała się podczas
publicznych występów. Allen żywiołowo
czytał swoje wiersze, często melorecytował, a z czasem do słów zaczęła powstawać muzyka. W 1964 roku na Brandeis University w Massachusetts zarejestrowano
publiczne czytanie Kadyszu – poematu Ginsberga zadedykowanego zmarłej matce:

„Jakie to dziwne rozmyślać o tobie teraz, gdy odeszłaś, zostawiając oczy i gorsety, a ja
idę słonecznym chodnikiem Greenwich
Village.
Centrum Manhattanu, jasne zimowe
południe, nie spałem całą noc mówiąc,
mówiąc
czytając na głos Kadysz, słuchając bluesów Raya Charlesa, ślepota, krzyk z gramofonu
rytm rytm – i po trzech latach wraca
pamięć o tobie – Czytałem głośno ostatnie strofy
o zwycięstwie Adonai – zapłakałem zrozumiawszy, jak cierpimy I Śmierć jakim jest ukojeniem, o którym
śnią pieśniarze, śpiew, pamięć, wróżba
jakby
z Hebrajskiej Antyfony, czy może z Buddyjskiej Księgi Odpowiedzi – a moja wyobraźnia to zwiędły liść – o świtaniu –
Wstecz śniłem minione życie, czas Twój
– i mój rozpędzony ku Apokalipsie,
chwilę ostateczną – płonący kwiat pośród Dnia – i wszystko, co po nim nastaje,
patrzyłem wstecz na obnażony umysł,
który w dalekim błysku ujrzał Amerykańskie
miasto,
i wielki sen o Mnie lub o Chinach, o Tobie i o widmowej Rosji lub o wymiętym
łóżku,
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którego nigdy nie było –
jak wiersz w ciemności – na powrót
umknęło w Zapomnienie – Nic już powiedzieć
nie można, nad niczym zapłakać, co nie
jest Istotami ze Snu, schwytanymi na granicy przebudzenia,
wzdychającymi, krzyczącymi ze swego
niebytu, handlującymi szczątkami widm,
oddającymi cześć sobie nawzajem,
oddającymi cześć Bogu, który wśród
nich zamieszkuje – tęsknota to
czy nieuchronność? – dopóki trwa, to
Wizja – czy jeszcze coś?
Co mnie dopada gdy idę na spacer ulicą,
oglądam się przez ramię, Siódma Aleja,
gmachy publiczne z oknami jak warowne blanki ramię w ramię ku górze,
nad nimi chmura, wysoka jak niebo w
ułamku – niebo nad nami – znajomy błękitny zakątek. (...)”16
Od 1966 roku Ginsberg zaczął sam nagrywać wiersze i piosenki na swoim pierwszym magnetofonie kupionym za pieniądze otrzymane od Boba Dylana. W 1971
roku nagrał materiał wspólnie z Dylanem,
który znalazł się na podwójnym albumie
„First Blues 1971-1981” wydanym w 1983
roku. Ponad dziesięć lat później ukazały
się cztery płyty z nagraniami archiwalnymi wierszy i piosenek Holy Soul Jelly Roll:
Poems & Songs 1949-1993.
Charyzma Irwina Allena Ginsberga sprawiła, że niejednokrotnie stawał się głosem
różnych społeczności: najpierw beatników, potem hipisów, później jeszcze uciśnionych na Kubie, w Czechosłowacji czy w
Polsce. Choć był Amerykaninem – urodził
się w 1926 w Newark w stanie New Jersey, zmarł w 1997 roku w East Village, na
Manhattanie w Nowym Jorku – podróże
uczyniły go obywatelem świata. Wszędzie, gdzie docierał zabierał głos w walce
o wolność i pokój, w obronie niewinnych
ofiar wojny czy reżimu. Niejednokrotnie
był wydalany z różnych krajów (m.in. w
1965 r. z Czechosłowacji), albo do nich
nie wpuszczany. Kilkakrotnie był w Polsce,
podczas wizyty w 1986 roku powiedział:
„Do Polski przyjechałem właściwie na
zaproszenie PEN Club jako wiceprezes jego
amerykańskiej sekcji – dlatego nie miałem
kłopotów. Ale głównie przyjechałem jako
buddysta, Żyd, anarchista, muzyk, poeta,
nieznany fakir, artysta cyrkowy. Jako homoseksualista, który zawsze szuka part-

nera. Jako były katolik, ale także jako nieznany agent. Oczywiście też jako turysta,
jako polityk, ale taki, jak my wszyscy na
ziemi. I nic więcej poza tym.17
Do tej na poły ironicznej na poły niebywale szczerej autoprezentacji można
by dodać jeszcze kilka informacji: członek
American Academy and Institute of Arts
and Letters, profesor Brooklyn College18
i współzałożyciel szkoły Jack Kerouac
School of Disembodied Poetics na Naropa Institute w Boulder, w stanie Colorado,
laureat wielu nagród, m.in. w 1992 roku
odebrał z rąk francuskiego ministra kultury tytuł „Chevalier de l’Ordre des Artes et
des Lettres” – jedno z najwyższych francuskich nagród w dziedzinie literatury.
– Nigdy nie myślałem, że będę tak
znany. Nawet się tej mojej sławie sam
dziwię. W szekspirowskiej „Burzy” zna-

leźć można jeden werset, który wypowiada Prospero w finale sztuki: Do mego
wrócę Mediolanu, gdzie każda trzecia
myśl będzie już moim grobem.19 Ja natomiast w swojej każdej 233 myśli dziwię
się, że jestem sławny, przy każdej 273
myśli jestem z siebie dumny, a przy 294
wstydzę się tego. Ale nie przywiązuję
zbyt wielkiej wagi do swoich myśli. Jako
praktykujący i stale medytujący buddysta jestem przyzwyczajony do tego, że
puszczam swoje myśli swobodnie, a jako
poeta mam także doświadczenie w obserwacji jak to moje myśli układają się
pod piórem. Ale bynajmniej nie uważam,
że ja i moje myśli to jedno. Śledzę swoje myśli. Mawiam, mój umysł w zasadzie
jest pusty, myśli tylko przez ten umysł
przechodzą, więc nie biorę nigdy myśli
za rzeczywistość.20
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Włodzimierz Wysocki
Panujący w Związku Radzieckim system
totalitarny kontrolował i poddawał cenzurze każdą wypowiedź. Rządy Stalina były
manifestacją siły i potęgi partii. Terror
społeczny, prześladowania a także kontrola nad nauką i kulturą osiągnęły swe
apogeum. W literaturze i sztuce panował
wyznaczony przez bolszewików jeszcze
przed wojną wzorzec twórczy - realizm
socjalistyczny. Artyści zrzeszający się w
oficjalnych związkach pisarzy, kompozytorów, architektów dostawali pozwolenie
na uprawianie sztuki, ale tylko takiej, która pozostawała w zgodzie z założeniami
komunistów. Ci, których prace miały wydźwięk niezgodny z państwową ideologią i
krytykowały władzę pozbawiano możliwości tworzenia.
Śmierć Stalina i wybór Nikity Chruszczowa na pierwszego sekretarza KC KPZR zapoczątkował okres nowej polityki. Na XX
zjeździe Partii w 1956 roku Chruszczow
wystąpił z referatem „O kulcie jednostki
i jego następstwach”, w którym ujawnił
zbrodnie Stalina, ukazał bezprawie masowych deportacji oraz panujący w kraju
system samowoli. Mimo klauzuli tajności,
referat uzyskał szeroki rezonans społeczny. Ludzie po raz pierwszy od wielu lat odważyli się otwarcie wyrażać swoje opinie.
Czas odwilży przyniósł liberalizację polityki kulturalnej. W różnych częściach ZSRR
zaczęły powstawać nieformalne grupy i
organizacje, które liczyły na respektowanie demokratycznych norm prawnych oraz
poszanowania swobody twórczej. W Moskwie deklamowano wiersze i prowadzono
dyskusje ideowe pod odsłoniętym w 1958
roku pomnikiem Majakowskiego. Skończył
się monopol realizmu socjalistycznego w
literaturze i sztuce. W 1962 roku opublikowano powieść Aleksandra Sołżenicyna
„Jeden dzień Iwana Denisowicza”.
Chruszczow, choć początkowo odrzucał powszechny terror, prześladowania
i masowe aresztowania, konsekwentnie
podtrzymywał panujący w Rosji system
totalitarny. Władze nie reagowały natychmiast, ani nie ujawniały całej potęgi
aparatu represji, ale miały inne, równie
skuteczne metody kontroli i nacisku. Wiele załatwiano słowną nagonką, którą stosowano wobec osób „nieprawomyślnych”.
Typowym jej przykładem jest to, co zrobiono z Borysem Pasternakiem. Po wyda-

niu w 1957 roku we Włoszech „Doktora
Żywago” zmuszono pisarza do publicznej
rezygnacji z przyznanej mu Nagrody Nobla. Kontrolę w społeczeństwie sprawowali
szeregowi komuniści - członkowie partii
i komsomołu (młodzieżowej organizacji
partyjnej), którzy prowadzili w całym kraju zadekretowaną przez najwyższe władze
kampanię przeciw „darmozjadom”. Choć z
założenia miała ona uderzyć w tych, którzy wzbraniali się przed pracą, w spekulantów i alkoholików, de facto zwróciła się
przeciw malarzom, poetom i innym przedstawicielom wolnych zawodów. Od 1959
roku zakłady pracy formowały i delegowały do sprawowania porządku publicznego tak zwane drużyny ludowe. Stanowiły
one ochotniczą rezerwę aparatu represji i
przerodziły się w przestępcze bandy zastraszające ludność i terroryzujące dysydentów.
Nie rezygnowano z bezpośrednich form
represji. KGB stale prześladował opozycję.
W latach rządów Chruszczowa aresztowano setki członków nieformalnych grup
opozycyjnych, skazując ich na łagodne
wprawdzie – jak na ZSRR – jednak kilkuletnie wyroki. Zalążki opozycji rodzącej się
w czasie odwilży, zostały zepchnięte do
podziemia. Jej głównym narzędziem walki
z władzą stał się „samizdat” – wydawanie
prasy i literatury poza zasięgiem cenzury.
W 1959 roku pojawiło się pierwsze nielegalne czasopismo „Syntaksis” redagowane przez Aleksandra Ginzburga, w którym
m.in. ukazały się wiersze Bułata Okudżawy.
Dwa lata później skazano Ginzburga jako
pierwszego praktyka samizdatu. W tym
samym roku rozbito środowisko organizujące spotkania pod pomnikiem Majakowskiego w Moskwie. W 1964 roku skazano
za pasożytnictwo poetę Josifa Brodskiego. KGB zainteresował się młodym poetą,
gdyż jego wiersze wywoływały ferment w
środowisku literackim Leningradu. Brodski
recytował swoje wiersze na niezależnych
wieczorach poetyckich w domach prywatnych i pracowniach malarskich. Funkcjonowały one wśród wtajemniczonych w
ręcznych odpisach i drukach samizdatu.
Brodski nie angażował się w otwartą walkę z państwem, ignorował system i chciał
pozostać a-sowiecki. Za to spotkały go represje: szykany, aresztowania, przetrzymywania na obserwacji w szpitalach psychiatrycznych. A po wydrukowaniu w 1964
roku na łamach pisma „Wiecziernyj Lenin-

grad” brutalnego paszkwilu pt. „Truteń z
literackiego marginesu”, aresztowano go i
postawiono przed sądem. „W wypełnionej
mundurowymi i tajniakami oraz spędzonym „aktywem”, zionącej nienawiścią sali,
na pytanie sędziny Sawielewej: Kto zaliczył was do rzędu poetów? – osamotniony
Brodski udzielił niesłychanej odpowiedzi,
która dzięki przemyconemu z rozprawy
stenogramowi obiegła cały świat: Myślę,
że to... od Boga.”21 Został skazany na pięć
lat przymusowych robót. Zwolniono go po
półtora roku ze względu na wadę serca i
protesty środowisk twórczych.
W drugim obiegu najpopularniejszym
gatunkiem był wiersz, nie tylko drukowany, ale również recytowany i śpiewany.
Deklamacje i koncerty odbywały się w
prywatnych domach, ale także – co jest
fenomenem właściwym kulturze rosyjskiej – na wielkich stadionach wypełnionych po brzegi publicznością. Liryka, ze
względu na swą pojemność metaforyczną
i zwięzłość, zapewniała największą wolność twórczą. Z tego powodu na początku lat sześćdziesiątych Aleksander Galicz
zajął się pieśnią, porzucając dramat, który
wraz z powieścią pozostawał w służbie realizmowi socjalistycznemu. W tej sytuacji
poezja i muzyka wróciły do dawnego spo-
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sobu bezpośredniego komunikowania się
z odbiorcą. „W najbardziej totalitarnym,
policyjnym, militarystycznym kraju odrodziło się coś w rodzaju średniowiecznych
truwerów, minstreli, minesängerów... Ale
tamci przed wiekami opiewali miłość, realną lub wyimaginowaną, sławili urodę
księżniczek i kasztelanek, a niekiedy także
czyny możnych protektorów. Ich spadkobiercy w Sowietach są poetami protestu
i bezkompromisowej walki.”22 Dziś najczęściej przywołuje się nazwiska Galicza,
Okudżawy i najsławniejszego z rosyjskich
bardów – Włodzimierza Wysockiego, jednak trzeba mieć świadomość, że było ich
znacznie więcej, w I tomie z serii „Bardy”
wydanym w 1991 roku w Moskwie, opisano stu wybranych moskiewskich bardów.
Tylko moskiewskich, nie rosyjskich. Pieśń
autorska wyrwała się spod kontroli cenzury przede wszystkim dlatego, że dzięki
tzw. rewolucji magnetofonowej omijała
druk.23 W nieoficjalnych koncertach mogło uczestniczyć kilkadziesiąt osób, taśmy
magnetofonowe docierały do milionów.
Analogicznie do „samizdatu” zjawisko
nagrywania i rozpowszechniania nielegalnych taśm nazwano „magnitizdatem”.
Chyba żaden z rosyjskich bardów nie
doczekał takiej ilości prywatnych nagrań,
co Wysocki. Pełne niedoskonałości i szumów rejestracje piosenek, które kopiowano niezliczoną ilość razy, traciły wszelkie
walory artystyczne, nic już nie można
było usłyszeć oprócz jego zachrypniętego
krzyku. Ale właśnie ten charakterystyczny, drapieżny głos, szalenie dynamiczny
i pełen ekspresji, był siłą jego sztuki. W
Polsce często zapomina się, że Wysocki
był także aktorem. W 1960 roku ukończył studia na wydziale aktorskim szkoły
teatralnej przy Teatrze Dramatycznym
MChAT im. Niemirowicza-Danczenki. Zarejestrowane fragmenty „Hamleta” z Teatru na Tagance – szczególnie obraz Wysockiego targanego niewidocznymi siłami
na pustej scenie podczas monologu „Być,
albo nie być”, ukazują jego ogromny potencjał i umiejętność utożsamienia się z
rolą. „Kiedy grał i śpiewał, miał patent na
prawdę i ludzie mu wierzyli” – napisała w
1980 roku w „Kulturze” Teresa Krzemień,
która przez dłuższy czas przebywała jako
krytyk teatralny w Teatrze na Tagance. W
wielu tekstach poświęconych twórczości
Wysockiego wraca zagadnienie osiąganej
przez niego wiarygodności.

„Alpiniści uważali go za swego. Wierzyli,
że jest doświadczonym alpinistą. A tymczasem on po raz pierwszy zobaczył góry
dwa miesiące przed napisaniem pieśni o
górach, które zyskały taką popularność.
Ludzie, którzy walczyli, byli przekonani, że jest on ich towarzyszem walki.
Taka prawda, taka uderzająca, niekłamana prawda przezierała z jego wojennych
pieśni. On zaś, kiedy zaczęła się wojna,
skończył zaledwie trzy lata.
(...) Mając naturę bohatera powinien
zostać marynarzem, lotnikiem, żołnierzem. Ale do tego nie wystarczy jedno
życie. Więc w piosenkach przeżywał to,
co chciałby przeżyć w życiu. Jako natura
artystyczna stawał się na chwilę tym, kim
pragnął być. Swoje nie zrealizowane „ja”
znajdował w piosenkach.
Nie wystarczy jednak chęć, konieczna
jest wiedza. Sądząc po jego piosenkach
zawsze doskonale znał się na rzeczy.
Skąd? Miał fenomenalną pamięć, a słuchać umiał jak nikt.”24
Był Wysocki mistrzem „skazu” – ustnej opowieści spotykanej w rosyjskiej
literaturze ludowej (w legendach, przekazach, podaniach), którą cechuje bogactwo powtórzeń, zwrotów do słuchaczy,
gestów fonicznych. Wysocki wprowadzał
do swych pieśni zasłyszane, autentyczne
zwroty, dlatego innym językiem mówią w
jego tekstach uliczni pijacy, innym sportowcy i żołnierze, jeszcze innym przeciętni
Rosjanie („Dialog przed telewizorem”, „Alpinistka”, „Maderę piliśmy i rum”). Większość utworów napisana jest w pierwszej
osobie, co wzmagało ogólną tendencję
utożsamiania opisanych przezeń przeżyć
z jego własnym doświadczeniem. Trudno w jego pieśniach oddzielić kreację od
wątków autobiograficznych. Element wyznania odnajdujemy w wierszach głęboko
egzystencjalnych, ukazujących człowieka
w sytuacji ekstremalnej, opowiadające o
najgłębszym doświadczeniu samotności,
zagrożenia, ale i miłości („Moja cygańska”,
„Ballada o miłości”, „Nie lubię”). Opowiadał o sobie pieśnią. Śpiewał tak szybko,
jak żył. Śpiewał o tym, gdzie i jak żył. W
filmie Petera Berggrena25 z 1992 roku mówią o Wysockim i Rosji jego przyjaciele:
„ – Lata pięćdziesiąte to był okres nadziei.
Lata sześćdziesiąte – okres końca nadziei.
Mówię o dojściu Breżniewa do władzy.
Lata pięćdziesiąte to był okres rozwoju.
Lata sześćdziesiąte – okres zastoju. My-

ślę, że lata sześćdziesiąte były najstraszniejsze. (...) Czas bez czasu. Czas stojący
w miejscu. Takie były właśnie lata Breżniewa” – wspomina Ernst Nieizwiestny.
Wsiewołod Abdułow dodaje: „– Rok 1967,
1968 – to były straszne lata. Wołodia w
swoich późniejszych wierszach pisał o
tym: – Bezczas wlewał nam w gardła wódę. To były okropne czasy. Wołodia odczuwał to dotkliwiej niż inni. Coraz
częściej pojawia się w jego twórczości
temat nagonki i prześladowania, ścigania.
Tak powstała Obława:”
Jak sobacza obroża na szyi
wokół nas krąg obławy się zwarł,
osaczyli mnie dziś, osaczyli
podprowadzić próbują na strzał! (...)26
Ci, którzy znali Wysockiego podkreślają jego wrażliwość i intensywność, z jaką
wszystko przeżywał. Mówią: był napięty
jak nerw, jak struna. Wciąż w ruchu. Próby, spektakle, spotkania, koncerty. Nocne
pisanie. Prawie nigdy nie był sam. „Konie
narowiste”27 zarówno w melodii, jak i w
słowach są udaną próbą ukazania tego
szaleńczego tempa życia:
„Wzdłuż urwiska, po krawędzi, wąskim
traktem nad otchłanią
Konie swe nahajką smagam i popędzam,
i poganiam –
Duszno mi, powietrza mało, chciwie
chwytam wiatr ustami,
Przepaść wciąga nieuchronnie w umieranie, w umieranie...
Trochę wolniej, konie, wolniej, śpieszyć
się nie trzeba,
Nie zważajcie, kochane, na bat –
Ani pożyć nie zdążyłem, ani się wyśpiewać...
Nie unoście mnie w śmierć, konie, czemu wy tak?”
Zmarł na zawał 25 lipca 1980 roku, mając zaledwie 42 lata. Wyniszczony przez
alkohol i narkotyki. Tydzień wcześniej
grał jeszcze Hamleta, na spektakl, który
miał być zagrany 28 lipca były sprzedane
wszystkie bilety. Podobno nikt nie chciał
ich zwrócić. Tego dnia od rana trumna
Wysockiego stała na scenie, a przez Teatr
na Tagance przepłynął tłum Rosjan. Oto
fragment wspomnień Stanisława Goworuchina: „Czegoś takiego Moskwa nigdy
nie widziała. Wydawało się, że cała ze-
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brała się tu, na Tagance i na przyległych
ulicach, na dachach domów stojących
wokół placu. (...) Wisi u mnie fotografia.
Ludzie czekający w kolejce do trumny.
Młode, piękne, uduchowione twarze. W
rękach bukiety mieczyków, na ziemi, na
asfalcie magnetofon.”28 Zewsząd dobiegały fragmenty jego pieśni. Pożegnał go
Jurij Lubimow – reżyser i dyrektor Teatru
na Tagance: „ – Jest starożytne słowo
– bard. Starodawne plemiona Galów i Celtów nazywały tak pieśniarzy i poetów. To
oni przechowywali rytuały swoich ludów.
To oni cieszyli się zaufaniem swoich ludów. Ich twórczość charakteryzowała się
oryginalnością, niepowtarzalnością i niezależnością. Oni chronili tradycje swojego
narodu, naród im wierzył i ich czcił. Do
tego niezwykłego plemienia należał zmarły, który leży przed nami i który grał na tej
scenie dużą część swego dorosłego życia.
(...) Już trzeci dzień ludzie przychodzą czy
dzień, czy noc – pożegnać się z nim, postać przy jego portrecie, położyć kwiaty,
otworzyć parasol i osłonić kwiaty przed
słońcem, aby nie zwiędły.”29
Popularność Wysokiego, osiągnięta
właściwie mimo nieobecności w oficjalnej
telewizji, radiu, prasie, zastanawia nie tylko badaczy kultury rosyjskiej. Jego pieśni
obiegły cały świat, zdobywając wielu słuchaczy we Francji, Niemczech i w Polsce.
Wywarł on duży wpływ na polskie środowisko studenckie lat siedemdziesiątych.
Wiktoria Siedlecka
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Jan Poprawa

WOŁEK
Były wczesne lata siedemdziesiąte ubiegłego stulecia, gdy na łamach „Sztandaru
Młodych”, warszawskiej gazety codziennej
„mającej pieczę nad młodzieżą”, pojawiła
się pewna wiadomość.
Zachwycony redaktor donosił mianowicie z Warszawy, że oto w mieście stołecznym pojawił się nowy kabaret o wdzięcznej
nazwie „Wół”, w którym autorem, kompozytorem i gwiazdą był siedemnastoletni
uczeń Jan Wołek. Przeczytaliśmy. Komu by
się wszelako chciało jechać z tego powodu
na dzikie pola Stolycy? Poczekaliśmy więc
na Wołka, pewni, że jeśli rzeczywiście ma
talent, to przyjdzie do nas.
My – to była wówczas szczególna banda. W Polsce dogasała właśnie kolejna
nadzieja, pobudzona w naiwnym narodzie
przez polityków. Ale My w jakiś przedziw-

ny sposób wymknęliśmy się tym razem z
pułapki „kolejnej nadziei”. Pewnie dlatego,
że nie pobudzali nas wcale politycy? Bo My
ówcześni – byliśmy resztkami idealistycznego i wynikającego z naiwnego marzenia o lepszym świecie „pokolenia 1968”.
Pokolenia studenckiego buntu Paryża,
pokolenia marcowych „Dziadów”, pokolenia sierpnia w Hradcu Kralovem, które jak
rana bolało... W latach siedemdziesiątych
My byliśmy już starcami pod trzydziestkę, ale w jakiś najprzedziwniejszy sposób
znajdowaliśmy się w kręgu zwanym „kulturą studencką”. Gadaliśmy więc do rana
w redakcji „Studenta” (kto pamięta, że w
Redakcji tego skromnego pisma spotykali
się Zagajewski, Barańczak, Krynicki i cała
„Nowa Fala” literacka?), zaśmiewaliśmy się
do rozpuku z hec „Salonu Niezależnych” i

innych kabaretów tego czasu, w śmierdzących studenckich klubach towarzyszyliśmy
„Teatrowi Ósmego Dnia” (i innym kolegom z „teatru otwartego”). My – to była
świnoujska „Fama” (Festiwal Artystyczny
Młodzieży Akademickiej), to byli poeci z
gitarami na Studenckim Festiwalu Piosenki
w Krakowie...
Wołek zaczął więc przyjeżdżać do Krakowa. Najpierw z jakimiś żarcikami w stylu
country (skażonego bluesem). A zaraz potem – jako bard. W połowie lat siedemdziesiątych przez trzy studenckie festiwale
z rzędu zdobywał główne nagrody. Śpiewał wówczas nadzwyczajnie, inaczej niż
wszyscy. Ochrypłym głosem wykrzykiwał,
wyszeptywał swe pieśni, swe zwierzenia
intymne. Teksty Wołka były niebezpiecznie osobiste, przy nich zapominało się
o jednym z paradoksów sztuki, w której
dzieło niekoniecznie jest tożsame z osobą jego twórcy... Ale „Piosenka na wskroś
optymistyczna” czy „Chłopcy od Breughla”
– to przecież w ustach młodego poety był
skowyt i manifest zarazem, to było zjawisko niebywałe! I choć są w polskiej sztuce
piosenki (sztuce, podkreślam!) i inni bardowie, choć w latach siedemdziesiątych
właśnie pojawiło się całe pokolenie dzisiejszych pięćdziesięciolatków, z Poniedzielskim, Tomczakiem, Terczem, Garczarkiem,
Kołakowskim, czy przedwcześnie odeszłymi ś.p. Bellonem i Kaczmarskim – to przecie ów estetyczny i etyczny wstrząs, jakim
były wczesne pieśni Wołka, stał się dla
obecnych przeżyciem niezapomnianym...
Potem było, jak było. Nasza klasa rozeszła się po świecie. Ale więź wspólnej młodości, tak tej przeżytej w sześćdziesiątym
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ósmym, jak i tej zapamiętanej z piosenek
Wołka – pozostała. Pewnie dlatego w trzydzieści lat później My spotykamy się nadal. Posiwiali, złysieni, błyskający do siebie
nowymi zębami, zamienieni przez czas w
Profesory, Redaktory, Dyrektory. Spotykamy się, by pogadać, a może nawet jeszcze
bardziej – pomilczeć...
Wtedy przypominamy sobie stare i słyszymy nowe piosenki Wołka. Nowe – bo
przecież przez te minione, dobrze przeżyte
i sumiennie przepracowane lata stał się on
jedną z najważniejszych postaci polskiej
piosenki. Choć sam już nie śpiewa.
Wołek dawny – to był kosmos uczuć
pojedynczego człowieka. Dzisiejszy jest
niedościgłym mistrzem w zapisywaniu nie
tylko własnego, po prostu ludzkiego cierpienia. Nikt z polskich autorów nie umie
w podobnie niezwykły sposób wyrazić tej
emocji i tego wzruszenia. Owszem, są arcymistrzowie anegdoty (Młynarski), wykwintnego dystansu wobec świata (ś.p.
Przybora). Ale to Wołek jest poetą. Jest
dziś prawdopodobnie najwybitniejszym
polskim poetą piosenki. Poetą wyrażającym językiem śpiewanej miniatury najprawdziwszą prawdę swych bohaterów,
ludzi. Chyba tylko ś.p. Jonasz Kofta w najpiękniejszych swych utworach latał równie
wysoko...
Bohaterowie piosenek Jana Wołka są
często naznaczeni nieszczęściem. To nieszczęście naszej epoki: samotność. Zatomizowani ludzikowie z piosenek Wołka,
żywieni homogenizowaną papką z mielonych stereotypów, przeżutych „życiowych
mądrości” itp. – szukają siebie w skrajnie
kontrastowych realiach otaczającego ich
świata. Zwykły dworzec bywa ich czyśćcem, z którego widać skraweczek Nieba.
Nawet komunikat o kresie szczęścia podają w formie „urzędowej”: w nekrologu.
Wołek często stosuje bergsonowski kanon estetyczny: zestawienie paradoksalne. Bywa ono źródłem komizmu, ale komizmu strasznego, śmiechu który umiera na
wargach, zmieniając się z grymas bólu...
Pomyśleć: ledwie trzydzieści lat minęło
od chwili, gdy po raz pierwszy zaśpiewał
nam Jan Wołek. A dziś My – cali jesteśmy
z jego piosenek...
Kiedy usłyszycie na płycie, jaką niedawno wydała mała łódzka firma, przywrócony z dawnych lat głos Mistrza Wołka
– może zrozumiecie nadużyte tu słówko
„My”...
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Maciej Szymanek

HISTORIA
CZERWONEGO TULIPANA
W jaki sposób narodził się „Czerwony Tulipan”, jeden z najpopularniejszych polskich zespołów uprawiających „piosenkę
artystyczną”? Rozpocznę od historii „pretulipanowej” osób,
które od ponad dwudziestu lat wzruszają nas i bawią.
Fundamentem, który niezmiennie, od
początku istnienia zespołu, dźwiga na
barkach ciężar popularności - jest Stefan
Brzozowski.
Rok 1950 był dla miasta Olsztyna znaczący z co najmniej dwóch powodów. Po
pierwsze na rozległym terenie należącym
niegdyś do zakładu leczniczego dla umysłowo chorych powstała Wyższa Szkoła
Rolnicza – pierwsza wyższa uczelnia w
dziejach Olsztyna. Placówka ta, po ponad
półwieczu modyfikacji stała się Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim1. Po drugie
na świat przyszedł Stefan Brzozowski – jeden z płatków Czerwonego Tulipana.2
Trudno jest w to uwierzyć, ale Stefan
rozpoczął swoją karierę artystyczną od
tańca. Stefan Brzozowski zadebiutował
jako kilkuletni przedszkolak tańcząc krakowiaka.3 Patrząc na choreografię lidera
zespołu na scenie, można zauważyć pewne pozostałości figur tanecznych. Kolejnym zespołem artystycznym, do którego
należał Stefan Brzozowski był reprezentacyjny zespół Harcerstwa Polskiego „Krusyna”. Było to w drugiej połowie lat sześćdziesiątych.4 Grę na instrumentach zaczął
dość późno, bo w wieku 16 lat. Zanim stał
się guru olsztyńskiej sceny poezji śpiewanej – grywał w zespołach rockowych. W
czasach nauki w „samochodówce” grał
w grupie „Boso”, później „W Czwartym
Wymiarze”5. W czasie studiów była też

formacja, której nazwa nie zachowała się
do czasów współczesnych, choć występowały w niej obok Brzozowskiego takie
sławy, jak Ryszard Rynkowski – obecnie
piosenkarz i Mieczysław Wieliczko – teraz
jeden z najwybitniejszych fotografików
w Polsce.6 Następnym etapem w edukacji Stefana Brzozowskiego była Wyższa
Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, którą
ukończył z tytułem magistra wychowania
muzycznego.7
Za debiut z prawdziwego zdarzenia
można uznać marzec 1972 roku, kiedy
to dwudziestodwuletni Stefan B. występuje w „Teatrzyku Piosenki nie zawsze
poetyckiej Niebo” w olsztyńskim klubie
„Morfem”.8 Tego miejsca już dawno na olsztyńskiej mapie kulturalnej nie ma. Był
to okres wzmożonej współpracy Stefana
Brzozowskiego z Jerzym Ignaciukiem.
Właśnie za piosenki do tekstów Ignaciuka
zespół dostał wiele nagród. Między innymi za muzykę do piosenki „Moment” na
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie (w 1974
roku). Dwukrotne „Niebo” zdobywało laury podczas Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”9 (1974 i 1977r.). Ponadto
za program „Dystans” artyści otrzymali
nagrodę podczas przeglądu Akademickich
Form Kameralnych w Koszalinie (w 1977
roku). W tym samym roku nagrodzeni zostali też podczas Ogólnopolskiej Giełdy

Piosenki Studenckiej w Lublinie za utwór
„A jednak po nas coś zostanie”.
W 1979 roku przestało istnieć „Niebo”, a powstał zespół „Ex”, ze Stefanem
Brzozowskim na czele. Po krótkim czasie
i ta grupa znów zbierała laury. Otrzymała między innymi nagrodę na Studenckim
Festiwalu Piosenki w Krakowie (1980),
tym razem za utwór „Grajek”.
Utwór ten ma bardzo ciekawą historię powstania: Przed laty do muzyków
olsztyńskiej grupy „Niebo” podszedł po
koncercie podpity robotnik: - Ile pan dostajesz, panie grajek? – spytał schrypniętym głosem i dodał machając mu przed
nosem zmiętymi banknotami: - Mógłbym
pana kupić ... z tą orkiestrą.10 Świadkiem
tego faktu, czy też zderzenia „kultury wysokiej” z klasą robotniczą był Bogusław
Żmijewski – wiolonczelista i autor tekstów
„Nieba”. On właśnie napisał słowa, a Stefan skomponował muzykę.
W roku 1981, Stefan Brzozowski komponuje muzykę do widowiska, śpiewogry „Pieśń o drodze”, z librettem Jerzego Ignaciuka. Liczne pochlebne recenzje
potwierdzają, że spisuje się w tej roli
świetnie. Jednakże po 13 grudnia 1981
roku dyrektor teatru im. Stefana Jaracza
w Olsztynie, w którym spektakl był wystawiany, zostaje zmieniony, zaś „Pieśń
o drodze” przestaje być wystawiana. Nie
da się ukryć, że nie był to najszczęśliwszy okres dla nacechowanych politycznie
utworów.11
W roku 1982 Stefan Brzozowski przyłącza się do olsztyńskiej grupy ”Kaczki z
nowej paczki”. Od tej pory w skład zespołu wchodzą: Ewa Banach-Cichocka, bracia
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Andrzej i Zbigniew Rojkowie, Stefan Brzozowski, Waldemar Chyliński, Andrzej Brzozowski, Wojciech Sobol, Edward Iwaszczyszyn i Andrzej Swaczyna.12 To właśnie
w „Kaczkach” Stefan i Ewa spotykają się
po raz pierwszy na stopie profesjonalnej.
Natomiast Edward Iwaszczyszyn za kilka
lat będzie współtworzył kabaret „Czyści jak łza”, z którym Czerwony Tulipan
często występuje i współpracuje, między
innymi w Radiu Olsztyn. Przez kilka lat
występów, „Kaczki” zdobyły wiele nagród
i propozycji współpracy z radiem i telewizją. Zawojowały telewizyjny program
„Włączamy Kanał Piąty” i na dobre zadomowiły się w satyrycznych audycjach
radiowej Trójki.13 W 1984 roku pojawiła
się pierwsza i jedyna długogrająca płyta

zespołu „Kaczki z nowej paczki” pod tytułem „Greps”. Została nagrana wspólnie z
grupą „Asocjacja Hagaw”. Szybko pokryła
się złotem (złoty nakład) i do dziś wisi w
salonie Stefana Brzozowskiego.14 Jednak
w roku 1985, jak mówił Stefan w jednym z
wywiadów: „(...) coś pękło. Zaczęło się od
kolaudacji, nie przyjętego do eksploatacji
estradowej programu Prom Kosmiczny.
Nie żałuję jednak tego okresu, bo nauczyłem się myśleć i działać profesjonalnie,
poznałem wiele osobowości estradowych,
zjeździłem kawał Polski.”15 Pęknięcie było
na tyle duże, że przepołowiło zespół. Było
to spowodowane różnymi zapatrywaniami
dotyczącymi repertuaru „Kaczek”. „Mam
trochę inne niż oni spojrzenie na kabaret.
Wolę bardziej intelektualny. Może mniej

popularny, ale ambitniejszy”16 – mówił
Stefan w jednym z wywiadów w „Gazecie
Olsztyńskiej”.
Przyszedł rok 1985 – rok, w którym rozkwitł przepiękny kwiat olsztyńskiej sceny
artystycznej – „Czerwony Tulipan”. Pomysłodawcą i założycielem nowego zespołu
był Stefan, który stwierdził, że po odejściu
(z Ewą) z zespołu „Kaczki z nowej paczki” nadszedł czas na własne, zawodowe
działanie.
Tulipan nie byłby jaskrawo czerwony
bez osoby Ewy Cichockiej. Ewa urodziła
się w Olsztynie, jednak jej rodowód jest
bardziej fantazyjny. Jej matka Janina
urodziła się na Kurpiach, a ojciec Piotr to
rodowity góral ze Starego Sącza.17 Chyba właśnie stąd tyle w niej energii, którą
emanowała już jako dziecko: Określenie
„żywe dziecko” tylko w niewielkiej części
odzwierciedlało temperament małej Ewy.
Jeśli na podwórku coś się działo, Ewa tam
była i wcale nie dlatego, że się działo a
dlatego, że działo się z jej przyczyny.18
Już kiedy była małą dziewczynką, organizowała wspólnie z siostrą i dziećmi
z podwórka przedstawienia teatralne:
Sprzedawaliśmy nawet bilety. Publiczność,
czyli rodzice, przychodzili z krzesełkami,
kupowali bilety i głośno klaskali. Organizowaliśmy także festiwale piosenki. Moja
siostra zawsze była prezenterką.19 W szkole podstawowej uczęszczała na wszystkie
możliwe kółka zainteresowań, na których
między innymi śpiewała i uczyła się deklamowania utworów poetyckich. W szkole średniej, za sprawą nauczycielki wychowania fizycznego, zainteresowała się
tańcem nowoczesnym. Następne dziesięć
lat przetańczyła w zespole tańca „Miraż”.
Następny ważny etap w życiu Ewy to studia na kierunku kulturalno-oświatowym
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. W 1982 roku wyszła za mąż za
Wojciecha Cichockiego. Był on perkusistą
między innymi w znanym w latach osiemdziesiątych zespole „Wały Jagiellońskie”.
Ich małżeństwo było, jak wspomina Ewa,
cudowne acz krótkie.20 Zostało jej po nim
wspomnienie i nazwisko, które doskonale
kontrastuje z jej wizerunkiem scenicznym.
Początek lat 80. to drugi okres świetności
klubu „Niebo”. Charyzmatycznej i posiadającej artystyczną duszę Ewy nie mogło tam zabraknąć. W „Niebie” poznała
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Zbigniewa Rojka, który zaproponował jej
współpracę z zespołem „Kaczki z nowej
paczki”. Skorzystała z tej oferty, jednak
wkrótce zrozumiała, że nie może pogodzić tańca i koncertowania z „Kaczkami”,
musiała więc zrezygnować z jednej pasji.
Wygrała miłość do śpiewania.21 Po dwóch
miesiącach występów do zespołu „Kaczki
z nowej paczki” dołączył Stefan Brzozowski , z którym – po trzech latach działalności – odchodzi z zespołu .
Do przedstawienia „Czerwonego Tulipana” brakuje jeszcze Krystyny Świąteckiej.
Urodziła się ona w Sząbruku jako Krystyna
Anielska, kiedy miała roczek rodzice przeprowadzili się do Olsztyna.22 Swoje dzieciństwo wspomina z sentymentem: Właściwie wychowałam się w „Domu Książki”,
naprzeciwko ratusza. Tata był księgarzem,
mieszkaliśmy w tej samej kamienicy co
sklep. (...) Kiedy przechodzę obok, to niemalże widzę swoją mamę, która macha do
mnie ręką, nawołując „Już późno, chodź
do domu!”23
Krystyna wychowała się na tych samych
podwórkach, co Ewa i Stefan. Edukację
rozpoczęła w Szkole Podstawowej przy
ulicy Pieniężnego. Później było liceum
ogólnokształcące numer 2 w Olsztynie.
Jako jedyna w zespole „Czerwony tulipan”
nie zmieniła koloru włosów. Kiedy była
mała, przezywano ją „ruda”, co bardzo ją
bolało i wprawiało w kompleksy, ale tylko
do czasu kiedy miała 17 lat i poznała młodego artystę Marka Świąteckiego. To on
sprawił, że polubiła swoje kręcone, miedziano-błyszczące włosy.
W liceum nauczyciel fizyki i chemii, Mirosław Dąbrowski założył zespół muzyczny składający się z czterech dziewczyn, a
jedną z nich była Krystyna. Początkowo
występy przed publicznością były dla niej
krępujące: Bałam się sceny. Mówiłam sobie „Ruda, a do tego na scenie? To dopiero skandal!24 Za jej debiut sceniczny
możemy uznać pieśń o wydźwięku patriotycznym pod tytułem „Te bomby lecą
na nasz dom”. Krystyna wspomina: Już
wtedy podobało mi się śpiewać tak zwane
smutasy!25 Po zdaniu matury Krystyna dostała się do Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Olsztynie i ukończyła ją z tytułem magistra wychowania muzycznego. W roku
1976 zaczęła występować ze wspomnianą
już wcześniej olsztyńską grupą „Niebo”.26
W 1981 r. stworzyła własny zespół firmując go swoim imieniem i nazwiskiem.

Odejście Ewy i Stefana z zespołu „Kaczki z nowej paczki” zbiegło się w czasie z
sukcesem jej zespołu na Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”. Stefan bez
wahania zaproponował jej przyłączenie
się do powstającego zespołu. Tak więc w
roku 1985 główny skład „Czerwonego Tulipana” został ustalony.27
„Czerwony Tulipan” istnieje na scenie
już dwadzieścia lat. Przez ten czas skład
zespołu ulegał modyfikacjom. Jest to zrozumiałe przy takim artystycznym przedsięwzięciu, w którym współpracują ze
sobą silne osobowości. Trafnie i z właściwym sobie wdziękiem sytuację tę opisała
Mariola Platte: „Twórcze dyskusje, kłótnie
i pretensje, wymijanie się wzajemnych
oczekiwań, są codziennością w gronie,
gdzie ścierają się indywidualności. Przez
zespół muzyczny towarzyszący wokalistom „Czerwonego Tulipana” przewinęło
się wielu muzyków. Część z nich do dziś
wraca w chwilach nagrań, część odeszła
bezpowrotnie, znajdując swoją stałą pozycję w innych zespołach”.28
Na początku istnienia w skład zespołu „Czerwony Tulipan” wchodzili: Stefan
Brzozowski, Ewa Cichocka i Krystyna
Świątecka, a także Artur Chwała i Mirosław Łukawski – obaj z wcześniejszego
zespołu Krystyny.29 Przez pewien okres
nieformalnym członkiem zespołu była też
Mariola Platte. Jest ona poetką i pisarką,
a jednocześnie autorką wielu tekstów „Tulipana”. To ona napisała teksty utworów:
„Jedyne co mam to złudzenia...”, „Ja zwariuję”, „Płomień” czy też „Wszystko czeka”
i wielu innych. Mariola Platte jest również
autorką programów poetyckich. Między innymi, stworzonego dla „Tulipana” programu „Nas-troje i nie-pokoje”, który został
nagrodzony na Targach Estradowych w
Łodzi w 1988 roku.30 Ten rok należy także
uznać za formalny początek współpracy
Marioli z zespołem Stefana Brzozowskiego. W 1993 roku wydała książeczkę „Jedyne co mam... czyli pięć lat współpracy
z Czerwonym Tulipanem” – jest to jedyna
do tej pory pozycja książkowa o wyżej
wymienionym zespole.
W 1992 roku szeregi kabaretu zasilił
młody, utalentowany muzyk – Andrzej
Czamara. Najbardziej tajemnicza postać
„Tulipana”. Prasa milczy o przeszłości pretulipanowej „Paco de” Czamary, jak nazywają go koledzy artyści. Na gitarze uczył
go pierwszych chwytów ojciec. Później

nastąpiła u młodego Andrzeja fascynacja zespołami takimi jak „The Shadows”.
Następnie (co może trudne do uwierzenia) zaczął grać ciężki rock w zespole w
Mrągowie. Co wpłynęło na kolejną zmianę
granego gatunku muzyki: „Zobaczyłem
jak kolega z osiedla gra na gitarze klasycznej bardzo mi się to spodobało – zapytałem się go gdzie można się tego nauczyć
– powiedział, że w szkole muzycznej. I tak
poszedłem do szkoły muzycznej. Wtedy
zacząłem odchodzić od ciężkiego grania i
spodobała mi się muzyka gitary klasycznej. Z tym kolegą – Waldkiem Śmiałkowskim zacząłem grać na dwie gitarki, duecik taki. Przygrywaliśmy też Ewie Orzech
z Mrągowa.”31 Kolejny etap kształcenia to
szkoła muzyczna drugiego stopnia w Olsztynie, której nie skończył, ale jak sam
podkreśla „(…) dobrze mi szło.”32 Podczas
nauki w Olsztynie mieszkał w akademiku.
Wspomniana Ewa Orzech również. „Ona
wtedy dorabiała w wolnych chwilach w
kawiarni Czerwony Tulipan – w teatrze.
I Stefan molestował ją, żeby mnie ściągnęła, bo chce ze mną pogadać. Trochę to
trwało, (śmiech) ale w końcu przyszedłem
tam. Stefan mnie namówił i zaczęliśmy
grać próby. Najpierw niezobowiązująco
– parę koncercików, jakąś tam płytkę. Z
biegiem czasu jakoś samo się tak stało,
że wsiąkłem po prostu w tą grupę.”33 Z
perspektywy lat trudno jest sobie wyobrazić „Czerwonego Tulipana” bez Czamary. Andrzej dołączył do grupy tuż przed
pierwszymi sukcesami jak to ujął Stefan
Brzozowski: „Trzy lata popracował i na
dziesięciolecie otrzymaliśmy trójząb Neptuna.”34
Warto też wspomnieć o gościach, czyli
o osobach, z którymi zespół występował
na niezliczonych koncertach i przy projektach muzycznych. Artur Andrus jako
konferansjer koncertu „Czerwony Tulipan
i przyjaciele” w Radiowej Trójce powiedział: „Od czasu do czasu występują z tak
zwanymi przyjaciółmi. Tak zwanymi, bo to
nie możliwe, aby w czasach krwiożerczego kapitalizmu mieć aż tylu prawdziwych
przyjaciół.”35
A jednak na liście przyjaciół „Czerwonego Tulipana” jest tak wiele nazwisk, ile
tulipanów w Holandii. W objęciach „Tulipana” gościli między innymi Mirosław
Czyżykiewicz, Grzegorz Turnau, Bogusław Sobczuk, Ewa Orzech, Wiesław Nideraus, Iwona i Arkadiusz Pavlovic, Piotr
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Bałtroczyk, Krzysztof Daukszewicz i Artur
Andrus. Występowały z nimi także takie
zespoły, jak: „Kaczki z nowej paczki”,
„Czyści jak łza”, „Mietek Folk”, „Warmia”,
chór „Bel Canto”, „Grupa MoCarta” i wiele,
wiele innych.
Ciekawą kwestią jest pochodzenie nazwy zespołu. W jednym z wywiadów z
1991, przeprowadzonym ze Stefanem
Brzozowskim i ówczesnym członkiem
zespołu Piotrem Bałtroczykiem, odnajdujemy jej genezę. Otóż, przypomnijmy,
że zespół powstał w 1985 roku. Stan
wojenny się skończył. Polska żyła w dostatku, a zachód był zły i zepsuty – przynajmniej tak pisały wtedy gazety. Pośród
tej idylli wolności słowa powstał kabaret
literacki o wdzięcznej nazwie „Czerwony
Tuli-pan”.36 Stefan Brzozowski wspomina:
„Były to czasy, gdy czuliśmy jak czerwony
pan mocno przytula nas do siebie, stąd
nazwa.37 Przez lata nazwa ewoluowała. W
końcu przyjęła się bez politycznych podtekstów. Jednak nie bez drugiego dna.
Najlepiej to wyjaśnią słowa, które powiedział Stefan Brzozowski dziennikarce,
zapytany o pochodzenie nazwy zespołu:
„Nasza grupa od początku śpiewa o uczu-

ciach, wśród których najważniejsza jest
miłość. Dlatego czerwień – bo to kolor miłości, co zaś się tyczy tulenia , to
chyba nie trzeba wyjaśniać.”38 Tak więc,
interpretacja nazwy przez kilkanaście lat
zmieniła się diametralnie – z politycznej
na prawie prorodzinną.
XII Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy
Poezję” były jednymi z najskromniejszych
w historii tych imprez,39 a mimo to rok
1985 należy uznać za znaczący w dziejach piosenki artystycznej. To właśnie
wtedy rozkwitł cudowny kwiat Olsztyna
– poetycko Czerwony „Tulipan”. Rozkwitł
na gruncie poezji, żywiąc się potrzebami
olsztyniaków, lecz przez dwadzieścia lat
nakarmił wilczy apetyt na poezję wielu
ludzi w różnych zakątkach naszego globu.
Dziś zespół ma na swoim koncie ponad półtora tysiąca koncertów40, wiele
nagród, a także całkiem pokaźną ilość
wydawnictw muzycznych. Do najbardziej
prestiżowych i niezwykłych wyróżnień należy zaliczyć z pewnością nagrodę ZASP-u
za „osobowość sceniczną”, którą w roku
1987 podczas Ogólnopolskich Spotkań
Estradowych „Oset ‘87”, otrzymała Krystyna Świątecka41. A spektakl pod tytułem

„Taniec Życia”, z którym również wystąpiła w tym konkursie, także został wówczas
nagrodzony za muzykę.
W roku 1988 na Ogólnopolskich Targach
Estradowych w Łodzi zespół otrzymał nagrodę za muzykę do spektaklu „Nas-troje i
nie-pokoje”, a Krystyna Świątecka i Stefan
Brzozowski nagrody indywidualne. Z perspektywy lat mogą dziwić nagrody, jakie
przywieźli z Łodzi, a mianowicie kożuch
i futro42, ale należy pamiętać, że były to
trochę inne czasy.
Jednak nie była to jedyna wygrana,
bo oprócz odzieży wierzchniej otrzymali
zdobycz o wiele cenniejszą – zaproszenie
na sesję nagraniową w Polskim Radiu w
Łodzi. W tym samym roku rozpoczęła się
przygoda „Tulipana” z telewizją. Pierwszym programem, który został nagrany
dla telewizji był już wspomniany „Taniec
życia”.43 Rok później Ewa Cichocka na
Ogólnopolskich Spotkaniach Estradowych
„Oset ‘89”, w Rzeszowie, otrzymała nagrodę indywidualną za osobowość artystyczną i szczególnie atrakcyjne wykonawstwo
estradowe.44
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W 1991 roku, od lutego do czerwca w
kawiarni „Staromiejska” w Olsztynie odbywały się cykliczne koncerty „Czerwonego
Tulipana”. Cieszyły się dużą popularnością
wśród olsztyniaków. Konferansjerem tych
spotkań był Piotr Bałtroczyk.45 Również w
tym samym roku, podczas Ogólnopolskich
Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”
w Olsztynie zespół otrzymał nagrodę Programu Trzeciego Polskiego Radia za całokształt działalności artystycznej.46
W następnym roku, a dokładniej od lutego 1992 roku, została otwarta kawiarnia „Czerwony Tulipan”. Mieściła się ona
w gmachu Teatru im. Stefana Jaracza w
Olsztynie.47 Do dziś, chociaż kawiarnia
zmieniła nazwę, możemy zauważyć pozostałości po tamtych czasach, gdyż w foyer teatru w Olsztynie, nad drzwiami cafe
baru, wisi tabliczka z wizerunkiem małego tulipana w kolorze tak bliskim poezji.
Przez pierwsze kilka miesięcy niedzielne
występy „Tulipana” odbywały się w Sali
przy Scenie Kameralnej Teatru im. Stefana Jaracza. Jednak od października muzycy występowali w swojej kawiarni. Tak
wspomina ten okres Mariola Platte: Codziennymi bywalcami lokalu została młodzież, która polubiła specyficzny nastrój.
Po pewnym czasie przy stolikach pojawiać
się zaczęły gitary. Często pobyt w „Czerwonym Tulipanie” kończył się wspólnym
śpiewem.48
Ukoronowaniem 10-letniej pracy twórczej zespołu było przyznanie GRAND
PRIX, czyli „Trójzębu Neptuna”, na jubileuszowym XXV Festiwalu Artystycznym
Młodzieży Akademickiej „FAMA ’95” oraz
uznanie zespołu „Czerwony Tulipan” za
wydarzenie artystyczne festiwalu.49 Na
dziesiątą rocznicę zespół przygotował
też jubileuszową kasetę „Numery”.50 Z
kolei rok później grupa wydała „Jedyne
co mam”. Był to pierwszy kompakt zespołu.51
Sukcesy na festiwalu w Świnoujściu
miały daleko idące skutki. Już na następnej „FAMIE” „Czerwony Tulipan” był
pomysłodawcą, reżyserem i jednym z
wykonawców koncertu inauguracyjnego
„FAMA ‘96” transmitowanego na żywo
przez drugi program Telewizji Polskiej
oraz retransmitowanego przez TV Polonię.52 Kilka miesięcy później powstała
nowa płyta „Erotycznie”, na której większość tekstów jest autorstwa Jerzego Ignaciuka.53

Kolejny srebrzysty krążek z muzyką
przepojoną Olsztynem ujrzał światło
dzienne w 2000 roku – była to płyta „A
jednak po nas coś zostanie…”. Również w
tymże roku odbyło się tournee zespołu
po Francji.54 W roku 2001 w „Złotej kolekcji” firmy Pomaton EMI wydano wybór
przebojów „Czerwonego Tulipana” pod
tytułem „Ja zwariuję”.55 Również w tym
roku zespół udowodnił swoją wszechstronność nagrywając płytę z kolędami,
wspólnie z chórem „Bel Canto”.56
Dla „Czerwonego Tulipana”, zespołu
pochodzącego z Olsztyna, ważne były
obchody sześćsetpięćdziesięciolecia miasta. 2003 rok zaowocował wieloma chwilami radości i sukcesami, jakie odniósł
zespół. Jednym z nich była XV Nagroda
imienia Biskupa Ignacego Krasickiego dla
Stefana Brzozowskiego.57 Ośmioosobowa
Kapituła co roku przyznaje ją artystom
i naukowcom z regionu Warmii i Mazur,
którzy wyróżnili się konkretnym dziełem
lub na trwałe wpisali twórczością w historię regionu. Wcześniej otrzymali ją między innymi: Lucjan Czubie (1991), Hieronim Skurpski (1993), ks. Jerzy Steckiewicz
(1994), Stefan Połom (1995), Ryszard
Czerwiński (1996), Krzysztof Daukszewicz (1998), Jerzy Ignaciuk (2000) i Stanisław Piechocki (2002).58 W 2003 roku
kapituła przyznała ją własnie Stefanowi
Brzozowskiemu „za kompozytorski talent
i muzyczne osiągnięcia oraz prowadzenie
niebiańskiego wprost kabaretu „Czerwony Tulipan”.59 Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w maju. Czemu ta nagroda jest tak ważna dla zespołu i samego
nagrodzonego? Najlepiej wyjaśnił to jej
laureat: „Uważam, że najtrudniej zostać
dostrzeżonym na własnym podwórku. To
wyróżnienie zaprzecza regule. Zawsze
uważałem, że najważniejsza jest akceptacja ziomków. Przez długi czas mieliśmy
problemy z lokalną akceptacją. Łatwiej
nam było w innej części Polski, a nawet
na świecie. Trudno uznać, że artysta to
ten z siatką na mleko, lub stojący z nami
w kolejce. Szukamy autorytetów poza zasięgiem, nie dostrzegając własnych. Dlatego ta nagroda jest najwartościowsza ze
wszystkich, które otrzymałem.”60
Kolejnym miłym akcentem było znalezienie się Stefana Brzozowskiego w
pierwszej dziesiątce plebiscytu „Najpopularniejszy Olsztynianin 650-lecia”. Trzeba
przyznać, że znalazł się w wyborowym

towarzystwie. Obok założyciela „Tulipana” wybrani zostali, między innymi: Marian Bublewicz, Maria Zientara-Malewska
i zwycięzca plebiscytu ks. Tadeusz Borkowski.61 Przy okazji tej nagrody Stefan
zaakcentował swą radość stwierdzeniem:
„Olsztyn odwdzięczył moje uczucia”.62
W 2003 roku, również z okazji urodzin
miasta, „Czerwony Tulipan” wystąpił u
naszych sąsiadów z północy – w Kaliningradzie. Tak o występie opowiada Ewa
Cichocka: „W Kaliningradzie byliśmy po
raz pierwszy, dlatego pewnie tak duże
wrażenie. To, co najbardziej utkwiło nam
w pamięci, to reakcja rosyjskiej publiczności. (…) już na pierwszy rzut oka widać,
że Rosjanie chcą słuchać polskich piosenek.”63
„Czerwony Tulipan” jest jedynym zespołem w Polsce, który w 2003 roku wydał cztery płyty. Udało się to między innymi dzięki dotacji miasta. Na promocję
nagrań zespołu władze Olsztyna przeznaczyły dwadzieścia tysięcy złotych.64 Było
to związane z obchodami 650-lecia miasta. Powstało trzypłytowe wydawnictwo
o tytule „Trzy kolory”, a kilka miesięcy
później wyszła płyta „Stefan: Olsztyn kocham”. Na zestaw trójkolorowy składają
się płyty, z których każda jest sygnowana
przez innego z członków zespołu. Płyta
czerwona, pod tytułem „Ewa”, zawiera utwory kabaretowe, zupełnie nowe,
jak i także te z początków działalności
kabaretu. Drugi dysk, w kolorach bieli
– to „Czamara”, instrumentalne wersje
najbardziej znanych utworów „Tulipana”.
Podstawowym instrumentarium były dwie
gitary – pierwsza, oczywiście Andrzeja
Czamary i druga – wyjątkowo akompaniująca – Stefana Brzozowskiego. Trzecia
płyta jest czarna. Jest to cyfrowo remasterowana wersja nagrań pochodzących
z niezwykle udanego programu Krystyny
Świąteckiej pod tytułem „Taniec życia”.
Czwarta płyta wydana w 2003 roku to
„Stefan: Olsztyn kocham”, która zawiera
szesnaście piosenek o Olsztynie. Między
innymi tytułową „Olsztyn kocham”, dość
nietypowe wydawnictwo i jedyne w skali
naszego kraju. Utwory składające się na
tę płytę zostały skomponowane właśnie
na tę okazję. Każdy z nich opowiada o
kawałku Olsztyna – o ulicy, budynku czy
też o jego mieszkańcu.
Do dużych osiągnięć grupy należy zaliczyć otrzymanie nagrody „Osobowość
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Roku Warmii i Mazur 2003” przyznawanej
przez Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu.
Stanowiła ona niejako ukoronowanie pracowitego dla muzyków jubileuszu miasta.
Nagrody zostały wręczone na wystawnej
gali w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2004 roku.65
Natomiast rok 2005 był rokiem
okrągłych urodzin kabaretu. W wielu miejscach w kraju odbyły się „koncerty urodzinowe”. Między innymi na
Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy
Poezję” w Olsztynie Czerwony Tulipan
miał koncert pod tytułem „20 lat zespołu CZERWONY TULIPAN – czyli podróż w sen’s”.66 Równocześnie jest to
nazwa jubileuszowego programu grupy,
z którym występowała między innymi
w: warszawskiej Harendzie, gdyńskim
Uchu, na Bieszczadzkich Aniołach w
Wetlinie oraz dwukrotnie w Olsztynie.67
Jednakże wpisy na stronie internetowej
zespołu unaoczniają, że w roku 2005 koncertów, na których świętowano jubileusz
było ponad kilkanaście w całej Polsce.
Jubileuszową pełnoletniość zespołu żartobliwie podsumował Stefan Brzozowski:
jego zdaniem zespół może już pić wódkę
za swoje zdrowie.68
Jakie będzie dalsze życie „Czerwonego
Tulipana”? Jedno jest pewne, ten wyjątkowy zespół nie tylko żartuje sobie z
ludzkich wad i niedoskonałości, ale też z
mijającego czasu. Doskonale widać to na
koncertach – ciągle młoda publiczność
wsłuchuje się w muzykę nieustająco
kwitnącego „Tulipana”.
Maciej Szymanek
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i niezdrowe zdrowe tendencje jak najszybciej skończyć
ze sobą i światem zamyka oczy nie widzi patrzy
w bok winda zawieszona na sznurze ona pisze o
sobie a właściwie komu wiersz nosi tytuł winda tak

Robert Kasprzycki

chciałbym wejść w głąb szybu czemu dlaczego co
każe jej wznosić się i opadać nie moja wina nie
jej winda że tak nie potrafimy wybrać odpowiedniego
piętra

Winda I

		

Jest moja własna bo taka jak ja

Winda III

kiedy chcę schodzimy w dół
kiedy nie niesie mnie w górę
zatrzymuje się na każde żądanie
na dowolnych

Zjeżdżamy w głąb szybu

piętrach i stopniach

złote latarki na czole znaczą drogę

abstrakcji

kopalnia szychta sztygar szatnia
zjeżdżamy w głąb szybu

Moja winda klaustrofobiczna klatka
z żarówką dawno przepaloną mrokiem

W mroku wibruje struga światła

są tutaj tylko dwa guziki

już jesteśmy na dole

góra

rąbiemy węgiel czernimy ręce

dół

jest tylko węglowość świata

góra

podobno diament jest stuprocentowym

dół

węglszczyzną ten ma dobrze ale
my tutaj dolnicy górnicy chcemy wracać

nie ma guzika z napisem
alarm

gdzie jest ona wysłanniczka innych
światów skrzypiąca w szybie jak

po co mi alarm

malowane mrozem paprocie

przecież i tak
nikt się nie pojawi

wjeżdżamy na górę		

lub pośni

nie ma nic prócz czerni
czarne są podniebienia

winda jest przecież taka
jak ja

i wyściółki naszych powiek

nie ma drzwi
		

Winda VI
Winda II

Tak oto dotarłem na szczyt
łożyska cofnąłem się w

Ona pisze o sobie wiersz dobre sobie albo złe sobie bo
z wierszami to różnie bywa ona ma siedemnaście lat

przedświaty patrzę z wysoka
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pan klepie mnie po plecach
czule obejmuje mówi nie martw

Miasto które mnie ocali piekło przyjdzie pod mój dom		

się wszystko skończyło już spokój

Las wygląda jeszcze czarniej czarne ognie znów się śnią		
Kiedy będę musiał odejść kiedy przyjdzie na mnie czas		

windą wjechałem na szczyt ominąłem

W dół pojadę windą w dół pojadę windą			

tamto piętro nieprzypadkiem
całkiem potrzebnie i bez sensu

Oni wiedzieli że to mnie oddała cała cały świat
Zimną pobudką gdzieś na dnie bo pierwszy śnieg już spadł

całe to anamnesis jak plótł Platon

Sekretna miłość której brak bo słów zabrakło nam

polega na wymazaniu gumą śladów

Tak dawno tak daleko stąd

na wiedzy popartej faktami i fikcją
pamiętam
kochałem kiedyś przebłysk dumy
skrzep ognia szept sznura
nade mną

Jazz Rock Cafe
Smród tytoniu. Brzęk szklanek. Przekleństw bełkot łzawy.

wracałem do nieba

Smar zmęczenia. Dur piwny. Nadmiar dekadencji.

wracałem do piekła

Miejsce spotkań. Tradycja. Kolor letniej kawy.

trafiłem do czyśćca

Średniość myśli i wrażeń. Czkawka niepamięci.

szkoda tylko że

Każdy ma jakieś problemy

			

to nie my toniemy

żywcem

ani jazz ani rock ani cafe
smarkowata zieloność szkła

Winda VII
Idę przez opuszczony park tak gorzko pachnie świt			
Powiedz jak długo możesz trwać melodio która brzmisz		
O czym mam śpiewać kiedy nikt nie słyszy sensu słów 		
Dokąd mam iść gdy sensu brak				
Żegnam cię miasto twoje łzy na bruku lekko lśnią		
Mogę mogłem odejść kiedy ty trzymałaś moją dłoń 		
Zielone liście które czas zamienił w szary deszcz		
Krótkiego filmu pierwszy kadr tak nieskończony jest		
Idę przez ciemność i już nikt nie rozpozna mnie
Biegną po śniegu krótkie dni i noce ciągną się
Pod moją skórą płynie czas jak rzeki ciemny nurt
Melodia cicho wsiąka w brzask
Czemu tak cicho wołasz mnie stoję w świetle gwiazd
I czemu oddech tak się rwie wolniej płynie czas
Czarnym pociągiem w czarny las z chorągiewką snów
Znowu pojadę jeszcze raz by znaleźć ciebie znów

Wolność kurwa. Sztandary. Symbol nami rządził.
Teraz mniejsze zło pyszczek odchudzony nadyma
Odkąd Herr Schmidt opuścił mury miasta jak trądzik
Kraków topi się w słońcu i nieświeżych słoninach.
Każdy ma jakieś problemy
to nie my toniemy
ani jazz ani rock ani cafe
smarkowata zieloność szkła
Mitologgia. Sutener mieszka w suterenie.
Młodość. Modność. Gównianość. Życiowości bezguście.
Nie ma okna. Na światek wykopany jest lufcik.
Mikrofony i bełkot wieprzkowatych artystków.
Każdy ma jakieś problemy
to nie my toniemy
ani jazz ani rock ani cafe
smarkowata zieloność szkła
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Marta Marczuk

SAMOTNA TR ĄBK A
czyli o muzyce Milesa Davisa
do filmu „Windą na szafot”

„Pokazałem mu film tylko dwa razy” – Louis Malle nie mógł
długo ochłonąć po niezwykłym doświadczeniu jakim była
współpraca z Milesem Davisem – legendą jazzu.
W 1958 roku Louis Malle nakręcił film
„Windą na szafot” z piękną Jeanne Moreau w roli głównej. Sam reżyser był entuzjastą jazzu, więc namowa nie trwała
długo. Artystów poznała ze sobą Juliette Greco. Wszystko wydarzyło się nagle
i szybko. Pozostał film, który na pewno
byłby zupełnie inny, gdyby nie ta właśnie
muzyka.
Pisanie muzyki do filmu zajęło Davisowi jedną noc. Razem z grupą francuskich
muzyków w składzie: Pierre Michelot na
basie, Kenny Clarke na perkusji, Barney
Wilen na tenorze i Rene Urtreger na pianinie zamknęli się do godziny piątej nad
ranem w starym, posępnym gmachu, co
miało podobno „dodać atmosfery”. Co
jest bowiem najbardziej zdumiewające w
tym artystycznym „spotkaniu” to fakt, że
muzyka była od początku do końca zaimprowizowana. Tymczasem artyści osiągnęli to, co udaje się, wbrew pozorom,
niewielu tylko twórcom. Muzyka spaja
bowiem akcję filmu, spaja się z samym
filmem, a jednocześnie zachowuje swoją
autonomię, bawi się znaczeniami i nie jest
prostym rozwiązaniem w stylu: jak smutek - to skrzypce itp. Chwilami sprawia
nawet wrażenie niezsynchronizowanej z
akcją, z rytmem filmu, ale konsekwentnie buduje aurę – nasuwa interpretację,
że oto w tym migoczącym światłami,
pięknym mieście coś jednak nie funkcjonuje tak jak należy...

Spójrzmy bowiem surowym okiem na
akcję filmu. Nieszczęśliwa żona, bogaty
i wpływowy mąż i oczywiście „ten trzeci” – kochanek. Misternie zaplanowana
zbrodnia, dokładny plan. Jeden szczegół, jeden błąd psuje jednak szyki kochankom. Historia trywialna, a jej rozwój
wręcz absurdalny – uciekający z miejsca
zbrodni kochanek utkwi na całą noc w
tytułowej windzie. Ironię w ich nieszczęściu przypieczętuje incydent z dwojgiem
młodych, nieroztropnych ludzi, którzy wikłają się w inną zbrodnię, tyle że wykorzystują w niej samochód i rzeczy osobiste Taverniera (kochanek). Kochankowie
zostają schwytani, a ich zbrodnia wychodzi na jaw.
Wniosek z historii wydaje się prosty jak
i sama opowieść – zbrodnia nie popłaca, a nad złym czynem wisi fatum. Ale
jeszcze raz sprawdza się teoria, że to
co proste, potrafi posiadać wiele uroku,
a także wnieść niepokój w nasz odbiór
nastawiony na prosty podział czarne-białe, dobro-zło. Bez zawiłych intryg, za to z
konsekwentnie budowanym nastrojem.
W tym wypadku, głównym elementem
mrocznej atmosfery jest właśnie muzyka
Milesa Davisa. Scenom, które najbardziej
zapadają w pamięć, towarzyszy refleksyjny dźwięk jego trąbki. Muzyk wykorzystuje to, o czym wielu innych twórców
zapomina - ciszę. Wie, kiedy zamilknąć,
ukryć się w cieniu paryskich ulic, po któ-

rych wędruje bohaterka, by nagle rozbrzmieć wraz ze światłem neonu. Utwór
„Générique” towarzyszy Florence (J. Moreau) podczas nocnym poszukiwań Juliena Taverniera – widzimy Paryż, który nie
przypomina tego z namiętnie wykrzykiwanych sloganów. Jest mroczny, ciemny i
przede wszystkim emanuje z niego pustka – jest „samotnią” mimo zatłoczonych
barów i knajpek. Neony błyskają, szkło
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się tłucze, Florence błąka się po nocnych
lokalach bez skutku – nikt ze stałych bywalców nie widział Taverniera. To mogła
być po prostu nudna scena. Tymczasem
przynosi na myśl znak naszych czasów
– samotność. Dźwięk trąbki – silny, wyrazisty, ale nie nazbyt agresywny – jest
jak natrętny ból, tęsknota, która nie daje
o sobie zapomnieć. Wyłania się powoli –
jakby z cienia zza rogu ulicy i tam też się
oddala, staje się towarzyszem bohaterki.
Dla widza otwiera on nowy wymiar interpretacji – banalna wręcz historia staje
się tragiczną opowieścią o tęsknocie za
uczuciem, za czymś trwałym i pięknym,
za bliskim człowiekiem.
Dwa wątki filmu „Windą na szafot” przeplatają się, a każdy z nich posiada własny motyw muzyczny. Historia Florence i
Taverniera opowiedziana jest za pomocą
przejmującego dźwięku trąbki – chwilami zahaczającego nawet o melancholię,
korespondującego ze światłocieniami
czarno-białych zdjęć. Muzyk kładzie nacisk na jeden ton, parę nut zaledwie i
osiąga dzięki temu mistrzowski efekt.
Gdy bohaterka wychodzi z jasnego lokalu
na ciemną ulicę w towarzystwie jedynie
mrocznych myśli, wpadamy razem z nią
w wir ulicy, w jej rytm. Neon „Kronenbourg” błyska, a wtóruje mu niczym echo
rytm basu – czyżby echo tym razem bicia
jej serca? Kolejno rozbrzmiewają trąbka
i pianino – od szeptu po pełny dźwięk.
Tak jak ponura myśl – od zwątpienia po
rozpacz, desperację.
Podobny motyw towarzyszy Tavernierowi – stanowi on ekwiwalent wewnętrznego monologu bohaterów, a także pod-

kreśla więź, która ich łączy. Koniec historii
wciąż jest przed nami, lecz my już znamy
jej finał. Wybrzmiewa on zbyt dobitnie,
by nie dało się go nie zauważyć. Zwłaszcza w kontraście do motywu muzycznego
pary nieroztropnych nastolatków. Ostry
saksofon, szybka, rytmiczna perkusja
– niczym gniewna, szalona młodość,
która nie chce słyszeć o odpowiedzialności. Ostrzejsze tony pojawiają się także
w wątku uwięzionego w windzie Taverniera. Gdy napięcie rośnie, wzmaga się
dźwięk perkusji – jak krew pulsująca coraz szybciej w żyłach. Zanika on jednak,
ginie w ciszy gdy niebezpieczeństwo mija
– bohater zostaje sam na sam z ciszą, z
pustką. Jeśli widz liczył na zawiłą i pełną
zwrotów akcję, będzie czuł się zawiedziony. Film Louisa Malle’a jest nawiązaniem
do filmu czarnego, ale nie jego wiernym
odbiciem. Coś niepokoi w tej opowieści...
Coś wibruje między wierszami i zastępuje tak oczekiwany suspens. Historia
romansu Florence i Taverniera posiada
z góry napisane zakończenie. Ironia panuje nad wszystkim w warstwie fabularnej – szczęśliwy koniec był tak blisko i
został zdławiony przez jeden szczegół,
jedno niedopatrzenie (Tavernier zostawił
linę na balkonie ofiary). Ogólna wymowa
filmu nie jest jednak okrutna i ironiczna
w swych sądach dla pary kochanków.
Ostatnia scena filmu ma miejsce w laboratorium fotograficznym – zdjęcia Florence i Taverniera, gdy byli razem szczęśliwi,
trafiają w ręce policji. Dla prowadzącego
śledztwo są dowodem ich winy, są motywem zbrodni. Dla bohaterki są czymś
więcej – są motywem życia. Uświadomi-

my to sobie w chwili, gdy na tle jej nieruchomo zawieszonego w przeszłość wzroku rozbrzmi smutny ton trąbki.
Film Louisa Malle’a – czarno-biały, z intrygą kryminalną, piękną femme fatale i
wysmakowanymi zdjęciami mieści się w
tzw. stylu lat 50. M.in. czarne filmy, z których czerpie, nazywane były „kinem stylu
zerowego”. Muzyka była w nich „przezroczysta” – wtórowała akcji i była jej dokładną ilustracją.
Muzyka Milesa Davisa czerpie z filmu,
ale toczy się jakby własnym rytmem, jest
refleksją, której impulsem była historia
zbrodni kochanków. Z pozoru typowa intryga kryminalna zyskuje ciężki ładunek
- wymiar egzystencjalny. Muzyka w tym
przypadku nie jest ilustracją. Opuszcza
czasami bohaterów by skierować nasze
myśli na inny tor. Z całego filmu w pamięć zapada przede wszystkim scena,
gdy Florence idzie samotnie w nocy ulicą
Paryża, z przejmującym dźwiękiem trąbki Davisa jako jedynym towarzyszem.
Powstaje w nas wrażenie, jakby właśnie
opuściła klub jazzowy, w którym odbywał się wieczorny koncert i wyniosła parę
dźwięków ze sobą. Światła neonów, jazz
– oto zmieniający się z minuty na minutę
Paryż. Nawet sama muzyka stanowi preludium do nowego stylu w jazzie - tzw.
modal jazz, którego symbolem stanie się
potem płyta Davisa „Kind of blue”. Tymczasem pozostaje coś, czego się nie da
ukryć „nowościami” – odwieczny problem historii starych jak świat. Samotność.
Jak napisał jeden z krytyków – usłyszycie jedną z najbardziej samotnych trąbek.
Posłuchajcie i popłaczcie.
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Michał Łanuszka

Hans Zimmer: „Kod da Vinci”,
czyli gdyby nie muzyk a...
Rozpoczynając rozważania na temat „Kodu da Vinci” pragnę
wyrazić swe przeświadczenie, że jeśli by urządzić konkurs na
najnudniejszy film Rona Howarda – to ten otrzymałby Gand
Prix i parę innych wyróżnień specjalnych (w tym, bez wątpienia, znalazłaby się nagroda za drewniane aktorstwo dla Toma
Hanksa).
Początek, przyznaję, dość brutalny, ale
wychodzę z założenia, że nawet najgorsza
prawda jest cenniejsza niż najpiękniejsze
kłamstwo...
„Kod da Vinci” („Da Vinci Code”, reż. Ron
Howard), to film opowiadający o losach
światowej sławy historyka i badacza symboli, profesora Roberta Langdona (Tom
Hanks). Podczas swojego wykładu na jednej z paryskich uczelni zostaje wezwany
do muzeum Luwru, gdzie, jak się okazuje,
miało miejsce tajemnicze morderstwo.
Jego ofiarą jest kustosz muzeum, Jacques

Saunière, który przed śmiercią pozostawił
jako trop kilka zawoalowanych wskazówek
i symboli. Podejrzewany o dokonanie tej
zbrodni zostaje Langdon, którego własne bezpieczeństwo wisi teraz na włosku.
Z pomocą młodej agentki policji, Sophie
Neveu (Audrey Tautou), specjalizującej się
w kodach i szyfrach (prywatnie wnuczki
nieboszczyka Saurniere’a) – profesor podejmuje próbę rozwikłania zagadki, której
kluczowe elementy kryją się w najsławniejszych obrazach mistrza Leonarda Da
Vinci. Trop wiedzie do tajnego stowarzyszenia, którego zadaniem od wieków jest
ochrona starożytnej tajemnicy, sięgającej
swoimi korzeniami dwa tysiące lat wstecz.
Duet Langdon-Neveu rusza zatem tropem
poszukiwań, który wiedzie przez Paryż,
Londyn i Szkocję. Po drodze udaje im się
stopniowo łamać kolejne kody, przybliżające dwójkę bohaterów do ujawnienia
głęboko skrywanej od wieków tajemnicy
– tajemnicy Świętego Graala. Którą oczywiście udaje się na końcu rozwiązać, jakże
by inaczej! I zaginiony Święty Graal (czyli
sarkofag z ciałem Marii Magdaleny, która
- nota bene - była rzekomo żoną samego...Chrystusa), zostaje odnaleziony. Uff,
przyznam że już samo streszczenie tego
„arcydzieła“ kinematografii jest bardzo
męczące…

Treść filmu została oparta na bestsellerowej powieści autorstwa Dana Browna,
pod tym samym tytułem. Tyle, że zdaję
sobie sprawę, iż termin „powieść” w przypadku tego „dzieła”, gdy się ma w pamięci
choćby „Mistrza i Małgorzatę”, czy „Trzech
muszkieterów” - wydaje się pewnym nadużyciem. Książka jest po prostu słaba i
nie ma zbytniego sensu rozpisywanie się,
dlaczego. Nie raz się już jednak w historii
kina zdarzało, że słabszy pierwowzór literacki otrzymywał na ekranie postać niezapomnianą, jak było choćby z „Milczeniem
Owiec” Johnatana Demma. W tym przypadku, niestety, twórcy filmu zdecydowali
się być wierni do granic możliwości historii, jaka wyszła spod pióra Dana Browna.
I tak jak książka jest do bólu nudna i nieciekawa, tak i w przypadku ekranizacji
uczucie nudy jest dominujące. A to – jeśli
chodzi o filmu – jest grzechem śmiertelnym, niewybaczalnym i niepodlegającym
przedawnieniu.
Na tym właściwie można by zakończyć
rozważania związane z „Kodem da Vinci”.
Ja jednak postaram się skupić uwagę na
nielicznych, acz istniejących pozytywnych
stronach filmu Howarda. Po pierwsze:
zdjęcia. Operator Salvatore Totino, wykonał pracę fantastyczną! Jego wizja „Kodu
da Vinci” jest przede wszystkim niezwykle
współczesna (przyznam, że nie widziałem
jeszcze filmu obrazowanego w ten sposób). Są momenty, w których dynamiczne
zdjęcia i montaż aż kłócą się ze ślimaczącą się historią, opowiadaną na ekranie. Totino zastosował również bardzo
ciekawy pomysł do zobrazowania retrospekcji bohaterów – widzimy je poprzez
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„zamazany” filtr, w którym dodatkowo
kolory są wybledzone, przy jednoczesnym
wzmocnieniu odcienia czerwieni, co daje
bardzo oryginalny i mocny efekt. W tym
momencie można wysnuć nieco złośliwy,
acz wydaje się prawdziwy wniosek: Salvatore Totino jest Włochem, Europejczykiem, nie Amerykaninem. Podobnie jak
człowiek odpowiedzialny za inny pozytyw,
jaki odnalazłem w „Kodzie da Vinci”.
Po drugie: rola Iana McKellena. Aktor,
znany przede wszystkim z roli Gandalfa w
filmie „Władca Pierścieni” – i tym razem
udowodnił, że pozostając na uboczu aktorskiego, hollywoodzkiego światka, można w filmie, który nie przynosi zbytniego
potencjału i nie bardzo pozwala na „rozwinięcie skrzydeł” (poprzez bezkompromisową sztywność scenariusza) stworzyć
charakter przejmujący z jednej strony i
zagadkowy z drugiej. Postać wykreowana
przez McKellena (kaleki starzec i dziwak,

pochłonięty bez reszty poszukiwaniami Świętego Graala, Leigh Teabing), jest
właściwie jedynym prawdziwie żywym
organizmem pośród całej plejady postaci
sztucznych i plastikowych, które przechadzając się przed kamerą, recytując swoje
kwestie.
I po trzecie: przepiękna ścieżka dźwiękowa, której autorem jest nikt inny, jak
kolejny człowiek urodzony i wychowany
na Starym Kontynencie...
Hans Zimmer, po kilku latach muzycznych poszukiwań i mniej lub bardziej udanych eksperymentów muzycznych, komponując swoją muzyką czy to do filmów
mniej znanych i mniej popularnych, czy
wdając się w niezbyt obfitą w pozytywne
skutki współpracę z innymi kompozytorami (film „Batman: Początek”, posiadający
właściwie „nijaką” muzykę autorstwa Zimmera i Jamesa Newtona-Howarda, muzykę, która posiada ledwie znamiona stylu

jednego i drugiego kompozytora), które to
poszukiwania i eksperymenty rozpoczął
na przełomie wieków, w roku 2006, swoją
ścieżką dźwiękową do filmu „Kod da Vinci” powrócił na usta wszystkich w wielkim
stylu. Co ciekawe, wobec niezbyt wygórowanego poziomu samego filmu, muzyka
stanowi jego niewątpliwy atut, a razem ze
zdjęciami i kreacją Iana McKellena są to
właściwie jedyne tego filmu atuty. Dodatkowo, muzyka ta sprawdza się doskonale
słuchana autonomicznie, niezależnie od
obrazu i może śmiało konkurować z pisanymi współcześnie przez kompozytorów
„poważnych”, utworami klasycznymi.
„Kod da Vinci” w swoich założeniach
aspirował do miana thrillera, gatunku, który winien trzymać w napięciu od pierwszej
do ostatniej minuty, i wytworzyć w widzu
wrażenie grozy, strachu i tajemnicy. Film
oczywiście, co już zostało wspomniane,
żadnego z tych warunków nie spełnił,
niemniej jednak, zostały one na pewno
przedstawione Hansowi Zimmerowi. Muzyka zatem, winna współtworzyć ów specyficzny klimat, jaki winien towarzyszyć
thrillerowi. Jednak w przypadku „Kodu
da Vinci” muzyka go nie współtworzy,
lecz tworzy, dając kolejny w przypadku
Zimmera dowód niezwykłego kunsztu i
wyczucia kompozytora. Patrząc obiektywnie, Zimmer zdecydował się nie podporządkować do końca obrazowi (być może
pozostał wierny teoretycznym założeniom
reżysera), ale gdyby tak się stało – w
filmie Rona Howarda próżno by szukać
wspomnianych wyżej czynników, których
obecność kształtuje gatunek filmowy, do
jakiego „Kod da Vinci” aspirował. A tak
przynajmniej mamy ich namiastkę (muzyka jest wszak tylko jedną z wielu płaszczyzn tworzących dzieło filmowe), ukrytą
pomiędzy nutami skomponowanymi przez
niemieckiego kompozytora.
Hans Zimmer stworzył niezwykle poruszającą i głęboką partyturę, utrzymaną w
sakralnej stylistyce, z wieloma charakterystycznymi dla siebie elementami. Mamy tu
potężną orkiestrę z uwypukloną sekcją instrumentów smyczkowych i elektronicznie
pogłębionymi basami oraz delikatny chór
mieszany. Zespół wykonuje mistyczne tematy o klasycznej, albo wręcz kościelnej,
średniowiecznej harmonice, często oparte
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na ewolucjonizmie motywicznym. Całość
jest bardzo ekspresyjna i posiada niezwykły klimat tajemniczości, niepokoju; ma
również nastrój smutku, przygnębienia,
czasem nawet bólu.
Album otwierają delikatne, ale budzące
niepokój dźwięki chóru, skrzypiec i kontrabasów składające się na motyw, który przewija się przez większość utworów.
W filmie słychać go wtedy, kiedy pojawia
się zakonnik – przestępca Sylas, mnich
–żołnierz wykonujący „mokrą robotę” dla
organizacji Opus Dei. Dzięki temu motywowi mordercze spojrzenie albinosa budzi
prawdziwą grozę. Po jego wybrzmieniu
następują tajemnicze, jakby zapowiadające niesamowite wydarzenia dźwięki
smyczków, wprowadzające do zimnego,
przeszywającego współbrzmienia chóru
i syntezatorów. Dołączają się do niego
smyczki i orkiestra, wykonująca mrożącą
krew w żyłach, wznoszącą progresję akordową. Nastrój ulega zmianie – słyszymy
liryczny motyw fortepianu i oboju, po którym wchodzi jeden z głównych tematów
dzieła, wykonywany przez całą orkiestrę
symfoniczną, z wyrazistą partią smyczków. Jest przepełniony nadzieją, która
narasta z jego każdym kolejnym współbrzmieniem. Według mnie temat najlepiej
prezentuje się w utworze „Chevaliers de
Sangreal”, nawiasem mówiąc znakomicie
oddziaływującym w filmie. Tam ewolucja
jest najbardziej stopniowa – harmonia
narasta z pewnym powstrzymaniem, na
co wpływ mają schodzące w dół partie
skrzypiec i głębokie, donośne motywy
instrumentów dętych blaszanych – a to
skutkuje potężną, chwytającą za serce
kulminacją, która swą mocą wdziera się w
najdalsze zakątki ludzkiej percepcji. Utwór
ten uważam za jeden z najlepszych nie
tylko w ścieżce dźwiękowej „Kodu da Vinci”, ale i ze wszystkich kompozycji Hansa
Zimmera ostatnich lat. To właśnie „Chevaliers de Sangreal” stanowić może muzyczne podsumowanie całego dotychczasowego dorobku muzycznego kompozytora.
Jest tu wszystko to, co znalazło miejsce
w świadomości i wrażliwości Zimmera. To
właśnie ten, trwający nieco ponad cztery
minuty utwór jest kwintesencją zimmerowskiej, europejskiej elegancji i amerykańskiego rozmachu. Co ciekawe, fragment ten jest tak niezwykle intensywny
w swojej wymowie, że nie tylko już sama
jego obecność podnosi wartość „Kodu da

Vinci” i doskonale sprawdza się jako utwór
autonomiczny. Ale wykorzystany nawet w
filmie dokumentalnym, na przykład o hodowli kurczaków – sprawdził by się doskonale i stanowił o wartości takiegoż dzieła.
Wróćmy jednak do pozostałych fragmentów ścieżki dźwiękowej, do „Dies Mercurii i Martius”. Kiedy opisany wcześniej, a
pojawiający się również tutaj temat cichnie i wydaje się, że muzyka już nie zmieni
charakteru, nagle wybucha niezwykle ekspresyjna, ostra i zdecydowana sekcja instrumentów smyczkowych. Efekt jest niesamowity! Motyw brzmi niczym manifest i
działa na słuchacza porażająco. Warto dodać, że utrzymany został w harmonice łudząco podobnej do tej znanej z twórczości
współczesnego kompozytora muzyki poważnej – Aavo Parta. Ale to nie koniec. Po
krótkim wyciszeniu wpływa wylewny, niezwykle poruszający temat orkiestry symfonicznej i chóru, który kończy utwór. Niesie
on ze sobą takie emocje jak żal, smutek
czy prośba, a ich nasycenie jest tak intensywne, że jeszcze na długo pozostaje w
świadomości słuchacza. Bardzo oryginalnie
prezentuje się również „Beneath Alrischa”
oparty na krótkich, szybkich motywach
sekcji smyczkowej o zróżnicowanej artykulacji, często przerywanych długimi pauzami

budującymi napięcie. Słuchając go można
odnieść wrażenie, jakby skrzypce, altówki,
wiolonczele i kontrabasy a także kotły rozmawiały ze sobą i obmyślały jakiś diabelski plan, tworząc niezwykle fascynującą i
frapującą mieszankę tego, co najlepsze w
muzycznym wyczuciu.
Podsumowując, należy dobitnie stwierdzić, że Zimmer, pisząc muzykę do filmu
Howarda, stworzył jedną z najlepszych,
jeśli nie najlepszą, ścieżek dźwiękowych
w swoim życiu, której rola w filmie polega
– o paradoksie - przede wszystkim... na
ratowaniu efektu, jaki dzieło ów wywołuje. Poziomu całego filmu Zimmer nie był
w stanie podnieść (jak wspomniałem, muzyka to tylko jedna w wielu części składowych filmu), sam jednak wyszedł z przedsięwzięcia obronną ręką, tworząc muzykę,
która z pewnością na długo jeszcze pozostanie zapamiętana. Muzykę, o której metafizycznej (diabelskiej?) mocy świadczyć
może choćby fakt, że w Wielkiej Brytanii
zakazano jej sprzedaży dzieciom poniżej
piętnastego roku życia.
Cóż, pozostaje tylko czekać na kolejną
statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej dla Hansa Zimmera.
Michał Łanuszka
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Martyna Olszowska

KWIAT SEKRETU ALMODOVAR A
Wszystko rozpoczęło się w 1995 roku, gdy do współpracy
przy swoim filmie „Kwiat mego sekretu” Pedro Almodovar jeden z najbardziej rozpoznawalnych współcześnie hiszpańskich reżyserów zaprosił jednego z najbardziej znanych w
swoim kraju kompozytorów - Alberto Iglesiasa FernándezaBerridie.
Obaj mieli już za sobą lata filmowych
doświadczeń, a na swoim koncie wiele
nagród. Obu połączyła precyzja, a przede
wszystkim bogactwo wizji artystycznych.
To połączenie dało niezwykły rezultat w
postaci kompozycji do pięciu filmów reżysera z La Manchy („Kwiat mego sekretu”,1995, „Drżące ciało”, 1997, „Wszystko o mojej matce”, 1999, „Porozmawiaj
z nią”, 2003, „Złe wychowanie”, 2004
oraz do najnowszego „Volver”) i dwóch
nagród Goyi za muzykę do „Wszystko o
mojej matce” i „Porozmawiaj z nią”.
Iglesias swoją przygodę z filmem rozpoczął już w 1980 roku. Współpracował
z Carlosem Saura, Julio Modemem (np.
„Kochankowie z Kręgu Polarnego”, 1999
– nagroda Goyi) czy Olivierem Stonem
(przy filmie „Comandante”, 2003), zdobył też nominację do Oskara za muzykę
do brytyjskiego filmu „Wierny ogrodnik”
Fernando Meirellesa. Jednak to nie wielkie nazwiska i nie tytuły filmowe są miarą
jego sukcesu oraz talentu, lecz muzyka,
doskonale brzmiąca w oderwaniu od
obrazu.
Niejednokrotnie krytycy tzw. „stylu
hollywoodzkiego” narzekali na taśmowy
wręcz proces przygotowywania partytury
w „fabryce snów” oraz dyktat producentów hołdujących zasadzie wszechobec-

nych motywów przewodnich. Pułapka
powtarzalności nie ominęła nawet najbardziej znanych i lubianych amerykańskich
kompozytorów, by wspomnieć chociażby
Hansa Zimmera czy Johna Williamsa. Nie
odmawiając im wielkości i sławy, trudno
nie przyznać, że niejednokrotnie ich muzyka, choć perfekcyjnie wkomponowana
w fabułę filmu, była równie perfekcyjnie
przewidywalna. Iglesias, unika podobnych problemów, gdyż sięga do tego, co
mu najbliższe: kultury Hiszpanii. Trudno
w jego kompozycjach wyodrębnić jeden,
wyraźny motyw przewodni. Często można odnieść wrażenie, że pragnie wręcz
od niego uciec. „Rekompensuje” to delikatnym wpływem iberyjskich rytmów,
bazując jednocześnie na klasycznych korzeniach, sięgając do legend muzyki filmowej, jak na przykład w „Złym wychowaniu” do współpracownika Hitchcocka,
Bernarda Herrmanna.
To mieszanka różnych stylów i tradycji. Jego muzyka ma w sobie południową pasję i namiętność, może dlatego
tak doskonale pasuje do przesyconych
ostrymi barwami obrazów Almodovara.
W muzycznych kompozycjach do filmów
wspomnianego reżysera podziw budzi
bogactwo dźwięków, aranżacji, wielość
zastosowanych konwencji. W „Poroz-

mawiaj z nią” to piękne pieśni miłosne,
zwieńczone „O Let me Weep, For Ever
Weep” Henry’ego Purcella, czy takie
utwory jak „La Mesita de Noche” przywołujące w stylu „hiszpańskie” płyty Milesa
Davisa, w „Złym wychowaniu” to znowu
powracająca intensywność smyczków i
niepokojący nastrój kompozycji przywołanego już Herrmanna. Ten ostatni album
jest według mnie jednym z ciekawszych,
które powstały w wyniku współpracy
Iglesiasa z Almodovarem. Liryczna muzy-
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ka do „Porozmawiaj z nią” jest piękna i
chętnie się do niej wraca, lecz to właśnie
kompozycje do przedostatniego obrazu
hiszpańskiego reżysera za każdym razem
budzą mój podziw swoją różnorodnością. Pojawiają się między nimi hiszpańskie szlagiery muzyki popularnej z lat 60.
(„Cuore Matto”, „Quizas Quizas Quizas”),
wprowadzający sakralny klimat chłopięcy
chór, dziecięcy głos solo śpiewający słynne „Moon River” Henry’ego Manciniego,
brzmiące tu tak niewinnie, a w kontekście
filmu nabierające jednocześnie erotycznego, niepokojącego podtekstu, w końcu
zmysłowy, jazzujący saksofon w „Plegaria Atendida” czy „Exótica”. Podobno dobra muzyka filmowa nie ma przyćmiewać
fabuły, a ją podkreślać, ma wpasować się
w styl, charakter bądź gatunek filmu. Muzyka Iglesiasa spełnia wszystkie te kryteria. Skrzący się od emocji obraz Almodovara, nawiązujący do czarnych filmów z
lat 40. i 50. (stąd nie na darmo parafrazy
stylu Herrmanna w ścieżce dźwiękowej)
dostaje dodatkowy atut w postaci muzyki. Jednak spełnia ona również inny
warunek (może fakultatywny, ale jakże
często istotny): doskonale słucha się jej
niejako poza obrazem. Hiszpański twórca
nadaje swoim kompozycjom indywidualny charakter, który jednakże nie narzuca
słuchaczom. Przemyca go bowiem między nutami.
Wielokrotnie udaje mu się przezwyciężyć statykę, która ciąży jak fatum nad

muzyką filmową – jej statyczny charakter w stosunku do dynamiki narracji.
Muzyczne tło z okresu kina klasycznego
było właśnie tłem. Nie stanowiło punktu
zwrotnego czy kulminacyjnego w przebiegu akcji, a odpowiednik literackiego
komentarza narratora. Muzyka mogła
podkreślić emocje w danej scenie, lecz
nie mogła wysuwać się przed szereg.
Była dodatkiem do obrazu, a nie jej integralnym elementem. Takie było założenie wyjściowe. Generalnie rzecz ujmując,
w niewiele zmienionej formie koncepcja
ta trwa do dzisiaj w popularnych amerykańskich produkcjach. Jedynie znane nazwisko oraz talent może uchronić
kompozytora i otworzyć mu furtkę do
większej swobody czy indywidualizmu.
W najnowszym filmie Almodovara pt.
„Volver” Iglesias zrobił rzecz niezwykłą.
Jak reżyser w ciekawy sposób połączył
nostalgiczny obraz powracający („volver”
to przecież po hiszpańsku „powrót”) do
La Manchy, do kobiet, które wypełniały
jego dzieciństwo z filmem kryminalnym,
tak kompozytor, sięgając po wspomnianą formułę muzyczną sprawdzającą się w
przypadku klasycznych filmów, nagiął ją
i przekształcił. Muzyka ta nadal stanowi
tło dialogów, przemyśleń czy rozmów.
Nadal podkreśla momenty napięć i emocji. Jednak owa statyczność zostaje przełamana. Muzyka zaczyna żyć własnym
życiem. Nie dominując obrazu, staje się
jego równorzędnym partnerem. Wystar-

czy parę brzmień, by nabrała indywidualnego charakteru, by przebiła się przez
nią hiszpańska pasja, owo „pasión” wyróżnione na końcu filmu „Złe wychowanie” kamerą Jose Luisa Alcaine’a.
Urodzony w kraju Basków Iglesias sięga wielokrotnie do tradycji muzyki flamenco, ale jej dynamikę, żywiołowość
i namiętność, temperuje tradycyjną
orkiestracją. A może właśnie przez to
podkreśla dodatkowo jej charakter? Tak
dzieje się właśnie w jednej z moich ulubionych kompozycji, w tytułowym utworze „Habla Con Ella”. Hiszpański twórca
kocha delikatną, momentami liryczną
muzykę smyczkową. Wiolonczela pojawia
się w wielu jego utworach, często nawet
w tych partiach, gdzie wydawałoby się
wystarczyłyby skrzypce bądź altówka.
Jakaś magia w tym instrumencie tkwić
musi. Dwa lata temu Yo – Yo Ma nagrał
płytę, na której sięgnął po utwory Ennio
Moricone. Nagle okazało się, że znane i
lubiane kompozycje zyskały niepowtarzalną magię i klimat. Podobnie dzieje
się w twórczości Iglesiasa. Wiolonczela w
jego utworach potrafi ocieplić brzmienie,
ale i wprowadzić do niego napięcie, oczekiwanie czy niebezpieczeństwo. Z drugiej
strony flamenco potrafi nadać nostalgicznym utworom elementu drapieżności, jak
to się stało w przypadku tanga, śpiewanego pierwotnie przez Argentyńczyka
– Carlosa Sardele w l.30. pt. „Volver”, a
w filmie wykonywanego przez Estrellę
Morente, pochodząca z Andaluzji, uznaną wykonawczynię flamenco (a co warto
podkreślić, zaledwie 26-letnią).
Pedro Almodovar potrafi dobierać
współpracowników. Poczynając od operatora Alcaine’a, przez aktorów, po Iglesiasa. Perfekcjonista, dbający o najdrobniejsze szczegóły w kostiumach czy dekoracjach, wie, że to właśnie w szczegółach tkwi ów rys decydujący o indywidualizmie twórcy, o charakterze jego dzieła.
Podobna wydaje się strategia Iglesiasa.
Pojedyncze brzmienia zmieniają niezauważalnie całość, przemycają autora pod
płaszczem cytatu i stylizacji. Dzięki czemu zarówno film, jak i muzyka pozostają
w pamięci. Pamięta się zarówno o filmie,
jak i o muzyce, jego ilustracji, która dzięki swojej oryginalności może współegzystować z obrazem i poza nim.
Martyna Olszowska
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FREDDIE MERCURY
– UNTOLD STORY
In my defence what is there to say
All the mistakes we made must be faced today
It’s not easy now knowing where to start
While the world we love tears itself apart
I’m just a singer with a song
How can I try to right the wrong
For just a singer with a melody
I’m caught in between
With a fading dream (…)
			

Freddie Mercury – In My Defence

Są takie filmy, na których płacząc,
nie sposób się jednocześnie nie śmiać,
a przynajmniej uśmiechać, do siebie. Są
też takie chwile, kiedy owładnięci z nagła
wspomnieniem, popadamy w emocjonalną konsternację, nie wiedząc, czy w owym
dziwnym wzruszeniu więcej smutku jest,
czy radości. W końcu – zdarzają się i ludzie, którzy są ważni w sposób zupełnie
wyjątkowy, niepowtarzalny. Ludzie, których odejście, jakkolwiek byłoby bolesne
i niezrozumiałe, rozjaśnia wdzięczność i
radość z tego, że byli. Można próbować
wypełniać pustkę, bo przecież muzyka
pozostaje, dając świadectwo. I tak próbujących, wciąż i bez końca, nie opuszcza
nas poczucie, że jednak już zawsze będzie czegoś brak; mimo dźwięku i głosu
utrwalonego na taśmie, mimo piosenki
radością porywającej. Nie będzie Człowieka, pozostanie Legenda.
Freddie Mercury, a może raczej Farrokh Bulsara, z właściwą sobie bezpretensjonalną autoironią powiedział: „Nie
zamierzam być gwiazdą. Ja zamierzam
być legendą”. Spełniło się życzenie
Mercury’ego. Stał się legendą muzyki,
ikoną charyzmatycznego wokalisty rockowego (choć określenie „rockowy”
zdaje się być dla Mercury’ego cokolwiek
zbyt wąskie). Jego, dla wielu zbyt transgresyjny, często ocierający się o kicz, a w
istocie przemyślnie kreowany image, niezwykły głos, QUEEN – zespół, któremu
poświęcił życie, a nade wszystko przedwczesna śmierć – to wszystko zbudowało
legendę trwalszą niż stojący w szwajcar-
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skim Montreux pomnik artysty. Legenda
ma jednak to do siebie, że oddala, zabiera człowieka bardziej niż śmierć, wynosi
go na niedosięgłe wyżyny, skąd nawet
dźwięki jego utworów docierają niezrozumiałe, głuche i obce. Złowrogo brzmi
słowo „legenda”; pobrzmiewa w nim fałszywy ton odczłowieczenia. Legenda jest
jak monolit, który trzeba zniszczyć, ażeby
móc znowu cieszyć się, że ktoś taki, jak
Freddie Mercury, był, choć nie ma go już
od lat 15.
Jak rozbić pancerz legendy, którą Mercury sam konsekwentnie kreował, co jest
w tym kamiennym obrazie prawdziwe, a
co jedynie do miana prawdziwości pretenduje? Ludzie postrzegali go tak, jak
chciał być widziany – jako skandalistę,
żywiołowego frontmana, człowieka otwartego na świat i ludzi, w nadmiarze
korzystającego ze wszystkich uroków
życia, niefrasobliwego wodzireja wielkich
rozśpiewanych tłumów. Jednak, jak powiedział współtwórca QUEEN’u, gitarzysta i przyjaciel Mercury’ego, Brian May:
Młody Bulsara nadal w nim tkwił, ale dla
publiczności był inną postacią. Tym greckim bogiem. Sam Mercury stwierdził
w jednym z wywiadów, których zresztą
niezbyt chętnie udzielał: „Nie boję się
robić tego, co chcę. Ale kiedy wychodzę
do ludzi, muszę trochę grać, żeby ich nie
zawieść. Bo Freddie Mercury… nie bardzo
wiem, co to znaczy”.
W 2000 roku powstał film dokumentalny „Freddie Mercury – The Untold
Story”, który próbuje się zmierzyć z legendą Wielkiego Udawacza – The Great
Pretender. Nie znajdziemy w tym filmie
spektakularnych koncertów QUEENu,
ekstrawertycznego wokalisty i utrwalających mit plotek z jego życia. To wszystko
już znamy, a twórcy dzieła poświęconego Mercury’emu postanowili opowiedzieć
untold story – historię nie tyle kulis życia
artysty, co niewypowiedzianą dotychczas
historię człowieka, który, by zacytować
Mary Austin, oddał z siebie tyle, że nie
można było nie dać w zamian nic.
Rudi Dolezal i Hannes Rossacher, twórcy Untold Story, to ludzie, którzy bohatera
swojego filmu znali i zaliczali się do grona
jego bliskich znajomych i współpracowników. Wyreżyserowali kilka teledysków,
m.in. zamykający film wideoklip „In My
Defence”. Dzięki tak bliskiemu spojrzeniu

na Mercury’ego, jest to film wyjątkowy
i bezpretensjonalny. Nie ma tam bałwochwalczego zachwytu, a jest podziw dla
człowieka, który nawet będąc gwiazdą
i żyjąc jak gwiazda, pozostał skromnym,
nieśmiałym i niezwykle czułym dla przyjaciół. Jest uznanie dla siły woli i miłości do muzyki, które w ostatnich dniach
podsycały gasnące już życie chorego artysty. Życie, któremu Dolezal i Rossacher
chcieli oddać sprawiedliwość nie poprzez
bombastyczne laurki i przegląd największych chwil triumfu Mercury’ego, ale tak
zwyczajnie, snując opowieść o Freddiem
ustami jego najbliższych – matki i ukochanej siostry, kolegów ze szkoły w Indiach i ze studiów w artystycznej szkole w Elling; tych, którzy byli przy nim
zawsze i do końca: Mary Austin i Jima
Huttona – bodaj dwóch największych
miłości Mercury’ego, a także przyjaciół
z zespołu, Briana May’a i Rogera Taylora, i innych bliskich mu osób, często też
współpracowników, jak Reinhold Mack,
Peter Freestone, Mick Rock, Diana Moseley i Montserrat Caballé – diva operowa,
z którą połączyła Mercury’ego wielka, z
miłości do muzyki zrodzona przyjaźń.
Bardzo krótka sekwencja inicjalna
jest właściwie określeniem optyki filmu. Widzimy małego chłopca stojącego
w drzwiach bogato urządzonej i pięknie
oświetlonej sali. Na ten obraz nakładają
się fragmenty wielkiego koncertu i radosne skandowanie tłumów. Wiemy, że nie

będzie to opowieść o gwieździe, która
stała się legendą, jak zatytułował swoją
książkę o Mercurym Tomasz Grass, ale
historia legendy, która pozostała człowiekiem, małym Bulsarą, który tkwił w
dorosłym Freddiem. Zaraz potem kamera
zbliża się do zdjęcia Freddiego z teledysku
„I’ m Going Slightly Mad”, zdjęcia, które
będzie leitmotivem filmu, obrazem poświadczającym ogromną siłę wewnętrzną bohatera i jego miłość do muzyki. „I’m
Going Slightly Mad” jest jednym z ostatnich teledysków Mercury’ego, zrealizowanym w okresie, gdy był już słaby i skrajnie wyniszczony chorobą. Gdy kamera
zbliża się coraz bardziej do zdjęcia, by
już za chwilę sunąć pośród oświetlonych
ciepłym światłem fotografii QUEENu, zza
kadru słychać głos Mercury’ego: „Czasem
dochodzę do wniosku, że mieszają się we
mnie dwie skrajności. Charakter każdego
człowieka jest czymś bardzo złożonym.
Wydaje mi się, że jestem równocześnie
twardy i miękki. Są osoby, które mogą
mnie bardzo głęboko zranić, bywam jak
dziecko, jeśli ktoś dopadnie mnie w odpowiedniej chwili. Jednak jestem też
bardzo silny i twardy. Nie ma we mnie
półtonów”.
„Untold Story” rozpada się niejako na
dwie części. Pierwsza, czyli dzieciństwo,
jest przepięknie fotografowaną wędrówką po rodzinnych stronach artysty, poczynając od Zanzibaru, gdzie się urodził w
parsyjski nowy rok (rodzina Mercury’ego
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była wyznawcami Zoroastrianizmu, w
tym też obrządku odprawiono pogrzeb
muzyka), poprzez Indie, w których spędził lata dzieciństwa, ucząc się w anglikańskiej szkole. Towarzyszy nam postać
małego chłopca, która jest swoistą figurą
młodego Freddiego, ale nie próbuje go
na siłę naśladować czy „odgrywać”. Poznajemy egzotyczne środowisko, w jakim
wychował się młody Farrokh, jego fascynację muzyką i malarstwem. Wyłania się
obraz młodego człowieka, który oprócz
ogromnej wrażliwości na piękno, był
też nieśmiałym, ale kochającym chłopcem; jak wspomina jego matka: „Czuł
się dumny, gdy sprawił komuś radość”.
Znając dokonania Mercury’ego i jego stosunek do publiczności przychodzącej na
koncerty, trudno się z tą wypowiedzią
nie zgodzić. Kiedy QUEEN koncertował w
Japonii czy na Węgrzech, Mercury nawiązywał kontakt z publicznością, ucząc się
lokalnej piosenki albo – jak w Kraju Kwitnącej Wiśni – przywdziewając na ostatnim koncercie kimono. Nie robił tego z
wyrachowania, ale z czystej chęci sprawienia radości fanom zespołu. Wiedział,
jak wiele im zawdzięcza. Z tej potrzeby
dawania zrodziła się też osobliwa i wersja
utworu „Teo Torriate”, który Mercury wykonuje częściowo w języku japońskim.
Ale wróćmy do filmu, którego drugą
część umownie rozpoczyna przyjazd rodziny Bulsara do Wielkiej Brytanii, do Feltham, gdzie Mercury zdaje maturę i skąd
wyrusza w swoją artystyczną drogę. W
tej części filmu, nie tak malowniczej wizualnie jak dzieciństwo, bo statycznej,
opartej głównie na wypowiedziach przyjaciół, poznajemy niejako najważniejsze
tematy, które ukształtowały życie artysty.
Jest więc Mercury – oryginalny i utalentowany grafik i projektant mody. Pozwala
to zrozumieć jego fascynację kostiumem,
operą, a w niestandardowym wizerunku
scenicznym dopatrywać się nie tyle chęci
szokowania, co wyrazu własnej ekspresji artystycznej, dla której, w przypadku
Mercury’ego, strona wizualna była niezwykle istotna.
W dalszej kolejności mówi się o początkach zespołu i udziale Mercury’ego w jego
tworzeniu, następnie wspomnienia May’a,
Rocka, a przede wszystkim Mary Austin przywołują Freddiego z okresu jego
związku z Austin. Związku, który mimo
wielu przeszkód (największą okazała się

orientacja Freddiego), był, oprócz muzyki, najbardziej trwałą wartością w jego
życiu. To Mary Austin wiedziała o nim
najwięcej, co przyznaje nawet późniejszy
partner artysty, Jim Hutton, a Mick Rock,
fotograf i przyjaciel, mówi bez zastanowienia: Była miłością jego życia. Mówi
się też w filmie o orientacji seksualnej
Freddiego, z której wielokrotnie czyniono jeden z filarów jego legendy, a którą
on sam uznawał za najbardziej osobistą
sprawę, bo, jak konstatuje Diane Moseley: On po prostu żył całkowicie tak, jak
chciał i wcale mu nie zależało by stać
się ikoną ruchu gejowskiego. Znajdziemy też w filmie duetu Dolezal-Rossacher
wspominki na temat wizerunku scenicznego i oprawy teledysków, nad którymi
czuwała wspomniana już Diane Moseley
i projektantka Zandra Rhodes; twórcy
nie zapomnieli zapytać o sławne przyjęcia urodzinowe, jakie wydawał dla swoich
przyjaciół artysta; o Nowy York i przede
wszystkim – o współpracę z Montserrat
Caballé. Diva tak wspomina Mercury’ego:
„Muzycy doskonale się rozumieją. Łączy
ich muzyka. Tak właśnie było ze mną i
z Freddiem, po czym wyznaje On mnie
bardzo kochał. Ja jego też”. I byłoby to
może wyznanie pretensjonalne, gdyby
nie absolutna pokora i szczerość, z jaką
Caballé o tym mówi. Mówi z uczuciem,
błądząc wzrokiem gdzieś w oddali i jednocześnie łagodnie się uśmiechając.
Ten mglisty uśmiech i radość, jaką
budzą w opowiadających wspomnienia
o Mercurym, jest, wydaje mi się, największą wartością „Untold Story”. Istotnie, poznajemy życie artysty, legendy,
dla wielu idola, z zupełnie innej strony,
również pod względem faktograficznym.
Ale ani doskonała skądinąd realizacja filmu, trafnie przetykanego fragmentami
utworów QUEENu i solowych dokonań
Mercury’ego, ani nawet zupełnie nowy,
odbrązowiony obraz muzyka nie mówią o
nim tak wiele, jak to, co można wyczytać
z twarzy i reakcji jego przyjaciół. Nawet
w ostatnim fragmencie filmu, opowiadającym o chorobie i śmierci Mercury’ego,
widać radość z tego, że był. Z trudem
przychodzi mówienie o ostatnich dniach,
ostatnich godzinach życia. Nie idola, ale
brata, przyjaciela, ukochanego. Mimo
pojawiających się łez, każdy podkreśla,
że nawet w obliczu śmierci Freddie myślał o najbliższych. Nie chciał, by ktokol-

wiek widział, jak pogarsza się jego stan.
Chciał zaoszczędzić bliskim cierpienia.
Gdyby nie muzyka, którą kochał ponad
wszystko, nie walczyłby tak długo z chorobą, a walczył dotąd, dokąd mógł pisać.
Mary Austin powiedziała: „Wydaje mi się,
że wyznaczył sobie… taką granicę, że
jeśli nie będzie już mógł nagrywać lub
zabraknie mu energii, by to dalej robić,
to będzie koniec. Bo tak naprawdę praca
była jego życiem. Myślę, że to była jego
radość. Myślę, że bez tego nie byłby wystarczająco silny, by sprostać temu, czemu musiał sprostać. Zrobił to na swoich
warunkach. Zawsze wszystko robił na
swoich warunkach, a mimo to pozostał
ciepłym, troskliwym i nieśmiałym człowiekiem z niezwykłą osobowością”. Człowiekiem, na wspomnienie którego jego
najbliższym zawsze rozjaśnia się twarz,
a spojrzenie wędruje gdzieś daleko. Poza
kamerę, poza pomnik w Montreux i poza
legendę, którą pozostawił.
O tym właśnie jest „Untold Story”.
Przypomina, że człowieka nie da się zamknąć w schematycznych formułkach,
które na ogół okazują się fałszywe. I że
najważniejsza nie jest legenda artysty,
ale radość z każdego spotkania z nim. W
jego muzyce, w filmie, w tekstach. Choć
to coraz częściej uśmiech przez łzy.
Paulina Kwas

Freddie Mercury – The Untold Story
(2000) reż. “The Torpedo Twins” Rudi
Dolezal i Hannes Rossacher. Film wchodzi w skład dwupłytowego wydawnictwa
DVD Lover of Life, Singer of Songs.
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Legenda ukryta w dźwięk ach
W historii kinematografii, jak z resztą w całej sztuce, można wyróżnić dzieła i legendy, filmy i obrazy-legendy. Podobną zasadą rządzi się muzyka filmowa: są ścieżki muzyczne
i motywy. Motywy nie do zapomnienia, jak „Tara Theme” z
„Przeminęło z wiatrem” Victora Fleminga (1939).
Podobno Max Steiner, autor muzyki do
filmu Davida O. Selznicka, zapisał się na
kartach księgi Guinessa jako najbardziej
płodny kompozytor. Od swojego debiutu w 1929 roku w wytwórni RKO (muzyka do filmu „Symphony Of Six Millions”)
do swojej śmierci w 1971 skomponował
muzykę do 306. filmów fabularnych. Ale
bardziej od samej liczby liczą się tytuły.

Muzyka Steinera towarzyszyła dziś już
legendom historii filmu: „Casablance”
(1942), „King Kongowi” (1933) czy wspomnianemu „Przeminęło z wiatrem”. Kompozycje do filmów takich jak „The Informer” (1935), „Trzy kamelie” (1942) i „Since You Went Away” (1944) zagwarantowały mu 3 statuetki Oscara na domowej
półce. Co ciekawe, piękna, symfoniczna
ścieżka dźwiękowa ilustrująca historię
Scarlett i Rhetta przegrała w 1939 roku z
„Dyliżansem” (muzyka Richard Hageman,
Frank Harling, John Leipold i Leo Shuken) i „Czarnoksiężnikiem z Oz” (Herbert
Stothart). Przyznaję, konkurencja spora,
jednak jako miłośniczka wszystkiego, co
jest melodramatem bądź komedią romantyczną, sercem (by pozostać w temacie
uczuć) jestem przy kompozycji Steinera.
Motyw Tary jest w stanie rozpoznać każdy, nawet przeciętny widz filmowy niezależnie od tego, czy kiedykolwiek widział
adaptację powieści Margaret Mitchell czy
nie. Siła i magia dźwięków, które Steiner
wydobył z orkiestry symfonicznej, do dzisiaj budzi podziw oraz, co prawdopodobnie istotniejsze, wzbudza dreszcz emocji
i wzruszenia. Za każdym razem, gdy słyszę ten utwór, pojawia się we mnie nieodparta pokusa sięgnięcia (który to już
raz z kolei?) po dzieło uznane za wielu za
film wszech czasów.

Kompozycja do „Przeminęło z wiatrem”
jest muzyką ilustracyjną, obrazującą
dźwiękiem to, co dzieje się na ekranie.
Pod tym względem zatem malkontenci
mogliby uznać, że Steiner nie dokonał
żadnego przełomu. Jednak moc tej muzyki tkwi właśnie w jej ilustracyjności,
doskonałym współbrzmieniu z emocjami,
jakie w widzu wzbudzają kolejne ujęcia filmu. To też świadectwo wyższości
kompozycji symfonicznej w przestrzeni
muzyki filmowej. Warto w tym miejscu
wspomnieć, że gdy w latach 60. do powszechnej sprzedaży wprowadzono syntetyzatory, okazało się, że jeden muzyk
za pomocą komputera może wykreować
grę całej orkiestry. Od tej chwili niemal
wszystkie niskobudżetowe filmy wykorzystują tę technikę, której największą zaletą są niskie koszty produkcji i
względnie szeroka gama możliwości.
Jednak koniec lat 60. i lata 70. udowodniły, że tylko muzyka w wykonaniu wielkich orkiestr symfonicznych może pokazać prawdziwy kunszt twórcy i wzbudzić
podziw słuchaczy, a kompozycje Johna
Williamsa, Jamesa Hornera czy Jamesa
Newtona Howarda niech będą tego przykładem. Niestety, tego typu dzieła mają
jedną podstawową wadę (przede wszystkim dla producentów) – są bardzo drogie.
Z tego też względu symfoniczne ścieżki
dźwiękowe towarzyszyły najczęściej superprodukcjom lub dziełom firmowanym
przez nazwiska, które mogły zagwarantować wysokie wpływy. Z drugiej strony
przykład Philipa Glassa (wyznawcy minimalizmu w muzyce, autora muzyki m.in.
do „Kundun” (1997) Martina Scorsese,
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Max Steiner

„Godzin” (2004) Stephena Daldry’egoczy
dokumentalnej trylogii Godfreya Reggio)
pokazuje, że siła i piękno kompozycji tkwi
nie tylko w ilości muzyków wykonujących
daną kompozycję. Ale to temat na odrębną opowieść, do przedstawienia której
będzie jeszcze, mam nadzieję, okazja.
Tymczasem powróćmy do 1939 roku i
legendarnego tematu Tary. Cała kompozycja Steinera podzielona jest na kolejne
części, z których kilka poprzedza właściwą partię filmu. Jest uwertura rozpoczynająca „Przeminęło z wiatrem”, odrębna
kompozycja pojawia się też w przerwie
do drugiej części, w antrakcie i w zakończeniu. Nadaje to filmowi charakter teatralności czy wręcz operowości. Porównanie to tyleż uzasadnione, że film Selznicka to widowisko, które miało porwać
tłumy, ale równocześnie pretendowało
do rangi dzieła sztuki (weźmy bowiem
pod uwagę fakt, że kino nadal walczyło
z etykietką rozrywki dla gawiedzi). Odpowiednia oprawa muzyczna, na poziomie
tych kompozycji, z którymi odbiorca obcował w filharmonii, mogła zagwarantować, że na sali kinowej zasiądzie również
elita społeczna.
Muzyka towarzyszy zatem filmowi
Fleminga bez przerwy. Całość otwierają
delikatne dźwięki sekcji skrzypiec, chwilami przywołujące motywy z okresu wojny secesyjnej. W końcu rozpoczyna się

opowieść: „There was a land…”, a liryczne brzmienie chóru wprowadza w odpowiedni nastrój. Nie bez powodu opisuję
zarówno początek filmu, jak i kompozycji Steinera. Gdyby bowiem pokusić się
o próbę odpowiedzi na pytanie, na czym
polega legenda i urok filmowej adaptacji powieści Mitchell, a w konsekwencji i
ścieżki dźwiękowej, należałoby powrócić
właśnie do formy opowieści. Snucie historii – to wydaje się odpowiednim określeniem, bo przywołującym skojarzenia
sentymentalnych wspomnień czasów
przeszłych, gdy dobro było dobrem, a
zło złem. Właśnie taką funkcję spełniało
swego czasu w amerykańskiej świadomości „Przeminęło z wiatrem”, realizując
mit Starego Południa, przywołując traumę wojny secesyjnej.
„Old South – Stare Południe” – pisze w
swoim tekście o filmie Selznicka Grażyna
Stachówna – „w tym określeniu zawarty
jest szacunek, podziw i czułość, ale także nostalgia za czymś, co było piękne i
czego już nie ma, a co przecież było, istniało, kwitło i nagle zostało zmiecione z
powierzchni ziemi przez dziejową zawieruchę”.
I przetrwało jako mit, historie przekazywane z pokolenia na pokolenie, a z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej idealizowane. Tworzone były przez ludzi, którzy na amerykańskim Południu stanowili
wyższe sfery, posiadali własne plantacje
bawełny, własną kulturę. Prawdziwe damy
i dżentelmeni o nienagannych manierach.
Nostalgia wypełnia te opowieści, nostalgia
wypełniła również film Selznicka, o czym
nieustannie przypomina ujęcie zachodzącego za horyzontem słońca. Jakiś świat
znika, zabierając ze sobą swoje zwyczaje.
Ową nostalgię wyraża kompozycja Steinera, a zwłaszcza słynny motyw Tary.
W książce „Dźwięczący ekran” Alicja
Helman zauważa, że gdy konkretny temat muzyczny nie łączy się bezpośrednio
z danym bohaterem czy wydarzeniem,
wtedy stanowi najczęściej „esencję
szczególnej atmosfery filmu”. Kompozycja Steinera wydaje się w tym kontekście
wielowymiarowa. Z jednej strony stanowi
bowiem motyw przewodni, przyporządkowany konkretnym scenom i postaci
Scarlett, powracający w przełomowych
momentach, z drugiej – może stanowić
ową „esencję”, istotę „Przeminęło z wiatrem”. Fenomen tego utworu, według

mnie, wiąże się ściśle z fenomenem postaci Scarlett O’Hary. To bohaterka, którą
najlepiej charakteryzuje jej znana kwestia: „Tomorrow is another day – Jutro też
jest dzień”. Siła i nadzieja, którą okazuje
Scarlett w chwilach klęski, wyrażone zostaną właśnie w motywie Tary. Tak dzieje
się, gdy bohaterka postanawia walczyć
o odbudowanie rodzinnej posiadłości po
wojnie, motyw ten zabrzmi i w chwili, gdy
podejmie decyzję o ponownym zdobyciu
miłości swojego męża, Rhetta. Kompozycja Steinera wykorzystuje całą gamę
możliwości, jaką otwiera orkiestra symfoniczna. Rozpoczyna się od mocnego uderzenia sekcji perkusyjnej, by za chwilę
pozwolić wybrzmieć lirycznym dźwiękom
skrzypiec rozwijającym linię melodyczną.
W końcu siła całego instrumentarium
wybucha na zakończenie, pozostawiając
w słuchaczu dreszcz emocji i wzruszenia.
Ale i nutkę żalu za czasami, gdy dobro
było dobrem…
Ścieżka dźwiękowa do „Przeminęło
z wiatrem”, tak jak i sam film, niesie ze
sobą nostalgiczną historię opowiadającą
paradoksalnie nie o klęsce, a o nadziei,
odwadze do podjęcia walki o wartości,
w które się wierzy. Scarlett swoją postawą podnosi widzów na duchu, z tego też
powodu kochamy ją niezmiennie od prawie siedmiu dziesięcioleci. Nadzieję daje
też muzyka Steinera, dlatego niezmiennie wzruszamy się przy jej słuchaniu od
68 lat. Alicja Helman pisze, że punktem
wyjścia do rozważań o muzyce filmowej
należy uczynić sam film „określony gatunkowo i historycznie”. „Przeminęło z
wiatrem”, obok „Casablanki”, określany
jest jako melodramat wszech czasów.
Film Selznicka łączy w sobie jednak również cechy filmu kostiumowego i historycznego. To wielkie widowisko, spełnienie marzeń każdego miłośnika kina o
historii olśniewającej swoim rozmachem.
Tym tropem poszedł Steiner i zachwycił
mocą orkiestry symfonicznej, udowodnił, jak niezwykle działa na emocje muzyka wypływająca ze zjednoczonych sił
wszystkich instrumentów. „Przeminęło
z wiatrem” i kompozycja Steinera mimo
(a może właśnie dlatego), że stworzone
zostały według wszelkich reguł gatunku,
nie zestarzały się. I to jest to, co ja nazywam magią kina. A magii może lepiej
nie tłumaczyć, bo w tym przecież tkwi
jej urok.
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Anna Białas

GRUNGE
– PO DRUGIEJ STRONIE LUSTR A
Na początku był chaos, z chaosu wyłonił się grunge i swoimi dźwiękami zaczął zapisywać karty historii muzyki.
Właśnie w tym okresie, który przypada na lata 80`, Alicja stanęła przed lustrem i zobaczyła odbijające się w nim
miasto pełne młodych ludzi chodzących
bez celu, bez przyszłości i pomysłu na
życie. Tak, Alicja stanęła przed lustrem,
wyciągnęła pięść i - chcąc je rozbić - w
jakiś dziwny sposób przeniosła się do
krainy, która raz na zawsze zerwała z jej
rąk kajdany beznadziejności i wyobcowania. Owa kraina nazywała się Seattle i
tonęła w deszczu. Jej atmosfera była niesamowicie ponura, przygnębiająca, w powietrzu czuło się coś ciężkiego, ciemnego i smutnego. Deszcz, ciągle padał tam
deszcz. Tworząc psychodeliczny nastrój,
który doskonale odnaleźć można w tekstach i dźwiękach muzyki zwanej grunge.
Niewiadomo jak, niewiadomo skąd zjawił
się On, jej duchowy przewodnik i niczym
Wergili zaczął snuć opowieść o podziemnej scenie Seattle.
***
Nazywał się Andy Wood.
Alicja siedziała na szczycie Space Needle z Andy Wood`em i patrzyła na Seattle, piękne, depresyjne miasto nad
Pacyfikiem, które zdawać by się mogło
całymi dniami płacze deszczem. Miasto
gospodarczo, kulturowo i może nawet
społecznie odseparowane od Ameryki. Seattle zwane „światową stolicą samobójców”. Seattle, gdzie każdy młody
człowiek miał do wyboru dwie drogi: albo
zostać sportowcem, albo pracownikiem
tartaku lub portu. Ten, kto decydował się

na inną drogę, stawał się odmieńcem. Na
szczęście Seattle tych odmieńców zrodziło wielu. Byli to ludzie, którzy klimat tego
miasta ucieleśniali sobą, swoją muzyką i
postawą.
I Andy zaczął swoją opowieść... Jeżeli
zgodnie z definicją ideologii, która mówi,
że to zbiór poglądów i przekonań opisujących rzeczywistość oraz zawierających
jej ocenę i zasady postępowania grup to grunge z pewnością nią jest. Ale po
kolei Seattle Sound, jak określa się muzykę grunge, to bardzo nietypowy rodzaj
muzyki. To mikstura powstała po wymieszaniu w wielkim muzycznym tyglu stylu

new romantic (psychodelia), punk (bunt,
rewolucja i swoista anarchia), rock (fascynacja The Beatles i odrzucenie typowych
rockowych zachowań). Tak, owa fascynacja The Beatles sprawiła, że Chris Cornell
kradł ich płyty sąsiadowi, a w wokaliście
Nirvany obudziła miłość do muzyki. Muzycy grunge`owi porzucili typowy rocka
seksizm, niechęć do kobiet, sławę, drogie
samochody, wielkie muzyczne gale i poszli w kierunku zagadnień społecznych,
politycznych i w kierunku poszukiwania
prawdy. Grunge w wyrazisty sposób ukazuje całą sytuację lat 80`. Vedder przedstawia nam całą galerię zagubionych,
wyobcowanych i upokorzonych postaci:
mordercę rozpaczliwie starającego się
pohamować swoją żądzę mordowania w
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Once, homoseksualistę obserwującego
odległy i nieprzyjazny świat z sanktuarium swojego pokoju w Deep, czy włóczęgę bez twarzy rozpaczającego z powodu
utraty domu Porch.1 Drwią z kapitalizmu,
buntują się przeciwko staniu w miejscu,
przeciwko życiowej nudzie, nawołując do
przemiany, działania do rewolucji. Teksty, które dają muzyce taką siłę, przekaz,
sens, to nie jest już śpiewanie o niczym.
„Mroczniejsze strony ludzkiego życia mocniej na mnie oddziałują. Często
jest tak, że ludzkość jest prezentowana
w kolorowych barwach, a ja widzę, że
każdy człowiek, którego mijam na ulicy,
z czymś walczy. Wiesz, ludzie często próbują ukryć swoje zmartwienia, a to mnie
właśnie intryguje...”2 To jest muzyka,
która daje energię do działania, daje odpowiedzi na pytania młodych ludzi, którzy zatrzymali się w biegu, pogubili nie
godząc się na to co się wokół nich dzieje.
Grunge jest głosem pokolenia, które pyta
co dalej, co jest ważne.
Myślę, że w grunge nie chodzi o sprawne wymienianie przedstawicieli gatunku
– Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Nirvana czy Mother Love Bone. Nie
chodzi też o to czy Kurt Cobain strzelił
sobie w głowę bo był depresyjnym wrażliwcem czy po prostu był naćpany, że
jego losy podzielił Layne Stanley i Andy
Wood. Ani o to, czy hymnem pokolenia
jest „Smells Like Ten Spirit” czy „Alive”.
Najważniejszą rolą tej muzyki była misja,
którą miała do spełnienia. Niosła przekaz
w postaci tekstu. Przemawiała nastrojem
ponurym, nacechowanym złością, goryczą, frustracją i krytyką rzeczywistości.
Cechą charakterystyczną kapel, był fakt,
że muzycy często wymieniali się miejscami w składach. Koniec jednej formacji oznaczał początek drugiej. Szanowali
się wzajemnie i nosili w duszach jedną
wspólną istotną rzecz – miłość do muzyki
i prawdy.
„Kurt był osobą, która mnie naprawdę inspirowała, przyznaję to. Widzisz
jest tak, że kiedy znasz kogoś o wielkiej
wyobraźni, kto cię fascynuje, pragniesz
mu jakoś tam dorównać albo nawet być
od niego lepszym. Ale kiedy ten ktoś
umiera, umiera z nim także twoja chęć
współzawodnictwa. Artysta taki jak Kurt
– muzyk, który odchodzi tak młodo, w
pewnym sensie ma przed sobą przyszłość. Wszyscy wtedy starają się wyob-

razić sobie, co stworzyłby dalej, jaką następną płytę nagrałby. I to wyobrażenie
jest najczęściej bez skazy. Nikt nie myśli,
że taki artysta mógłby kiedykolwiek się
wypalić. Wszyscy prorokują, że byłby
wielki ponad miarę...”3
Szli swoją drogą, nieświadomi tego, że
tworzą nowy ruch nazwany przez kogoś
w 1988 roku grunge.
***
Byliśmy nieświadomi tego, że grunge
zacznie się przejawiać nie tylko w muzyce,
ale i stylu bycia czy ubraniu. Młodzież zaczęła nosić stare wytarte jeansy, flanelowe
kraciaste koszule, trampki i długie włosy.
Alicja spojrzała na Wood`a i rzekła: Jeżeli historia kołem się toczy, to w historii
muzyki grunge był cierniem na drodze,
który zmienił dotychczasowy bieg historii, i jak to przy wymianie koła trzeba sobie pobrudzić ręce... tak grunge brudził
dusze w piękny sposób.
***
A Pearl Jam nadal nagrywa genialne
płyty, Chris Cornell w maju wydaje swój
drugi solowy album i może kiedyś reaktywuje się Soundgarden... Pomimo, że po
pięciu latach królowania na muzycznym
tronie inne gatunki go zdetronizowały to
jednak cały czas jest żywy. I to dzięki
niemu teraz możemy obserwować takie
zjawiska jak brit-rock czy hard core.

Paulina Bisztyga

Gdy cię zostawi miłość
Nie ma już telefonów, rachunków wysokich,
		

pustka w domu

Nie ma szału, nie ma i nie będzie
Nie ma a było tyle, uciekły listy jak motyle
Dziś przez okno świętego spokoju
Gdy Cię zostawi miłość, nie pamiętaj złego
Nie pamiętaj o tym, że były święta
Z dala od siebie
Gdy Cię zostawi miłość nie pamiętaj
Nie ma już telefonów, rachunków wysokich,
		

pustka w domu

Nie ma szału, nie ma i nie będzie
Nie ma już nie wariuję, nie chodzę
po ścianach, nie rysuję
Bo nie ma szału, nie ma i nie będzie
Gdy Cię zostawi miłość, nie pamiętaj złego
Nie pamiętaj o tym, że były święta
Z dala od siebie
Gdy Cię zostawi miłość nie pamiętaj

What else should I be
All apologies
What else should I say
Everyone is gay
What else could I write
I don`t have the right
What else should I be
All apologies
In the sun
In the sun I feel as one
In the sun
In the sun
I`m married buried 4

Musisz gdzieś tu być
Mam złe przeczucie, że gdzieś tu jesteś
że się wyłonisz jak zwykle z cienia
bo widzę Cię wszędzie, po prostu wszędzie
W panu w sklepie i w pani z dzieckiem
W pustych przed chwilą bramach
Musisz gdzieś tu być, bo powietrze gęste
Musisz gdzieś tu być bo się męczę
mam złe przeczucie, że gdzieś tu jesteś
że się wyłonisz jak zwykle z cienia

Przypisy:
1. Martin Power, Ciemne zaułki – ilustrowana biografia Pearl Jam, 1999 Rock
Music Press.
2. Piotr Stelmach, Przeklęty deszcz,
XL magazyn muzyczny, 1999, nr 10
(44), s.27.
3. Tamże.
4. All apologies, Nirvana.

że w demonstracji mieszasz się z tłumem
że zaraz mnie dotkniesz złapiesz za rękę
Powiesz przepraszam to nie ja
Musisz gdzieś tu być bo powietrze gęste
Musisz gdzieś tu być bo się męczę
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Piosenk a ma wiele Twarzy
w obiektywie Jana Poprawy

Andrzej Sikorowski, krakowski poeta i pieśniarz, obchodził wiosną 2007 roku trzydziestolecie działalności założonej przez siebie
„Grupy Pod Budą”. Ad multos Annos!

Andrzej Zarycki, znakomity kompozytor krakowski, był jednym z bohaterów „Tańczacych
Eurydyk” w Zielonej Górze.

Waldemar Domański stworzył pierwszą w Polsce „Bibliotekę Polskiej Piosenki” i przekonał
władze Krakowa do nadania jej statusu miejskiej instytucji kultury.

Zygmunt Konieczny, wielki kompozytor polski,
twórca piosenek, muzyki teatralnej i filmowej,
filar „Piwnicy pod Baranami” w roku 2007 skończył 70 lat. Najserdeczniejsze życzenia, Mistrzu!
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Stanisław Wójtowicz, prezes Fundacji Elektrowni
Rybnik i dyrektor Festiwalu Piosenki Artystycznej.
Podczas trzeciego sejmiku dyrektorów festiwali wybrany został szefem ich wspólnoty.
Katarzyna Dąbrowska, zdobywczyni Grand
Prix Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku, laureatka III nagrody PPA 2007; uchodzi za odkrycie ostatniego sezonu.

Marek Bałata, najwybitniejszy polski wokalista jazzowy, do wcześniejszych kreacji piosenkarskich – w repertuarze Niemena czy Zauchy - dodał wspaniałą interpretację piosenek Grechuty.

Maria Meyer, gwiazda polskich scen musicalowych,
aktorka Teatru Rozrywki w
Chorzowie.
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WONDERFUL WORLD
O Evie Cassidy pisze Dorota Osińska

Odchodzą tak jak przyszli niespodzianie
Zbyt prędko wypełniają się ich dni
I znów na długo zostajemy sami
Być może trochę lepsi dzięki nim.
Marek Dagnan
Eva Cassidy zmarła w listopadzie 1996
roku, od tego czasu ukazało się 9 albumów z jej piosenkami, łącznie sprzedaż
ich na całym świecie przekroczyła 4 miliony krążków.
***
O Evie Cassidy po raz pierwszy usłyszałam od Magdy Czapińskiej, ona niewiele
wcześniej od Marka Niedźwiedzkiego a
on… chyba usłyszał ją w Stanach i przywiózł słuchaczom do Polski. Jej piosenek
słuchałam najpierw wyłącznie stercząc
przy empikowym stanowisku do odsłuchiwania płyt. Całe godziny tam spędzałam
zasłuchana, zapłakana, porażona… Potem powoli zaczęłam kupować te płyty.
Powoli, rzadko, cierpliwie, niezachłannie.
Wiem, że to co mam będzie mi musiało
wystarczyć na zawsze, że każda kolejna
ukazująca się płyta przyniesie najwyżej
dwie nieznane piosenki, bo reszta była już
zamieszczona na którejś z poprzednich.
Że Eva Cassidy nie nagra już żadnej piosenki, a tych, które się zachowały niedługo z pewnością zabraknie…
Po 8 latach od śmierci, bliscy Cassidy
decydują się na jeszcze jedną publikację.
Znany dobrze koncert Live at Blues Alley.
Tym razem z wizją… I nagle te wysłuchane na wskroś, poznane do najsubtelniejszego wykończenia dźwięku piosenki
zyskują nową wartość… Towarzyszy im

twarz, żywa twarz znana wcześniej wyłącznie ze zdjęć…
Biorę prostokątne tekturowe pudełko.
Napis - Eva Cassidy SINGS. Na zdjęciu w
siwo-granatowej aurze wokalistka trzyma
gitarę, ma przymknięte oczy, lekko rozchylone usta, jest skupiona. Pewnie śpiewa…
Wyciągam krążek, ostrożnie wsuwam
do odtwarzacza…
Koncert nie ma wyraźnej reżyserii, scena ledwo może pomieścić wykonawców.
Nagranie z pewnością pochodzi z amatorskiej kamery. Ktoś kręcił widocznie na
pamiątkę.
Robi się niewyobrażalnie. Wszystko wygląda tak naturalnie, że od początku czuję
się jak bym tam była. Eva Cassidy ożywa i
zapisany tą amatorską kamerą świat, ten
z lutego 1996 roku ożywa również.
Już stoi na środku sceny, mówi z zakłopotaniem, nie patrzy na ludzi. W rękach
trzyma gitarę, stoi przed mikrofonem, a
właściwie dwoma. Jeden pewnie nagłaśnia klub, drugi służy do rejestracji dźwięku. Liczy się tylko muzyka. Nie ma nadęcia, blichtru. Cassidy ubrana w obszerną
(chyba) lnianą suknię na guziki, w gołębim kolorze. Spod sukni wystaje czarny
golf. Włosy ma rozpuszczone, swobodnie
opadające na ramiona. Jest nieśmiała,
niepewna, mówi przyciszonym głosem.
Zapowiada utwór „What a wonderful live”.

Mówi: – To moja ukochana piosenka
i też Chrisa to ukochana piosenka. Z
uśmiechem patrzy w stronę basisty… Zaczyna grać. Zaczyna śpiewać… W tle słychać rozmowy, pokasływania, dzwonienie
łyżeczek o filiżanki. Z kawą, herbatą, może
wodą czy drinkiem. Ot koncert w małym
klubie jazzowym jakich w Waszyngtonie
wiele. Jakich wiele w Ameryce, jakich wiele na całym świecie. Z ekranu bije pełna
naturalność i spokój i swoboda i jakaś nostalgia – smutek? Evie towarzyszy jeszcze
czwórka muzyków. Tworzą „Eva Cassidy
Band”, który, za namową kolegów, niedawno powołała wokalistka.
Koncert ten był zresztą w założeniu rejestracją materiału demo, który to materiał
zespół chciał niedługo wydać na płycie.
Miał to być pierwszy autorski projekt wokalistki… Eva po latach śpiewania zawsze
w czyimś cieniu (w chórkach, pod szyldem
różnych zespołów, wykonujących najrozmaitszą muzykę, na weselach, małych
uroczystościach miejskich czy rodzinnych)
odważyła się opracować własny materiał.
Na płytę miały złożyć się wyłącznie covery, standardy najbliższe sercu wokalistki,
które zaaranżowała zgodnie z własną wyobraźnią i wrażliwością.
Zaczyna się „Autumn leaves”. Na sali absolutna cisza. Oszczędna, niemal ascetyczna aranżacja wzmaga napięcie i skupienie.
Głos śpiewającej przepełnia taki smutek,
taka świadomość przemijania, końca może,
że nie sposób opanować dreszczy. Czy wiedziała co czeka ją już za kilka miesięcy?
Nie wiedziała. Choroba pojawi się
wprawdzie niedługo, ale jeszcze nie teraz.
Może więc przeczucie? Może.
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W 1993 roku Cassidy przeszła niegroźny zabieg, jednak okazało się, że usuwana
zmiana nosi cechy złośliwe. Trzeba uważać, trzeba pilnować…
Nie uważała, nie dopilnowała. Wkrótce po zarejestrowaniu „Blues Alley” pada
diagnoza – czerniak. I wyrok – może pół
roku życia… Szpital. Zabiegi. Chemia. Naświetlania. Nic. Jest źle. We wrześniu bardzo już chora Eva po raz ostatni staje na
scenie.
Przyjaciele wiedzą, że nic już się nie da
zrobić. Organizują pożegnanie. Koncert
– benefis, w jednym z zaprzyjaźnionych
klubów jazzowych. Obecni są najbliżsi.
Rodzina, muzycy, przyjaciele i wielbiciele… Wszyscy są tam dla niej. Starają się
stworzyć atmosferę, której wspomnienie

pomoże przetrwać dziewczynie czekające
ją piekło, a im piekło rozstania z ukochaną
osobą na zawsze.
Eva jest wycieńczona i bardzo zmieniona cierpieniem. Nawet nie chodzi już o
własnych siłach...
W pewnym momencie na scenie pojawia się ukochany przyjaciel, wybitny
wokalista Chuck Brown, z którym Eva
nagrała jedyną jak dotąd płytę. Próbuje śpiewać, ale wzruszenie odbiera mu
głos. Wtedy ona, jakimś nadludzkim wysiłkiem bierze mikrofon. Jest przeraźliwie słaba, nie może mówić, ktoś podaje
morfinę. A ona jest pogodna, nawet żartuje: Czuję się nareszcie jak prawdziwa gwiazda muzyki. Dragi to na
scenie podstawa. Nikt nie opanowuje

wzruszenia, a ona uśmiecha się i zaczyna śpiewać swoją ukochaną piosenkę…
„What a Wonderfoul live”. Nie kończy,
nie starcza sił.
Wraca do szpitala, jest coraz bardziej
chora. Kiedy nie może już nawet jeść - prosi bliskich, by do szpitala zamiast owoców
przynosili jej farbki, kredki i bloki rysunkowe. Kiedy tylko pozwalają siły – maluje.
Taką ją pamiętają. Drobna, wychudzona,
z chusteczką na głowie, siedząca na podłodze szpitalnego korytarza z kartką na
kolanach i pędzelkiem w dłoni…
Wszystkie rysunki rodzice wieszali potem w nogach jej szpitalnego łóżka. Ściana pełna kolorowych wesołych obrazków
a tuż obok dogasające ludzkie życie…
Potem nie chce już nikogo widzieć.
Wstydzi się swojego kalectwa. Wstydzi się
słabości i tego jak choroba ją zeszpeciła.
Umiera 2 listopada.
Dziś miałaby 44 lata, ale czy my byśmy
w ogóle kiedykolwiek usłyszeli ten przepełniony bólem, smutkiem, mądrością, jakąś
świadomością rzeczy o których my tu nie
mamy pojęcia głos? Śpiewała, jakby nie
była całkiem stąd. I pewnie nie była całkiem stąd. Przyszła, zaśpiewała i poszła w
dalszą drogę, zostawiając swój głos, swoje
piosenki, swoją wrażliwość i niezaprzeczalną charyzmę, która niejednemu pomaga
przetrwać to co tu jest do przetrwania.
Przed śmiercią napisała karteczkę do
bliskich. Kilka słów opatrzonych uśmiechniętym serduszkiem.
THANK YOU FOR THINKING OF ME
AND HELPING TO LIFT MY SPIRITS
I LOVE YOU
AND GOD BLESS YOU
A MILION TIMES OVER
Czy wiedziała, że pisze te słowa nie
tylko dla tych, którzy znali ją wtedy? Czy
wiedziała, że pisze ją dla milionów fanów
na całym świecie, których rzesze miały
pojawić się tak niedługo? Nie mogę się
oprzeć wrażeniu, że wiedziała…
Dorota Osińska
P.S. W napisaniu tego tekstu pomogła mi
bardzo lektura książki SONGBIRD autorstwa
Boba Burleya, Jonathana Maitlanda i Elany
Rhodes Byrd., będąca jedyną biografią piosenkarki autoryzowaną przez jej rodziców
Barbarę i Husa Cassidy.
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Magdalena Doksa

Nina simone. K APŁANK A SOULU
Skomponowała ponad 500 piosenek, z których najpopularniejsze i najbardziej cenione w Europie to szczególnie piękna
i smutna wersja brelowskiej piosenki „Ne me quittez pas”,
którą śpiewała po francusku, również inne standardy, jak:
„My Baby Just Cares for Me”, „I Loves You Porgy”, „Mississippi Goddam”.
Choć szczyt jej kariery przypadł na lata
60., jednak Nina Simone jeszcze w latach
90. cieszyła się niesłabnącym zainteresowaniem publiczności. Uwielbiała koncerty
na żywo. W gorącym, chwilami męskim,
a chwilami tkliwie kobiecym wyczuwało
się jej wyjątkowy temperament. Była perfekcjonistką. Ćwiczyła nawet do sześciu
godzin przed koncertem. Uwielbiała występować przed publicznością, dla której
była i na zawsze pozostała ikoną „muzyki
duszy”.

***
Urodziła się 21 lutego 1933 roku w Tryon (Północna Karolina), w ubogiej rodzinie
murzyńskich metodystów. Eunice Kathleen Waynon – bo o niej mowa – ujawniła swe talenty wokalne dosyć wcześnie,
śpiewając jako mała dziewczynka w chórze kościelnym w swym rodzinnym miasteczku. Jej ambicją jednak od samego
początku była kariera pianistki klasycznej.
W wieku dziesięciu lat dała swój pierwszy publiczny koncert, podczas którego

jej rodzice zmuszeni zostali do ustąpienia
pierwszych rzędów w sali „białym” słuchaczom. Ten incydent silnie wpłynął na
jej psychikę, dając impuls do późniejszej
walki o prawa obywatelskie. Dzięki specjalnie założonej dla niej przez mieszkańców Tryon fundacji wyjechała na stypendium do Asheville w Północnej Karolinie.
Następnie dostała się do słynnej nowojorskiej Julliard School of Music. Jednak
niepowodzenia na egzaminach do prestiżowego filadelfijskiego Curtis Institute of
Music (początek lat 50.) przekreśliły jej
marzenia i zniechęciły do dalszych starań w tym kierunku. Zwłaszcza, że młoda
Eunice była przekonana, że źródłem tych
niepowodzeń był kolor jej skóry. Stała się
zagorzałą antagonistką rasizmu, co po
latach zaowocowało zaangażowaniem w
walkę o równouprawnienie „czarnych” i
współpracą z Malcolmem X.1
After you’ve gone and left me crying,
After you’ve gone there’s no denying,
You’ll feel blue, you’ll feel sad,
You’ll miss the dearest pal you ever had.2

Zanim nadeszły dni sławy, Eunice musiała zarobić na życie. Przygotowanie
muzyczne pozwalało jej dawać lekcje gry
na fortepianie, akompaniować piosenkarzom oraz grywać na pianinie w barach
jazzowych. Zaczęła w Atlantic City, w
stanie New Jersey, przybrawszy pseudonim Nina Simone. Niną została do końca
(Niną – czyli „Malutką” – nazywał ją jej
hiszpańskojęzyczny przyjaciel, imię Simone wybrała z podziwu dla francuskiej
aktorki Simone Signoret). Nie minęło
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dużo czasu, aż właściciel jednego z lokali, w których grała zaproponował jej, aby
zaśpiewała dla publiczności. Odważyła się
– pierwszy publiczny recital, który dała w
1954 roku, od razu oceniono w kategorii
sukcesu. W ten oto sposób rozpoczęła się
światowa kariera „kapłanki soulu”.
I love to love
Wnat plenty of love each night
Say I love to love it’s so good

Animals. Zapamiętano ją również dzięki
piosence Jay Hawkinsa „I Put A Spell On
You”, „Ain’t Got No (I Got Life)” z musicalu „Hair” czy „Here Comes The Sun” z
repertuaru The Beatles. Sławę przyniósł
jej utwór “Shinnerman”, wykorzystany
w filmie “Afera Thomasa Crowna” (1968)
Normana Jewisona. Tę samą piosenkę
wykorzystano również w remake’u filmu z
1999, a także w filmach „Komórka” („Celluar”, 2004) i Miami Vice” (2006).

it can’t be right.3

Nina Simone, rozgłos zdobyła porywającą
interpretacją piosenki „I Loves You Porgy”4
(z opery „Porgy and Bess” George’a Gershwina), która awansowała do czołowej
czterdziestki list przebojów w USA (rok
1959). Wkrótce potem nagrała „My Baby
Just Cares for Me” i przebój ten otworzył
przed nią najsłynniejsze sceny świata5.
W latach 60. odbyła liczne zagraniczne
tournées. Pozycja sławy, jaką zdobywała
pozwalała jej dać upust frustracji z niedawnej przeszłości, kiedy to przekreślono
jej karierę pianistki. Zaangażowała się bez
reszty w ruch na rzecz równouprawnienia
„czarnych”. W roku 1963 skomponowała
„Mississippi Goddam” jako odpowiedź na
zabójstwo Medgara Eversa i wysadzenie
kościoła w Birmingham w Alabamie, podczas którego zginęło czworo murzyńskich
dzieci. W roku 1968, po zastrzeleniu pastora Martina Lutera Kinga, pisze „Why?
The King of Love is Dead”, „I wish I Knew
How It Would Feet to Be Free” a jej „To Be
Young, Gifted And Black”6 (później nagrana przez Arethę Franklin i Donny Hathawaya) staje się kultową pieśnią „czarnych”
walczących o równe z „białymi” prawa.
Nie zawsze jednak znajdowała zrozumienie, nawet u „swoich”. Przykładem może
być chociażby „Four Women” – wzruszająca i niezwykle smutna historia czterech
murzyńskich kobiet, których los zależy od
odcienia ich czarnej skóry – którą uznano
za obraźliwą dla Afroamerykanów.7
[…] Don’t ask me why, little girl. I love
you and that’s all I can say.
You’re ev’ry ,ev’ry breath I take. You are
my nights; my night and day.8
W 1961 r. Simone nagrała autorską
wersję piosenki „House Of The Rising
Sun”, śpiewanej później także przez Boba
Dylana i (a może przede wszystkim) The

pianie Vilage Gate i oświetlona jednym
tylko spotem Nina Simone zaczynała śpiewać „Missisipi Godam”, wiara w sprawę
rozpalała się nowym, jaśniejszym płomieniem. Aktor Robert Guillaume powiedział
kiedyś: „wszyscy wiedzieli o Mississippi,
nigdy jednak nie widziałem protestu wyrażonego równie ekspresyjnie”.
Alabama’s gotten me so upset
Tennessee made me lose my rest
And everybody knows about Mississippi

Think you’re lucky you are the one
To get all of that attention […]9
„By zrozumieć lata 60. musicie słuchać
Niny Simone, jeśli chcecie zrozumieć
– musicie żyć tym, w końcu wszystko
zależy, po czyjej stronie byliście żyjąc
wtedy” – powiedział kiedyś Abbey Lincoln. „Czarni” czy „biali”, wszyscy słuchali
Niny Simone, zarówno w klubach, jak i
na jazzowych festiwalach. Jej nagrania,
można było odnaleźć w domach, biurach
niezależnie od rasowych podziałów, tak w
Stanach, jak i w Europie. W USA obdarzono Ninę Simone przydomkiem „Divy praw
obywatelskich”. Zasłużyła na to w pełni,
pamiętajmy bowiem, że lata 1950-66 to
okres nasilonych ruchów w obronie często
drastycznie naruszanych praw obywatelskich czarnoskórych Amerykanów. Protest
przeciw rasowym nierównościom generował skutki nie tylko polityczne, lecz doprowadził wielokrotnie do wielu znaczących
wydarzeń artystycznych, w których czynny udział brali również muzycy jazzowi.
W twórczości Niny Simone duch tamtych czasów odbijał się nad wyraz silnie.
Le Roi Jones, znawca bluesa, wspaniały
pisarz, autor „Korzeni Bluesa”, twierdził
na przykład, że Nina Simone ukazała w
swoim bogatym repertuarze broadwayowskich ballad, gospels, standardów i ludowych pieśni, nierzadko opatrywanych
zmienionym politycznie tekstem, korzenie, przyczyny oraz złożoność wydarzeń
swoich czasów. Pieśniarz i poeta Oscar
Brown Jr., zwracał zaś uwagę na rzadko
spotykaną spójność politycznej postawy
Niny Simone, co tym większy budzić powinno szacunek, gdyż niełatwo było tak
jawnie i stanowczo wypowiadać podobnego rodzaju poglądy będąc w jakiejś mierze
częścią wielkiego przemysłu muzycznego.
O równouprawnienie walczyli też inni, ale
kiedy zasiadająca przy ogromnym forte-

Goddam.10

Ameryka jednak nie spełniła oczekiwań Niny Simone. Uwikłana w politykę, oskarżana przez urząd podatkowy,
w roku 1974 postanowiła porzucić ojczyznę i osiedliła się na Trynidadzie,
a następnie w Liberii. Po kilku latach przeniosła się do Szwajcarii, stamtąd do Londynu i do Holandii, by w roku 1993 – już
na stałe – osiąść na południu Francji. Wielokrotnie jednak podkreślała w prasie, że
najlepiej czuła się w Afryce, gdzie „ludzie
są najbardziej przyjaźni i intuicyjni”. O powrocie do Stanów nie było już mowy...
Przestała interesować się swoim starym
krajem. Wybrała „Starą Europę” i sąsiadów, którzy nawet jej nie rozumieli, ale
których ona również nie starała się zrozumieć. Pozostała niezmienną w swoich
przekonaniach, nietolerującą kompromisu
w kwestiach rasizmu oraz hierarchii wartości, z jakich złożony jest świat. Starała się strzec sprawiedliwości, nie mogła
pogodzić się z nieszczerością i głupotą
ludzką. W Europie wydała bestsellerowy
album „Baltimore” (1978). Sporo jeszcze
koncertowała, ale już w zasadzie tylko po
to, by utrzymać gasnący blask sławy i popularności.
“And now we are one
Let my soul rest in peace
At last it is done […]
At peace forever
For we are one”11

Trudno zaprzeczyć ekstrawagancji i arogancji, z jaką obnosiła się Nina Simone.
Niemniej jednak diwą pozostała do końca. Jakkolwiek by jej nie kategoryzować
– diwą jazzu, rhythm & bluesa czy soulu.
Wybuchy gniewu i furii były nieodłącznym
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elementem jej codziennego zachowania.
Potrafiła strzelać w nocy z dwururki do
nazbyt hucznie świętujących sąsiadów,
raniąc pewnego razu jednego z nich (po
tym incydencie została skazana na 8 miesięcy w zawieszeniu). Zmarła (ponoć we
śnie), w swej posiadłości w Carry-le-Rouet koło Marsylii na południu Francji. Po
gwałtownym i chaotycznym życiu 70-letnią artystkę, ciągle równie niepowtarzalną, co nieprzewidywalną, spotkała cicha i
łagodna śmierć.
“And now, the end is near and so I got
to face
The final curtain, girl […]
I’ve lived a life that’s full of travelled each
and every highway
And more, much more than this, I did it
my way.12

Cztery lata po śmierci Artystki ukazał się na rynku muzycznym album
„Nina Simone: Remixed & Reimagined”
z trzynastoma remixami przebojów Niny
w wykonaniu m.in. François K., Coldcut
czy Chrisa Loco, utrzymanych w popularnych lounge’owych klimatach. Znalazły się
na nim takie standardy jak „The Look Of

Love”, czy „To Love Somebody” i „I Can’t
See Nobody” z repertuaru The Bee Gees.
Dodatkową atrakcją jest umieszczenie na
płycie słynnego już remixu ‘Ain’t Got No
- I Got Life (Groovefinder Remix)’, który
dzięki obecności w reklamie w samej tylko Wielkiej Brytanii na nowo wywołał szał
na punkcie tej nieżyjącej już artystki. Jednak z największych hitów Simone nie ma
tu nawet połowy. Szczególnie doskwiera
brak sztandarowych „Love Me Or Leave
Me” i „My Baby Just Cares For Me”. Nie
ma „I Put A Spell On You” i „Don’t Let
Me Be Misunderstood”. W obrębie różnych stylistyk soulowych, bluesowych i
jazzowych Nina była bardziej elastyczna
i wszechstronna niż didżeje, którym dano
szansę przerobić jej nagrania, tworzyła
rzeczy taneczne z natury. A tu większość
remiksujących ze strachu przed ikoną wybrała łatwiznę: metrum na cztery czwarte
i z dyskotekowym beatem, miarowym, by
nie powiedzieć: kwadratowym. Najlepsi
starają się wczuć w dokonania artystki
(DJ Wally) albo wchodzą dalej (głębiej)
i bardziej zdecydowanie w jej dorobek,
prezentując wersje dziwaczne i kontrowersyjne (Coldcut). Jakkolwiek by nie
oceniać „Remixed & Re-imagined” na-

straja pozytywnie. Prezentuje Simone w
nowej soulowo-tanecznej aranżacji. Połączenie charakterystycznego bitu wraz
z wibrującym głosem wokalistki tworzy
całkiem niepowtarzalny klimat.
No one wants to be alone
To walk or talk and sleep and weep alone
Have we lost the touch that does so
much
Have we lost the human touch.13

Porównywano ją często do Billie Holiday, czego bardzo nie lubiła. W sposób
niezwykle czytelny akcentowała, że w
zasadzie różniło je wszystko... poza kolorem skóry. Wolała być zestawiana z
Marią Callas – jedyną w swoim rodzaju,
oryginalną, nie dającą się porównać z
nikim – po prostu divą. Nie lubiła szufladkowania i nie znosiła, gdy określano
ją mianem wokalistki jazzowej. Wymagała od słuchacza kompletnego skupienia
podczas występu. Sam popis traktowany
był przez nią ze swoistym namaszczeniem. Miała wielki muzyczny talent, jeden
z najsłynniejszych głosów XX wieku. W
swoich utworach umiejętnie łączyła to,
co najlepsze w jazzie, muzyce pop, soul
czy folk, nie stroniła od bluesa i gospel.
Z uwagi na klasyczne przygotowanie muzyczne, jakie zdobyła, w jej akompaniamencie usłyszeć można motywy muzyki
Bacha.
Bogaty dorobek artystyczny Niny Simone nieprzerwanie inspiruje współczesnych artystów. Za sprawą popularnych
obecnie remiksów budzi również „niesłabnący szacunek” w kręgach muzyki
klubowej (np. „Sinnerman” (Felix Da Housecat Remix)’ był jednymi z najchętniej
odwtarzanych clipów przez MTV w 2004
roku). Jej piosenki wciąż wykorzystywane są przez filmowców. Pojawiły się na
ścieżkach muzycznych do takich filmów
jak: „Kryptonim Nina” (1993, reż. John
Badham), „Płytki grób” (1994, reż. Danny Boyle), „Romeo i Julia” (1996, reż. Baz
Luhrmann) oraz „Przed zachodem słońca”
(2004, reż. Richard Linklater).
Well I’m just a soul whose intentions are
good
Oh Lord, please don’t let me be misunderstood.14

Magdalena Doksa
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Wybrana dyskografia:
Little Girl Blue (1957)
I Love You Porgy (1959)
My Baby Just Cares For Me (1959)
Nina Simone At The Villlage Gate (1961)
Nina Simone Sings Ellington! (1962)
Moon Of Alabama (1963)
I Put A Spell On You (1964)
Let It Be Me (1965)
Nina Simone After Hours (1965)
Broadway-Blues-Ballads (1966)
Let It All Out (1966)
‘Nuff Said (1968)
To Love Somebody (1969)
Nina Simone and Piano! (1970)
Emergency Ward! (1973)
Baltimore (1978)
Nina Simone Sings Nina Simone (1979)
The Rising Sun Collection (1980)
Nina Simone (1984)
A Single Woman (1993)
Live in Paris (1996)
It’s Cold Out There (2003)
Four Women: The Nina Simone Philips
Recordings (2003)

Przypisy:
1. Malcolm X, właściwie: Malcolm Little (19.05.1925–21.02.1965) – radykalny
przywódca ruchu murzyńskiego w Stanach Zjednoczonych. Pseudonim wybrał
w celu odcięcia się od tożsamości swoich przodków z Afryki – uważał, że czarni mieszkańcy USA powinni zaprzestać
używania nazwisk nadanych przez właścicieli niewolników. W latach 50. związany z organizacją „Nation of Islam”. Był
zwolennikiem czarnego separatyzmu i
odrzucenia wszelkiego współdziałania z
białymi, opowiadał się za stosowaniem
przemocy w celach samoobrony przed
białymi. Propagował hasła mówiące o dumie związanej z przynależnością do czarnej rasy. Podkreślał, że na każdym kroku
dumę tę należy okazywać. W latach 60.
wystąpił z „Nation of Islam” w następstwie konfliktu z przywódcą tej organizacji. Odbył również pielgrzymkę do Mekki
i zmienił nazwisko na El-Hajj OMalik ElShabazz, w następstwie której uznał, że
wyznawany przezeń islam jest nie do
pogodzenia z rasizmem i hasłami czarnego suprematyzmu, głoszonymi przez
„Nation of Islam”. Po powrocie utworzył
Organizację Jedności Afroamerykańskiej. Zginął zastrzelony podczas wiecu w Harlemie (sprawcy morderstwa
nie zostali ustaleni, podejrzenia padały
w kierunku członków „Nation of Islam”

bądź handlarzy narkotyków). Był jedną
z kluczowych postaci w okresie walki
Afroamerykanów o równouprawnienie.
Do dziś dla wielu młodych czarnych
mieszkańców gett jest ikoną i wzorem
do naśladowania.
2. „After You’ve Gone” (Creamer, Dayton).
3. „I Love To Love” (Baker, Hayton).
4. Niekwestionowanym sukcesem okazał się ten debiutancki album oraz późniejsze wylansowanie tytułowego przeboju
„I Loves You Porgy”. Album nagrodzono
trofeum Złotej Płyty, a sama Nina Simone stała się popularną i uwielbianą artystką.
5. Simone odmówiła publicznego wykonywania „My Baby Just Cares for Me” od
roku 1987. Firma Chanel po odkupieniu
(za marne grosze) praw do tej piosenki, użyła jej w swej kampanii reklamowej (Chanel No.5). Zyski przeszły Ninie
Simone koło nosa. Choć nie należała
wówczas do biednych, potencjalna strata
wywołała jeden z jej słynnych ataków furii. Paradoksalnie, jednak wskrzeszenie
szlagieru przez Chanel zapoczątkowało nową falę zainteresowania artystką.
Utwór został wykorzystany np. również
w filmie Bernaldo Bertolucciego „Ukryte
pragnienia”.
6. Piosenkę wykorzystano również w
filmie „Studenci” (reż. John Singleton).

7. „Four Women”: The Nina Simone
Philips Recordings – czteropłytowe wydanie wszystkich nagrań zawierających
materiał z sesji nowojorskich, które w
latach 1964-66 ukazywały się pierwotnie
w formie siedmiu płyt długogrających,
wydanych przez amerykańską filię holenderskiej kompanii Philips. Z tą firmą w
1963 r., Nina Simone podpisała kontrakt
na wyłączność (a zanim to nastąpiło, od
1959 r., regularnie nagrywała dla niezależnej Bethlehem Records i Colpixu).
„Four Women” zawiera nagrania z niewątpliwie najpłodniejszego i najsłynniejszego okresu kariery artystycznej Niny
Simone. Albumowi towarzyszy mądry,
powściągliwy esej Ashleya Kahna, który
znakomicie komentuje ten okres artystycznej i życiowej drogi Niny Simone.
8. „I Can’t See Nobody” (1967, Robin
Gibb, Barry Gibb).
9. „Merry Mending” (Duke Ellington).
10. „Mississippi Goddam” (1963, Nina
Simone).
11. „Consummation” (1967, Nina Simone).
12. „My Way” (1968, Jacques Revaux,
Claude François, Gilles Thibault, Paul
Anka).
13. „Human Touch, The” (C. Reuben).
14. „Don’t Let Me Be Misunderstood”
(1964, Gloria Caldwell, Sol Marcus, Bennie Benjamin).
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Maria Folwarska

z Gorlic

Bitwa bez ofiar
Był drugi dzień maja roku dwutysięcznego siódmego. Wiosna wybuchła właśnie
z siłą niefrasobliwej młodości, niebo było
błękitne, pola zielone. Ale od gór powiewał
czasem chłodny oddech, przypominający,
że jesteśmy u progu Beskidu. Niskiego co
prawda, ale Beskidu.
U stóp Magury leżały jak zawsze Gorlice.
Miasto żywe nad podziw. Samochodem przepchnąć się przez nie trudniej, niż przez niejedną wielkomiejską ulicę! A przecież wszyscy wiemy, że Gorlice wielkie nie są. Może to
wiosna ożywiła wszystkich do tego stopnia,
że się wyroili niczym pracowite pszczoły w
rzepaku? Szkoda tylko, że starczyło ich tylko
na ulice. Sala gorlickiego domu kultury była
pusta, niestety.
A w sali tej właśnie odbywała się 13 POETYCKO–MUZYCZNA BITWA POD GOR-

Danuta Gad

LICAMI. Jeden z tych miłych polskich konkursów prowincjonalnych, dzięki którym tli
się jeszcze w narodzie jakiś ślad zainteresowania piosenką jako sztuką. Wszak sztukę
można uprawiać amatorsko, z niezłym rezultatem. Kariery po amatorsku już się zrobić nie
da (chyba, że za pomocą przypadku)...
W „Bitwie” interesuje nas konkurs. Poprowadziła go przyjemnie nasza koleżanka redakcyjna Teresa Drozda, z właściwym sobie
damskim ciepełkiem. Szkoda, że jej nastrój
nie udzielił się większości uczestników koncertu konkursowego. Czyżby trema przed
jurorami? Fakt, trudno się nie denerwować,
mając przed sobą takich wyjadaczy jak Jerzy
Satanowski, Jan Poprawa czy arcygorliczanin
Mirosław Czyżykiewicz. Ale przynajmniej
panie mogłyby wiedzieć, że z racji swej płci
mają u szanownych jurorów poważne fory. A
tu panie właśnie zdawały się drżeć bardziej,
niż panowie...
Co musiało mieć skutek w werdykcie. W
pierwszej trójce znalazło się dwóch mężczyzn
i jedno – prawie – dziecko. A mawia profesor
Poprawa że „mężczyzna z ustami otwartymi
w miejscu publicznym – wygląda niepoważnie”... Tymczasem wygrał debiutujący na
tego typu konkursie pan Włodzimierz Mazoń
z Krakowa. Mężczyzna ewidentnie dojrzały,
lat 48 (ale wygląda poważniej), w repertuarze
własnym, powstałym pod silnym wpływem
Cohena. Niespodzianka! Drugie miejsce zajęła uzdolniona nowosądeczanka Agnieszka
Świgut, której jednak „ukradła show” młodsza siostra, świeżo upieczona gimnazjalistka
Ola. Jakże to zdolne dziecko, swingujące na
klawiszach jak stary jazzman! Panienki usłyszymy na finale Studenckiego Festiwalu Piosenki (dostały nominacje). Trzecie miejsce
zajął rzeszowski kontrabasista z Filharmonii
Alek Berkowicz, po raz kolejny pokazujący
przewagę inteligencji nad talentem.

Oczywiście laureatów było więcej. Do Gali
zaproszono Danutę Gad z Nowego Sącza,
Ewę Kołacz z Krakowa, Martynę Ciecieręgę
z Bytomia. A jurorzy w swej dobrotliwości
posunęli się nawet do zezwolenia, by wystąpił gorliczanin Rafał Fudala (najpiękniejszy
we wsi) oraz trio „Lekkoduch” z Cieszyna. To
już przesada, to jeszcze nie są sztuki do nagradzania.
Generalnie jednak konkurs był przyjemny,
przedstawił nam kilka nowych osób, odsiał
minoderyjnych udawaczy (p. Zielina i tu próbował czy się nie uda).
Pojawił się też nowy organizator, następca
Bogusława Diducha i Ewy Plucińskiej. Być
może wkrótce i jego nazwisko zapamiętam.
Na razie powtarzam w pamięci: Mazoń, Świgut, Berkowicz, Gad, Kołacz, Ciecieręga... Nie
jest źle.

Włodzimierz Mazoń
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z Kowali Oleckich

Ewa Cichocka

Z Andryszczykiem po kraju
18 lutego 2007 r. zakończył się w Kowalach Oleckich VI ZAJAZD BARDÓW. Miałam szczęście gościć na tej imprezie, bowiem
„Czerwony Tulipan” został poproszony o zagranie koncertu, który kończył to trzydniowe święto.
A potem, kiedy ledwo wróciłam do domu i
odstawiłam walizkę – siadłam do pisania, by
na gorąco podzielić się wrażeniami. A jest ich
co niemiara!
Przyjechaliśmy na miejsce w dniu koncertu, około czternastej. I ledwie przekroczyliśmy próg Domu Kultury, gdy natychmiast na
ogromny stół biesiadny (na co dzień służący
do gry w bilard) wjechały specjały miejscowej
kuchni: kartacze, wędliny własnego wyrobu,
kiszka i babka ziemniaczana, ogórki kiszone,
smalec, pieczywo... Wszystko wyśmienite! Zostaliśmy podjęci niczym królowie. A radość
nasza była tym większa, że dowiedzieliśmy się,
iż tak samo goszczona jest publiczność uczestnicząca w imprezie!
Od godziny szesnastej rozpoczęły się działania artystyczne. Najpierw spotkanie z podróżnikiem, który opowiadał o swej wyprawie do
Mongolii. Potem prezentacja prac plastycznych
Piotra Bołtryka. Dalej – prezentacja kronik
filmowych, zrealizowanych przez młodzież
związaną z Domem Kultury. A od osiemnastej – koncert. Na wszystkich prezentacjach
był tłum ludzi. Publiczność stanowili oczywiście mieszkańcy Kowalów (lub Kowali?), ale
również Olecka, Gołdapi, Ełku i okolicznych
miejscowości. Są też tacy, którzy przyjeżdżają z całej Polski specjalnie na „Zajad Bardów”
i towarzyszą wiernie tej imprezie od sześciu
lat. Nie trzeba już nawet wywieszać plakatów,
wystarczy informacja przed Domem Kultury
o tym co się kiedy odbywa – a stęskniona publiczność przybędzie na pewno w komplecie.
„Zajazd Bardów” to impreza promująca
piosenkę autorską, autorską twórczość. Przez

sześć wspomnianych lat organizatorzy gościli
wielu wspaniałych wykonawców. W tym roku
z koncertami przybyli m.in. Andrzej Garczarek. Grupa „Bez Jacka”, Tomasz Lewandowski, czy wspomniany już „Czerwony Tulipan”.
Oprócz koncertów zawodowców odbywa się tu
również konkurs „O ślad”. Chętni do udziału
w nim przysyłają wcześniej swoje nagrania
(oczywiście z oryginalna autorską twórczością), z których organizatorzy wybierają najlepsze, najciekawsze – i zapraszają do koncertowania. Możliwość zaprezentowania się podczas imprezy jest dla młodych wykonawców
formą nagrody. W tym roku w konkursie „O
ślad” jednym z laureatów został Przemysław
Mazurek (zauważony i wyróżniony jesienią
roku 2006 w Krakowie, podczas Studenckiego Festiwalu Piosenki, za piosenkę „Gadu,
gadu...”).
Niezwykle ucieszyła mnie obecność na imprezie Janusza Deblessema, który z pewnością
w swoich audycjach radiowych przedstawi
szczegółowa relację z tych wieczorów. I pewnie dzięki temu ktoś jeszcze usłyszy o tym,
że w dalekich Kowalach Oleckich spotykają
się ludzie piszący, śpiewający i grający swoją
muzykę, swoje piosenki. Ludzie twórczy. Zaś
po drugiej stronie rampy są ci, którzy bardzo
tego potrzebują i cały rok wyczekują kolejnych
spotkań.
Przez pierwsze trzy lata „Zajazd Bardów”
odbywał się w Gołdapi. Kolejne trzy – w Kowalach. Dlaczego to tak wędruje? Odpowiedź
jest prosta: „Zajazd” wędruje za swoim twórcą
Adamem Andryszczykiem, skądinąd też bardem. To on wymyślił, stworzył i wciąż realizuje
tę imprezę. Gdy został dyrektorem Domu Kultury w Kowalach – naturalnym było, że przeniósł „Zajazd” ze sobą. To rzeczywiście, można
powiedzieć, dziecko Andryszczyka. Miło było
patrzeć na jego rozpromienioną, rozradowaną
twarz, gdy czuł że wszystko przebiega według

Adam Andryszczyk

jego myśli, że wszyscy są zadowoleni. Naszego fantastycznego nastroju nie popsuła nawet
wiadomość, że była to ostatnia impreza dyrektora Andryszczyka w Kowalach. Jak stwierdził
– wciąż jest mnóstwo ludzi, których denerwuje
czyjaś aktywność i fakt, że ktoś za bardzo wystaje ponad przeciętność. Tak więc Andryszczyk odejdzie z Domu Kultury w Kowalach.
Ale ludzie tacy jak on - zawsze mają plan B, C
i tak dalej. Więc wiadomo już, że Adam nadal
będzie gdzieś organizował swój „Zajazd Bardów”. Gdzie – dowiemy się niebawem.
Na szczęście jeżdżąc po kraju wciąż spotykamy ludzi, którym chce się coś wymyślać, tworzyć, borykać się z przeciwnościami, przezwyciężać je. Ludzi mających tak dużo twórczej,
dobrej energii, którą mogą obdarowywać innych... Życzę wiec Adamowi Andryszczykowi,
by nowe miejsce w którym „Zajazd Bardów”
zagości – było jeszcze piękniejsze, ale przede
wszystkim bardziej dla niego przyjazne. Bo to
w efekcie wszystkim wyjdzie na dobre.
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z Krakowa

Jan Poprawa

Studencki Festiwal Piosenki (cz. 4)
Dokumentacja konkursu 1993-98
1993
XXIX STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
18-22 maja 1993 r.
Jury:
Jan Poprawa (przewodniczący)
Maryla Rodowicz
Magda Umer
Zygmunt Konieczny
Zbigniew Łapiński
Andrzej Sikorowski
Grzegorz Tomczak
Grzegorz Turnau

Kiljański (Wrocław), Iwona Manista (Skierniewice), Tomasz Miechowicz (Zielona Góra),
Ewa Orzech (Olsztyn), Joanna Pieczara &
Wojciech Królewski (Katowice), Igor Reguła
(Łódź), Cezary Studniak (Olsztyn), Dorota
Ślęzak (Kraków), Dorota Tomaszewska (Toruń), Joanna Wątor (Kielce), Artur Wełpa
(Szczecin), Dorota Wielgat (Gdańsk), Szymon
Zychowicz (Koszalin);
Grupa „Coctail party” (Katowice), Grupa „Babskie M-2 i ferajna” (Kraków), Grupa
„De doorsz” (Radom), Grupa „D.N.A.” (Rzeszów), Grupa „Jeszcze jedno takie trio - plus”
(Słupsk), Grupa „Klimat” (Warszawa), Grupa

Laureaci:
1 – Magdalena Turowska z „Orkiestrą Teatru Tratatatam” (Opole)
2 – Jolanta Myjkowska (Warszawa)
– Grupa „Bo to niebo” (Kraków)
3 – Grupa „Fatamorgana” (Koszalin)
Wyróżnienia: Barbara Raduszkiewicz (Olsztyn), Janusz Radek (Kraków)
Zaproszenie do koncertu laureatów: Agnieszka Janas (Katowice), Jagoda Naja (Lublin), Marek Andrzejewski (Lublin), Marek
Chomko (Białystok) , Sławomir Błęcki (Szczecin), Grupa „Dagmara i już” (Zielona Góra).
Nagrody dodatkowe: Sławomir Błęcki,
Magdalena Turowska, Janusz Radek, Agnieszka Janas, Jagoda Naja, Grupa „Bo to niebo”
Stypendium im. Wojciecha Bellona: Maciej
Łyko (Kraków)
Pozostali finaliści konkursu:
Paweł Celiński (Katowice), Jacek Daszyński (Łódź), Urszula Drozd (Głogów), Jarosław
Gawlik & Bartłomiej Abramowicz (Lublin),
Alicja Golubiewska (Olsztyn), Krzysztof

Janusz Radek

„Przyjaciele Maksyma” (Łódź), Grupa „Des
Moines” (Warszawa), Grupa „Dom pełen
szczęścia” (Kraków), Autorski Kabaret Rafała
Kmity (Kraków), Kabaret „Pro” (Bydgoszcz).
42 uczestników konkursu finałowego.
Nie wystąpili mimo nominacji do finału:
Leszek Czajkowski (Warszawa), Radosław
Elis (Warszawa),Andrzej Paśkiewicz & Piotr
Smolik (Kraków), Dariusz Starczewski (Kraków).
Dyrektor SFP: Andrzej Wyrobiec
Szef programu: Zenon Budyn
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1994

Grupa „Trzeci szplajs” (Katowice), „Towarzystwo Wzajemnej Adoracji” (Katowice).

XXX STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
11-14 maja 1994 r.

41 uczestników konkursu finałowego.
Nie wystąpili mimo nominacji do finału:
Andrzej Nowacki (Olsztyn, nie wystąpił),
Grupa „Ja pierdzielę” (Częstochowa, nie wystąpiła),

Jury:
Jan Poprawa (przewodniczący)
Elżbieta Adamiak
Martyna Jakubowicz
Maryla Rodowicz
Jacek Kaczmarski
Zygmunt Konieczny
Adam Nowak
Andrzej Sikorowski
Grzegorz Tomczak
Grzegorz Turnau
Jan Wołek
Laureaci:
1 – Jagoda Naja (Lublin)
– Marek Andrzejewski (Lublin)
2 – Jarosław Wasik (Opole)
– Grupa „Smak jabłka” (Piotrków Trybunalski)
3 – Grupa „Manitou” (Rzeszów)
4 – Dagmara Korona-Persowska (Zielona
Góra)
Nagrody dodatkowe: Ewa Szumska (Poznań), Katarzyna Zygmont (Warszawa), Duet
„Kasia i Krzysiek” (Wrocław), Ewa Andrzejewska (autorka, Zielona Góra)
Nagroda specjalna: Jan Kondrak (autor,
Lublin)
Zaproszenie do koncertu laureatów: Grażyna Kusior (Olsztyn), „Kabel Blues Band”
(Gdańsk), Klaudia Smolka (Opole), Agnieszka Stolińska (Łódź)
Nagroda im. Wojciecha Bellona: Marek
Andrzejewski
Pozostali finaliści konkursu:
Marzena Adamczyk (Kraków), Sławomir
Błęcki (Szczecin), Paweł C. (Rzeszów), Leszek
Czajkowski (Warszawa), Katarzyna Czarnecka (Toruń), Sambor Dudziński (Wrocław),
Jacek Hrabski (Kielce), Katarzyna Hulok
(Rzeszów), Dominika Jarzębowska (Gdańsk),
Miłka Malzahn z zespołem (Toruń), Wioletta
Pięciak (Poznań), Anna Serzycka (Warszawa), Barbara Stępniak (Kraków), Katarzyna
Anna Szramko (Poznań), Grzegorz Zrodowski (Gdańsk), Szymon Zychowicz (Słupsk);
Grupa „EeTam” (Zielona Góra), „Po prostu
zespół” (Radom), Grupa „Tak czuję” (Zielona
Góra), Grupa „4 pory roq” (Siedlce), Grupa
„Jeszcze jeden” (Sieradz), Grupa „Idefiks”
(Kraków), Grupa „Bo to niebo” (Kraków),
Grupa „Degercis” (Bydgoszcz), Grupa „Propozycja (Łódź), Grupa „200 %” (Białystok),

Dyrektor festiwalu: Halina Bisztyga

1995
XXXI STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
10-13 maja 1995 r.
Jury:
Jan Poprawa (przewodniczący)
Maryla Rodowicz
Jacek Kaczmarski
Andrzej Sikorowski
Grzegorz Tomczak
Grzegorz Turnau
Jan Wołek
Leszek Wójtowicz
Laureaci:
1. – Agnieszka Hekiert z zespołem „Take
5” (Katowice)
– Barbara Stępniak (Kraków)
– Grupa „Paru” (Gdańsk)
2 – Marek Dyjak (Lublin)
– Grzegorz Halama (Kraków)
– Grupa „Słodki całus od Buby”
(Gdańsk)
3 – Małgorzata Duk (Siedlce)
– Dagmara Korona-Persowska (Nowa
Sól)
– Ewa Szumska (Poznań)
Zaproszenie do koncertu laureatów: Justyna Kabała (Kraków), Miłka Malzahn
(Toruń), Justyna Szafran (Poznań), Leszek
Czajkowski (Warszawa), Grupa „Bez nas
wy” (Wrocław), Grupa „Tonam i Synowie”
(Tychy), Grupa „Zielona bawełna” (Tarnowskie Góry)
Nagrody i wyróżnienia dodatkowe: Agnieszka Hekiert, Grupa „Paru”, Grzegorz
Halama, Marcel Chyrzyński (muzyk, Kraków)
Nagroda im. Wojciecha Bellona: Barbara
Stępniak
Pozostali finaliści konkursu:
Wojciech Brzeziński (Jaworzno), Katarzyna Byczkowska (Olsztyn), Anna Ciuła (Kraków), Dorota Dróżdż (Słupsk), Joanna Fidler

Jarosław Wasik

(Kraków), Beata Fiedorow (Łódź), Jarosław
Gawlik (Lublin), Grażyna Kusior (Olsztyn),
Iwona Kwiatkowska (Warszawa), Paweł
Ładniak (Lublin), Małgorzata Olszewska
(Warszawa), Tomasz Olszowski (Szczecin),
Anna Pokojska (Bydgoszcz), Adam Rebel (Poznań), Ewa Sałecka (Szczecin), Jola
Sip (Lublin), Katarzyna Świątek (Poznań),
Grzegorz Wilk & Łukasz Wieczorek (Opole), Szymon Zychowicz (Kraków), Katarzyna
Zygmont (Warszawa);
Grupa „Chude gnoje” (Białystok), Grupa
„Przedświt” (Łódź), Grupa „Hasta la vista”
(Lublin), Grupa „Wind Jammers” (Stalowa
Wola), „Grupa „dEBe” (Gdańsk), Grupa
„Per Grafit” (Rzeszów), Grupa „The Riders”
(Częstochowa), Grupa „Manek i Agreści”
(Gliwice), Grupa „Forte” (Olkusz), Grupa „Zapomniany teatr” (Koszalin), Grupa
„Manitou” (Rzeszów), Grupa „Ukryty zegarek” (Toruń), Grupa „Bawełna strzelnicza”
(Warszawa), Grupa „Etam” (Zielona Góra),
„Blendi Band” (Zielona Góra), „Mazurkiewicz Party Quartet” (Głogów), „Po prostu
zespół” (Radom).
53 uczestników konkursu finałowego.
Dyrektor festiwalu: Rafał Gacek
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1996
32 STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
15-19 maja 1996 r.
Jury:
Jan Poprawa (przewodniczący)
Renata Przemyk
Piotr Bałtroczyk
Mariusz Lubomski
Andrzej Sikorowski
Grzegorz Turnau
Leszek Wójtowicz
Laureaci:
1 – Dorota Ślęzak (Kraków)
2 – Jolanta Sip (Lublin)
3 – Grupa „Polucjanci” (Katowice)
Wyróżnienia: Agnieszka Skarżyńska (Białystok), Piotr Woźniak (Warszawa), Grupa
„Wolfgang” (Ostróda)
Zaproszenie do koncertu laureatów: Dominika Kurdziel (Kraków), Marzena Lamch
(Częstochowa), Wojciech Brzeziński (Poznań), Grupa „Jasiu Nie” (Świdnik), Grupa
„Małżeństwo z rozsądku” (Pyskowice).
Pozostali finaliści konkursu:
Łukasz Beduch (Sandomierz), Leszek
Czajkowski (Warszawa), Anna Drozd
(Chełm), Dorota Drożdż (Słupsk), Beata Fiedorow z zespołem „4U” (Łódź), Katarzyna
Gubała z zespół „Nowe Ramy”(Szydłowiec),
Magda Jóźwiak (Toruń), Dorota Kopka (Poznań), Stanisław Kostyra (Rzeszów), Ewa
Lembryk (Lublin), Aleksandra Mańczak
(Żary), Angelica Miętkiewska (Poznań),
Dominika Płonka (Katowice), Aneta Ryncarz (Kraków), Alicja Szalińska z zespołem
(Kielce), Barbara Szot (Lublin), Agata Ślazyk (Częstochowa), Małgorzata Włodarska
(Warszawa);
Grupa „Przydrożny bar” (Opole), Grupa
„Lean Back” (Katowice), Grupa „Klimat”
(Gdańsk), Grupa „Red Wine” (Gdańsk),
Grupa „Incognito” (Bielawa), Grupa „Forte”
(Olkusz), Grupa „Yakuzi” (Toruń), Grupa
„Nic nowego” (Koszalin), Grupa „Przedświt” (Piotrków Trybunalski), Grupa „Powolny” (Warszawa), Grupa „Kto” (Olsztyn),
Grupa „Czysty przypadek” (Słupsk), Grupa
„Antoni” (Zielona Góra), Grupa „Muzyczna
Armia Zaciężna” (Poznań).
43 uczestników konkursu finałowego.
Dyrektor SFP: Witold Latusek

Wojciech Brzeziński

1997
33 STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
13-18 maja 1997 r.
Jury:
Jan Poprawa (przewodniczący)
Ewa Kornecka
Renata Przemyk
Stefan Brzozowski
Janusz Grzywacz
Grzegorz Halama
Andrzej Poniedzielski
Sławomir Wolski
Jan Wołek

Laureaci:
1 – Jacek Musiatowicz (Radzyń Podlaski)
– Grupa „EK” (Zielona Góra)
2 – Magdalena Orłowska (Suwałki)
– Grupa „Bez nas wy” (Oława)
– Grupa „Szela” (Gdańsk)
3 – Magdalena Gościk (Kraków)
– Agata Ślazyk (Częstochowa)
– Piotr Woźniak (Warszawa)
Wyróżnienia: Anna Ciuła (Kraków), Beata Czarnecka (Kraków), Ewelina Kordy (Poznań), Dominika Kurdziel (Kraków), Wojciech Brzeziński (Poznań), Marcin Styczeń z
zespołem „Forte” (Olkusz), Grupa „Cudowny
czwartek” (Poznań)
Nagrody dodatkowe: Jacek Musiatowicz,
Anna Ciuła, Ewa Głowacka (Poznań), Katarzyna Jurewicz (Strzelin), Patrycja Kapłon
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(Kraków), Jolanta Kozielska (Tanowskie
Góry), Magdalena Orłowska, Agata Ślazyk,
Wojciech Brzeziński.
Nagroda im. Wojciecha Bellona: Szymon
Barabach (Oława)
Pozostali finaliści konkursu:
Joanna Bieńkowska (Szczecin), Agnieszka
Chrzanowska (Wrocław), Dominika Depczyk (Warszawa), Agnieszka Duda (Szczecin), Włodzimierz Knaś (Radomsko), Katarzyna Kozak (Puławy), Dominik Kwaśniewski (Kraków), Miłka Malzahn (Toruń), Paweł
Odorowicz (Tarnów), Dominika Płonka
(Gliwice), Anna Rybacka (Sandomierz), Dariusz Ryniec (Bydgoszcz), Agnieszka Skarżyńska (Białystok), Dariusz Taraszkiewicz
(Kraków), Magdalena Wróblewska (Siedlce);
Grupa „Oksymoron” (Łódź), Grupa „Ganda-

har” (Zabrze), Grupa „Blum” (Częstochowa),
Grupa „Dahud” (Białystok), Grupa „Moby
Dick” (Rzeszów), Grupa „Janki Floyd” (Strzelin), Grupa „Kuśka Brothers” (Łódź), Grupa
„Ar’cadia” (Łódź), Grupa „Wyspy dobrej nadziei” (Warszawa), Grupa „Klaps” (Gdańsk),
Grupa „Monk” (Tarnów), Grupa „Plama”
(Rabka), Grupa „KTO” (Olsztyn), Grupa „Podwójne widzenie” (Wrocław), Grupa „Fair
play” (Strzyżów), Grupa „Kwadrans przed
siódmą” (Toruń), Grupa „Lean Back” (Katowice), „Jola Band” (Tarnowskie Góry), „Po
prostu zespół” (Radom), „Teatr Muzyczny
KME” (Zabrze).
50 uczestników konkursu finałowego.
Dyrektor festiwalu: Marcin Włodarczyk
Szef ds. programowych: Agnieszka Sobczyk

1998
34 STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
5-9 maja 1998
Jury:
Jan Poprawa (przewodniczący)
Kayah
Jacek Cygan
Janusz Grzywacz
Janusz Józefowicz
Marek Niedźwiedzki
Jan Kanty Pawluśkiewicz
Zbigniew Preisner
Mieczysław Szcześniak
Jan Wołek
Laureaci:
1 – „Entuzjastyczny Teatr Muzyczny” (Gliwice)
2 – Aneta Ryncarz (Kraków)
3 – Dominik Kwaśniewski (Kraków)
– Marcin Różycki (Lublin)
Wyróżnienia: Tomasz Grdeń (Poznań),
Grupa „Blum” (Częstochowa)
Zaproszenie do koncertu laureatów: Patrycja Kapłon (Kraków), Katarzyna Kozak
(Puławy), Anna Rybacka (Sandomierz), Bazia
Szot (Lublin), Jarosław Chojnacki (Szczytno), Piotr Selim (Lublin), Grupa „Cudowny
czwartek” (Poznań), Grupa „Po godzinach”
(Rzeszów), Grupa „Zorka 5” (Katowice)
Nagrody pozaregulaminowe: Marcin Różycki, Aneta Ryncarz, Bazia Szot, Katarzyna
Kozak. Nagroda im. Bellona: Marcin Różycki
Pozostali finaliści konkursu:
Diana Bielenia (Olsztyn), Edmund Bukowski (Dzierżoniów), Maciej Czekaj (Bytom), Daniel Gałązka (Mińsk Maz.), Tamara Kasprzyk
i Bolesław Tołkarz (Szczecin), Piotr Kędziora
(Kielce), Włodzimierz Knaś (Radomsko), Basia
Kubienia (Cieszyn), Zdzisława Muzolf z zespołem „Per Grafit” (Kraków), Anna Poreda (Zielona Góra), Agnieszka Skarżyńska (Białystok),
Ryszard Słowicki (Szczecin), Marcin Styczeń
i grupa „Forte” (Olkusz), Justyna Świrniak
(Toruń); Grupa „Koty” (Zimna Woda), Grupa „Four Degrees” (Gdańsk), Grupa „Da da”
(Katowice), Grupa „Dahud” (Koszalin), Grupa
„Ostatnie kuszenie Małgorzaty” (Pabianice),
Grupa „Samozwańcza Akademia Dźwięku”
(Jelenia Góra), Grupa „Banda pseudopoetów”
(Siedlce), Grupa „Apropo” (Tarnów).

Magda Orłowska

37 uczestników konkursu.
Dyrektor SFP: Jacek Wilczyński
Dyrektor Artystyczny: Agnieszka Odorowicz
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z Lochu

Locho-Motywa
Wagonik 4

Basia Stępniak-Wilk

Urodziła się w Lublinie, tam ukończyła filologię polską na Uniwersytecie
im. Marii Curie-Skłodowskiej (praca
magisterska „O librettach Juliana Tuwima. Studium interpretacyjne”) oraz
Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia
im. T. Szeligowskiego w klasie śpiewu
solowego. Jeszcze przed magisterium wyjechała do Krakowa – studiować muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Swoje uczestnictwo w życiu kulturalnym
Krakowa dokumentowała w felietonach
publikowanych w „Kurierze Lubelskim”,
prowadziła też swoją audycję w Polskim
Radiu Lublin.

Basia to jednak – przede wszystkim
– śpiewająca autorka i kompozytorka,
związana z Lochem Camelot (w latach
90. ubiegłego stulecia także z Piwnicą
pod Baranami).
W 1995 r. wygrała prawie wszystkie
możliwe festiwale (I miejsce na Turnieju Śpiewających Poezję „Łaźnia” w Radomiu, Grand Prix na Ogólnopolskim
Przeglądzie Piosenki Studenckiej „Tartak” w Warszawie, I miejsce w „Poetycko-Muzycznej Bitwie pod Gorlicami”, I
miejsce i Nagrodę im. W. Bellona na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, II Nagrodę na Festiwalu „Fama” w
Świnoujściu, gdzie otrzymała też nagrodę za najlepsze teksty, III miejsce Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”
w Olsztynie; potem jeszcze było Grand
Prix na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Autorskiej OPPA w Warszawie).
Każdy recital Basi jest wydarzeniem
ze względu na piękną muzykę i mądre
teksty, a także wyjątkową urodę artystki, wrażliwość i niepowtarzalny styl.
Basia była inicjatorką i współtwórczynią takich przedsięwzięć jak: założenie
kabaretu „Zielone Szkiełko” (wraz z
Robertem Kasprzyckim, Januszem Radkiem i Szymonem Zychowiczem); powstanie literackiej „Grupy Apokryficznej” i wydanie płyty podsumowującej
tę działalność; cykl „Wieczorów Nieperwersyjnych” na scenie Lochu Camelot.
Poetka współpracowała m.in. z Januszem Grzywaczem, Andrzejem Zaryckim, Zygmuntem Koniecznym,

Markiem Bałatą, Lidią Jazgar, Jarkiem
Śmietaną, Markiem Bazelą, Marcinem
Partyką, Krzystofem Cyranem. Ma w
swoim dorobku trzy płyty: „O obrotach”
(1998), „Trwaj chwilo niebieska – pastorałki” (2002), „Słodka chwila zmian”
(2005).
Na tej ostatniej płycie przebojem okazała się piosenka „Bombonierka” z muzyką Aleksandra Brzezińskiego, śpiewana w duecie z Grzegorzem Turnauem.
Ten prawdziwy hit medialny przez długi
czas utrzymywał się na pierwszych miejscach list przebojów wielu stacji radiowych.
Warto zaznaczyć, że w każdą środę o
22.05 w Radiu Kraków artystka prowadzi swój program „Muzyczna Bombonierka”.
Basia to człowiek bardzo rodzinny,
jej całym światem jest mąż Aleksander
Wilk, realizator dźwięku w Studiu Muzycznym Radia Kraków, i dwoje „wilcząt”: Mateusz i Miłosz. Stąd chyba też
pomysł pisania wierszy dla dzieci, publikacje w zbiorze „Wędrówka przez słówka
– antologia twórczości dla dzieci”, pod
red. D. Śmiałkowskiej i w czasopiśmie
„Miś”, a także zaangażowanie w akcję
„Cała Polska czyta dzieciom”. Twórczość
dla dzieci to nowy rozdział w artystycznym życiu Basi. Z pewnością możemy
oczekiwać kolejnych sukcesów autorki,
przecież nagrody lubią Basię...
Konduktor osobowy
Aga Jałoszewska
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Basia Stępniak-Wilk

Czyta kropki. Czyta kreski.

Gdy tu czy ówdzie dostrzegą zgodnie

Czasem zdarza jej podpisać się

cień na tej dróżce, którą iść mogłeś

Dyrygentka

krzyżykiem.

czarną owieczką odtąd już będziesz

Płacze tak, by łzy obeschły,

choćbyś miał nieskazitelną przędzę

Czyta kropki. Czyta kreski.

zanim przyjdzie jej znów stanąć za

Czarne zachwyca nieznanym złem

Czasem zdarza jej podpisać się

pulpitem.

białe jest brzydkie, białe jest be

krzyżykiem.

I w milczeniu zawsze znosi,

Białe to nie jest temat dla ludzi

Jeden błąd, a cię przekreśli

że naiwni modlą się na instrumentach,

o białym potem – jak pobrudzi

ruchem ręki. Nigdy się nie splami

gdy batutą niebu grozi –

krzykiem.

dyrygentka.

Choć nad miasteczkiem

Zawsze wyżej. Zawsze ponad.

pszczółki – bezpiecznie

Swoim losem niebywale wciąż przejęta.

nie jest, nie było, nie będzie

Zbyt natchniona, niespełniona –

Czarna owieczka song

Bo hodowcy

Choć nad miasteczkiem

czyhają wszędzie!...

dyrygentka.
Mało wzięta dyrygentka,
brzydka, chociaż z całkiem niezłym
makijażem.
Kiedyś była uśmiechnięta,
ale on grał tylko na pianinie w barze.
A w lokalnej prasie piszą niebywały sukces wczoraj znów odniosła.
Ona jednak czyta obok
ogłoszenia, bo czterdziesta mija wiosna.
Są do wzięcia niezależni,
rozwiedzeni oraz różne wolne ptaszki.
Każdy szuka - bez pruderii
i lubiącej towarzystwo i igraszki.

czarnej owcy

pszczółki słoneczne
oraz woń bzu bałamutna
a miasto mleczkiem

U schyłku

i miodkiem grzecznie
płynie nie wiedząc o smutkach

Pewnie okaże się u schyłku

Chociaż by można

że to, co mam po wielkiej walce

o tym lecz zdrożna

mieć mogłam całkiem bez wysiłku,

myśl śmiało mknie na manowce

bez stosów straceń i utarczek

I już ktoś knuje

i bez wyrzeczeń wciąż bolesnych,

i upatruje

ustępstw wbrew uderzeniom serca,

stosowną w stadzie owcę

powrotów późnych, świtów wczesnych,
chwały, mierzonej w kruchych wieńcach

Gdy tu czy ówdzie dostrzegą zgodnie
cień na tej dróżce, którą iść mogłeś

Nie tylko wszechświat by nie runął

czarną owieczką odtąd już będziesz

ale nie zadrżałby i sufit,

choćbyś miał nieskazitelną przędzę

gdybym zgodziła się z fortuną –

Czarne zachwyca nieznanym złem

sprzedała, kiedy chcieli kupić,

białe jest brzydkie, białe jest be

wzięła, co aż się pchało w ręce,

Mało wzięta dyrygentka,

Białe potwornie nudzi i nuży

poszła, gdy cel był niedaleki,

brzydka, chociaż w drogiej sukni

o białym potem – jak się przykurzy

przystała, choćby i niechętnie,

Więc niewieści stan przeklina
i posłusznie wraca do divertimenta.
Chciała dobrze, życia wina,
dyrygentka

na parę rejsów z nurtem rzeki

wieczorowej.
Już od dawna nie objęta

Uwodzicielsko

przez nikogo i już nigdy więcej może.

tumani zielsko

Lecz gdy okaże się u schyłku

A w lokalnej prasie vivat,

tuż za miasteczka opłotkiem

że to, co mam po wielkiej walce

więcej dla niej pochwał znów niż dla

a ziemia cielsko

mieć mogłam całkiem bez wysiłku,

Mozarta.

obywatelsko

bez stosów straceń i utarczek

Zatem jeśli tak genialna,

toczy w myśl umowy z przodkiem

to wtedy westchnę – chwała Bogu

czemu ciągle zła się nie odwraca karta?

Można w zachwycie –

że coś bolało, że pamiętam

lecz są, co życie

aż tyle stopni z wielkich schodów

Może ten, co jej nie widzi zza niebieskiej

dadzą i dobra kuszące

ten cud przetrwania na zakrętach

dekoracji,

by choć przez chwilę

dyryguje światem, poprzestając na

hasała mile

… aż tyle stopni z wielkich schodów

gestykulacji.

zła czarna owca po łące

ten cud przetrwania!...
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Bartłomiej Grzegorz Sala

z okolic Krosna

Zamieszane nuty
Słońce zawisło leniwie nad odległym
garbem Beskidu. Senną atmosferę wioski
przerywają tylko silniejsze wezbrania wiatru. Znajdujemy się kilkanaście kilometrów na północ od Krosna, tyle, że przed
stu laty. W czasach, gdy gospodarowali
tu taj jeszcze dawni mieszkańcy – Zamieszańcy.
W sześćdziesiątą rocznicę wysiedleń ludności ruskiej z południowo-wschodniej Polski trudno nie zauważyć, że ubywa niestety
osób pamiętających dawną różnorodność
etniczną polskich Karpat. O niektórych ruskich grupach etnograficznych przypominają już tylko stare cerkwie i resztki fundamentów chałup. Zanikły dawne rusińskie gwary,
zamilkły prastare nuty. Dramat wysiedleń
przetrwali jeszcze jako tako Łemkowie, zwani też Rusnakami (chociaż tego drugiego
określenia używa się także w szerszym znaczeniu), którzy powracali i wciąż powracają
na swoją ojcowiznę, wciąż rokrocznie zapala
się watra w Zdyni, ale o Bojkach, a tym bardziej o losach mniejszych społeczności Rusinów Szlachtowskich (dawniej zaliczanych
do Łemków) z Małych Pienin, Wenhrinów
z okolic Muszyny, Zamieszańców z rejonu
Krosna i Dolinian spod Sanoka szepcą już
tylko cerkiewne ściany i wiatr...
Niezwykle ciekawą grupą byli właśnie
podkrośnieńscy Zamieszańcy, których sama
już nazwa jest intrygująca. Obok Dolinian
tylko oni spośród karpackich Rusinów byli
ludnością niegóralską. Dumny Łemko jako
góral, hyjnjak zapewne nie bez pogardy spoglądał na tych dolan, niczym honorny góral
podhalański na lachów (warto tu na marginesie dodać na użytek „krupówkowych”
turystów chętnie nazywających siebie ceprami, że określenie to – także oznaczające
mieszkańca nizin – ma charakter wyjątkowo
obraźliwy!).

Wróćmy jednak do naszej wioski. Życie
płynie tu niezwykle powoli. Są jednak takie
dni, gdy monotonną codzienność zastępuje
gwar i ruch. Gdy nie tylko szczekanie psów i
wycie bydła przerywa ciszę. Gdy słychać pradawną nutę:
Worisze woriszeńko,
Rosni mi pry domeńku,
Rozwesel tatusieńku,
I ciłu rodyneńku.
Oznaczać to może tylko jedno – zbliża się
orszak weselny. Wyruszył już od domu swatki i kieruje się ku chałupie pana młodego.
Stara piosnka trzykrotnie wydobywa się z
gardeł weselników. Podobną znają i Polacy z
sąsiednich wiosek:
Zielony orzeszeńku,
Zostanże przy domeńku,
Pocieszaj matusieńkę,
I całą rodzineńkę.
Skąd to podobieństwo? Może wynikało z
sąsiedztwa? A może stąd, że nie tylko „niegóralskość” odróżniała Zamieszańców od
Łemków, Bojków, Rusinów Szlachtowskich
czy Wenhrinów? Drugą charakterystyczną
cechą Rusinów spod Krosna był bowiem ich
etnos. Wszyscy Karpatorusini wywodzili się
z wołosko-ruskiej fali migracyjnej poruszającej się wzdłuż karpackiego łańcucha górskiego, która nałożyła się na idące od północy osadnictwo polskie (bardziej na zachód
żywioł wschodniosłowiański nie dotarł, a ze
spolonizowanych Wołochów wykształciły
się grupy polskich górali). Charakterystyczne, że u czarnohorskich Hucułów silne są
antropologiczne i lingwistyczne cechy wołoskie (rumuńskie), a u środkowobeskidzkich Łemków – polskie, zaś bieszczadzcy

Bojkowie uważani są za lud czysto ruski. Do
podkrośnieńskich wsi tak charakterystyczny
żywioł wołoski nie dotarł w ogóle, co stanowi absolutny ewenement. Natomiast osadnictwo wschodniosłowiańskie nałożyło się tu
w XV-XVI w. na polskie w proporcjach dość
wyrównanych. Tak powstał mieszany polsko-ruski lud, któremu najpierw Łemkowie i
Ukraińcy, a później również Polacy przydali
sugestywną nazwą zamieszanego narodu
– Zamieszańców.
Jak łatwo się domyślić, mowa zamieszanego narodu wykazywała podobieństwa zarówno do gwary łemkowskiej, jak i do języka
polskiego, w pewnym sensie stanowiąc ich
wypadkową. Dla przykładu – ludność góralska (pol. górale, łemk. hyrnjaki) była w ich
narzeczu nazywana wymiennie hirniakami
lub górniakami (inne przykłady cytuję przy
przytaczaniu tekstów pieśni). Sami siebie
określali po prostu mianem Rusinów. Przez
Łemków, obok dolan (zwrot bez etnicznych
konotacji) nazywani byli podobnie jak później i przez Polaków (używających też nazwy własnej Rusinów) – Zamiszańcami lub
zamiszanym naridem, niekiedy nawet Mazurami (!).
Zresztą, na dobrą sprawę ze swymi zgrzebnymi koszulami i spodniami przewiązanymi rzemiennym paskiem oraz wierzchnimi
płótniankami, nie różnili się Zamieszańcy
w swym ubiorze istotnie od sąsiedniej ludności polskiej.
Ale orszak weselny dotarł już pod dom
przyszłego małżonka. I już niesie się kolejna
pieśń:
Deste bywały obu mołodczykowie?
Tam my bywały u swasusienki w komori,
Tam my wydały krasnyj korowaj na stoli,
I wydały my krasnu rizgu na stoli.
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Czas jednak wyruszać do panny młodej.
Następuje więc obrzęd symbolicznego zbierania pieniędzy na czepiec (symbol kobiety
zamężnej) dla niej. Nie może i tu zabraknąć
muzyki przodków:
Czas składku składaty,
W dorohu jechaty,
W dorohu, dorożeńku,
Po krasnu Marysienku.
Po zełenyj winok
Po zołotij perstinok,
Po malowanu skryniu,
Po Marusiu gazdyniu.
Już mały bochenek chleba (huśku) leci w
górę, ku uciesze tych, którzy pragną go pochwycić przed innymi. Ledwie walka się rozstrzyga, gdy trzeba wyruszać. Słońce odprowadza głośny orszak pod chałupę przyszłej
małżonki. Jakiż to dom?
Zamieszańcy mieszkali skromnie. Zwykle
chałupa posiadała jedną tylko izbę, dwuizbowe należały do rzadkości. Chata pełniła
zazwyczaj także funkcje gospodarcze – sień
dzieliła ją na izbę i stajnię dla bydła. Tylko
zamożny gospodarz mógł pozwolić sobie na
luksus posiadania oddzielnych budynków
gospodarczych. Wnętrze izby mieszkalnej
też nie zdradzało cech bogactwa – ot, ława,
stół, mniejsze ławeczki i łóżko. Co ciekawe
jednak – domy zazwyczaj posiadały kominy,
zaś kurne chaty należały do rzadkości.
Weselnicy stają przed domem panny młodej. I znów rozbrzmiewa kolejna pieśń:
Puśte nas puśte, bo nas swateńko bije,
Bo nas swateńko bije,
sukienka na nas hnyje,
Sukienka pożyczona,
to bude wymówiana.
A po wejściu do chałupy:
Boraje pryjechały – zazuli rozehnały.
Zazule (kobiety przekomarzające się z
weselnikami) istotnie zostają rozehnane od
stołu, za którym siada orszak. Nie obyło się
jednak bez datku w postaci wódki i paru
centów. Ale kto w takim dniu liczyłby się z
tym?
Zamieszańcy byli społecznością ubogą,
trudniącą się rolnictwem. Siali najczęściej (z
powodu nieurodzajności gleb) owies. Jadali
zwykle chleb owsiany, ziemniaki i kisielicę
(rodzaj żuru), a za przysmak uważali rozmokniętą na papkę fasolę. W dniu wesela fasoli, chleba i wódki zabraknąć nie może.
Gdy przyprowadza się pannę młodą, chatę
wypełnia kolejna piosnka:

Wyjdy Hanusiu do nas,
Odber korowaj od nas.
Bo w naszim korowaju
Zeliczko koło kraju,
W seredeni medec sołodec
A nasz Andrusio mołodec.
Czas już wyruszać do cerkwi. Drużbowie nerwowo poprawiają pióra u kapeluszy,
a drużki – wieńce na głowie. Kilkakrotnie
śpiewają:
Hrajte husełki rizko,
Kłaniajsia Maruś nisko,
O kłaniaj, kłaniaj
Stopahy padaj
Hidnyj Tatusio toho
Pokłonajhu twojoho.
Podobną pieśń znała też miejscowa ludność polska:
Grejcie weselej grejcie, [bis]
Hanusi żali dejcie. [bis]
Grejcie weselej rześko, [bis]
Kłaniaj się Hanuś nisko, [bis]
Kłaniaj się bo masz komu, [bis]
Ojcu, matce, swojemu [bis].
Co więcej, jej jeszcze bardziej dokładny
odpowiednik znali także Łemkowie:
Hrajte husełki risko,
Kłaniaj sia Ksoniu nisko,
Jak otciu, tak mamońci,
Tak wszystkoj rodynońci.
Orszak wyrusza do świątyni.
Z zamieszańskiego budownictwa sakralnego do dziś zachowało się pięć cerkwi murowanych: w Czarnorzekach, Krasnej (Korosteńce), Oparówce, Rzepniku (Ripniku) i
Węglówce (Waniwce) oraz jedna drewniana
w Bonarówce (Bonariwce). Jest to niezwykle piękna, orientowana budowla z 1841 r.
o zrębowej konstrukcji, z charakterystyczną
wieżą słupową. Zarazem dowód kunsztu zamieszańskich cieśli z ich przełożonym – Janem Liską na czele.
Po grekokatolickim nabożeństwie weselnicy wracają, śpiewając zaprawionymi dodatkowo w cerkiewnych ścianach głosami:
Czestuj mamusiu zientiu,
Jesłyś na neho w diechu
Czestuj że jego winom,
Jesły ty na neho miła.
Znak to, by na podwórze wynieść tradycyjne mleko dla młodych.
Skąd jednak znamy te pieśni i obrzędy?
Muzyka i obyczaj, jako rzeczy ulotne, za-

pewne zniknęłyby bez śladu, podzielając los
swych twórców. Szczęśliwie, kilka weselnych
pieśni zanotował niestrudzony proboszcz w
Szebniach z przełomu XIX i XX w. – ksiądz
Władysław Sarna. Ten niezwykły kapłan
zasłynął przed ponad stu laty jako najwybitniejszy „krosnolog”, wydając w 1898 r. w
przemyskiej drukarni Józefa Styfiego „Opis
powiatu krośnieńskiego pod względem
geograficzno-historycznym”. W tej potężnej monografii zawarł – można śmiało rzec
– całość wiedzy geograficznej, historycznej,
etnograficznej, gospodarczej (od rolnictwa
po wydobycie ropy naftowej) i religijnej
(wraz z funkcjonującymi zabobonami!) na
temat ówczesnego powiatu krośnieńskiego.
To dzięki jego pracy zamieszańskie piosnki i obrzędy weselne oparły się katastrofie
swych twórców. On zwrócił także uwagę na
przytoczone tu przykłady podobieństw pieśni zamieszańskich, polskich i łemkowskich.
Nie byłoby jednak wesela bez oczepin. I
temu obrzędowi towarzyszyć musiała stosowna nuta:
Hde dużbusiu swaty?
Czas mołodyńkom spaty
Bo sia Andrusio hniwat,
Że neborzeńko lihat.
Gdy powtórzono ją dwukrotnie, następował kolejny, niezwykle ciekawy obrzęd.
Drużba ścieliła młodym małżonkom posłanie na strychu, gdzie ci niezwłocznie się
udawali. Gdy już schodzili, wszyscy obecni
obmywali się wraz z nimi w wodzie. Wróciwszy do izby mogli oddać się weselnej zabawie.
Ale żadne wesele nie trwa wiecznie. W
1947 r. akcja „Wisła” położyła kres kulturze
zamieszanego narodu. Nie czas tu i miejsce,
by dowodzić, że poza ziemiami Bojków UPA
nie znajdowała poparcia wśród karpackich
Rusinów. Dość powiedzieć, że Zamieszańcy
wyrwani ze swej ojcowizny ulegli asymilacji
z polską (rzadziej ukraińską czy łemkowską) ludnością Ziem Odzyskanych. Na ich
miejsce przybyli osadnicy polscy. Umilkły
pradawne nuty. I tylko wiatr snujący się po
resztkach fundamentów i zdziczałych sadach zdaje się czasem tęskno zawyć Deste
bywały obu mołodczykowie?...
Od autora:
Wszystkie cytaty za: ks. Władysław Sarna Opis
powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym, reprint, Krosno 2003. Tam też
opisy obrzędów i inne informacje o Zamieszańcach.
Inne wiadomości o tej grupie etnograficznej
zob. Magdalena i Artur Michniewscy, Marta
Duda Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, Pruszków 2003.
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z Lublina

Dominik Rogalski

Pegaz rogaty
Kto dzisiaj czyta książki? Kto interesuje się poezją? Nikt – grzmią nauczyciele.
Wiem, bo sam uczę. A jednak kiedy idę do
lubelskiej Chatki Żaka na slam poetry, w liczącej tyle krzeseł ile sejm sali brak miejsc
siedzących, nawet na schodach. I za każdym
razem.
Z drugiej strony, gdyby zapytać przechodnia o współczesnych poetów, to przywoła Miłosza, Herberta, Szymborską... To najstarsi.
Pojawi się może nazwisko lidera Świetlików.
To z młodszych. I tyle. Slamer umie wykorzystać koniunkturę, ale nie każdy lubi rzucać
perły przed wieprze. A pisać się chce.
Słucham prezentacji maturalnej: poezja
śpiewana jako forma promowania literatury. Świetlicki wie, jak sprzedać swoje słowo,
wie Maleńczuk, wie i Bryll. A ci wszyscy nieczytani, których, jak pisał Leśmian, piórami
skrzypi niebo? Są dla nich antologie, czasopisma. Są mało znane konkursiki poetyckie.
Ostatecznie taki wydany często własnym
sumptem tomik wierszy kurzy się w księgarni przywalony stosami kolejnych. Czyja to
wina? Niczyja. Takie czasy obrazkowe. Czy
slam jest jedyną ucieczką przed szufladą?
Od dwóch lat działa w Lublinie grupa
poetycka ANTYGRAF: siedmioro młodych
ludzi, w większości studentów, zafascynowanych mową wiązaną. W roku 2005 pojawia się pomysł spotkań promujących najwspółcześniejszą poezję polską. Jest czym
się chwalić. W skali europejskiej nasza liryka
stoi mocno i wysoko, podczas gdy taka np.
proza leży. Od idei do realizacji krok o tyle
trudny, że zależny od niejednej dobrej woli
i hojnej ręki. Udaje się dopiero po wydreptaniu i wyproszeniu kilku tysięcy (ogromny
wkład pracy inicjatorki – Aleksandry Swatek, młodziutkiej poetki z Dęblina, studentki
amerykanistyki UMCS). Pierwsza impreza o
nazwie „Koziołki poetyckie” pojawia się na

kulturalnym planie miasta w styczniu 2006
i od razu skupia przy sobie młode lubelskie
środowisko poetyckie.
Koziołki, które do dzisiaj miały cztery odsłony w różnych miejscach (Klub Centrala,
ACK Chatka Żaka i dwa razy Klub Hades), to
zdarzenie szerokie i złożone. Przygotowywane długo i skrupulatnie, bo mające ambicje na
zarysowanie całego planu najnowszej poezji
rodzimej. Zaprasza się na nie twórców nie
tylko z Lubelszczyzny (skądinąd promocja
której jest jednym z celów inicjatywy), ale z
całej Polski. I na tyle różnych, by dodatkowo skonfrontować ze sobą odmienne dykcje
poetyckie (np. klasykę i neolingwizm). Gośćmi spotkań byli m.in. Bohdan Zadura, Jacek
Dehnel, Anna Tomaszewska, Jacek Podsiadło.
Jak widać, rozpiętość metryki i poetyki duża,
a nazwisk, które padły na Koziołkach są setki.
Poetyckie talkshowy prowadzi zazwyczaj Bogusław Wróblewski, doktor Zakładu Literatury Współczesnej UMCS i redaktor naczelny
„Akcentu”, który obok Akademickiego Centrum Kultury UMCS patronuje spotkaniom.
Te przybierają rozmaite formy: od wieczoru
autorskiego, przez wykład i dyskusję do warsztatów literackich jednocześnie.

To pierwsza (nie zawsze w kolejności)
część Koziołków. Drugą jest turniej jednego
wiersza. Formuła prosta: wypełnić zgłoszenie, wejść na scenę i odczytać własnoręcznie
napisany tekst poetycki (tylko jeden – stąd
nazwa). Poziom tekstów idących nierzadko w
dziesiątki ocenia profesjonalne jury ustawione ze specjalnie zaproszonych gości. Tu nie
ma kiczu i kantu. Ta część imprezy, szczególnie oczekiwana przez publiczność, bo tworzą
ją w większości konkursowicze, zwykle trwa
najdłużej i najintensywniej.
Wartą podkreślenia cechą Koziołków
poetyckich jest fakt, że uczestniczą w nich
(tłumnie) przeważnie młodzi ludzie, studenci nie tylko lubelskich uczelni. To wśród nich
jest najwięcej osób interesujących się poezją
jak również czynnie uprawiających tę sztukę. Oprócz walorów poznawczych Koziołki
współtworzą środowisko, dają szansę kontaktom, znajomościom, przyjaźniom. Dają
szansę współpracy i kolejnym inicjatywom.
Zapyta ktoś, dlaczego temat słowa pisanego w czasopiśmie dotyczącym słowa
śpiewanego? Turniej jednego wiersza to nie
nowość. Takie konkursy odbywają się kilka
razy w miesiącu w różnych miastach. Takoż
wieczory autorskie. W Lublinie natomiast
mam dwa, a właściwie trzy w jednym. Bo
w „Koziołkach poetyckich” lubelska poezja i lubelska piosenka literacka mają punkt
styczny. Czasem na okrasę, czasem dla relaksu. Dla niektórych taka forma literatury
jest być może mniej bolesna niż czytanie, bo
i tak bywa. Charakter części koncertowej jest
zawsze dobrany odpowiednio do tematyki
spotkania.
Grałem na Koziołkach. Dla poetów śpiewa
się specyficznie. Nie krzyczą, nie biją braw.
Nie patrzą, nie słuchają. Myślą. Czytają piosenkę.
To piękne.
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A gdy ściśnie Cię sumienie i poczujesz to mrowienie
to przed lustrem w dłoniach swoich schowasz twarz
potem gorzko w nie zapłaczasz, przecież mogło być inaczej
ale szczęście poszło sobie w las
Więc pojedziesz na Rivierę, gdzie w zacisznym gdzieś kościele
będziesz wyć i bić się szczerze w pierś
żeś był w życiu aż tak głupi, żeś się złotem tępo upił
a tym samym popełnił wielki grzech

Marek Król

Zaraz potem tutaj wrócisz

Złudzenie

szybko minie dobroć twa i gra

Gdzie Cię szukać mam, w gwiazdach czy obłokach
za wysoko jest, bym Cię mógł dostać

lecz się tutaj nie nawrócisz

A gdy śmierć Ci zajrzy w oczy, będziesz łudził się nadzieją
że Ci w gwiazdach miejce grzeją, ale nie!, bo się śmieją..

gdzie Cię szukać mam, pod kamieniem już sprawdzałem
ale nie ma Cię, zapłakałem
Ptaki i drzewa znów milczą o Tobie
polna mysz też nic mi nie powie

Droga

też ludzi pytałem, lecz oni jak w zmowie
nikt nie podpowie, gdzie Cię szukać

Póki jeszcze w twoich żyłach płynie krew
i pod skórą serce twoje bije

A może to tylko jest moje złudzenie, że istniejesz...

choć Cię boli, sam najlepiej wiesz
że: przeżyjesz!

Gdzie Cię szukać mam, sam już nie wiem
może cicho obok mnie przemykasz

Zaciągniemy dług u Boga, może szczęścia troche da

a może Ty, tak po prostu mnie unikasz

by z nasz życie nie spłynęło jak spod oka łza
i co dobre szybko nie uciekło

A może to tylko jest moje złudzenie że istniejesz...

nie zostało tylko samo piekło

szczęście! moje
I czas będziesz mieć, by jeszcze wszystko odmienić
będziesz cieszyć się słońcem i zapachem ziemi

Niby Cud...

i zdążysz jeszcze wiele ran uleczyć
Póki jeszcze...

Niby Bóg, niby cud, wielkie szczęście i pragnienie
gdy Ci w ręku zaszeleści i po gardle Cię popieści

Zaciągniemy dług u Boga, by odwagi więcej dał

lepszym żarciem, lepszym domem, młodą żoną z rodowodem

by się nie bać nocy ani dnia

co nie szczeka i nie wyje, gdy ją bijesz

i ze świętym spokojem na tym świecie robić swoje

Cel wyznaczysz sobie jeden, by na ziemi mieć swój Eden

A gdy skończy się nam droga

co po nocach, co po nocach Ci się śni

rozliczymy się u Boga

tak podepczesz swe wartości dla wartości, dla wartości

każdy z nas się ukorzy

bez miłości, cóż Ci tam

i ten dług może nam Bóg jakoś umorzy
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z Olsztyna

Ewa Cichocka

Czyści jak łza
13 kwietnia 2007 roku, w dodatku piątek
– to znakomita data na niekonwencjonalny
jubileusz.
Niekonwencjonalny i nietuzinkowy, jak
sam jubilat. Tego to bowiem dnia trzydziestodwulecie obchodził olsztyński kabaret
„Czyści jak łza”. Czyli Marek (Maras) Markiewicz i Jaromir (Jaron) Wroniszewski.
Minęły 32 lata ich niezwykłej znajomości, przyjaźni, a może nawet miłości. 32 lata
niesamowitego związku twórczego. O który już nawet żony obu panów przestały być
zazdrosne. Wprawdzie obecnie kabaret występuje w większym składzie – ale przecież
to oni są jego filarami. Marek Markiewicz
jest autorem tekstów, Jaromir Wroniszewski pisze do nich wspaniałą muzykę. Obaj
występują.
Spotkali się na studiach w Toruniu. Przez
wiele lat pracowali jako aktorzy w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Obecnie zatrudnieni
są w Radio Olsztyn. Ale cały czas tworzą

Okładka najnowszej płyty
„Czystych jak łza”

piosenki i koncertują ze swym kabaretem.
Działają tak twórczo od trzydziestu dwóch
lat – a mimo to jestem przekonana, że wielu Czytelników nigdy nie zetknęło się z ich
twórczością. Można by stwierdzić, że ich
działalność jest wybitnie undergroundowa!
Panowie siedzą sobie w pięknym Olsztynie z
własnego wyboru i z wyboru też pokazują się
nielicznym, ale za to z rzadka. Dzięki temu
obcowanie z ich sztuką - to dla widzów rodzaj święta. To spotkania bardzo kameralne, wręcz intymne. To błyskotliwa rozmowa
dwóch cudownie dowcipnych ludzi, rozmowa z której żal uronić choćby słówko. Ta ich
kabaretowa twórczość – to niezwykle precyzyjna, wręcz koronkowa robota. Sam Jan
Poprawa nazwał kiedyś „Czystych” potomkami i kontynuatorami Kabaretu Starszych
Panów. To chyba najwspanialsza rekomendacja!
Doskonale więc, że chronią się przed wielkimi „kabaretonami”, zwłaszcza takimi, jakie często serwuje nam telewizja. Takimi,
gdzie publiczność z piwkiem w dłoni oczekuje, że zostanie rozerwana żartem (najczęściej o sile rażenia pocisku dum dum),
nie zaś muśnięta subtelną, uśmiechniętą
liryką „Czystych jak łza”.
A przecież wiemy, iluż to zdolnych twórców zeszło na manowce przez tzw. popularność! Jak mantrę będę więc powtarzać, że to
wspaniałe, iż panowie M & W żyją sobie na
uboczu, obserwując niezwykle przenikliwie
świat.
Wracając do samego jubileuszu: jak przystało na taką uroczystość – zostały zaproszone gwiazdy. Gwiazdy zajechały pod Olsztyński Teatr Lalek (tam się to wszystko
działo) białą, długą i bardzo lśniącą limuzyną. Do budynku gwiazdy weszły po czerwonym dywanie, odprowadzane przez samych
Jubilatów, chwilowo występujących w rolach

ochroniarzy. Koncert gwiazd poprowadził
Artur Andrus. Zaśpiewały z wielką ochotą
i starannością m.in. Krystyna Świątecka, a
także pisząca te słowa. Niewątpliwą atrakcją
był też udział Iwony Pavlović, w roli Czarnej Mamby oczywiście. Atmosfera wieczoru
była wspaniała, były kwiaty, wiwaty, prezenty, słowa miłości, świetna zabawa. Na dodatek ów niezapomniany wieczór promował
nowy dwupłytowy CD „Czystych jak łza”,
noszący jakże aktualny tytuł „MAMHAKANAPANA”.
Dla „Czystych jak łza” nie ma miejsca w
dzisiejszych mediach. Są jednak amatorzy
ich sztuki. Markiewicz, Wroniszewski et
consortes potrzebują po prostu widza mądrego, inteligentnego, który zechce zastanowić się nad słowami ich piosenek „Moje
życie jest jak sklep towarów przeróżnych”,
„Szczerze przez er zet, bo szczerość” czy
„Bal tysiąclecia” to wielkie utwory.
Jeśli Szanowni Czytelnicy nie należycie jeszcze do tej elitarnej grupy wielbicieli
„Czystych jak łza” – szukajcie ich w internecie, pytajcie w dobrych sklepach muzycznych o ich płyty. I nie przegapcie informacji
o ich – nielicznych, to prawda – występach.
Może kiedyś się na takim koncercie spotkamy i wspólnie zaśpiewamy:
O jeden świt za różowo
żeby mogło być szaro
O jeden obłok nad głową
Jednego grajka z gitarą
O jeden uśmiech za jasno
Jeden miłości gest
Serca jeszcze nie gasną
Cieplej jest...
Mnie samej , gdy pomyślę o „Czystych jak
łza”, robi się cieplej na sercu.
Pozdrawiam.
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Ewa Cichocka

z Piszu

Pisz i śpiewaj poezję
120 kilometrów od Olsztyna leży miasteczko Pisz.
Wybrałam się tam szesnastego marca 2007
roku w bardzo konkretnym celu: aby przedstawić Państwu relację z odbywających się właśnie IV SPOTKAŃ LAUREATÓW OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW POETYCKICH I
POEZJI ŚPIEWANEJ. Nazwa straszna, ale na
szczęście opatrzona fantastycznym wprost
hasłem: „Pisz i śpiewaj poezję”!
Impreza trwała w tym roku aż cztery dni
(14–17 marca). Jej program przedstawiał się
imponująco:
W środę – spotkania autorskie i premierowy poetycko – muzyczny „Truposz”;
W czwartek –„Otwarty Turniej Jednego
Wiersza o Srebrna Monetę Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego” i koncert piosenki
autorskiej;
W piątek – pierwsza część „Koncertu laureatów”. Ale należy wyjaśnić, że tych laureatów nie wyłoniono na Piskim festiwalu – tu
chodziło o laureatów innych ogólnopolskich
przeglądów i konkursów, specjalnie zaproszonych do Pisza. Nawiasem mówiąc – to
metoda coraz częściej stosowana przez wielu
organizatorów, dla występujących artystów
interesująca co najmniej z dwóch powodów:
po pierwsze braku stresu, związanego z konkursem, po drugie – dla możliwości zaprezentowania się przed publicznością w większej całości, a nie jak zazwyczaj w konkursach
zaledwie w dwóch utworach. Ale mam też
nadzieję, że pozostaną i te festiwale, na których odbywać się będą tradycyjne konkursy,
pozwalające nam poznawać wciąż nowych – i
niekiedy fantastycznych zwycięzców…
Piskiej publiczności zaprezentowali się
tym razem: Magdalena Krzywda z gitarzystą
Sławomirem Witkowskim. Ten duet ma na
swym koncie laur „Poezji śpiewanej” z Olsztyna, nagrody z Krakowa, Stargardu Szcze-

cińskiego i Rybnika. Również i w Piszu młodzi artyści zaprezentowali solidny, zawodowy
poziom. Potem śpiewała Karolina Cicha,
laureatka Studenckiego Festiwalu Piosenki w
Krakowie i Przeglądu Piosenki Aktorskiej we
Wrocławiu: pierwszy raz miałam przyjemność jej wysłuchać w kilku piosenkach. Obok
ogromnego muzycznego talentu Karolina ma
niezwykłą łatwość nawiązywania kontaktu z
publicznością i dzielenia się z nią fantastyczną
energią. Myślę, że przeżyjemy z Cichą jeszcze
wiele artystycznych przygód!
W piątkowym koncercie swoje wiersze prezentowali również poeci, laureaci wspominanego Turnieju Jednego Wiersza. A słuchanie
wierszy w wykonaniu ich autorów jest niemal
zawsze przeżyciem jedynym w swym rodzaju, z niczym nieporównywalnym. To zwykle
ludzie o niesamowitych osobowościach. Gdy
wpuszczają nas w swój świat – to my, zwykli
śmiertelnicy, możemy poczuć się jak na karuzeli. Takich doznań dostarczyli nam w Piszu
m.in. Jerzy Frykowski, Przemysław Owczarek
i Dagmara Hajduk.
W drugiej części koncertu wystąpiła z recitalem Joanna Lewandowska. Zaprezentowała
swoje ukochane (jak powiedziała) piosenki.
Okazało się, że były to nie tylko ukochane
piosenki Joasi, ale bodaj wszystkich świadków
koncertu. Asia zaśpiewała jak zwykle, czyli
pięknie. Trzyosobowa orkiestra pod wodza
Marcina Partyki takoż zagrała. Aż się gorąco
robiło na sercu i duszy! I proszę bardzo, jeśli
taka jest kondycja polskiej sztuki estradowej
– to możemy być o nią spokojni, spokojni też
o jej o przyszłość. A nawet dumni, że mamy
tak wspaniałych artystów. Ja przynajmniej,
siedząc w Piskim Domu Kultury odczuwałam
w czasie recitalu Joanny i dumę i wzruszenie.
W sobotę odbyła się druga część „Koncertu laureatów”. Wystąpili m.in. Ilona Sojda z
chłopakami, Natalia Sikora i gość specjalny

Joanna Lewandowska

– Mirosław Czyżykiewicz. Mirek nie tylko
zagrał recital, ale przez trzy dni festiwalu
prowadził „warsztaty artystyczne” z młodzieżą. Udało mi się zamienić z gwiazdorem
słówko. Był zachwycony atmosferą spotkań,
ogromnym zainteresowaniem „warsztatami”,
młodzieżą uczestniczącą w nich, rozmowami,
koncertami, ludźmi jakich tu spotkał.
I tak się oto udało stworzyć kolejną w Polsce enklawę piosenki artystycznej. Szczególne
brawa za „warsztaty”! I życzenia wytrwałości
oraz dalszych wspaniałych pomysłów. Ja będę
Pisz wspierać, sławić i zawsze z radością odwiedzać. Co i wam polecam.
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wie,
gdzie.
Na odchodnym, bez przymiarki,
rzucił słowne dwa ogarki,
bym pamiętał,
że:
Siedząc, zawsze siedź,
idąc, zawsze idź.
Pierwsze kroki stawiaj w chmurach,
choćbyś
wiedział, że nie wskórasz
w takich chmurach nic.
Absolutnie nic.
Kiedy mówisz, mów,
kiedy milczysz, milcz.
Niechaj wielka będzie cisza,
tak, by każdy ją usłyszał
głośniej, niż twój krzyk,
więc: kiedy milczysz - milcz.
1999

Grzegorz Tomczak

Siedząc, zawsze siedź,
idąc, zawsze idź.
Pierwsze kroki stawiaj w chmurach,

Myślałam,
że jesteś drzewem

choćbyś wiedział, że nie wskórasz

Idąc, zawsze idź

w takich chmurach nic.
Absolutnie nic.

Myślałam, że jesteś drzewem,

Kiedy mówisz, mów,

bo zawsze twardo stałeś przy mnie

Przyszedł do mnie, jak do swego,

kiedy milczysz, milcz.

i otulałeś w boski cień.

twarz z powieści Witkacego

Niechaj wielka będzie cisza,

miał.

tak, by każdy ją usłyszał

Ja przytulałam się do ciebie,

I dwie książki. Jak nie patrzeć -

głośniej, niż twój krzyk,

obejmowałam tak niewinnie,

Bursa Andrzej i Wojaczek

więc: kiedy milczysz - milcz.

jak nocą obejmuje sen.

fał.

Milczeliśmy przez godzinę,

Ale ty nie byłeś drzewem,

W oczach miał zmęczenie światem

popijając połowinę

bo odszedłeś. Dokąd? Nie wiem.

i chciał ze mną, tak jak z bratem

pod

A przecież drzewa nie robią tak.

iść

kwas.

w rozmowy szał;

Gdy byliśmy już w rozpędzie,

Myślałam, że jesteś słońcem,

więc od razu, bez przymiarki,

wstał, powiedział: „na mnie będzie

bo ogrzewałeś moje serce,

takie słowne dwa ogarki

już

gdy ciepła czasem było brak.

mi

czas”.

dał:

Jeszcze na mnie spojrzał, jak ten,

I twoje dłonie tak gorące

który miał miasteczka - każdy

pragnęłam trzymać. I nic więcej.

Ra-
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I rozświetlałeś ciemny trakt.

Jeszcze „poroh” w każdej mowie

Może mnie usłyszą

znaczy rzeczny próg;

drzewa skaleczone,

Ale ty nie byłeś słońcem,

w Stryju i w Stanisławowie

zaszeleszczę liściem

bo odszedłeś przed dnia końcem.

ten sam mieszka Bóg -

w litość odmienione

A przecież słońca nie robią tak.

niech wspomnienia, tak jak trzeba,

i przekażę łąkom

razem z deszczem spłyną z nieba,

poprzez czarne pola,

i ostudzą żar gorących głów.

że do ciebie,

Myślałam, że jesteś rzeką,
bo przepływałam co dzień łódką,
przez krystaliczny, rwący nurt.

że do ciebie,
Ukraina jest zielona

że do ciebie wołam.

w dole i na nieboskłonach,
I przyglądałam się dwóm brzegom,

od Prypeci, aż po Lwów;

2004

leżałam na nich. I cichutko

Boże, jakbym chciał tam pojechać znów.

muskał me ciało wody chłód

Żeby spotkać na pagórcach
w Drohobyczu Bruno Schulza,

Pieśń o czekaniu

Ale ty nie byłeś rzeką,

poznać jeden z jego snów;

bo odszedłeś gdzieś daleko.

Boże, jakbym chciał tam pojechać znów.

A przecież rzeki nie robią tak.
1999

Urodzeni tyle razy,

Drzewa szumią,

w stu kołyskach wychowani,

słońca świecą,

na dzień nowy, noc spokojną,

rzeki chłodzą –

wciąż czekamy i czekamy.

ale nie odchodzą.

Narodzeni tyle razy,
że już lata nam się plączą,

Chmury umazane
Ukraina
jest zielona
Już wspomnienia uleciały,
aż za góry, hen;
zwiędły, zbladły, poszarzały,
jak weselny tren uleciały, tak jak trzeba,
na zielone łąki nieba,
choć brakuje ich, to jedno wiem.
Ukraina jest zielona
w dole i na nieboskłonach,
od Prypeci, aż po Lwów;
Boże, jakbym chciał tam pojechać znów.
Żeby spotkać na pagórcach
w Drohobyczu Bruno Schulza,
poznać jeden z jego snów;
Boże, jakbym chciał tam pojechać znów.

podkreślamy nasze winy
kreśląc papier ręką drżącą.
Ośmieszeni tyle razy,

Chmury umazane,

że już śmiech nam nie przystoi,

chmury granatowe,

po cichutku powtarzamy

chmurowatość światu

każde słowo, które boli.

która z was wypowie.

Do tysięcy drzwi stukamy,

Który wiatr rozwieje

które wczoraj wiatr zatrzasnął

myśli zaplątanie

i pochodnie rozpalamy,

i ukoi,

które, nim zaświecą, zgasną.

uspokoi
serce skołatane.

Nazbyt wiele już zostało
gniewnych słów wypowiedzianych,

Wadzić się nie będę

na wieczyste spamiętanie

z Bogiem i z chmurami,

przybijemy je do ściany.

i z pokorą przyjmę

I zmęczeni usiądziemy,

burzę z piorunami.

w oczy sobie popatrzymy,

Niech uderzą razem,

oczekując, aż się znowu

aż zadudni ziemia,

narodzimy, narodzimy.

kiedy ciebie,
kiedy ciebie,
kiedy ciebie nie ma

1980
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Z Orawy

Bartłomiej Grzegorz Sala

Między Babią Górą a Tatrami
Orawa to dziwna kraina. Większość ludzi wie mniej więcej gdzie leży, ale na tym
wiedza o niej zwykle się kończy, a o popularności wśród turystów nie ma nawet co
wspominać.
Musi Orawa zazdrościć powodzenia sąsiedniemu Podhalu, które już trzecie stulecie (wraz
z Rowem Podtatrzańskim, z którym tworzy
kulturową i turystyczną całość) wiedzie niepodważalny prym na Podtatrzu, nieustannie
grając tu pierwsze skrzypce, a może raczej
pierwsze gęśle. Trudno się dziwić – Podhale to
ziemia sławnych kurortów (Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska, Kościelisko i oczywiście Zakopane), znanych tras narciarskich,
najcenniejszego karpackiego kościółka w Dębnie, ludźmierskiego sanktuarium, pamiątek
po wielkich tego świata, najsłynniejszej kultury ludowej w Polsce, symbolizowanej przez
legendarnego Sabałę i unikalną zabudowę
Chochołowa, no i – rzecz jasna – brama Tatr...
Rozciągnięte po zielonych wzgórzach, wsparte
stopami o amfiteatr słynnych z malowniczości

Gorców, ozdobione kamienną koroną Tatr...
Przy jego bokach leżą niczym ubodzy krewni
– Spisz po prawicy, Orawa zaś po lewicy. Wciśnięta pomiędzy Tatry, a zielony wał Beskidu
Żywieckiego Orawa – podobnie, jak zawarty
między tym samym łańcuchem tatrzańskim a
Pieninami i Gorcami Spisz – zdaje się czekać
na zbłąkanych lub znużonych tłokiem turystów tatrzańsko-zakopiańsko-podhalańskich,
niczym na resztki z pańskiego stołu... Łypie też
za nimi Spisz ku Pieninom i Szczawnicy, zaś
Orawa – ku najwyższemu z Beskidów.
Skąd te dysproporcje? Otóż, w przeciwieństwie do Podhala, polska Orawa i polski Spisz
nie sięgają ku temu co najważniejsze – granica państwowa odcina je od Tatr. Cóż z tego,
że ze Spiszu i Orawy tak wspaniale widać tatrzańskie turnie, skoro odgradza od nich tak
bezwzględna miedza? Skoro nie można zaraz
po noclegu pieszo w nie wyruszyć, jak z Zakopanego czy Kościeliska? Wschodniego Podtatrza nie ratują Pieniny Spiskie, mniej przecież
atrakcyjne od ostrych grani i górskich przeło-

mów rzecznych Pienin Środkowych czy skalnych wąwozów Małych Pienin. Wabi więc
Spisz podróżnych murami pięknych zamków
w Czorsztynie i Niedzicy, wznoszących się
ponad wodami Jeziora Czorsztyńskiego, wabi
stokiem narciarskim w Kluszkowcach, ale na
tym jego jakże wybiórcza turystyczna popularność się kończy.
Orawa nie posiada żadnych posępnych warowni, a jej jedyny cenny zabytek to drewniany kościół w Orawce pod wezwaniem św. Jana
Chrzciciela. Niezwykła to zrębowa budowla z
XVII w. z wieżą o słupowej konstrukcji, nad
którą jak nad ukochanym dzieckiem zdaje się
unosić duch jej twórcy – księdza Jana Szczechowicza, wielkiego kapłana i społecznika.
Ale nawet tak wspaniała orawska świątynia
(w 2000 r. wytypowana do zgłoszenia na listę
obiektów Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO) nie może równać się z kościółkiem
w podhalańskim Dębnie, tak jak niezwykły Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej nie dorównuje w sławie „żywemu
skansenowi” w Chochołowie.
Posiada jednak Orawa jeden walor, w którym prześciga i Spisz, i nawet Podhale. Leży
bowiem u stóp Królowej Beskidów – Babiej
Góry (1725 m.), najsłynniejszego bodaj – obok
karkonoskiej Śnieżki – polskiego szczytu.
Wszak wśród gór o „przyzwoitej” wysokości
tylko Beskidy i Sudety posiadają kulminacje
tak wyraźnie dominujące nad pozostałymi, cieszące się tak wielką indywidualną, a
nie zbiorową (jak choćby Tatry) sławą. Cóż
jednak ma począć Orawa, skoro Babią Górę
turyści uparli się zdobywać od drugiej, północnej strony? Być może sprawia to zagospodarowanie turystyczne, atrakcyjność i popularność Zawoi, a może niezwykła atmosfera
schroniska na Markowych Szczawinach? Być
może decyduje o tym intrygujący majestat
północnych, stromych stoków Babiej? A może
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poczucie, że Królowej „zachodzić od tyłu” nie
wypada?... Dość powiedzieć, że słynna Babia
Góra nie przynosi orawskiej ziemi korzyści,
jakich możnaby się spodziewać. Wyniosła i
majestatyczna Królowa Beskidów swą monarszą łaskawością zdaje się obdarzać nieco
inne tereny...
Także Górale Orawscy, Orawianie (Orawiany) chyba już pogodzili się ze swoim losem.
Tradycyjne kapelusze filcowe, kłobuki zastąpili zielonymi „tyrolskimi” lub (odświętnie)
kłobukami podhalańskimi. Z rzadka jeszcze
przywdziewają je członkowie zespołów folklorystycznych.
Orawska odrębność i orawski duch zachowały się chyba tylko w muzyce (wszak i tradycyjne budownictwo orawskie spotkać można
już tylko w zubrzyckim skansenie).
Nie wyskakuj ptosku w góre,
Bo wybijes w niebie dziure.
Kie wybijes to załoces,
Bo ty ptosku piknie skoces.
Ten utwór przekazał sam ksiądz Ferdynand Machay (1889-1968), niestrudzony społecznik i bojownik o polskość Orawy, rodem
z Jabłonki, z niewielkiego osiedla (a jakże!)
Machajówka. W młodości uważał się za „tutejszego”, po prostu poddanego Korony Węgierskiej (Orawa – inaczej niż Podhale – nie
należała bowiem do galicyjskiej, ani nawet
austriackiej części Austro-Węgier). Swoją polskość i polskość rodzinnej ziemi „odkrył” w
1906 r. w Krakowie (zaskoczony, że mówi się
tu tym samym językiem co w jego stronach, a
nie po niemiecku!). Od tamtego czasu prowadził działalność oświatową i uświadamiającą
wśród swoich krajan (z czasem „nawrócił” na
polskość innego wielkiego Górala Orawskiego – Piotra Borowego), aby po 1918 r. agitować
za przyłączeniem rodzinnej ziemi do Polski,
domagając się tego m.in. w 1919 r. na konferencji pokojowej w Paryżu. I doczekał się... Jak
widać, zajmował się także muzyką, wyrastającą z tradycji i ducha Orawy. Powyższy utwór
zapisano w 1935 r. w Lipnicy Wielkiej. Ksiądz
Ferdo zmarł jako infułat i proboszcz kościoła
Mariackiego w Krakowie, gdzie ongiś „nawrócił się” na polskość... Pozostawił po sobie Kalendarze spisko-orawskie i tomik wspomnień
„Moja droga do Polski”. No i kilka nut...
Najwięcej jednak orawska muzyka zawdzięcza jego szwagrowi.
Lipnica! Lipnica!
To pikne miastecko!
Napośród Lipnicy
wychodzi słoneczko.
Emil Mika – bo o nim mowa – był nauczycielem właśnie w Lipnicy Wielkiej, mężem

Józefy z Machayów, rodzonej siostry ks. Ferdynanda i ks. Karola (proboszcza w rodzinnej
Jabłonce). Okazał się być najwybitniejszym
muzykantem Orawy. Sam stworzył melodram „Sen bacy”, ale co ważniejsze – spisał
w okresie międzywojennym pierwszy obszerniejszy zbiór orawskich melodii.
Orawa! Orawa!
Na Orawie ława,
Ftórendy chodzili
Zbójnicy do prawa.
Orawa! Orawa!
Wysokie stawiańce,
Ftórendy chodzili
Chłopcy na barańce.
Był więc Mika nie tylko zdolnym twórcą
własnych, głęboko osadzonych w miejscowej
tradycji utworów, ale i prawdziwym dysponentem pradawnych orawskich nut, niemal na
miarę podhalańskiego Sabały. I tak jak on, potrafił zainteresować nimi zawodowych kompozytorów. To jego melodie zainspirowały Tadeusza Kasserna do napisania fortepianowej
sonaty orawskiej, a Jerzego Młodziejowskiego
do skomponowania „Rapsodii orawskiej”. Jarosław Leszczyński opracował na podstawie
nut Miki układy chóralne, a Zdzisław Jachimecki fragmenty na głos solowy z fortepianowym akompaniamentem. Śmiało więc można
rzec, że nikt nie zrobił więcej dla orawskiej
muzyki od szwagra księży Machayów.
Ej! Góry, góry!
Dałbyk se was tyz ozłocić.
Ej! Kieby mi sie młode lata fcioły wrócić!
Pisząc o tej sennej krainie, której spokój
mącą jedynie samochody zmierzające ku
przejściu granicznemu w Chyżnem, warto
też przytoczyć inną pieśń, zapisaną w 1929 r.
przez Juliana Zborowskiego.

Orałyby siwe wołki, orały, orały,
Kieby miały poganioca z Orawy, z Orawy,
A ze majom pogonioca Luptoka, Luptoka,
Nie słuchajom siwe wołki głuptoka,
			
głuptoka.
Ot, cała esencja szumnej, orawskiej duszy...
Warto jeszcze wspomnieć o Andrzeju
Dziubku, rodem z Jabłonki, który w dalekiej
Norwegii założył znany rockowy zespół „De
Press”. Od czasu słynnego szlagieru „Bo jo
Cie kochom”, coraz częściej zaczęły w jego
twórczości pojawiać się akcenty podtatrzańskie, w tym i orawskie („Wróć na Orawe”,
„Orawski psalm”), inspirowane tradycyjnymi
pieśniami ludowymi i poezją „tatrzańską”.
Twórczość Dziubka trudno uznać za stricte
ludową, choćby ze względu na instrumentarium (gitary, perkusja), ale nie można nie dostrzec w niej autentycznej tęsknoty za Orawą,
prawdziwego jej ducha.
Między Babią Górą a Tatrami tkwi więc kraina dźwięków wciąż jeszcze stosunkowo mało
znanych. Kraina wciąż czekająca na odkrycie.
Wciąż pełna swoich tajemnic, swoich uroków.
Ci jednak, którzy tu dotrą lub po prostu wysiądą z samochodu nieco przed przejściem
granicznym, na pewno będą mogli się nasycić
specyficzną, odrębną atmosferą. Atmosferą,
która powoduje, że wskazówki zegarków zdają się wśród bujnej zieleni i pięknych, górskich
pejzaży zwalniać swój nieubłagany bieg...
Spod tego jawora woda kapka,
Spod tego jawora woda kapka,
Podźze się jij napij, moja ty Marinko,
Budzies zdrowa, budzies zdrowa.

Od autora:
Wszystkie teksty za: J. Młodziejowski Orawą...
Podhalem... Spiszem... Warszawa 1983
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Jadwiga Salamon-Koczanowska

Piosenki na Dzień Dziecka
Straszny dworek

Otwórz oczy

Gdzieś na końcu alei lipowej
w plątaninie jaśminów i bzów
stoi mały, bardzo straszny dworek,
nikt nie mieszkał już tam od lat stu.

Niekiedy myślisz sobie,
że świat jest szaro-bury,
niechętnym patrzysz wzrokiem
na mury i na chmury,
bo kiedy nosisz w sercu
najmniejszą nawet zadrę,
płowieje wszystko wokół
i pejzaż traci barwę..

W ciemnych oknach firanki z pajęczyn,
przerdzewiała kołatka u wrót,
wewnątrz słychać to śmiechy, to jęki,
kto odważy się przekroczyć próg?
Ref.
Straszny dworek zajmują potworki,
Biała Dama i rycerza duch,
straszny dworek odwiedza po zmroku
stary puchacz i pięć białych sów.
W strasznym dworku harcują potworki,
Biała Dama zaś tonie we łzach,
rycerz kroczy w swej zbyt ciężkiej zbroi,
stary puchacz zawitał na dach.
Straszny dworek ma straszną opinię,
wciąż otacza go zamęt i strach,
już niedługo zmurszeje i zginie,
bo odwagi w narodzie jest brak.
Może wreszcie przybędzie ktoś taki,
kto nie boi się duchów i zjaw,
straszny dworek opieką otoczy,
a potworkom i duchom da strych.
Ref.
W strasznym dworku zgrzecznieją potworki,
Biała Dama osuszy swe łzy,
rycerz wreszcie pobędzie się zbroi,
białe sowy odpędzą złe sny.
Straszny dworek nie będzie już straszny,
w czystych oknach odbije się sad,
szare ściany znów bielą zabłysną,
mały dworek odzyska swój blask.

Uśmiechnij się do świata,
a świat ci uśmiech odda,
zobaczysz, że bezbarwna
jest tylko złość i nuda.
na moście stań tęczowym
i baw się kolorami,
namaluj to co widzisz ,
co czujesz, o czym marzysz.
Wyczaruj na obrazku
świat w barwach pastelowych
taki o jakim marzysz,
przyjazny i bajkowy.
Namaluj jasne słońce
nad kolorowym krajem
pogodne twarze ludzi
radośnie roześmiane.
Ref.
Otwórz oczy szeroko i patrz
jak ciekawy otacza cię świat,
krajobrazy ojczyste, barwy sercu najbliższe,
to co było, co będzie i jest..
otwórz oczy szeroko i patrz
jaki piękny otacza cię świat,
chwyć za pędzel i maluj, by to piękno utrwalić.
by zatrzymać i kolor i czas.
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ze Stargardu Szczecińskiego

Maria Folwarska

Debiuty to ich specjalność
W Stargardzie Szczecińskim w dniach
28-29 kwietnia 2007 roku odbył się VII
FESTIWAL PIOSENKI POETYCKIEJ „O
ZŁOTE KOŁO MŁYŃSKIE”.
Jedna z tych imprez, którym poświęcamy
szczególną uwagę, jeden z ważnych polskich
konkursów „piosenki artystycznej”, jedna z
eliminacji do największego konkursu i najważniejszego sprawdzianu piosenkarskiej
młodzieży polskiej – Studenckiego Festiwalu
Piosenki w Krakowie.
Przed rokiem opisaliśmy stargardzką inicjatywę obszernie (w pierwszym numerze
„Piosenki”). Tym razem, w ostatniej chwili
przed oddaniem kolejnego numeru do druku – ledwie odnotowujemy. Ale obiecujemy
wkrótce napisać więcej. Bowiem w Stargardzie Szczecińskim nie tylko odbywa się – raz
w roku – konkurs, ale i na co dzień dzieją
się bardzo ważne dla sztuki piosenki rzeczy. A zapowiadają jeszcze ważniejsze: oto
przedstawiciele Porozumienia Dyrektorów
(może Sejmiku, czy jak to zwać) prowadzili
w kuluarach „koła młyńskiego” rozmowy
z miejscowymi władzami samorządowymi
na temat wznowienia słynnych ongiś wakacyjnych „warsztatów piosenkarskich”. Tych,
które przed kilkunastu laty ukształtowały
w znacznej mierze tak znakomite postacie
polskiej estrady, jak Janusz Radek, Justyna
Szafran, Marek Andrzejewski, Jagoda Naja,
Agnieszka Hekiert, Przemysław Branny i
inni. Temat to na tyle ważny, by wkrótce o
nim opowiedzieć...
Na razie pozostańmy przy tegorocznym
konkursie o „Koło młyńskie”. Po raz pierwszy odbył się on w pięknej sali widowiskowej
Stargardzkiego Centrum Kultury. Miejsce to
osobliwe: SCK mieści się w całkowicie przebudowanym i nowocześnie wyposażonym...
więzieniu. Co osobliwe: w tym więzieniu
siedział kiedyś znakomity piosenkarz Maciej

Maleńczuk, w dość dawnych czasach skazany za odmowę służby wojskowej...
Nowy dyrektor SCK Ireneusz Ziębicki ma
z nowym obiektem wielkie plany. Na razie
jednak zorganizował festiwal wedle starego wzorca. Najważniejszy był konkurs, na
deser wzbogacony recitalami gwiazd. Tym
razem krakowskich: pierwszego dnia śpiewała Anna Szałapak, drugiego śpiewał i bawił inteligentną konferansjerką prof. Alosza
Awdiejew. Zestaw dobry. Ale najważniejszy
był, powtarzam – konkurs.
Udział w nim wzięli (w kolejności występów): Monika Załoga (Szczecin), Marta
Markiewicz (Słupsk), GARSONIERA (Warszawa), Małgorzata Mioskowska (Giżycko),
Paulina Czujko & Dorota Gwóźdź (Widuchowa), Katarzyna Kuraś (Rzeszów), Monika
Dziedzic (Kinowo), Anna Krajewska (Stargard Szczeciński), Jakub Drzastwa (Kołobrzeg), NA SZLAKU (Chorzów), Aleksandra
Borak (Stargard Szczeciński), Monika Łojek
(Rzeszów), Anna Tobolewska (Rypin), Sandra Walczak (Chorzów), Paula Śledzikowska
(Chocianów), Katarzyna Dusza (Stargard
Szczeciński), Małgorzata Szebla (Rzeszów),
Kamil Zięba (Rzeszów), Anna Kędzia (Wieluń).
Konkurs oceniało Jury w składzie: Jan
Poprawa – przewodniczący, Joanna Karpacz-Kowalkowska, Bogusław Sobczuk i
Cecylia Celina Sadowska-Gładysz. Jurorzy
mieli problem z przyznaniem nagrody głównej. Po prostu tym razem nie przyjechali do
Stargardu piosenkarze doświadczeni, laureaci innych konkursów itp. Przed laty „Koło
młyńskie” wygrywały m.in. Dorota Osińska,
Margita Ślizowska, Magdalena Krzywda czy
Natalia Sikora. Artystów ich miary tym razem w Stargardzie nie było. Ale – o paradoksie! – był to bodaj najciekawszy z dotychczasowych stargardzkich konkursów. Po

raz pierwszy bowiem pojawiło się tak wielu
uzdolnionych debiutantów. Nie zawsze jeszcze sprawnych, nie zawsze świadomych – ale
niewątpliwie wyposażonych przez naturę w
muzykalność, głos, niekiedy nawet wdzięk.
Choćby dla części z nich warto wznowić
wspomniane już „warsztaty”!
Grand Prix – jako się rzekło - nie przyznano. Pierwszą nagrodę zdobyła Małgorzata Mioskowska z Giżycka. Tę dziewczynę
zapamiętaliśmy jeszcze podczas ubiegłorocznych Spotkań Zamkowych w Olsztynie.
Ma ona (poza stosunkowo znacznymi umiejętnościami) dość rzadki dar „rozjaśniania
się” gdy śpiewa. Ona po prostu w śpiewie
pięknieje. Cud jakiś? Oczywiście trudno jej
osiągnąć urodę i wzrost zdobywczyni drugiej nagrody – Katarzyny Kuraś z Rzeszowa,
niewątpliwej miss stargardzkiego konkursu.
Kurasiówna podzieliła druga nagrodę z Moniką Dziedzic, dojrzałą, nieco demoniczną
kobietą znad morza. Trzecią nagrodę zdobył
chorzowski zespół licealistek (kierowanych
przez instruktora Pieroga) pod nazwą „Na
szlaku”. Śpiewały starannie i czyściutko.
Wyróżniony został (także nominacją do krakowskiego SFP – podobnie jak Mioskowska)
bardzo wysoki rzeszowianin Kamil Zięba.
W koncercie laureatów zaprezentowały się
też Anna Krajewska, Monika Łojek i Anna
Tobolewska
Dobre wrażenie wywarł też prowadzący konkurs stargardzki aktor i piosenkarz
Krzysztof Gładysz. Wspominam o tym, bo z
konferansjerami w Polsce bieda, żeby nie powiedzieć – nędza. A tu proszę – Gładysz.
Do Stargardu Szczecińskiego będziemy
wracać w naszych publikacjach. Na razie organizatorom „Koła młyńskiego” – zwłaszcza
dyrektorowi Ireneuszowi Ziębickiemu i artystycznej szefowej imprezy Cecylii Sadowskiej
– dziękujemy.
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z Zielonej Góry

Agnieszka Hryniewicz

Tańczące Eurydyki

czyli Festiwal im. Anny German w Zielonej Górze
Znakiem rozpoznawczym Festiwalu
TAŃCZĄCE EURYDYKI jest szlachetny repertuar, współczesne interpretacje i
nowe aranżacje muzyczne. W założeniach
festiwal ma też ocalać od zapomnienia i
przybliżać dorobek artystyczny oraz charyzmatyczną osobowość Anny German, a
także popularyzować wybitnych polskich
kompozytorów.
Anna German – jedna z najwybitniejszych,
ale także najbardziej zapomnianych polskich
piosenkarek, debiutowała w latach 60. we
wrocławskim „Kalamburze”. Występowała
na festiwalach piosenki w Polsce i za granicą:
Opole, Sopot, San Remo, Neapol. Szczególną
popularność przyniosły Jej „Tańczace Eurydyki”, „Bal u Posejdona”, „Człowieczy Los”.
Jej imię nosi – ulica w Urenguczu (Uzbekistan – tam się urodziła), mała planeta krążąca
wokół słońca, amfiteatr w Zielonej Górze od
roku 1987). W moskiewskiej Alei Gwiazd jest
tablica z jej nazwiskiem – jedynej cudzoziemki wśród wybitnych artystów Rosji.

Zielonogórski festiwal ma już swoją historię.
Zaczął się w 2002 roku „Ogólnopolskim Konkursem na Interpretacje Piosenek z Repertuaru Anny German”. Rok później koncert przerodził się w Festiwal, adresowany do wokalistów z kraju i zagranicy. W kolejnych edycjach
obok repertuaru Anny German prezentowany
był dorobek Katarzyny Gärtner (autorki największego przeboju Anny German „Tańczące
Eurydyki”), Seweryna Krajewskiego, Czesława
Niemena. W roku 2005 gościem Festiwalu była
Małgorzata Niemen, która odebrała statuetkę
Kompozytora Roku, przyznaną Jej mężowi.
Co roku gościem „Tańczących Eurydyk” jest
mąż Anny German – Zbigniew Tucholski.
Festiwal roku 2006 przebiegał w zmienionej formule: 5 KOMPOZYTORÓW NA 5LECIE FESTIWALU. Uczestnicy konkursu
zaprezentowali kompozycje Grzegorza Ciechowskiego, Romualda Lipko, Piotra Rubika,
Jerzego Satanowskiego, Jerzego Wasowskiego, nie wykonując już piosenek Anny German. Piosenkarce poświęcony był recital Jej
piosenek, w wykonaniu laureatów poprzednich edycji Festiwalu.
Za znaczący dorobek Festiwalu uznać trzeba przypomnienie (odkrycie na nowo?) zapomnianej przez lata Anny German. Wydano
nowe płyty, pojawiła się w prasie, programach
telewizyjnych, wielu wokalistów przygotowało recitale Jej piosenek lub wprowadziło je do
swojego repertuaru. Wznowiono dwie książki „Wróć do Sorrento...?” (Anna German),
„Wspomnienia o Annie German – Największy elf świata” (Mariola Pryzwan). W Niemczech wydano w kilku językach „Nieizwiestnaja Anna German” (Artur German). Ważne
jest również duże zainteresowanie Festiwalem nie tylko ze strony wokalistów, ale nade
wszystko – widzów.
Laureaci Tańczących Eurydyk wystąpili m.in. z koncertem w Warszawie w Teatrze

Buffo (17 listopada 2003 r.). Dali również dwa
koncerty (20 lipca 2004 r. i 18 lipca 2005 r.) w
Ramach „Słowiańskiego Bazaru” największej
imprezy artystycznej we wschodniej Europie.
Mieszkańcy Witebska przyjęli ich owacjami
na stojąco. Zarówno w Warszawie jak i Witebsku grał zespół „Kameleon” pod kierunkiem
Hadriana Tabęckiego. Laureaci uczestniczyli
również w międzynarodowych konkursach i
festiwalach FIDOF, m.in. w międzynarodowym Festiwalu DISCOVERY 2003 w Wilnie,
Międzynarodowej Czeskiej Gali Ludzi Dobrej
Woli – VELEHRAD 2003, Miedzynarodowym
Festiwalu UNIVERSETALENT 2003 w Pradze, wspominanym już Międzynarodowym
Festiwalu Sztuki SŁOWIAŃSKI BAZAR 2004
i 2005 w Witebsku, Festiwalu Piosenki Mołdawskiej (Kiszyniów), Festiwalu w Druskiennikach na Litwie
W Festiwalu „Tańczące Eurydyki” wzięło
już udział ponad 500 uczestników, również
wokaliści z zagranicy, najczęściej z byłego
Związku Radzieckiego. Dwie nagrody główne
(Grand Prix) pojechały do Moskwy i Mińska.
Laureaci uczestniczyli w międzynarodowych
festiwalach FIDOF. Przy współpracy z Polskimi Nagraniami MUZA wydane zostały cztery płyty festiwalowe. W koncertach galowych
Festiwalu dorobek Anny German i poszczególnych kompozytorów prezentowało około
25 najwybitniejszych gwiazd polskiej estrady
m.in. Hanna Banaszak, Justyna Steczkowska,
Izabella Trojanowska, Zbigniew Zamachowski, Robert Janowski, Katarzyna Jamróz, Justyna Szafran, Mirosław Czyżykiewicz, Krystyna Tkacz, Magdalena Kumorek, Krzysztof
Cwynar, Irena Jarocka, Sława Przybylska,
Jacek Bończyk, Hanna Samson, Edyta Geppert, Michał Bajor, Olga Bończyk, Grzegorz
Turnau, Ewa Bem, Stan Borys, Janusz Radek,
Maciej Miecznikowski, Maciej Wróblewski…
Dzięki rejestracji telewizyjnej wypromowano
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Festiwal w kraju, a dzięki TV Polonia – również na świecie.
Patronat nad Festiwalem od początku istnienia sprawuje Prezydent Miasta Zielona
Góra, w latach 2002-2005 wspólnie z Wicemarszałek Senatu RP Jolantą Danielak, a w
roku 2006 Senatorem RP prof. Marianem
Miłkiem.
Organizatorem „Tańczących Eurydyk” jest
Zielonogórski Ośrodek Kultury, dyrektorem
Festiwalu – Wanda Rudkowska, dyrektorem
Artystycznym – Jan Szurmiej, szefem muzycznym Hadrian Tabęcki (w latach 2002-2004)
i Piotr Rubik (od 2004 roku), scenografem
– Sabina Bicz. Asystentem szefa muzycznego
jest od początku Festiwalu Krzysztof Mroziński, szefem biura – Agata Miedzińska.
Festiwal 2007, poza tradycyjną prezentacją piosenek Anny German, poświęcony jest
kompozytorom krakowskim. Uczestnicy
konkursu zaśpiewają kompozycje Zygmunta
Koniecznego i Andrzeja Zaryckiego.
W programie tegorocznego festiwalu widzimy: Koncert konkursowy 24 maja 2007,
czyli prezentacje zakwalifikowanych wcześniej wokalistów i wyłonienie laureatów. O laury ubiegać się będą: Katarzyna Borek (Łódź),
Barbara Broda-Malon (Pszczyna), Katarzyna
Dąbrowska (Warszawa), Karolina Honchera
(Zielona Góra), Nadzieja Kijkowa (Mińsk),
Agnieszka Kowalczyk (Kielce), Anna Krakowiak (Kraków), Mateusz Krautwurst (Przemków), Magdalena Lepiarczyk (Rybnik), Karolina Lipska (Jelenia Góra), Beata Noszczyńska
(Poznań), Ewa Palińska (Białystok), Karolina
Popczyk (Dąbrowa Górnicza), Marta Popławska (Łódź), Katarzyna Pypno (Bielsko Biała),
Marta Radwan (Podkowa Leśna), Jagoda Rodzoch (Warszawa), Julia Rybakowska (Śrem),
Dominika Rydz (Dobroń), Blanka Tomaszewska (Zielona Góra), Katarzyna Włodarczyk
(Gorzów), Monika Załoga (Szczecin), trio
„Erato” w składzie: Kinga Żak, Natalia Iwaniec, Grzegorz Hryniewicz (Zielona Góra)
Główne nagrody Festiwalu to: Nagroda
Grand Prix im. Anny German – ufundowana
przez Prezydenta Miasta Zielona Góra; Nagroda Tańcząca Eurydyka; Nagroda ZASP
dla Największej Indywidualności Festiwalu;
Nagroda Publiczności – oraz nagrody i wyróżnienia ufundowane przez władze samorządowe, media i innych fundatorów.
Ponadto publiczność zobaczy spektakl Janusza Grzywacza „Człowiek ogromny” z udziałem Dominiki Buczek. Koncert galowy odbędzie się 26 maja 2007r. Składają się nań: prezentacja laureatów z roku 2007 i 2006 – oraz
koncert przygotowany przez artystów krakowskich pod kierownictwem Konrada Mastyły,
z udziałem Anny Szałapak, Jacka Bończyka,
Mariusza Lubomskiego, Iwony Loranc, Julii
Zaryckiej, który poprowadzi Jan Nowicki.

Informator
„Piosenki”
i serwisu
www.strefapiosenki.pl

W dniach 13-20 lutego 2007 roku odbył
się w Nowym Sączu VI Festiwal Wirtuozerii i
Żartu Muzycznego FUN AND CLASSIC Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym tej nietypowej imprezy jest znany pianista Waldemar Malicki. Festiwal jest oparty na żartach muzyków,
żartach muzycznych
i
żartach
z
muzyki.
O dziwo –
publiczność
się cieszy.
Tym razem
cieszyli ją m.in. tacy artyści jak Tomasz Stańko,
muzyczni clowni Gogol&Max, Waldemar Malicki z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej
(w programie „spektakl orkiestrowy na różne
głośne i ciche instrumenty”), szkocki dudziarz
Lindsay Davidson wspierany przez chór Scherzo i inni. Piosenki było niewiele, ale widać w
Nowym Sączu można się bawić i bez piosenki.

2 i 3 marca 2007 roku w Piasecznie odbył
się 12 Piaseczyński Zlot Piosenki Różnej (PZPR),
jedna z imprez kwalifikujących do udziału w finale Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Gwiazdą Zlotu był zespół Raz Dwa Trzy,
bardzo dobre recitale dali też Marcin Skrzypczak
(laureat PZPR 2006) i Waldemar Śmiałkowski.
Jury w składzie: Adam Liwiński, Magda Turowska i Teresa Drozda przyznało 3 równorzędne
III nagrody, które otrzymali: Paweł Górski, zespół Małe Kino i Ania Idzikowska; II nagrodę
otrzymała Joanna Pilarska, zaś I nagrodę i kwalifikacje na SFP zdobył Przemysław Bogusz.

12 marca 2007 odbyła się zapowiadana
druga premiera Teatru Piosennego „Pod Pretekstem” nosi tytuł „Czy chcecie o tym porozmawiać?”. Tym razem
Grzegorz Tomczak (na
zdjęciu), autor scenariusza i piosenek, zaprosił
widzów do gabinetu psychoterapeuty. W spektaklu udział biorą: Marta
Lisiewicz, Lena Piękniewska, Julia Rosińska,

Krzysztof Dys, Grzegorz Luterek i Grzegorz
Tomczak. Pierwszy spektakl Teatru Piosennego „Pod Pretekstem” pt. „Krochmalna 8” miał
swoją premierę 14 listopada 2005.

17 marca 2007 minęła 55 rocznica urodzin Jacka Zwoźniaka. Biogram za www.wikipedia.pl : Jacek Zwoźniak (ur. 17 marca 1952,
zm. 18 czerwca 1989) – polski piosenkarz,
artysta kabaretowy, bard studencki. Członek
popularnej wrocławskiej grupy BABA. Później
przez wiele lat Jacek Zwoźniak występował z
kabaretem B-Complex. Pisał dowcipne teksty,
często do melodii znanych
przebojów zagranic znych.
Do
najbardziej znanych
jego przebojów należały:
„Ragazza
da
Provincia” (na
melodię „Provinci” Drupiego) i „Szoruj babciu
do kolejki”. Jacek Zwoźniak zdobywał nagrody
i wyróżnienia m.in. na Festiwalu Piosenki Prawdziwej, Festiwalu Piosenki Zakazanej, Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Autorskiej OPPA
w Hybrydach. Artysta był mocno związany z
rodzącą się „Solidarnością”. Zginął w wypadku
samochodowym w 1989 roku.

Od 21 do 23 marca 2007 w Poznaniu
trwała konferencja naukowa zatytułowana
„Jacek Kaczmarski w świecie pieśni” zorganizowana przez Zakład Semiotyki Literatury IFP
UAM oraz Komisję Filologiczną PTPN w Poznaniu. Niewątpliwym atutem spotkania były także
referaty osób nie związanych ze środowiskiem
naukowym, wywodzących się spośród wielbicieli twórczości Jacka Kaczmarskiego skupionych wokół strony internetowej i forum www.
kaczmarski.art.pl. Znakomicie pomyślana i
poprowadzona konferencja ma niebawem zaowocować pokonferencyjnym wydawnictwem.
Konferencyjne zdjęcia i tytuły wszystkich re-
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feratów można znaleźć w serwisie www.strefapiosenki.pl

22 marca 2007 minęła 50 rocznica urodzin Jacka Kaczmarskiego, szeroko odnotowana w mediach. Radiowa „Trójka” poświęciła Kaczmarskiemu cały program (było m.in.
specjalne
wydanie
audycji
„Gitarą
i
piórem”,
reportaż
Teresy Drozdy „Nadzieja dla zaawansowanych”, fragmenty koncertów). W
„Newsweeku” ukazał
się artykuł Piotra
Bratkowskiego „Tak
używano mnie w potrzebie” i wywiad Filipa Łobodzińskiego z Przemysławem Gintrowskim („Newsweek” 12/2007,
25 marzec 2007). Wspomnienie o Jacku Kaczmarskim „Poeta - poetą staje się po śmierci” w
„Rzeczpospolitej” zamieścił Krzysztof Masłoń
(21 marca 2007). „Dziennik” do swojego wydania dodał płytę z wybranymi piosenkami barda. Tydzień przed rocznicą, 15 marca pamięć
Jacka Kaczmarskiego uczcił też Sejm RP. W
specjalnej uchwale podkreślono, że twórczość
Kaczmarskiego była „źródłem siły i nadziei,
kodem porozumienia całych pokoleń Polaków
rozsianych po wszystkich kontynentach”. Wytwórnia EMI Music Poland wydała 37 płytowy
box „Arka Noego”, na który składają się zestaw dwudziestu dwóch oficjalnie wydanych
płyt Kaczmarskiego („Syn Marnotrawny”),
siedmiopłytowy zbiór niepublikowanych przed
2006 rokiem utworów („Suplement”), dwa
programy Kaczmarskiego, niezarejestrowane
studyjnie, odtworzone z nagrań koncertowych
z okresu stanu wojennego – „Zbroja” i „Przejście Polaków przez Morze Czerwone”, koncertowe wykonanie programu „Między nami”,
oraz pięć płyt, na które składają się nagrania
audycji „Kwadrans Jacka Kaczmarskiego” z Radia Wolna Europa. „Kwadranse” są w całości
zaprezentowane słuchaczom zgodnie z oryginalnymi ścieżkami dźwiękowymi z archiwum
nagrań RWE.

31 marca 2007 w Teatrze Korez w Katowicach odbyła się premiera spektaklu „Kometa czyli ten okrutny wiek XX wg Nohavicy” w

reżyserii Roberta Talarczyka i Mirosława Neinerta. Znakomity pomysł inscenizacyjny (wielki
ekran, który służy niemal za całą scenografię),
sporo nowych tłumaczeń (obok Renaty Putzlacher i Tolka Murackiego tłumaczyli także
Robert Talarczyk, Mirosław Neinert, Juliusz Legoń, Andrzej Ozga i Jerzy Handzlik) i świetni
wykonawcy (Iwona Loranc, Elżbieta Okupska,
Robert Talarczyk i Mirosław Neinert) powodują, że spektakl daje widzowi sporo radości i satysfakcji, zaś widzowi obytemu z twórczością
Jaromira Nohavicy, pozwala na intelektualne
igraszki. Zdjęcia z premiery, recenzję i listę wykorzystanych piosenek można znaleźć w serwisie www.strefapiosenki.pl

31 marca 2007 w Teatrze Polskim w
Szczecinie odbyła się premiera spektaklu „Stacyjka Zdrój” w reżyserii Andrzeja Poniedzielskiego (na zdjęciu) i
Adama
Opatowicza.
Po „Piosenniku” (premiera w lutym 2004) i
„Albumie Rodzinnym”
(premiera w lutym
2007) duet Poniedzielski - Opatowicz sięgnął
po piosenki autorstwa
Jeremiego Przybory i
Jerzego Wasowskiego. Tytułowa stacyjka jest
miejscem, które leży na granicy między jawą a
snem, rzeczywistością a fikcją. Przybywają na
nią podróżni - osobliwe indywidua - by wspominać dawne miłości i tęsknoty oraz by podjąć
decyzję, co do celu dalszej podróży. Pomaga im
w tym postać ni to zawiadowcy ni to medium
- w tej roli Andrzej Poniedzielski. W spektaklu
grają aktorzy Teatru Polskiego w Szczecinie.

21 kwietnia 2007 w Łodzi odbył się Galowy Koncert reaktywowanego „Łódźstocku”. Historia „Łódźstocku” sięga 1983 roku, kiedy to
odbył się „zerowy” zlot artystów studenckich.
Jako że piosenka studencka w czasie stanu
wojennego praktycznie nie istniała, byli za to
ludzie, którzy chcieli śpiewać przed szerokim
audytorium, pomysłodawcy i organizatorzy imprezy postanowili im to umożliwić... wszystko
odbyło się w „Lumumbowie” - łódzkim miasteczku studenckim.
Kolejne „Łódźstocki”
odbywały się do 1986
roku. Po dwudziestu
kilku latach „Łódźstock” został reaktywowany – jako Studencki Festiwal Twórczości zorganizowany
przez Wyższą Szkołę
Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. W
koncercie finałowym wystąpiły różne pokolenia
artystów, a więc Antonina Krzysztoń, Elżbieta
Adamiak, Czerwony Tulipan, Zespół Reprezen-

tacyjny, Mateusz Nagórski i Kuba Mędrzycki
(z piosenkami Jacka Kaczmarskiego), Andrzej
Garczarek, Grzegorz Tomczak, Michał Rogacki
(laureat SFP w Krakowie i OPPA w Warszawie)
oraz Jacek Fedorowicz - jako gwiazda wieczoru.
Koncert prowadzili Teresa Drozda (na zdjęciu)
i Stanisław Zygmunt, który był (obok Zbigniewa Książka) również konferansjerem „Łódźstocków” w latach osiemdziesiątych. Więcej
o historii i współczesności imprezy na stronie
www.lodzstock.pl

25 kwietnia 2007 w warszawskim Staromiejskim Domu Kultury odbył się koncert
poświęcony pamięci zmarłego nagle miłośnika piosenki francuskiej i włoskiej,
świetnego tłumacza - Jerzego Menela zatytułowany
„Imieniny
Jurka”.
Wystąpili: Mirosław
Czyżykiewicz, Marek Bartkowicz, Andrzej Ozga
(na zdjęciu), Michał Łojewski, Dorota i Dariusz
Wasilewscy, Stanisław Waszak, Antoni Muracki, Jakub Michalski, Michał Beszczyński, Piotr
Krupa, Justyna Bacz i Tadeusz Sadowski.

W Krakowie kolejny sukces: „Samotna
miłość”, czyli recital Agnieszki Roesner-Zawilińskiej. Nie jest aktorką, nie jest stypendystką
miasta Krakowa.
Jest po prostu
prawnikiem.
Od
maja 2006 roku
jest laureatką III
Ogólnopolskiego
Festiwalu
Piosenki Kabaretowej O.B.O.R.A. w
Poznaniu,
gdzie
otrzymała nagrodę publiczności.
Od 2001 roku występuje w kabarecie Loch Camelot przy ul. św. Tomasza w Krakowie. Tam
odbyła się premiera jej solowego programu.
Składają się nań bardzo różne stylistycznie, a
także historycznie piosenki. Artystka śpiewa
teksty Wisławy Szymborskiej, Adama Ziemianina, i Adama Żarnowskiego. W programie nie
brakuje klasyki poezji polskiej (Julian Tuwim,
Bolesław Leśmian, Marian Hemar) i zagranicznej (Marina Cwietajewa, Aleksandr Wertyński,
Edith Piaf). Muzykę do większości utworów
skomponował Edward Zawiliński, kierujący
akompaniującym jej zespołem (flet, gitara,
skrzypce). Całość programu wyreżyserował i
prowadzi Kazimierz Madej. Recital przedstawiany jest co miesiąc na scenie kabaretu.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im.
L. Solskiego w Krakowie informuje, że studentka Anna Gorajska, z II roku Wydziału Aktor-
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skiego PWST otrzymała I nagrodę w kategorii
piosenki, teatru i filmu na II Międzynarodowym
Konkursie Wokalnym Studentów Uczelni Artystycznych im. Andrieja Pietrova „Śpiewająca
Maska” w St. Petersburgu, organizowanym
przez Akademię Teatralną w St. Petersburgu.
Krakowska studentka zaśpiewała w konkursie
„Karuzelę z Madonnami” z tekstem Mirona Białoszewskiego i z muzyką Zygmunta Koniecznego oraz „Wariatka tańczy” z tekstem Agnieszki
Osieckiej i z muzyką Seweryna Krajewskiego.
Akompaniował Oleg Sznicar.

ZAPOWIEDZI:
Dni Tanga. Muzyka Piazzoli w Krakowie
- odbędą się w dniach 10-13 maja. Pomysłodawczynią imprezy jest Małgorzata Jantos,
szefem artystycznym Grzegorz Frankowski.
Program zapowiada się świetnie, wypełnia
sceny wielkie (Teatr im. J. Słowackiego, aule
Akademii Muzycznej czy Collegium Novum
UJ – aż po słynne krakowskie piwnice. Prof.
Ewa Kornecka przygotowuje autorski program
„Tango, moje tango”, m.in. z udziałem Michała
Łanuszki. Grzegorz Frankowski wystąpi m.in.
z Agnieszką Chrzanowską. Będzie jazz, teatr,
poezja, wystawy, happeningi, nocne milongi.
W Gali – wielki Kevin Kenner!

W Bydgoszczy w dniach 13-14 maja odbędzie się kolejny Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej (jednym słowem
FIPA). Organizatorem jest pan Roman Baranowski i bydgoski Pałac Młodzieży. O ubiegłorocznym wydaniu festiwalu czytaliście w pierwszym numerze „Piosenki” (sierpień 2006).

W Krakowie powstaje nowy TEATR
PIOSENKI W CENTRUM. Lokalizacja: Kraków,
ul. Szczepańska 2, Pałac Krzysztofory. Pałac- dodajmy - znany w całej Polsce z powodu swej pięknej architektury i artystycznej,

awangardowej przeszłości. To tutaj Tadeusz
Kantor przeprowadzał próby swoich słynnych
spektakli. Tutaj odbywają się też nowatorskie
koncerty i happeningi muzyczne. TEATR PIOSENKI W CENTRUM koncentrować się będzie
na kameralnych spektaklach muzycznych i recitalach. Będzie też pełnić funkcję promocyjną,
pokazując najciekawszych artystów, będących
na początku drogi twórczej. Pierwsze koncerty
w maju:

„Tylko dla kobiet”, recital Agnieszki Chrzanowskiej (na zdjęciu), złożony z jej kompozycji do wierszy i tekstów
Michała
Zabłockiego,
Tomasza
Adamskiego, Krzysztofa Sikory
i własnych (zawartych
na płytach: „Tylko dla
kobiet”, „Cały świat płonie”, „Nie bój się nic nie
robić” i najnowszej „Bez
udziału gwiazd”, której
premiera
planowana
jest na czerwiec tego roku). Artystka z poczuciem humoru i lekkością krytykuje mężczyzn i
gloryfikuje kobiety.
Agnieszce Chrzanowskiej towarzyszą: Adrian
Konarski - fortepian, Sławomir Berny - perkusja, Michał Nagy - gitara. Sprawdź: www.chrzanowska.pl
„Męski burdel”, koncert-spektakl Tomasza
Marsa, skonstruowany w oparciu o wiersze
skandaliczne i kabaretowe Michała Zabłockiego. Tomasz Mars
pokazuje tu zarówno swój talent
wokalny, jak i konferansjerski. Wiersze skandaliczne
Michała
Zabłockiego powstają
od 1999 roku, na
początku w Piwnicy pod Baranami, a ostatnio
w trakcie koncertów Tomasza Marsa. Każdy
kolejny koncert zawiera licytację, w ramach
której jeden z widzów może zamówić wiersz.
Poeta pisze wiersz w trakcie trwania koncertu i odczytuje go na koniec. Wiersz elegancko
przepisany wykupuje się w barze. Jak opisała
to jedna z krakowskich gazet, ten spektakl, to
„elegancki skandal”. Tomaszowi Marsowi towarzyszą: Krzysztof Łochowicz – gitara elektryczna, Marek Mars – gitara basowa, Tomasz
Hernik – puzon, akordeon, instrumenty klawiszowe, Dominik Klimczak – perkusja. Sprawdź:
www.tomasz-mars.com

W dniach 18-20 maja w Oświęcimiu odbędzie się po raz piętnasty festiwal (a właściwie
Ogólnopolskie Spotkanie Recytujących i Śpiewających Poezję) „Amor
sprawił”. Organizatorem
jest Oświęcimskie Centrum Kultury
(sprawdź
pod adresem: www.ock.
org.pl). W programie m.in.
specjalnie przygotowany
koncert z cieszącego się
szczególną miłością widzów cyklu Jana Poprawy
„Trzynastu poetów”. Zapowiedzieli się Andrzej
Sikorowski, Basia Stepniak-Wilk, Joanna Lewandowska, Margita Ślizowska, Krystyna Świątecka, Michał Łanuszka (na zdjęciu), Stefan
Brzozowski i inni wspaniali artyści piosenki.

Półfinały IV Łagodnych Spotkań Muzycznych „Muzyka i środowisko” odbędę się
w dniach 19-20 maja w Ośrodku Wczasowym
„Lipa” nad Jeziorem Wdzydzkim. Organizuje
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wiela i Okolic. Więcej informacji na stronie internetowej:
www.lagodnespotkaniamuzyczne.prv.pl

IV Festiwal Piosenki Kabaretowej
O.B.O.R.A 2007 odbędzie się w Poznaniu w
dniach 24-27 maja 2007. Termin przyjmowania zgłoszeń do
konkursu mija 18
kwietnia 2007. W
programie m.in.
koncerty zespołów Pogodno i
Raz Dwa Trzy z
programem „Młynarski”. Więcej szczegółów na
stronie internetowej www.festiwal.obora.pl

IV Festiwal im. Anny German „Tańczące Eurydyki” w Zielonej Górze odbędzie się w
dniach 24 – 27 maja. O tradycji i szczegółach
tegorocznego programu przeczytacie w innym
miejscy „Piosenki”, w korespondencji Agnieszki
Hryniewicz. Ewentualnie szukajcie na stronie
internetowej www.amfiteatr.zgora.pl

1-3 czerwca, już po raz szesnasty odbędą się w Bytomiu Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej „Kwiaty na kamieniach” Organizatorem jest Bytomskie Centrum Kultury, szefem
– znakomity artysta
Wiesław Ciecieręga.
W programie – dzień
poetów (m.in. Ewa
Lipska), dzień konkursowy (2), recital
Edyty Geppert (3). Więcej wiadomości na stronie www.bck.bytom.pl

Sensacyjnie zapowiadają się tegoroczne
„Ogrody piosenek” w Lublinie, 21-24 czerwca 2007. Poza tradycyjnym konkursem (21) ,
stanowiącym jednocześnie eliminacje do SFP
w Krakowie – po raz pierwszy odbędzie się
przegląd i konkurs premierowych recitali (2324). To wypełnienie miejsca po nieistniejących już
siedleckich
„Recitalach”.
I jednocześnie szansa dla
najwybitniejszych,
najbardziej zaawansowanych
artystycznie młodych piosenkarzy. Będziemy o tym pisać. Na razie zachęcamy do kontaktu z „Chatką Żaka” (miejsce
„Ogrodów”) i Janem Kondrakiem (mózg i szef
przedsięwzięcia – na zdjęciu).
opracowanie: TD & JP
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FESTIWAL
ZESPOŁÓW
ROCKOWYCH
PROSZÓWKI 2007
Organizatorzy: Wójt Gminy Bochnia, Fundacja im. dr Anny Trzaski-Wilkońskiej, Gminne
Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu,
Kryta Pływalnia w Proszówkach.
Termin: 2 września 2007, godz. 12:00-23:00.
Miejsce: Proszówki (teren przyszłej autostrady A4).
Rodzaj imprezy: Festiwal zespołów grających muzykę rock, blues, funky.
Konkurs: festiwal rozpocznie się 31 lipca,
termin ten oznacza zakończenie przyjmowania zgłoszeń od zespołów (decyduje data
dostarczenia zgłoszeń do organizatora).
Zgłoszenia udziału należy przesyłać na
adres:
Kryta Pływalnia w Proszówkach,
Proszówki 365, 32-700 Bochnia,
bądź osobiście pozostawić w kasie pływalni.
Zgłoszenie: materiał powinien zwierać 2-4
utworów na nośniku CD lub DVD, fotografie
zespołu (zdjęcie tradycyjne lub wydruk oraz
zdjęcie w wersji elektronicznej ze składem
zespołu), skład zespołu oraz informacje
adresowe osoby reprezentującej zespół.
Po wstępnej kwalifikacji w dniu 2 sierpnia
br. jury wyłoni 10 zespołów, które wystąpią
2 września w konkursie finałowym. Menedżerowie zespołów o wynikach poinformowani zostaną tuz po zakończeniu kwalifikacji
i po potwierdzeniu obecności otrzymają
festiwalowy rozkład jazdy.
Każdy z zespołów w celu finałowej prezentacji otrzyma czas: 30 min. (wejście na
scenę, koncert oraz zejście). Podczas festiwalu organizator zapewnia dla wszystkich
taki sam backline.

Po kwalifikacjach wydana zostanie płyta promocyjna CD zawierająca po jednym utworze
każdego z finalistów festiwalu rockAUTOSTRADA 2007.
Program festiwalu:
godz. 12:00-18:00 Przesłuchania konkursowe
godz. 18:30 Koncert I (support)
godz. 19:30 Ogłoszenie wyników
godz. 20:00 Koncert laureata
godz. 20:30 Koncert II
Nagrody:
I miejsce – 1500 PLN
II miejsce – 1000 PLN
III miejsce – 500 PLN
Nagroda publiczności – 400 PLN
Nagroda – sesja nagraniowa (materiał demo)
w studio Kwart
Nagroda dla publiczności rozlosowana zostanie wśród osób wspierających fundacje
Dodatkowo pozostałe zespoły otrzymają symboliczny zwrot kosztów podróży po 200 PLN.
Skład jury:
1. Jerzy Lysy – wójt gminy Bochnia
2. Tadeusz Skoczek – nauczyciel akademicki,
wydawca
3. Wanda Wątorska – była dyr. Państwowej
Szkoły Muzycznej w Bochni
4. Marek Piekarczyk - TSA
5. Małgorzata Więcek – dziennikarz (Gazeta
Krakowska)
6. Tomasz Stodolny – dziennikarz (www.bochnianin.pl)
7. Przemysław Konieczny – dziennikarz (Dziennik Polski)

8. Piotr Szyc – nauczyciel gry na gitarze
(Państwowa Szkoła Muzyczna w Bochni)
9. Jan Poprawa – krytyk muzyczny, red.
nacz. Piosenki
11. Mariusz Trojak – Prezes Fundacji im. dr
Anny Trzaski-Wilkońskiej
12. Piotr Skoczek – dziennikarz, wydawca
12. Danuta Niemiec – Dyr. GCKCiS w Bochni
13. Andrew Nixon – realizator dźwięku
14. Piotr Lekki – gitarzysta, realizator dźwięku
15. Robert Mastalerz – 4SZMERY
PATRONI MEDIALNI:
TVP 3
www.independent.pl
www.gery.pl
www.bochnianin.pl
www.gitara.pl
www.rumor.pl
Magazyn Gitarzysta
Piosenka
Dziennik Polski
Gazeta Krakowska
Kronika Bocheńska
Ziemia Bocheńska
Tak było w roku 2006.
http://www.rockautostrada.31.pl
http://www.bochnianin.pl/kultura/2006.09/04-09-06_po_rockautostradzie.
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Zaproszenie z Poznania

Teatr Piosenny „Pod Pretekstem”
„Czy chcecie o tym porozmawiać?” – to muzyczny spektakl
o złożoności ludzkiej psychiki. O
naszych codziennych lękach, nerwicach, obsesjach, które niekiedy
przeradzają się w zwykłą fiksację,
czy też klasyczne kuku na muniu.
Przez półtorej godziny otwarty
jest gabinet psychoterapeuty. Zaglądają tam różni ludzie. Ze swoim pokręceniem, rozdwojeniem,
chorym libido, czy też podejrzaną
normalnością. Przy pomocy piosenek, monologów, dialogów i półsłówek, starają się przedstawić

psychoterapeucie swoje problemy z
mózgiem. Terapeuta, o ile może, to
pomoże. Ale, czy może?
Przekonajcie się Państwo sami.
Wybierzcie się do Poznania, na nowe
przedstawienie Teatru Piosennego
„Pod Pretekstem”. Czeka tam na
was psychoterapeuta. To może być
wstrząs! Więc wcześniej zastanówcie
się – „Czy chcecie o tym porozmawiać?”
W przedstawieniu udział biorą:
Marta Lisiewicz – dziewczyna w
lichej koszuli,

Lena Piękniewska – mówiąca
tylko „nie” Witolda Odważnik ,
Julia Rosińska – Nepomucena
Pompa,
Krzysztof Dys – muzyczny asystent terapeuty,
Grzegorz Luterek – psychoterapeuta W. Luterek,
Grzegorz Tomczak – paleontolog Kazimierz Kozik.
Scenariusz, teksty piosenek i
muzyka: Grzegorz Tomczak
Kierownictwo muzyczne: Krzysztof Dys
Scenografia: Agnieszka Gierach
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Jan Barszcz-Bogusławski

Bang Bang
Oglądając jeden z najczęściej nagradzanych (a zdobył ten film chyba
wszystkie najważniejsze wyróżnienia, w tym nominację do Césara) filmów
François Ozona, krótkometrażowy „Une robe d’été” („Letnia sukienka”) nie
można nie zwrócić uwagi na muzyczny motyw przewodni tego obrazu:
Nous avions dix ans ŕ peine
Tous nos jeux étaient les męmes
Aux gendarmes et aux voleurs
Tu me visais droit au c?ur
Bang bang, tu me tuais
Bang bang, et je tombais
Bang bang, et ce bruit-lŕ
Bang bang, je ne l’oublierai pas

Mieliśmy po dziesięć lat
W jedną żeśmy grali grę
W policjantów i złodziei
Wymierzyłeś w serce me
Bang Bang trafiłeś mnie
Bang Bang upadłam wnet
Bang Bang a ten ten dźwięk
Bang Bang na zawsze przeszył mnie

Nous avons grandi ensemble
On s’aimait bien il me semble
Mais tu n’avais de passion
Que pour tes jeux de garçon
Bang bang, tu t’amusais
Bang bang, je te suivais
Bang bang, et ce bruit-lŕ
Bang bang, je ne l’oublierai pas

Razem dorastaliśmy
Wciąż się przyjaźniliśmy
Lecz nie miałeś już ochoty
Wolałeś zabawy z chłopcami
Bang Bang bawiłeś się
Bang Bang śledziłam cię
Bang Bang a ten ten dźwięk
Bang Bang na zawsze przeszył mnie

(oczywiście to ani nie hollywoodzki film, ani piosenka tym bardziej nie jest amerykańska, więc „Nie
chciało ci się nawet kłamać, odszedłeś nie żegnając się”.

Niezbyt wprawne muzycznie ucho dostrzeże pewną bliskość interpretatorki
z Edith Piaf, może nawet pomyśli, że to
sama Piaf śpiewa? Ale nie, to jednak ktoś
inny, to Annie Chancel, bardziej znana
jako Sheila, francuska piosenkarka, autorka książek i programów telewizyjnych,
a nawet aktorka (powyższa piosenka pochodzi właśnie z filmu z jej udziałem, pod
jakże oryginalnym tytułem „Bang Bang”,
przygodowej komedii o agencji detektywów, zresztą postać, w którą wciela się
Sheila to... Sheila!), świecąca swe największe tryumfy muzyczne w latach 60 i
70, by następnie zamilknąć na dekadę, co

jednakże w niczym nie przeszkodziło jej
pozostać jedną z najsłynniejszych piosenkarek francuskich drugiej połowy wieku (a
sprzedała przeszło 70 milionów płyt!!).
Wykorzystanie przez młodego (stosunkowo, a wówczas na pewno) reżysera
francuskiego utworu Sheili nie było przypadkowe i można przypuszczać, że nie wynikało li tylko z zamysłu reżyserskiego, ale
i z nowej fali popularności milczącej już od
dłuższego czasu gwiazdy. Koniec lat 90. to
okres tryumfalnego powrotu Sheili z płytą „Le Meilleur de Sheila”, powrotu także
do telewizji, paryskich dyskotek a przede
wszystkim do legendarnej Olimpii na bul-

warze Kapucynów (gdzie zresztą występowała już przeszło 10 lat wcześniej)...
Dzisiaj miłośnicy francuskiej gwiazdy nie
tylko mogą kupić reedycję wszystkich dotychczasowych albumów, mogą zobaczyć
i posłuchać jej jak za dawnych lat – jeśli
ktoś będzie miał szczęście być w Paryżu w
połowie września, to zawsze może trafić
do Olimpii na niepowtarzalny koncert – zakładając oczywiście optymistycznie, że do
tego czasu będą jeszcze dostępne w sprzedaży bilety... Wygląda na to, że starzeje się
publiczność, starzeje się Annie Chancel, ale
przeboje Sheili temu prawu nie podlegają.
Nie wiem, czy należałoby im życzyć by były
wiecznie żywe, ale niech nas jeszcze długo
bawią, tak jak i przeszło sześćdziesięcioletnia gwiazda estradowa z IX dzielnicy.
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Łukasz Kłuskiewicz

Dziewczynk a z diamentami
Wywołali burzę medialną i sprowadzili na siebie falę krytyki. A wszystko przez jeden rysunek i żartobliwy
tekst. The Beatles wielokrotnie zarzekali się, że „Lucy in the Sky with
Diamonds” wcale nie nawiązuje do
narkotycznych wizji. Ale to ta wersja – jako najbardziej sensacyjna i
podlegająca łatwej mitologizacji
– uznana została za kanoniczną.

Użytkownicy kultury popularnej kochają zagadki. Każdy ma swoją ulubioną. Amatorzy serialu „Miasteczko Twin
Peaks” do dziś głowią się, kto zabił Laurę
Palmer. Admiratorzy reżyserskiego talentu Orsona Wellesa co i rusz wysuwają
kolejne hipotezy tłumaczące znaczenie
słowa różyczka, które na łożu śmierci
wypowiedział tytułowy bohater filmu
„Obywatel Kane”(1941). Ale i miłośników

muzyki męczą pytania bez odpowiedzi,
np. kim, do diaska, jest tytułowa Lucy z
piosenki Beatlesów.
Pierwszy dzień czerwca 1967 roku. Do
sklepów muzycznych trafił długo wyczekiwany nowy album grupy The Beatles.
Zmęczeni sławą muzycy, po sukcesie płyty „Revolver”, nie spieszyli się z pisaniem
piosenek. Zafundowali sobie kilkumiesięczne wakacje, podsuwając stęsknio-
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nym fanom jedynie powtórkę z rozrywki,
czyli kompilację „Collection of Beatles
oldies (but goldies)”. A gdy już nabrali
ochoty do pracy, zamknęli się studiu nagraniowym, bez reszty poświęcając się
komponowaniu i aranżowaniu utworów.
Całkowicie zrezygnowali z grania koncertów. Lennon i spółka poczuli się pewnie.
Wreszcie zrzucili z siebie presję odniesienia sukcesu, bo ten już przecież mieli na
swoim koncie. Nie musieli niczego udowadniać i z niczym się spieszyć. Mogli
rejestrować każdy utwór dziesiątki razy,
dopóki nie uznali, że uzyskali zamierzony
rezultat. Nad całością czuwał niezastąpiony George Martin, który chwilami sam
nie nadążał za pozornym chaosem, ale o
efekt ostateczny był spokojny, widząc zapał i pomysłowość członków zespołu. Entuzjastyczne opinie o sesji nagraniowej
przedostały się do prasy, budując wokół
nowej płyty „chłopców z Liverpoolu” at-

Picture yourself in a boat on a river
I oto siedzisz w łodzi na środku rzeki
With tangerine trees and marmalade
skies.
Z mandarynkowymi drzewami i marmoladowym niebem.
Somebody calls you, you answer quite
slowly,
Ktoś cię woła, ale odpowiadasz powoli,
A girl with kaleidoscope eyes.
To dziewczyna o oczach jak kalejdoskop.
Cellophane flowers of yellow and green
Celofanowe kwiaty w żółci i zieleni
Towering over your head.
Górują nad tobą.
Look for the girl with the sun in her
eyes
Spójrz na dziewczynę ze słońcem w
oczach,
And she’s gone.
Już jej nie ma.
Lucy in the Sky with Diamonds
Lucy in the Sky with Diamonds
Lucy in the Sky with Diamonds

mosferę zaciekawienia i niecierpliwego
wyczekiwania..
Nic dziwnego zatem, że w dniu premiery płyty „Sgt. Pepper’s Lonely Heart
Club Band”, przed sklepami ustawiały się
długie kolejki. Sprzedaż napędzały dodatkowo skandale, które towarzyszyły
pojawieniu się albumu. Zaczęło się od
okładki, na której uśmiechnięci czterej
bitelsi stoją obok Karola Darwina, Marilyn
Monroe i kilkudziesięciu innych postaci.
Lennon podgrzewał atmosferę, zdradzając w wywiadach, że miał zamiar sfotografować się obok Jezusa Chrystusa i
Adolfa Hitlera.
Gdy kontrowersje wokół okładki albumu zdążyły osłabnąć, pojawiły się zarzuty o promocję narkotyków. Jako koronny przykład przytaczano tekst piosenki
„Lucy In the Sky with Diamonds”, podpisanej przez Lennona i McCartneya:

Follow her down to a bridge by a fountain
Idź za nią aż do mostu koło fontanny,
where rocking horse people eat marshmallow pies.
Gdzie ludzie niczym koniki na biegunach
jedzą ciasta z pianki.
Everyone smiles as you drift past the
flowers
Uśmiechają się do ciebie, gdy mijasz
kwiaty,
That grow so incredibly high.
Które wyrosły tak niewiarygodnie.
Newspaper taxis appear on the shore
Gazetowe taksówki pojawiają się na
brzegu,
Waiting to take you away
By zabrać cię dalej.
Climb in the back with your head in the
clouds
Wciśnij się do środka z głową w chmurach
And you are gone.
I już cię nie ma.

Picture yourself on a train in a station
A teraz jesteś w pociągu na stacji,
With plasticine porters with looking
glass ties.
Wokół ciebie plastelinowi bagażowi w
krawatach niczym szkło.
Suddenly someone is there at the turnstile,
I zjawia się ktoś przy bramce biletowej,
The girl with kaleidoscope eyes.
Tamta dziewczyna o oczach jak kalejdoskop.
Lucy in the Sky with Diamonds /x3
Wszystko zaczęło się od niefortunnego
wywiadu, udzielonego w czerwcu 1967
roku przez Johna jednej z brytyjskich gazet.
Dziennikarz zapytał Lennona o genezę piosenki, sugerując, że trzy litery tytułu składają się na wyraz LSD. Rozbawiony bitels
potwierdził przypuszczenia żurnalisty i polecił mu sprawdzić pozostałe tytuły piosenek, bo i w nich miały być ukryte przeróżne
anagramy. Rozmówcy najwyraźniej nie mieli
podobnego poczucia humoru. John był dalej rozbawiony sugestiami dziennikarza, o
czym opowiedział kolegom z zespołu, a co
zapamiętał Ringo Starr. Dziennikarz natomiast przekazał swojej redakcji sensacyjny
wywiad, który ujawniał demoralizatorskie
zapędy zespołu. Na nic zdały się późniejsze
tłumaczenia i wielokrotne dementowanie
genezy piosenki, którą fani Beatlesów zaczęli mitologizować i ideologizować. Doszukali się w niej bowiem opisu narkotycznych
wizji wywołanych zażyciem LSD.
Fakt, „Lucy in the Sky with Diamonds”
należy do kategorii piosenek dziwnych
i urzekających niewytłumaczalnym urokiem (tyle tylko, że do tej kategorii kwalifikuje się przynajmniej kilkanaście utworów
„czwórki z Liverpoolu”). Spreparowane
przez George’a Martina dźwięki gitary i
sitaru wprowadzają refleksyjny klimat.
Brzmią jakoś daleko, brzmią onirycznie.
Bliższy i bardziej rzeczywisty wydaje się
wokal. Śpiew Johna snuje się delikatnie.
Łagodnie opowiada o świecie, który powinni sobie wyobrazić słuchacze. Lennon
najwyraźniej jest jednak zaspany. Albo
dopiero się przebudził i jeszcze nie odzyskał pełnej świadomości, albo też dopiero

Lucy in the Sky with Diamonds /x3
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zasypia, zapada w sen, tracąc świadomość.
Lewitowanie szybko się kończy. W ślad za
nim wchodzi dynamiczny temat główny.
Tempo ¾ zostaje utrzymane przez całą
zwrotkę. Zmienia się dopiero w partii refrenu, którą zapowiada wyraźnie nabity rytm
perkusji. Organizujące refren bębny, gitara
basowa oraz coraz wyraźniejsze organy
kontrastują z łagodnym początkiem utworu. Dla pogłębienia efektu zadziwiających
dźwięków, które dochodzą do uszu słuchacza „skądś tam”, zastosowano całą gamę
pogłosów. Warstwa muzyczna doskonale
współgra z tekstem, tworząc frapującą
całość utrzymaną w klimacie psychodeli.
Ów charakterystyczny klimat skłaniał do
doszukiwania się w „Lucy in the Sky with
Diamonds” narkotycznych podtekstów.
Jeśli nawet zestawienie liter nie było
dziełem przypadku, nie sposób dociekać
po latach, czy piosenka została napisana
przez Lennona pod wpływem narkotyków.
Zresztą, ten, kto przesłuchał wszystkie płyty Beatlesów, wie, że zespół skłonny był do
różnego rodzaju przewrotności. Tym trudniej uwierzyć, że tak fantastycznie enigmatyczny tekst, dopasowany do tak cudownie
nieziemskiej muzyki, miałby być rezultatem mniej lub bardziej udanego narkotycznego odlotu. Łatwiej uwierzyć w interpretację, którą w książce „The Beatles. Za
kulisami sławy” podsuwa Leszek Rudnicki.
Uważa on bowiem, że zespół wykorzystał
„Lucy…” do puszczenia swojej publiczności
perskiego oka. Wyczuwając preferencje
dzieci kwiatów, trzpioty z Wielkiej Brytanii
postanowiły poigrać z kulturą popularną w
wymiarze globalnym. Ich przynęta chwyciła tak w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, gdzie narkotyki były jeszcze
powszechniejsze. „Było to koniunkturalne

posunięcie ze strony Johna, który wiedział,
że nie wszystkim już wystarczają smętne
antywojenne kawałki Boba Dylana czy
Joan Baez. Zaserwował więc słuchaczom
mandarynkowe drzewa, gazetowe taksówki oraz celofanowe kwiaty” – wyjaśnia w
swej książce Leszek Rudnicki.
Nowe, i bodaj ostatnie, światło na sprawę
pamiętnego utworu rzuca opublikowany w
2004 roku wywiad-rzeka z Paulem McCartneyem. Jeden z dwóch żyjących eks-bitelsów przyznaje w nim, że w drugiej połowie
lat sześćdziesiątych muzycy bardzo chętnie
eksperymentowali ze środkami psychoaktywnymi. Sprzyjały temu pierwsze symptomy nadchodzącej rewolucji obyczajowej,
rosnący w siłę ruch hippisowski oraz powszechne zainteresowanie Orientem. Cały
szkopuł jednak w tym, że John i spółka
etap fascynacji narkotykami zakończyli…
albumem „Revolver”, na którym istotnie
znalazły się dwie piosenki inspirowane wizjami narkotycznymi – „Got To Get You
Into My Life” oraz „Day Tripper”. Według
słów McCartneya, podczas pracy nad „Klubem Samotnych Serce Sierżanta Pieprza”
czterej liverpoolczycy mieli już być wolni
od uzależnień. Tym samym potwierdzałaby się wersja genezy piosenki, jaką John
Lennon uporczywie i z przekonaniem upowszechniał. A było to tak…
Pewnego dnia, zanim jeszcze Beatlesi
weszli do studia, by pracować nad płytą
„Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band”, do
zaczytanego Johna podszedł jego syn, Julian, i pokazał mu zabawny rysunek. Lennon, zniecierpliwiony, że dziecko przeszkadza mu w lekturze, zapytał po prostu – co
to. W odpowiedzi usłyszał: Lucy na niebie
z diamentami, co rozbawiło go do łez. Zapamiętał zatem synowską odpowiedź i do-

pisał do niej krótką historię wyprawy do
świata, w którym nic nie jest takie jak w
realnym świecie.
Autor piosenki nie omieszkał też sprawdzić, kim była owa Lucy, która wybrała się
na spacer po niebie strojna w diamenty.
Okazała się nią koleżanka Juliana z przedszkola, Lucy O’Donnell.
Wiele lat później Lennon junior próbował
sobie przypomnieć, dlaczego w tak wymyślny sposób przedstawił ojcu swoją koleżankę. „Nie pamiętam już dokładnie, dlaczego tak nazwałem swój rysunek. Wiem
jednak, że odróżniał się on od pozostałych
rysunków. Podejrzewam zatem, że Lucy
musiała zrobić na mnie duże wrażenie.”
Brytyjscy literaturoznawcy uwiarygodniają wersję genezy piosenki powtarzaną
przez Johna Lennona. Zwracają oni uwagę
na wykorzystane w tekście surrealistyczne obrazy. Marmoladowe niebo, gazetowe taksówki, ludzie niczym koniki bujane,
zwłaszcza zaś plastelinowi bagażowi w krawatach jak szkło przywołują na myśl sposób obrazowania stosowany przez Lewisa
Carrolla. Autor „Alicji w Krainie Czarów”
fascynował Lennona już w dzieciństwie.
Muzyk dał temu wyraz nie tylko w tekstach
piosenek, które ciążą ku klimatowi surrealistycznych baśni, ale przede wszystkich
w swoich osiągnięciach beletrystycznych.
Zbiory opowiadań „In His Own Write” oraz
„A Spaniard In The Works” zdradzają literackie zapędy najsłynniejszego z Beatlesów. Te same utwory pokazują też, jak
niewiarygodną wyobraźnią on dysponował.
I to bez wspomagania się środkami psychoaktywnymi. Umiejętność wykorzystywania schematów, budowanie zaskakujących asocjacji, lingwistyczna intuicja oraz
nieokiełznana wyobraźnia czynią z Lennona jednego z najodważniejszych i najbardziej anarchicznych literatów brytyjskich
dwudziestego wieku. Drwi on nie tylko z
ortografii (jak w wymyślonej przez siebie
nazwie zespołu), ale także z konwencjonalnych i wielce standardowych skojarzeń,
jakie regulują procesy komunikacji interpersonalnej.
Owa predylekcja do gry chaosem słownym oraz rozmiłowanie w kreowaniu fantastycznych obrazów mogą tłumaczyć
enigmatyczny i niepoddający się eksplikacji
tekst piosenki, która w 1967 roku przeraziła
rodziców nie tylko brytyjskich nastolatków.
Łukasz Kłuskiewicz
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Miłosz Kozioł

John Henry
bohater ze stali
Każdy naród potrzebuje folkloru
aby żyć, a każdy folklor ma swoje legendy.
Amerykańskie legendy rodziły się inaczej
niż legendy Europy czy Azji. Amerykanie w
ciągu 200 lat stworzyli pełen zestaw mitów,
legend, podań - śmiem twierdzić, że mają
ich znacznie więcej niż my, którzy możemy poszczycić się ponad tysiącletnią tradycją. Można tu powiedzieć na przykład o
umarłej Armii z Charlestone - żołnierzach
konfederacji, którzy zginęli nie wiedząc, że
wojna już się skończyła - i co noc, punktualnie o północy wstają ze swoich grobów
i idą wzmocnić armię gen. Lee. Możemy
powiedzieć o bezgłowym jeźdźcu, o diable
z Jersey, o Czerwonym Karle z Detroit czy
Duchu Białego Domu. Te wszystkie mity
tworzą amerykańską tożsamość.
W USA, kraju posiadającym świeżą tradycję pionierską, istnieje też specyficzna
kategoria bohaterów, tzw. Folk Heroes
(dosłownie: bohaterowie ludowi). Paul Bunyan, Davy Crockett, Johnny Appleseed,
Annie Oakley - to wszystko bohaterowie
piosenek i szkolnych czytanek. Wśród nich
znajduje się także John Henry „The Stell
Drivin` Man”.
Kiedy zdobyto już Dziki Zachód - należało coś z tym zrobić. Po rozwiązaniu kwestii
indiańskiej można było śmiało wziąć się za
kolonizację. Pomiędzy San Francisco a Baltimore w stanie Maryland jest ponad 2800
mil. To około 4500 km. Sporo. XX wieczni
taktycy wojskowości uważali, że żołnierz
może iść dziennie 25 km, z Baltimore do
San Francisco taki wiarus szedłby pół roku.
Colt, lampa naftowa, telegraf i kolej żelazna
- to cztery wynalazki, które zdobyły Dzi-

ki Zachód. Amerykańscy historycy, którzy
bardzo poważnie podchodzą do historii i
precyzyjnie potrafią określić wysokość oraz
wiek drzewa, które ściął Jerzy Waszyngton,
spierają się czy John Henry był postacią autentyczną czy zaledwie wymysłem. Zresztą
z punktu widzenia legendy nie jest to istotne – chodzi bowiem o wartości. A w Ameryce są dwie podstawowe: praca i wolność.
John Henry – według legendy – miał
sześć stóp wzrostu i był byłym niewolnikiem, pracującym przy budowie kolei. Była
to ciężka praca. Trzeba sporo siły aby wbić
klin mocujący szynę do podkładu kolejowego. W 1870 roku pojawiły się pierwsze
maszyny parowe, zbudowane tylko do tego
celu. I gdzieś na najgorszej prowincji, w Zachodniej Wirginii - dzięki takiej właśnie maszynie narodziła się legenda. Maszyna wbijała kliny szybciej niż jakikolwiek człowiek i
groziła utratą pracy przynajmniej połowie
robotników. I John Henry wyzwał maszynę na pojedynek. Naturalnie John Henry
wygrał, lecz przypłacił to życiem: zmarł z
wyczerpania. Znając realia USA, wszyscy
pozostali robotnicy zostali zapewne zwolnieni. Szczęście ich polegało na tym, że
mieszkając w Stanach – zapewne znaleźli
zatrudnienie gdzie indziej.
Ostatnio piosenkę o Johnie Henrym
przypomniał Bruce Springsteen na swojej
świetnej płycie „Seeger`s session - We
shall Overcome”. Lecz o J.H. śpiewało wielu, m.in. Johny Cash, Van Morisson, Roberta Flack i wielu innych. Nie liczę kilkunastu
wersji piosenek ludowych, śpiewanych od
Pacyfiku po Atlantyk. W Talcott, w Zachodniej Wirginii co roku, w pierwszą sobotę
po Dniu Niepodległości obchodzone są dni

Johna Henrego. Tradycyjnie towarzyszą
temu fajerwerki, jarmark, parada alegoryczna oraz...wyścigi gumowych kaczek.
Peter Seeger – John Henry
(as performed by Bruce Springsteen)
Well, John Henry was a little baby
Sittin’ on his dady’s knee
He pick up a hammer and a little piece
of steel,
And, „God, hammer’s gonna be the
death of me, Lord, Lord
Hammer’s gonna be the death of me”
Now the captain he said to John Henry,
„I’m gonna bring that steam drill ‘round
I’m gonna bring that steam drill out on
these tracks
I’m gonna knock that steel on down,
???
Gonna knock that steel on down”
John Henry told his captain,
„Lord, man ain’t nothin’ but a man
Before I let that steam drill beat me
down
I’m gonna die with a hammer in my
hand, Lord, Lord
Die with a hammer in my hand”
John Henry driving on the right side
That steam drill driving on the left
Says, „Before I’ll let your steam drill
beat me down
I’m gonna hammer myself to death,
Lord, Lord
I’ll hammer my fool self to death”
Well, captain said to John Henry,
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„What is that stone out here?”
John Henry said, „That ain’t no stone
Captain, that’s just my hammer in here,
Lord, Lord
That’s just my hammer in here”
John Henry said to his shaker
„Shaker, why don’t you sing?
‘Cause I’m swigin’ thirty pounds from
my hips on down
Yeah, listen to my cold steel ring, Lord,
Lord
Listen to my cold steel ring”
Now John Henry, he hammered in the
mountains
His hammer was striking fire
But he worked so hard, he broke his
heart
John Henry laid his hammer and died,
Lord, Lord

John Henry laid down his hammer and
died
Well, now John Henry, he had him a
woman
Her name was Polly Ann
She walked down to those tracks,
picked up John Henry’s hammer
Polly drove steel like a man, Lord, Lord
Polly drove that steel like a man
Well every, every Monday morning
When the bluebird he begin to sing
You can hear John Henry from a mile
or more
You can hear John Henry’s hammer
ring, Lord, Lord
You can hear John Henry’s hammer ring
So you can hear John Henry’s hammer
ring, Lord, Lord
You can hear John Henry’s hammer ring

Kiedy John Henry był dzieciakiem
Co Ojcu na kolanach siedział
To podniósł młotek i mały kawałek stali
I zakwilił „Boziu, młotek będzie
śmiercią mą
Boziu, młotek będzie śmiercią mą
A szef powiedział do Henrego
A sprowadzę ten młot parowy
A sprowadzę ten młot na te tory
I powbijam te stal tak jak trza
I powbijam te stal tak jak trza
John Henry powiedział do Szefa
„Boże, człek to tylko człek
Ale jeśli ten młot parowy mnie pokona
To umrę z młotem w swojej dłoni, Boże
To umrę z młotem w dłoni swej”
John Henry jechał po prawej
A parowy młot ciągnął po lewej
„A parowy młocie, nie pozwolę
się pokonać
Prędzej zawalę się młotem na śmierć,
o Panie
Prędzej zawalę się młotem na śmierć
A szef powiedział do Jaśka
„Co to za kamień leży tam?”
John Henry rzekł mu „To nie kamień,
szefie”
To tylko młot w dłoni mej,
Boże, Boże mój
To tylko młot w dłoni mej”
John Henry powiedział zmianowemu
„Zmiana, czego nie śpiewasz?”
„Bo ja tu macham 60 kilo
od bioder aż po grunt
Tak, słuchaj jak dzwoni moja stal
Słuchaj dzwoni zimna stal”
John Henry pracował tam
gdzieś w górach
Z jego młota iskry szły
Ale tak ci robił, że serce rozbił
John Henry wypuścił młot, i zmarł,
Panie mój ,Panie
A John Henry to miał babę
Na imię miała Pola Anna
I jak przyszła na tory,
podniosłą młotek Johnnego
Pola to niosła ten młot jak chłop
Pola to niosła ten młot jak chłop
A każdego, każdego niedzielnego ranka
Kiedy ptaki zaśpiewają
To słychać Johna Henry`ego
na milę i więcej
To słychać Johna Henry`ego
jak dzwoni o stal, o Panie
To słychać jak dzwoni o stal
Przełożył: Miłosz Kozioł
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Nina Repetowska

BYŁAM JASZCZURK Ą
Krakowska Szkoła Teatralna w czasach gdy w niej studiowałam – była
uczelnią małą i bardzo skromną. Niemniej znaczenie jej było ogromne.
Choćby dlatego, że pedagogami byli
wtedy Wacław Nowakowski, Jerzy Merunowicz, Tadeusz Burnatowicz, Zofia Jaroszewska, Bronisław Dąbrowski, Jerzy
Jarocki, Zygmunt Hubner i inni wspaniali
artyści. Atmosfera twórcza wydzielała się
nawet ze ścian uczelni, mieszczącej się
wówczas w budynku Sióstr Urszulanek
przy ulicy Starowiślnej, vis a vis Poczty
Głównej. Ale nam, studentom – zawsze
czegoś brakowało. Na przykład klubu
uczelnianego. Mieszcząca się w tym samym budynku, tylko piętro wyżej Wyższa
Szkoła Muzyczna miała w piwnicy gmachu „Klup (tak właśnie !) Przytulisko” – a
my nie. Zatem wraz z moją przyjaciółką
Barbarą Koziarską postanowiłyśmy założyć Klub Studentów PWST. W tym celu
zamieniłyśmy taką większą, wykładaną
kafelkami łazienkę - na „klub”. Wstawiono
tam kilka barowych stołków, a nasza cudna portierko - szatniarka (i wszystko inne)
pani Marchewkowa parzyła nam, studentom kawę i herbatę, którą dumnie popijaliśmy siedząc na wysokich stołkach.
Zostałam „kierownikiem” tego „klubu”.
A Zrzeszenie Studentów Polskich, do którego właśnie wstąpiłam - wysłało mnie na
Seminarium Klubów Uczelnianych do Zakopanego. Zabawa była znakomita, zwłaszcza że poznałam świetnych kolegów, działających w Radzie Okręgowej ZSP.
Biura Rady mieściły się wówczas przy
ulicy Floriańskiej, w pobliżu Bramy. Kiedy
po powrocie do Krakowa zostałam przez
moich nowych kolegów zaproszona do

tego biura na zebranie – od razu urzekła
mnie studencko-wariacko-działaczowska
atmosfera. Zaproponowano mi pracę w
Komisji Kultury. Oczywiście pracę społeczną, nikomu nie przychodziło wtedy do
głowy by na tym zarabiać! Byłam zachwycona. Uwielbiałam wprost dyżury w Radzie
Okręgowej. Było tam wtedy dużo ludzi z
różnych uczelni, było mądrze i wesoło. I
jakoś tak „szerzej”, niż w Szkole. Skonstatowałam, że aby tak naprawdę poczuć
się studentką – trzeba albo pomieszkać w
akademiku, albo zostać działaczem...
Jako działaczka (mieszkałam przecież od
urodzenia w Krakowie, „akademik” więc
odpadał) - zaczęłam bywać w nowootwartym środowiskowym klubie studenckim
„Pod Jaszczurami” w Rynku Głównym. A
to już były wyżyny i sam smak studenckości ! Wkrótce poznałam tam Wojtka
Jesionkę (późniejszego męża Agnieszki
Osieckiej). Założył on „Pod Jaszczurami”
kabaret „Salamandra”. Zaangażował mnie
natychmiast do spektaklu do spektaklu
Woroszylskiego „Cyryl, gdzie jesteś?”.
Grałam w drugiej części, był to kabaret
starej piosenki. Śpiewałam m.in. duet
„Nasza jest noc” (z Andrzejem Kasińskim),
„Panterę” czy „Ja się boję sama spać”. Nakręciliśmy też film o „Jaszczurach”, który
potem stanowił jedną z części spektaklu.
Boże, jakie to było cudne! Mogliśmy kręcić
na kamerze zwanej „szesnastką” dopiero
wtedy, gdy klub zakończył działalność.
Czyli po godzinie dwudziestej czwartej, za
to do rana. Potem prysznic i winko („Gel-

lala” lub „Fatima”, algierskie, pyszne i tanie). Mały spacerek – i na dziewiątą do
PWST, na zajęcia!
Spektakl bardzo się udał. Grała w nim
między innymi Janina Paradowska (dziś
znakomita dziennikarka) czy Danka Szymońska (dziś Dyrektorka Ośrodka Kultury
im. Norwida w Nowej Hucie). Po premierze ukazała się entuzjastyczna recenzja
Tadeusza Kudlińskiego, w której pochwalił
mnie za śpiew i kabaretowe zacięcie – lecz
napisał o mnie „Nina Repelewska”! Była
to pierwsza w moim życiu recenzja. Byłam wówczas studentką drugiego roku,
więc koledzy z powodu tej pomyłki konali
ze śmiechu, na długo zostałam właśnie
„Repelewską”. Nie ukrywam, że było mi
wtedy trochę smutno.
Ale mój sukces w piosence kabaretowej
dał mi pewną popularność w środowisku.
Natychmiast krakowski poeta Wincenty Faber zaproponował mi pracę w Studenckim Teatrzyku Piosenki UJ. Jesionka
nie chciał się zgodzić na moje odejście z
„Salamandry”. Kiedy któregoś dnia, podczas spaceru po Rynku Wicek usilnie mi
perswadował, bym koniecznie przeszła
do niego, argumentując że „Teatrzyk UJ”
jest po prostu lepszy i to dla mnie szansa
awansu - nagle z restauracji „Feniks” wytoczył się właśnie Wojtek Jesionka. Panowie zaczęli się potwornie kłócić i wyrywać
mnie sobie nawzajem. Wojtek doskoczył
do Wicka i złapał go za klapy płaszcza, po
prostu chcieli się bić. Byłam przerażona,
ale i dumna: oto mężczyźni bili się o mnie,
i to o mnie jako aktorkę!

8

90
W ostateczności odeszłam do zespołu
Wicka. Niemniej dalej uwielbiałam Wojtka i „Jaszczury”. Właściwie nie umiałam
bez nich żyć. Byłam tam codziennie. Nie
wyszłabym, gdybym nie potańczyła, nie
posłuchała jazzu. Wtedy to też biura Rady
Okręgowej ZSP przeniesione zostały do
tego samego budynku, w którym mieścił się klub. Po dyżurze w Radzie krętymi schodkami przez antresolę schodziło
się na kawę do klubu. Potem – na obiad
do stołówki „Dworek” przy ul. św. Marka
– i znów do „Jaszczurów”, na jakieś ciekawe spotkanie. Na przykład z Jerzym
Grotowskim, w czasie którego Zbigniew
Wójcik, najlepszy wtedy aktor krakowski
- jednym uderzeniem swej mocarnej dłoni
rozbił stolik kawiarniany. To była jego odpowiedź na teorię Grotowskiego, że aktor
ma 7 rezonatorów. Wójcik puknął ręką w
stół i rzekł: „a ja mam rezonator – o tu”, i
uderzył się w pierś w okolicy serca. A stół
się rozleciał.
Chętnie ze studentkami spotykał się
Mikołaj Kozakiewicz. Rozmawiał z nami
o seksie. Do „Jaszczurów” pozwoliła się
kiedyś zaprosić Lidia Zamkow, świeżo po
powrocie z USA, gdzie wyreżyserowała „Cichy Don” Szołochowa. Musiałam ją
prowadzić pod rękę przez cały Rynek, bo
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biedactwo bardzo chciała wyglądać elegancko i włożyła szpilki, w których nie
zwykła chodzić na codzień. Po drodze
klęła siarczyście. Kiedy weszła do klubu
- powitaliśmy ją wszyscy serdecznie. A
ona wypaliła: „bardzo u was fajnie, a ja
myślałam, że to taki kurwidołek”. Studenci podczas tego spotkania wprost oszaleli,
nie chcieli jej wypuścić...
Po popołudniowych spotkaniach – o
osiemnastej znów biegłam na wykłady,
by wieczorem wrócić do „Jaszczurów” na
jazz, na filmy... Działał tam przecież Studencki Dyskusyjny Klub Filmowy... I tak
mijał czas do drugiej w nocy. Nie mam
pojęcia, kiedy ja się uczyłam ? W Szkole
Teatralnej koledzy nazwali mnie „Jaszczurką”. Wymyślił to mój kolega z roku Kazio
Kaczor. Byłam dumna – a oni po prawdzie
trochę mi zazdrościli...
Drugim „moim” klubem studenckim
był uniwersytecki „Nowy Żaczek”. Tam
rozpoczęłam próby w Teatrzyku Piosenki.
Był to spektakl „Słowo o przyjacielu”, poświęcony rosyjskiemu poecie Wołodzi Sawieliewowi, z którym przyjaźnił się jeden
z naszych „tekściarzy” Zbigniew KorwinPiotrowski, zwany Piotrem. To on był autorem wstrząsającej piosenki „Requiem
for Tresher”:

W głębokiej trumnie metalowej
na oceanu śliskie dno
opadła mała Hiroszima
podano 130 zwłok.
On też napisał „Matrosowa”:
Aleksander Matrosow dwudziesty miał
rok
ni zmarszczki najmniejszej na sercu
gdy żegnał poległych i wdzierał się
w front
oczyma smutnymi jak dziecko...
Ja śpiewałam piękną liryczną piosenkę
Wicka Fabera „Chabarowsk” i „Saszę”.
Krysia Fałdyga, rzeźbiarka, śpiewała piosenkę Leszka Aleksandra Moczulskiego
„Dla ciebie w tajdze budują miasto” i inne.
Występowali z nami Wojtek Hobgarski,
Andrzej Zarycki, Leszek Długosz, Hanka Podkanowicz, Baśka Kotkiewicz, Andrzej Piasecki i Zbyszek Paleta (późniejszy skrzypek Ewy Demarczyk). W czasie
wspominanego programu piliśmy herbatę
z prawdziwego tulskiego samowaru, częstowaliśmy też nią publiczność.
Byliśmy z tym spektaklem na Festiwalu
Studenckim w Lyonie i odnieśliśmy kolosalny sukces. Kurtyna szła w górę – jak
obliczył towarzyszący nam mistrz impostacji prof. Mieczysław Frogni – 26 razy!
Nie chcieli nas puścić. Może dlatego, że
byliśmy z Polski ? W każdym razie w nagrodę pojechaliśmy na 10 dni do Paryża. A
potem dumnie wróciliśmy samolotem do
Polski. A tu znów były sukcesy. Występowaliśmy na wszystkich „giełdach piosenki”, na festiwalach piosenki studenckiej,
także na festiwalu w Opolu. Wszędzie
zbieraliśmy też nagrody. „Piwnica pod Baranami” (z która zresztą byliśmy na festiwalu w Opolu) - zaczęła nam „podbierać”
artystów. Leszka Długosza, Zbyszka Paletę i innych. Faber i Moczulski żądali od
nas dyscypliny i zabraniali występów poza
teatrzykiem. To się musiało źle skończyć.
I skończyło się rozpadem zespołu.
„Teatrzyk Piosenki” był teatrzykiem uniwersyteckim – a my byliśmy studentami
uczelni artystycznych. Postanowiliśmy
opuścić „Nowy Żaczek” i przenieść się,
jako „zespół środowiskowy” do Klubu
Środowiskowego, czyli do „Jaszczurów”.
Zarządziliśmy zebranie, aby o tej decyzji
poinformować Wicka Fabera i Leszka Mo-
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czulskiego, założycieli Teatrzyku. Ale ponieważ na to zebranie nie przyszli – zostawiliśmy im tylko list pożegnalny. Podpisali
go wszyscy odchodzący „Pod Jaszczury”, z
poetą Zbigniewem Korwin-Piotrowskim na
czele. Z Wickiem i Leszkiem został Rafał
Lisowicz, konferansjer. Wkrótce kierownictwo ogłosiło nowy nabór do Teatrzyku – i
w ten sposób powstał Teatrzyk Piosenki
UJ „Sowizdrzał”.
Nasza „rewolucyjna” grupa wpadła w
ramiona ówczesnego kierownika „Jaszczurów” Stefana Ciepłego (później znakomitego dziennikarza, przez wiele lat związanego z „Życiem Literackim”). Stefan traktował nas niezwykle serdecznie i bardzo
nam pomagał. Zbyszek Korwin-Piotrowski
był autorem piosenki „Hefajstos”, więc
piosenkę tę zabraliśmy z Teatrzyku UJ w
nasze nowe miejsce. Mianowaliśmy ją piosenką programową – i właśnie od jej tytułu zespół nasz wziął nazwę. Nazwaliśmy
się dumnie „Studenckim Teatrem Piosenki
„Hefajstos” przy Środowiskowym Klubie
Studenckim Pod Jaszczurami”. Na prośbę kolegów zostałam kierownikiem tego
Teatru. Stefan nawet wyrobił mi pieczątkę, którą przechowuję do dzisiaj jako ukochaną pamiątkę tamtych czasów...
Ciągle byłam działaczką Komisji Kultury
Radu Okręgowej ZSP, toteż koledzy nie
byli całkiem bezinteresowni, wybierając
mnie na kierowniczkę. Wiedzieli, że mam
nie tylko instynkt przywódczy, ale i dostęp
do bieżących informacji...
Rozpoczęła się ciężka praca nad programem. Ambicje dyktowały nam, że musimy
zrobić coś wspaniałego. Także to miejsce,
„Jaszczury” – co obowiązywało. Wymyśliliśmy program pacyfistyczny „Bal maskowy”. Teksty pisał już nie tylko Korwin-Piotrowski, ale również Jan Polewka i Henryk
Dudziak, który również robił nam, wraz z
Anną Nowak (dziś jako Frankl w Wiedniu)
scenografię. Komponowali Roman Kowal, Marian Nawrocki, Duda Napieralska
i Andrzej Zarycki. Andrzej w tym czasie
wyjechał wraz z rodziną do Ameryki, ale
nie tracił z nami kontaktu. Wysyłałam mu
teksty, on zaś do nich za oceanem komponował muzykę i odsyłał gotowe piosenki. To było niezwykłe i wzruszające...
Na jedną z pierwszych prób „Balu maskowego” Krystyna Fałdyga przyprowadziła (był niewidomy) wspaniałego kompozytora i pianistę jazzowego Mieczysława Kosza. Zadeklarował chęć współpracy

z nami, to był sukces – pozyskać takiego
artystę! Zyskaliśmy również studentów
Wyższej Szkoły Muzycznej: Marię Mamak i
Rafała Marchewczyka, a także Irenę Ożóg
z Akademii Medycznej. Naszym „etatowym” rozśmieszaczem był Andrzej Piasecki, student PWSM.
Program pacyfistyczny święcił sukcesy.
Zaproszono nas na Festiwal Teatrów Politycznych do Szczecina. Scenografię w tym
programie stanowiły różne manekiny, od
krawieckiego począwszy, a na rzeźbiarskim skończywszy. Do Szczecina odjeżdżał bezpośrednio z Krakowa jeden tylko
nocny pociąg relacji Przemyśl–Szczecin.
Przybyliśmy na dworzec bardzo punktualnie i bardzo objuczeni naszymi rekwizytami, elementami scenografii. I oczywiście
„wałówką” na długą drogę. Tymczasem
pociąg przyjechał tak zapchany, że nawet na buforach między wagonami stali
ludzie. Nie było możliwości by się do niego
dostać. Odjechał. Posłaliśmy mu wielkiego
całusa, a Romek Kowal krzyknął: „a teraz
do Rynku !”. Ustawiliśmy nasze manekiny
wokół Adasia, rozłożyliśmy nasze podróżne zapasy żywnościowe i buteleczki „Gellali”. Piasecki z telefonicznego automatu
w Sukiennicach poobdzwaniał akademiki,
więc przybyło wkrótce sporo chętnych
do bankietu w sercu Krakowa pod opieką
Mickiewicza. Wypiliśmy zresztą jego zdrowie. Dwóch panów milicjantów przyglądało nam się z zaciekawieniem – ale skoro
nie hałasowaliśmy zbytnio, to wkrótce
odeszli uśmiechając się pobłażliwie. Rano
wysłaliśmy do Szczecina depeszę z przeprosinami...
Z „Hefajstosem” zrobiliśmy kilka programów. Jeden z nich zajął pierwsze miejsce
na świnoujskiej „Famie”: była to „Studnia
Salomona”. Akcja rozgrywała się na wieku
fortepianu, było wiele zabawnych scen.
Potem był spektakl „Siedem i pół”. I z nim
byliśmy na „Famie”, ale tym razem wygrał
lubelski „Gong” Andrzeja Rozhina. Otrzymaliśmy jednak wiele nagród indywidualnych za poszczególne piosenki i interpretacje. Wszystkie nasze programy reżyserował znakomity aktor i reżyser Starego
Teatru Wojciech Ziętarski. Uwielbiał nasze
szaleństwo!
Ja rosłam także zawodowo, miałam więc
coraz mniej czasu. Musiałam się rozstać
z „Hefajstosem”, z Radą Okręgową ZSP.
Ale do „Jaszczurów” wpadałam dalej, aby
słuchać muzyki i tańczyć. Teraz też tam

czasem zaglądam – i cierpię, że wszystko
się zmieniło. Młodzież – jak zwykle wspaniała – z zainteresowaniem słucha moich
opowieści, ale sama jakoś niewiele robi.
Dzisiejsze „Jaszczury” to najczęściej disco
i piwko, piwko i disco... Ze szkodą dla klubu zmieniono też jego wnętrze. W starych
„Jaszczurach” panowała czerwień, czerń
i stare złoto. A ileż ciekawych wpisów
i podpisów od najznakomitszych gości
można było przeczytać na dole, w salce
„Pod Żyrafą”...
Przypomniałam sobie, że właśnie w tej
salce wraz z młodym prawnikiem Andrzejem Niecikowskim zrobiliśmy kiedyś spektakl, w który odważnie wypowiadaliśmy
się przeciw karze śmierci. Spektakl nie
spodobał się redaktorowi Kudlińskiemu,
który był na premierze – a potem na konferencji prasowej ostro nas krytykował.
W obronę wzięła nas wtedy pani Barbara
Wachowicz, która właśnie wróciła z Ameryki i zachwyciła się, że polska młodzież
jest tak odważna i „taka utalentowana, nie
to co tam w Ameryce...” (koniec cytatu).
Takie to były czasy. Mieliśmy mur – no
to waliliśmy weń głową i czym się dało.
On nas mimo wszystko jakoś inspirował.
Wyrastaliśmy z buntu.
Inaczej wtedy wyglądały też „Juvenalia”. Rynek wprost zakwitał barwnymi
korowodami żaków, którzy nie tylko bawili się sami, ale też bawili publiczność.
W Rynku też zawsze koronowano Królową Juwenaliów, zaś władze miejskie
wręczały studentom symboliczny klucz
do bram miasta. Teraz nie chcę widzieć
Rynku w czasie Juwenaliów, uciekam.
Nie cierpię kopanych kolorowych puszek
i wulgarnych tekstów. Nie, ja nie narzekam – ja tylko porównuję, z nadzieją że to
stan przejściowy, po którym się wszystko
unormuje. I wtedy wrócą prawdziwe żaki
na Rynek. Czasem, kiedy okoliczności
sprawią, ze spotykam znakomitego śpiewającego poetę Leszka Długosza, rodem
z „Hefajstosa” – długo gadamy o tym,
że skoro teraz czas na dinozaury (taka
moda) – to może coś młodzieży pokażemy? Coś wskrzesimy? Choćby po to, by
opowiedzieć, jak się działo w tym miejscu, o pięknie zapisanej w historii nazwie
– „Pod Jaszczurami”. Korci mnie to, przyznaję. Bo w głębi serca jestem przecież
dalej „Jaszczurką”...
Nina Repetowska

92

Seweryn A. Wisłocki

BACEK
CZYLI WSPOMNIENIE O HENIU CYGANIKU
Wczesną wiosną 2005 roku zmarł
kolejny poeta krakowski wywodzący się z Grupy Twórczej UJ SOWIZDRZAŁ i jej zawdzięczający swój
błyskotliwy start literacki – Henryk
Cyganik.
Po Wicku Faberze i Wieśku Kolarzu
– trzeci z tych, którzy współtworzyli jej
kształt artystyczny. Tak więc powoli Grupa
Twórcza przenosi się do lepszego świata,
wprzód jednak odcisnąwszy swoje znaczące piętno na życiu literackim, plastycznym,
teatralnym i muzycznym Krakowa i Polski.
Czas wykazał, że w drugiej połowie XX.
wieku była to formacja licząca się w kraju.
A tak mało, zdumiewająco mało jest publikacji dotyczących jej samej, szczególnie
zaś specyficznych form jej działania, bez
których – nie ma najmniejszego wątpienia
– inaczej potoczyłyby się losy choćby Henia Cyganika. Cyganika jako poety, który
pierwsze kroki stawiał – nakierowany w
sensie inspiratorskim przeze mnie i Wicka
Fabera – pisząc teksty do piosenek dla Teatru Piosenki “Sowizdrzał”.
Były to teksty par excellence poetyckie.
Lirycznie zwiewne, chwytające za serce
pięknem zaskakującym, metaforą oryginalną, świeżą, rzeczywiście gdzieś tam z
urody natury gorczańskiej się wywodzącą, lub – jak je wtedy zwano – “protest
songi”, znamionujące nieco naiwną w formie, ale zdecydowaną w treści osobistą
niezgodę na wiele (w sumie banalnych i
odwiecznych) wynaturzeń życia społecznego, jego mielizn etyczno-moralnych,
podłości i nikczemności osobniczej, jak też
i grupowej. Tego, co mieści się nie tyle w
specyfice różnych formacji społeczno-po-

litycznych, ile z czego – w sensie ludzkiej
natury – owe formacje i ich doktryny, a
potem tzw. praktyka społeczna wynikały.
Od takich skrajności to zaczynał i właściwie pozostał w nich do końca Cyganik,
wszak taka była jego natura.
Moje wspomnienia o Heniu dotyczyć
będą pierwszego okresu jego literackiej
i publicznej aktywności – czyli związków
bezpośrednich z Grupą Literacką i Teatrem
Piosenki SOWIZDRZAŁ. Uważam dlatego za konieczne przywołać z niepamięci
garść podstawowych informacji o założonych przez Leszka A. Moczulskiego celach

i formach działania tej Grupy Twórczej.
Bowiem nie dotyczą one li tylko Henia,
ale także innych zdolnych ludzi, dla których stała się ona (przez liczne, kreowane spontanicznie, wedle ich potrzeb osobistych formy aktywności artystycznej)
szansą na zaistnienie, na wyartykułowanie
tego, co komu w duszy grało. Wymienię
przykładowo Andrzeja Urbańczyka, Marka
Pacułę, Wieśka Kolarza, Olimpię Napolską
(tworzyli teatr poezji , jak sami nazywali:
„Grupę Recytatorską”), Mariusza Niwelta,
Romka Kowala (kompozytorzy) i również
autora tegoż tekstu. To tylko niektórzy

SOWIZDRZAŁ 68: Bieńkowski, Kuplowski, Bielecka, Pokrywka,
Ryłko, Jasiński, Napolska, Kolarz, Wisłocki, Cyganik, Leszczyńska.
fot Jadwiga Rubiś
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spośród ludzi „wywołanych” z szarej przeciętności społecznej epoki Gomułki przez
„Wielkiego Maczalina”, jak nazywaliśmy
go żartobliwie Moczulskiego.
Mało kto już pamięta, że pierwszy w Polsce klub studencki powstał w Krakowie.
Był to „Żaczek”, potem zwany „Starym
Żaczkiem”. Wśród jego twórców, obok
m.in. Stefana Maciejewskiego, Wojciecha
Hobgarskiego – główną rolę właśnie odegrał Leszek A. Moczulski. Ogarnięty wtedy bez reszty ogromną wizją neopozytywistycznej proweniencji, wykorzystując
inteligentnie, z dużym wyczuciem sytuacyjnym, warunki względnej swobody politycznej po Październiku 1956 r., dążył do
uzyskania dla społeczności studenckiej w
kraju, przez krakowski casus, maksymalnie dużej, możliwej, legalnej swobody w
rozwijaniu osobowości na różnych płaszczyznach działania..
W tym miejscu niezbędna jest kilkuzdaniowa dygresja historyczna, dla wyjaśnienia istoty ówczesnej batalii samorządu
mieszkańców Domu Studenckiego ŻACZEK z władzami UJ o wydanie zezwolenia
na powołanie do życia klubu studenckiego
i to klubu, który nie byłby „ideologicznie”
sterowany przez “towarzyszy” z KU PZPR
UJ, lecz miał autonomiczną Radę Programową i działałby w ramach Zrzeszenia
Studentów Polskich. Czegoś takiego nie
było w PRL-u! To miał być precedens o
skutkach trudnych do przewidzenia. Tego
się władze bały. Tylko co zakończyło się
sześciolecie bezwzględnego zamordyzmu,
gdzie wszelki przejaw samodzielnego
myślenia był brutalnie tępiony, okres o
którym Leopold Tyrmand w „DZIENNIKU
1954” napisał : „Marksizm – leninizm chroniony przez urzędy bezpieczeństwa, skazał myśl na eliminację, dopóki dogmat nie
stanie się mentalnością.”. Do wiosny 1956
roku rektorem UJ był Teodor Marchlewski, bratanek osławionego kolaboranta
sowieckiego – Juliana Marchlewskiego.
Teodor Marchlewski wsławił się m.in. tym,
że relegował z uczelni wielu znakomitych
uczonych, sław europejskich, jako reakcjonistów i zacofańców nie uznających
jedynie słusznej metodologii marksistowskiej oraz niepodważalnego autorytetu
generalissimusa Stalina w dziedzinie językoznawstwa, historii, sztuki i kilku jeszcze
innych dyscyplinach naukowych. Kiedy
więc żądania braci studenckiej odnośnie
klubu nastąpiły w niewiele później po

obiecankach Gomułki, zawartych w haśle: „Niechaj zakwitnie tysiąc kwiatów!”
– strwożyły się nieprzygotowane do takiej
siurpryzy nowo wybrane władze uczelni.
Kilkuletnia batalia jednak się powiodła, w
czym walnie dopomógł ówczesny dyrektor administracyjny UJ Ignacy Włodek.
A Leszek A. Moczulski stworzył w jakiś
czas później koncepcję Grupy Twórczej
UJ SOWIZDRZAŁ jako formy działania klubowego, otwartej dla każdego. Osobiście
przemierzał zakamary Bratniaka, wyszukiwał zdolnych, a zakompleksionych – i
zachęcał do próby sił w klubie (wtedy to
był już NOWY ŻACZEK), czyli praktycznie
w SOWIZDRZALE. Ze szczególnym zainteresowaniem wyszukiwał nieznanych
młodych poetów, np. Leszka Długosza,
a kilka lat później Wieśka Kolarza, innych
nie wspominając.
Wiosną 1966 r., dokładnie w marcu,
„Wielki Sowizdrzał” wycofał się z ruchu
studenckiego. Odszedł – jak się mówiło
– „na zawodowstwo”, wraz z jednym z
zespołów muzycznych Grupy Twórczej, a
byli to SKALDOWIE, założeni rok wcześniej. Moczulski, ku mojemu zaskoczeniu,
mnie przekazał prowadzenie dalej Grupy
Twórczej, szczególny nacisk kładąc na to,
bym kontynuował poszukiwania młodych
talentów poetyckich. Z dawnej Grupy Literackiej wycofali się prawie wszyscy,
jedynie Wicek Faber utrzymał współpracę autorską, a z młodego narybku interesująco się prezentował wspomniany już
Wiesiek Kolarz, jako poeta, o jego wielkim
talencie recytatorskim nie wspominając.
W miejsce talentów poetyckich – mieliśmy wtedy zatrzęsienie grafomanów.
Całe ich kohorty zasypywały nas stosami
niewydarzonych płodów quasi literackich.
Jesienią, gdzieś pod koniec października,
otrzymałem sygnał od jednego z moich
„wywiadowców”, że wśród pierwszoroczniaków z polonistyki pojawił się taki, co to
wierszami sypie jak z rękawa i podobno
jest to góral. Przekazałem przez tegoż informatora, że chętnie się z nim spotkam w
klubie i podałem dni oraz godziny naszych
prób i spotkań. Minęły dwa tygodnie, a facet się nie pojawił. Wołam „wywiadowcę”,
a ten tłumaczy, że ów góral się krępuje,
po prostu się wstydzi przyjść, bo nie wie
jak zostanie przyjęty. W tej sytuacji idę do
pokoju gdzie delikwent mieszka. Obrazek
nieciekawy: w pokoju przeznaczonym dla
czterech studentów, mieszka ich ośmiu.

Metalowe łóżka piętrowe, tzw. „męski
porządek”. Jest kandydat na poetę. Robi
całkiem sympatyczne wrażenie. Umawiamy się tak: on wypożycza mi kilka swoich
brulionów, ja w ciszy swego „eksluzywnego”, waleckiego pokoju przeczytam jego
dzieła, a potem porozmawiamy.
Kontakt z pierwocinami Henia Cyganika,
bo przecież to on był, wywołał we mnie
mieszane uczucia. W tekstach wyczuwa-

ło się iskrę bożą, szczególnie naturalną
predylekcję do liryczności, jednak żaden
utwór nie stanowił literackiej wartości
jako całość. Spotkaliśmy się i zachęcałem
go bardzo to pracy nad tekstami, nad ich
formą i wzbogaceniem języka. Umowa
była prosta – pierwszy udany tekst biorę,
daję na warsztat jednemu z naszych kompozytorów i będzie z tego piosenka, którą
wykona któryś z naszych piosenkarzy. Po
trzech kolejnych spotkaniach zrozpaczony i wściekły Cyganik oświadczył zdecydowanie, że on nad tekstami nie będzie
pracował, bo mu to nie wychodzi. Woli pisać nowe, targać, wyrzucać do kosza, aż
w końcu któryś będzie dobry. Widziałem,
że jest bliski załamania, a to mogło grozić, że przestanie w ogóle pisać. Wziąłem
od niego kolejną partię nowych tekstów
i poszedłem z nimi na kolejną „konsultację” do Wicka Fabera. Po długiej dyskusji
wybraliśmy tekst, który przy niewielkim
szlifie semantyczno-formalnym mógł być
materiałem na sympatyczną piosenkę.
Autor się ucieszył, ale nic dobrego dalej
nie zdziałał, więc zaproponowaliśmy mu,
że dokonamy – oczywiście za jego zgodą
– drobnych retuszy. Tak też się stało. Tekst
przypadł do gustu Krzyśkowi Kuplowskiemu, który napisał do niego nader udatną
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muzykę, a całość po pierwszej prezentacji
na próbie Teatrzyku wprost porwała Krysia Cisek (po mężu Stęborowska) – nasza
„etatowa” liryczna „piewica”.
W takich okolicznościach, gdzieś w lutym
1967 r. powstała pierwsza piosenka z tekstem Henia. Nosiła ona tytuł „Za miastem”.
Była prościutka, wiosennie liryczna, trochę
nieporadna, ale biła od niej, nieco naiwna,
młodzieńcza szczerość! To było właśnie
TO! Zbliżała się Wiosenna Giełda Piosenki
Studenckiej. Tym razem miała się odbyć w
Lublinie. Zgłosiłem wtedy sześć naszych
piosenek do tekstów Wicka Fabera, Wieśka Kolarza, Olimpii Napolskiej i oczywiście
– Henryka Cyganika. Tu mała dygresja
wyjaśniająca pewne, niegdysiejsze okoliczności. Otóż gdzieś tak od przełomu lat
pięćdziesiątych na sześćdziesiąte nastąpiła
eksplozja studenckiej twórczości piosenkarskiej. Było to niewątpliwe odreagowanie
na „jedynie słuszne” pieśni masowe, nasycone treściami ideologicznymi, szczególnie
„niekłamanie szczerym” potępieniem imperializmu amerykańskiego, a także nie mniej
autentycznym uwielbieniem dla Związku
Radzieckiego. Wtedy to, obok niezliczonej
ilości kabaretów i innych scenek, na których piosenki mniej lub bardziej udatne
śpiewano ku uciesze rówieśnej publiczności
– powołano w ruchu kulturalnym ZSP ogólnopolskie przeglądy piosenki studenckiej,
które zwały się Studencką Piosenką Miesiąca. To dzięki nim, na przestrzeni kilku lat
zaistniały tak znakomite nazwiska autorów
i wykonawców jak Agnieszka Osiecka, Jonasz Kofta, Adam Kreczmar, Jan Pietrzak,
Marek Gołębiowski, Leszek Długosz, Wincenty Faber, Leszek A. Moczulski. Poziom
był bardzo wysoki, bo i wymagania były
wysokie. Nagrody i wyróżnienia w tych warunkach miały konkretną wartość. Nobilitowały w sensie artystycznym. W połowie lat
sześćdziesiątych owa bania z piosenkami
zaczęła ulegać wyczerpaniu, więc Piosenki Miesiąca przemianowano na Studenckie
Giełdy Piosenki przypisane do pór roku.
Jako się rzekło, pojechaliśmy do Lublina
na Wiosenną Giełdę Piosenki. Nocna podróż pociągiem upłynęła wesoło, wśród
degustacji weselnych nalewek i wiwatów,
jako że dwa dni wcześniej pobraliśmy się z
Lucyną. W tej radosnej aurze wtargnęliśmy
do Teatru Akademickiego „Chatka Żaka”,
gdzie Krysia Cisek wyśpiewała dla piosenki
„Za miastem” ... pierwszą nagrodę, a Lucyna Wisłocka wyróżnienia dla „Canta” (tekst

Wiesiek Kolarz, muzyka Krzysiek Kuplowski). To było zupełne zaskoczenie, a potem
radość euforyczna! Wymiar tego sukcesu
był kilkuplanowy: po pierwsze od czasu
kiedy sukcesy odnosiły piosenki Leszka
Długosza (teksty i muzyki), Wicka Fabera
czy Leszka A. Moczulskiego (z muzykami
Mariusza Niwelta, Andrzeja Zaryckiego
czy Andrzeja Zielińskiego) minęło prawie
dwa lata (starsi koledzy odeszli z Grupy
Twórczej). Tak więc był to NASZ sukces,
sukces nowej ekipy. Po drugie – liczył się
on także dla całego krakowskiego środowiska studenckiego, bowiem inni autorzy,
nie związani z nami, często nie przechodzili
przez sito wstępnej eliminacji. I po trzecie
– było to wprowadzenie do rankingu krajowego piosenki studenckiej trzech nowych,
wcześniej nie znanych nazwisk: Henryka
Cyganika, Wieśka Kolarza i Krzysztofa Kuplowskiego.
Na Cyganiku wiadomość o wygraniu
ogólnopolskiej giełdy piosenki wywarła
wrażenie szokowe. Zagrała w nim ambicja – nie chciał zostać autorem jednej
piosenki. Nabrał wiary w siebie i zaczął
pracować nad tekstami. Efekty były różne. Wtedy zawarliśmy specyficzny układ,
który on sam zaproponował: z tego co napisze (a pisał wtedy z dziką wręcz energią
mnóstwo tekstów), ja będę wybierał dla
Teatrzyku Piosenki, które mnie będą się
podobały, a z pozostałymi będzie mógł
robić co zechce. Zdziwiło mnie to ostentacyjne podkreślanie oczywistości. No cóż
– przystałem.
Tym czasem Henryk konsumował sukces. Brylował towarzysko w Nowym Żaczku i poza nim, trochę kokietował góralszczyzną, gwarą, ludowym paradoksem,
dosadnością języka. A że był przystojny,
więc momentalnie otoczył go rój wielbicielek. Krąg otaczających Henia klakierów, którzy wtedy nadali mu „ksywę”
Bacek, przekonywał go, że wszystko co
wychodzi z pod jego pióra jest genialne
i nie musi się liczyć z moim, czy Fabera
zdaniem, tym bardziej, że Wicek w Lublinie nawet wyróżnienia nie dostał. Mimo,
że próżność Backa została tym mile połechtana, mimo, iż był skłonny pójść na
konfrontację – ruchu tego nie wykonał od
razu, a i potem było to posunięcie z pełną
asekuracją, by nie zrazić do siebie mnie
i innych osób. Mimo całej ekspansywnej żywiołowości, zadziorności i hardości
(niby to janosikowej proweniencji), tkwiła

u spodu jego natury chłopska przezorność
i wyrachowanie.
Owe igry trwały dość długo. A w międzyczasie powstało kilka nowych, zgrabnych piosenek do jego tekstów, wybranych według umowy, z dobrą muzyką
Pawła Bieńkowskiego, świeżo pozyskanego kompozytora i kierownika muzycznego Teatrzyku Piosenki. Otrzymały one
nagrody i wyróżnienia w środowiskowych
giełdach w Krakowie. O wiele później dowiedziałem się, że Cyganik zgłaszał do
nich również, z własnej ręki, piosenki do
tekstów odrzuconych przeze mnie. Muzykę pisał Andrzej Prystaj, a śpiewać miał
Janusz Wiertek – obaj z podupadłego artystycznie kabaretu studentów Politechniki Krakowskiej „Wodogłowiec”. „Dzieła”
te nie przechodziły etapu wstępnej eliminacji. Podobnie było na forum ogólnopolskich giełd piosenki studenckiej. Z tego
też powodu Henryk zbudował w sobie
jakąś absurdalną niechęć do mnie, co mi
szczerze wyznał przy, wódeczce w klubie „Pod Jaszczurami”, 27 października
1968 roku. Wtedy to jego piosenka „Grube ryby” z muzyką Pawła Bieńkowskiego
uzyskała drugie miejsce na Krakowskiej
Środowiskowej Giełdzie Piosenki . Przy
okazji warto przypomnieć, że na tej giełdzie Studio Piosenki Grupy Twórczej UJ
“Sowizdrzał” prezentowało dziewięć nowych piosenek, z których, obok „Grubych
Ryb”, „Jarzynowa Ballada” (debiutancki
tekst Włodka Jasińskiego, także z muzyką
Pawła) otrzymała trzecie miejsce, a nasz
„Paulos Raptis”, czyli Bieńkowski – autor
ośmiu kompozycji! – został uhonorowany nagrodą specjalną za „całokształt”.
Wtedy to właśnie, w trakcie „oblewania”
sukcesu, Henryk powiedział, że po prostu
wkurza go fakt, iż piosenki które daje do
„Sowizdrzała” wygrywają konkursy, dostają różne nagrody, są nagrywane w krakowskim radio, a te które sam zgłasza
– lądują w koszu. Dotyczyło to oczywiście
także eliminacji wstępnej do tej giełdy.
Oświadczył wtedy, że on znajdzie na to
sposób, by się sytuacja zmieniła.
Faktycznie, niedługo potem w klubie
Nowy Żaczek pojawiły się dwa zespoły,
szumnie zapowiadane jako rewelacje, że
mucha nie siada! Były to „Los castanieros
tangos bravos” (quasi latynoamerykańska
parodystyczna estradówa, której nazwa,
podobnie jak „Wodogłowiec”, zdecydowanie była na wyrost w stosunku do tzw. tre-
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ści), oraz kabaret „Morda”, które w całości
stały na Backa tekstach. On sam zresztą
występował na scenie w przedstawieniach
„Mordy”, głównie opowiadając dosadne
facecje góralskie, lub pieprzne kawały ceperskie, aliści na gwarę „przetłumaczone”.
W porównaniu z „Sowizdrzałem”, trzymając się tej historycznej konwencji literackiej, „Morda” – nomen omen – okazała
się być „Marchołtem grubym i sprosnym”,
który przez jakiś czas cieszył się wielkim
powodzeniem, bawiąc spore rzesze klubowych bywalców. Ta popularność jednak
dość szybko przejadła się Cyganikowi, gdy
zrozumiał jej płytkość i partykularność.
Gdzieś tak po roku oba zespoły przestały
istnieć.
Przez cały czas działania „Mordy” nasza umowa odnośnie tekstów była realizowana, ba, więcej trzeba powiedzieć,
sam Bacek zgłaszał się z nowymi tekstami. Program teatralny Studia Piosenki
„Sowizdrzał” zatytułowany „W dziwnym
mieście” (scenariusz Seweryn A. Wisłocki
i Wiesław Kolarz, w reżyserii Janka Łukowskiego – twórcy wielkości Teatru STU
i ze scenografią Jurka Schejbala – również
z Teatru STU) zawierał kilka naprawdę dobrych piosenek do tekstów Henia. Generalnie został on zbudowany z fajnych piosenek do tekstów Wieśka Kolarza, Olimpii
Napolskiej, Tadzia Ryłki, Lucyny i Sewera
Wisłockich. Został on w całości nagrany
w krakowskiej rozgłośni Polskiego Radia i

był parokrotnie emitowany na falach będącego rewelacją programu III Polskiego
Radia. „Trójka” zresztą prezentowała dużo
naszych piosenek, co traktowaliśmy jako
sukces autorski nowego składu osobowego Grupy Literackiej.
Współpraca z Cyganikiem trwała gdzieś
tak do końca 1969 r. Z tego ostatniego
roku wspólnej przygody artystycznej warte odnotowania są dwa wydarzenia. Na
V Ogólnopolską Zimową Giełdę Piosenki
Studenckiej w Opolu zgłosiłem dwanaście piosenek. Do giełdy zakwalifikowano
siedem z nich, przy czym opolska cenzura nie dopuściła do wykonania „Grubych
Ryb”, puszczonych przez cenzurę krakowską i samego obercenzora PRL (jako że
piosenka ta w audycji „W dziwnym mieście” zaistniała przecież w obiegu ogólnopolskim!).
A’ propos tematu, raczej relacji „Cyganik–cenzura” – miałem z tym wiele problemów. Ówcześnie prowadzony był specyficzny pojedynek z cenzurą. Jego istota
polegała na tym, by cenzurę wykiwać, wyprowadzić w pole i przeszmuglować treści
zakazane. Jako lider Grupy Twórczej ponosiłem osobistą odpowiedzialność polityczną za ewentualne upowszechnianie, jak to
w nowomowie określano, „tekstów antysocjalistycznych”, przy czym owa antysocjalistyczność nigdy nie została zdefiniowana
i przybierała ad hoc często fantastycznie
absurdalne kształty. Dlaczego tak było?

Najbliższym prawdy w tym przypadku był
Leopold Tyrmand, który napisał: „Już za
Gomułki komunizm utracił swą ostrość,
zamazał się w ambiwalencje i schizmy, kamuflaże, wyrafinowania i perwersje.”
Do cenzury krakowskiej – podkreślam,
krakowskiej, bowiem była ona nader liberalna i sami cenzorzy, solidnie wykształceni, chętnie pomagali, jak ominąć rafy
aktualnych „zapisów” (sic!) zanosiłem
scenariusze programów i teksty piosenek
„luzaków”. W trakcie zażartych dyskusji
broniłem każdego tekstu, przy czym w
latach 1967-69 były to przeważnie teksty
Henia, który wtedy jeszcze nie poszedł na
specyficzny „kompromis ideowy”. Wiele
tekstów udawało się wybronić, a to przez
wymianę jednego słowa, a to przez inne
usytuowanie w programie (w tym przypadku istota problemu polegała na kontekstach, czyli ewentualnych, nieprawomyślnych skojarzeniach).
W 1969 roku, w momencie przeniesienia z Warszawy do Krakowa “SPOTKAŃ
Z BALLADĄ” – wtedy wyłącznie w formie
radiowej, autorzy Grupy Literackiej SOWIZDRZAŁ zostali zaproszeni do współpracy. Sam pomysł „SPOTKAŃ” miał rodowód
warszawski, wywodził się z kręgów związanych z radiową Trójką, ale jak powiedzieli
warszawscy emisariusze na spotkaniu w
Krakowie, po kilkunastu programach zaczęło im brakować nowych, dobrych piosenek, więc żeby SPOTKANIA nie umarły
na uwiąd autorski, padła z ich strony propozycja przejęcia i kontynuacji w Krakowie. Teksty do pierwszych, krakowskich,
radiowych SPOTKAŃ Z BALLADĄ spośród
autorów „sowizdrzalskich” pisał Cyganik i
ja. Zainspirowani przez ich formułę estradową mieliśmy w zamyśle zrobić nowy,
dość przewrotnie pomyślany program,
ale nasze drogi nagle się rozeszły. Wtedy
też przestał istnieć Bacek. Nigdy później
Heniu nie używał tej, w sumie żartobliwej
„ksywy”. Po okresie współpracy pozostało kilkanaście dobrych i trochę nieco koniunkturalnych piosenek z jego tekstami,
które podobnie jak większość utworów
poetów z kręgu naszej Grupy Literackiej,
zachowały świeżość i atrakcyjność estradową, a znalazły się w niepamięci.
Seweryn A. Wisłocki
P.S. Wszystkie informacje szczegółowe zawarte w tym tekście, daty, wydarzenia itp. Podałem
w oparciu o własne materiały archiwalne.
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Elżbieta Wieciech

Dadaiści w k abarecie
niemieckojęzycznym (3)
Dom Flakego
jako przykład
na różnorodność form
dadaistycznego ruchu
Dadaizm w Zurychu posiadał swoje
niepowtarzalne cechy. Dzięki swej różnorodności „dada” mogło zaistnieć w zwyczajnym życiu. Przykładem na to niech
będzie chociażby historia „maison Flake”
(historia „domu Flakego”): w 1918 roku
Leon Hard Frank opuszcza Szwajcarię z
politycznych powodów i sprzedaje swój
dom na Zeppelinstraβe 34 Otto Flakemu.
Arp, który był przyjacielem Flakego zaproponował mu projekt i wykonanie pod
swoim nadzorem mebli. Flake przystał na
tę propozycję. W domu Flakego, który był
jednocześnie wystawą w miniaturze dadaistycznych mebli, można było podziwiać
prawdziwe osobliwości. Stała tam niebiesko-polakierowana szafa na książki, na
której drzwiach widniały dwie złote tarcze
słońca, zaś krzesło do biurka miało z tyłu
oparcia coś w rodzaju dysku, który mógł
przypominać księżyc. Dysk ten był czerwony. Biurko miało kremowy blat i stało
na dwóch skrzyniach. Nic dziwnego, że
studio to przyciągało wielu modernistów
i ludzi sztuki. Dom Flakego to także miejsce spotkań grupy dadaistów. Tu urządzano schadzki, kameralne imprezy, małe
wystawy. Dadaiści planowali też spędzić
tutaj Sylwestra, lecz zamówione meble
dostarczono z pewnym opóźnieniem, co
pokrzyżowało ich plany. Zabawa noworoczna odbyła się więc u Arpa na Zeltweg. Choć zmieniło się miejsce zabawy,

to jednak duch imprezy pozostał ten sam.
Tzara będący wciąż pod wrażeniem domu
Flakego napisał mimo nowych okoliczności
– wiersz na cześć domu Flakego – „Maison
Flake” („Dom Flakego”), który został wydrukowany w czasopiśmie „Litterature.”

Szwajcarzy
w kręgu „dada”
Międzynarodowość była drugą cechą
„Dada Zürich” („zuryskiego dada”). Dadaistyczne czasopisma zuryskie znajdowały
sporą liczbę odbiorców różnych nacji. Dlatego też teksty czy wiersze pojawiały się
po francusku, niemiecku i włosku. Ale też
w „Cabaret Voltaire” recytowano w kilku
językach, między innymi po holendersku,
polsku i rosyjsku. Wielkość i sława kabaretu nie zmieniała jednak i tak już niezbyt
pozytywnego nastawienia Szwajcarów do
obcej kultury. Przez cały czas dało się odczuć pewien dystans. Także wśród tych
Szwajcarów, którzy razem z dadaistami
występowali propagując nową ideę sztuki. Różnice poglądów odzwierciedlały się
w kwestiach polityczno-społecznych, a co
za tym idzie także w stosunku do spraw
i doświadczeń w sztuce. Szwajcarzy nie
mieli być może takiej spontaniczności i
prawdziwego luzu z odrobiną szaleństwa
– co zresztą sam Ball wyraża w formie
życzenia: „Gdyby Szwajcarzy byli bardziej
światowi...”
Czy brakowało im otwartości, umiejętności improwizacji, odrobiny prowokacji?
Czy byli trochę zaściankowi, drobnomieszczańscy? Zdarzali się jednak wśród nich

artyści z prawdziwego zdarzenia. Szwajcarka Sophie Taeuber należała do kręgu
dadaistów, i jako nauczycielka Szkoły
Cechu Artystycznego (Kunstgewerbeschule) była jedną z niewielu (obok Otto
Moracha i Fritza Baumanna), którzy byli
zainteresowani tworzeniem dada. Dzięki niej powstawały nowe propozycje w
sztuce abstrakcyjnej, innego wykorzystania materiałów w sztuce, co zamazywało
wyraźne granice między dada i nowoczesnymi tendencjami w cechu artystycznym. Materiał, wełnę, przedmioty użytku
codziennego wykorzystano na nowo, doszły do tego nie stosowane dotąd robótki
ręczne (na drutach), dywan, czy obrazy
na papierze; zaczęto łączyć malarstwo z
rękodzielnictwem, co nie wywołało jednak podczas wystawy zbyt przychylnych
opinii. Publiczność odebrała to jako „niepotrzebne, problematyczne i bezgustowne.” Szkoła cechu artystycznego wyrażała zdecydowany sprzeciw w stosunku do
tych wynalazków. Podczas zajęć w szkole
dominował wciąż dość konserwatywny
duch sztuki. Sophie Taeuber nie pozostawała obojętna na takie relacje względem
sztuki. Z obawy przed gwałtowną krytyką, lub nawet utratą pracy maskowała
się podczas występów z dadaistami. Ze
strachu przed dyrektorką szkoły zakładała na twarz maskę podczas przedstawień
tanecznych. Jednak nie przeszkodziło jej
to angażować się coraz bardziej w życie
kulturalne dadaistów. Do tego życia przeniosła nawet swoją prywatność. Sophie
zapałała gorącym uczuciem do jednego z
twórców dadaistów – Hansa Arpa, co zaowocowało poważnym związkiem. Sophie
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była dla Arpa prawdziwym oparciem; nie
tylko inspirowała go w jego twórczości,
ale również wspierała go finansowo, co
dawało mu możliwość dalszej pracy i rozwoju. Ważnym elementem dla zuryskiego „dada” stały się ich figurki-marionetki
przygotowane do występu „Konig Hirsch”
(„Król Jeleń”) Gozziego i ich głowy-dada
z okresu około 1918-20. Śmiałość, z jaką
Sophie poruszała się drogą abstrakcji doprowadziła do powstania projektu
pierwszych abstrakcyjnych marionetek.
Te wykonane z sześcianów, kul i stożków marionetki miały z pewnością wiele
wspólnego z kostiumami wykonanymi na
dadaistyczne przedstawienia. Z kolei jej
rzeźby-dada: głowy w kształcie gruszek
wymodelowane z drewna na cokołach,
kolorowo pomalowane (twarze z profilu
i z przodu) wydawały się być inspiracją
wynikłą z marionetek.
Sophie Taeuber - należy o tym pamiętać
– była przede wszystkim tancerką. Miała
zmysł do abstrakcji, co miało swe odbicie
w każdej formie sztuki, jaką się zajmowała, w tym też i w tańcu. Wniosła w ruch
wiele pomysłowości i oryginalności.
Artystami działającymi w kręgu „dada”
byli już wcześniej wspomniani Otto Morach – nauczyciel tej samej Szkoły Cechu
Artystycznego w klasie tekstylnej (Textilklasse) - i Fritz Baumann, nauczyciel
Frauenarbeits- und Gewerbeschule (szko-

ły rękodzielnictwa dla kobiet). Baumann
był propagatorem nowej sztuki i artystą
inspirującym prace swych uczennic. Jedna
z nich wyznaje, iż za przyczyną Baumanna zaczęła haftować swoje abstrakcyjne
obrazy. Także pod wpływem tego artysty została założona formacja artystyczna pokrewna „dada” – „Das neue Leben”
(„Nowe życie”). Pielęgnowano tam ideały
dadaizmu, zaprenumerowano czasopismo
„Sturm” („Burza”) i podziwiano obrazy
Marca czy Mackego. Wierzono w futuryzm.
Dadaiści rozprzestrzeniali sztukę na różne płaszczyzny, od rękodzieł do muzyki.
Jednym z ważniejszych dadaistów, który zajmował się muzyką był Hans Heusser. Studiował w konserwatorium śpiew
chóralny, grę na organach, fortepianie i
wiolonczeli. Wiedzę tę pogłębiał później
u Debussy’ego i Viodora w Scholi Kantorum. Później znalazł pracę jako organista,
między innymi w teatrze. Działał aktywnie
w kręgu dadaistów. 25 maja 1917 roku odbył się Soiree (wieczór) Hansa Heussera,
wieczór poświęcony tylko jego muzyce.
Podczas tego wieczoru Heusser prezentował własne kompozycje. Charakterystyczne było odrzucenie tradycyjnej harmonii
i zastąpienie jej ostrymi dysonansami.
Akompaniując do śpiewanych recytacji
zbliżał się do brzmienia starych tonacji
kościelnych. Taka technika gry mogła być
nie tylko oryginalna, ale bardzo odważna,
może nawet trochę prowokująca. W każdym razie niezwykle pasowała do programu prowokujących dadaistów.

Han Correy i dadaiści

Raul Hausmann – dadaista
fot August Sander

Dadaiści mieli szczęście spotkać na swej
drodze Hana Correya. Correy nie miał
wielkich pieniędzy, miał jednak wielką duszę idealisty. Jego zamiłowanie do sztuki spowodowało, że wychodził naprzeciw
potrzebom niezrealizowanych artystów.
Chętnie pełnił rolę sponsora i wspierał
artystów stawiających pierwsze kroki.
Można mówić tu o szczęściu, gdyż było
bardzo mało Szwajcarów, którzy życzliwie
nastawieni do emigrantów nieśliby im pomoc. Szczególną sympatią Correy darzył
Balla, Janco i Arpa. Jego wielkoduszność
polegała na tym, iż uczynił swoją szkołę
(Pestalzzischule) miejscem spotkań dla
nowoczesnej sztuki. Artystom oferował
bardzo tani nocleg i wyżywienie a nawet

pomoc finansową, z której korzystali Arp
i Tzara. Tak długo, jak Correy był dyrektorem szkoły, mógł oferować szeroko pojętą pomoc, ale jego nagłe zwolnienie z
tej funkcji zamknęło te możliwości. Nie
ustała jednak współpraca Correya z dadaistami. Spotkania swoje przenieśli do
księgarni – antykwariatu na Kirchgasse 6
i Seefeldstrasse 114, a potem Mühlgasse
31. Correy posiadał chyba jakąś charyzmę, stał się siłą przyciągającą artystyczny światek. Brał udział w wystawach,
czasem je prowadził. Correya i dadaistów
łączyło naprawdę wiele. W sztuce, jeśli
chodzi o muzykę, lirykę, malarstwo czy
taniec, byli bardzo blisko siebie. Ostatnim etapem wspólnej drogi było otwarcie
„Galerie Dada” („Galerii Dada”). Correy
zaoferował dadaistom swoje pomieszczenie na galerię. Jednakże w owej galerii,
w „Sprünglihaus” przy Bahnhofstrasse 19
mieściła się jeszcze wówczas jego wystawa- „Sturm-Ausstellung”. Z powodu
finansowych kłopotów, jakie miała owa
wystawa, Correy nie mógł prowadzić
dwóch wystaw równocześnie (swojej i dadaistów). Oznaczało to, że nie może być
ich finansowo-artystycznym opiekunem.
W efekcie doszło tylko do pewnej zamiany
między nim a dadaistami. Jeszcze podczas
trwającej wystawy – „Sturm–Ausstellung”
– galeria Correya przeszła w ręce dadaistów. Napis został zmieniony z „Galerie
Correy” na „Galerie Dada”. Correy widział
w tej zamianie korzystne rozwiązanie dla
obu stron. (Dadaiści mają swoje pomieszczenie, a Correy rozwiązuje swoją naglącą
sytuację finansową, zdobywając pieniądze
za udostępnienie lokum.) Jednak nie był
to interes korzystny dla artystów, mówi o
tym fragment listu właściciela kamienicy
Davida R. Sprüngli:
„Wracając do naszej rozmowy, mogę z
państwem zawrzeć umowę, ale dopiero w
momencie, gdy Han Correy uiści należną
kwotę(...)”
Nie wyglądało to więc w tym wypadku
na prawdziwy sponsoring ze strony Correya, lecz raczej na sprytne zaaranżowanie sytuacji, która pomogła jedynie w
niewielkim stopniu zorganizować „Galerię Dada”. Kontakty Correya i dadaistów
stawały się coraz chłodniejsze. W kilka
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tygodni po otwarciu „Galerii Dada” Correy odciął się zupełnie od artystów. Jego
postawa z czasem potwierdziła stereotyp:
dystans Szwajcarów do dadaistycznego
ruchu.

Współpraca Rudolfa Labana
z „Cabaretem Voltaire”
„Cabaret Voltaire” przeżywał wiele
istotnych momentów w swojej historii.
Oprócz znajomości z Correyem warto
również wspomnieć o pojawieniu się w

kręgu „dada” Rudolfa von Labana. Laban
był znany ze swojej szkoły tańca, którą otworzył w Monachium w 1913 roku.
Był jednym z wielkich nowatorów tańca,
przedstawicielem wolnego tańca, tańca
który wychodził od ruchu a nie był taneczną interpretacją muzyki. Laban okazał się
w niedługim czasie najbardziej znaczącym
nauczycielem i teoretykiem tańca. Jego
uczennicami były między innymi: Katja
Wulff, Suzanne Perrottet, czy już wcześniej wspomniana Sophie Taeuber. Szkoła
Labana bardzo szybko znalazła wspólny
język z „Cabaretem Voltaire”. Do spotka-

nia doszło już 2 kwietnia 1916 roku, kiedy
to Laban odwiedził wraz ze swoimi tancerkami słynny kabaret. Spotkanie tych
dwóch grup było nieuniknione, gdyż, jak
twierdzi Suzenne Perrottet, obie grupy poszukiwały nowości w sztuce. Zależało im
na bezpośrednim wyrazie. Taniec w kręgu „dada” dzięki poznaniu szkoły Labana
stał się jeszcze bardziej kontrowersyjny.”
„Taniec i „dada” to jedno” – opowiada Katja Wulff w wywiadzie z R. Mayerem. W
Zurychu krąg artystów tworzących sztukę
nie był duży. Było więc jasne, że te dwie
grupy w końcu spotkają się, tym bardziej,
że łączył je wspólny świat myśli o sztuce
współczesnej. Katja dzięki szkole Labana
trafiła do kręgu „dada” i tak zaczęła się
jej przygoda z nową sztuką, sztuką dadaistów. Według niej Zurych nie reagował
przychylnie na cały ruch „dada”.
„Wielu uważało to za bzdurę, głupoty, chociaż zdarzali się i tacy, którzy byli
tym zachwyceni, którzy pojęli zamysł dadaistów. Występy dadaistów wzbudzały
często skrajne reakcje. Ale w zasadzie
wszystko było lepsze od obojętności.
Dochód z biletów często nie starczał na
potrzeby i nie pokrywał kosztów utrzymania, a o gażach nie było nawet mowy.
Oczywiście można było pójść w komercję,
sprzedać się tanio, tylko dla efektu, zrobić
coś pod publikę i zarobić przy tym masę
pieniędzy. Ale nie o to przecież chodziło.”
Dadaiści walczyli przecież o prawdziwą
sztukę, o prawdziwe ideały. Nie chodziło
im ani o zbicie majątku, ani o wzbudzenie
sensacji, czy zrobienia pozornego tylko
wrażenia, że tworzy się pseudo-sztukę.
Poruszał ich brak łączności sztuki z życiem. Tak jak postulował Baumann w manifeście „Für die Neue Bewegung in der
Kunst” („Dla nowego ruchu w sztuce”).

Hugo Ball w kubistycznym kostiumie w Cabaret Voltaire, Zurych
1916, recytujący swoje „Lautgedichte”

„W końcu powinno do nas dotrzeć, że
muzea, wystawy są tylko przypadkowym
schronieniem dla sztuki, która nie znajduje już prawdziwego miejsca w życiu(...)
sztuka tęskni do życia i życie do sztuki.
(...) Sztuka chce i musi powrócić do życia. Od czasów renesansu sztuka stała
się prywatną okazją, oddaleniem od życia. Jej artyści czują się wysoko i dumnie,
ponad innymi ludźmi. Ta bezsensowna
duma przepędziła nas z życia(...) Nie jesteśmy tylko artystami, ale także ludźmi
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i czujemy się zobowiązani stać się znowu
w życiu pozytywną siłą (...) Nasze prace
muszą zniszczyć stare historie i anegdoty,
muszą stać się bardziej abstrakcyjne, by
osiągnąć coś na nowo, coś głębszego. My
chcemy sztuki w rękodzielnictwie, w architekturze, która jest dla nas w tym abstrakcyjnym sensie najbardziej pokrewnym
światem.”

Recepcja
dokonań dadaistów
w prasie szwajcarskiej
Dadaiści stali w centrum uwagi. Przyjmowani pozytywnie bądź negatywnie
byli „gwoździem” każdego programu kabaretowego, i to w czasie, kiedy Zurych
szukał możliwości życia w nękanej wojną
Europie. Emigranci – nieszczególnie mile
widziani goście, przez tworzenie swej
sztuki „dada” mogli zapewne działać na
zuryskich mieszkańców jak płachta na
byka. Do krytyki czy przynajmniej relacji z
poszczególnych wieczorów poczuwały się
z całą pewnością liczne gazety: „Züricher
Post” („Poczta Zuryska”) „Tages – Anzeiger” („Kurier dnia”) „Volksrecht” („Prawo narodu”) czy „Neue Züricher Zeitung”
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(„Nowa gazeta zuryska”). „Züricher Post”
była względem artystów – dadaistów bardzo powściągliwa, pełna rezerwy i dystansu. Za to gazeta „Volksrecht” nie bała się
odważnej krytyki odnośnie występu Hugo
Balla i 28 marca 1916 r. śmiało wyraziła
swoją opinię:
„Kierownik kabaretu i gwiazda reprezentująca literacki kierunek, który – czy
go nazwać kubizmem, futuryzmem czy
jeszcze inaczej – jest wytworem nieokiełznanej fantazji, perwersyjnej seksualności. Erupcją delirium, wypowiedzianą
dekadencją.”
Z kolei „Tages – Anzeiger” opisuje wrażenia z wieczoru w kwietniu 1919 r.:
„(...) jakiś czas temu dadaiści urządzili w
klubie „Kaufleuten” przedstawienie, które
nie miało nic wspólnego z artystycznym
osiągnięciem; jednak ten wieczór był dość
zabawny, pokazywał, jak bezczelnie można się zachowywać, żeby tylko jeszcze
przyciągnąć ludzi. Na szczęście dadaiści
sami dość otwarcie objaśniają poezji, że
to cała lekceważenie jest po to, by bez zahamowań śmiać się z powszechnie uznanego snobizmu w sztuce.”

Tak więc gazety dosadnie wyrażały
swoją krytykę dokonań dadaistów. Krytykując podkreślano jednak mocne strony twórczości i twórców. Pokazywano jak
bez ogródek, zdecydowanie i konsekwentnie dadaiści demonstrują swoje ideały,
krytykują, wyśmiewają, bulwersują. W
praktyce okazało się, że najlepsza reklama to często ostra, gwałtowna krytyka,
która w efekcie może tylko przyczynić się
do zwiększenia popularności, a tym samym zwiększenia liczby publiczności na
wieczorach dadaistów.
Zurych w czasie wojny był tylko przystankiem, krótką przerwą na złapanie oddechu. Koniec wojny tak naprawdę oznaczał koniec zuryskiego „DADA”. Hans Arp
napisał:
„Obrzydzeni masakrami wojny światowej, poświęciliśmy się sztukom pięknym w
Zurychu. Podczas gdy w oddali rozbrzmiewały grzmoty strzałów, my śpiewaliśmy,
malowaliśmy, tworzyliśmy ze wszystkich
sił. Szukaliśmy elementarnej sztuki, która
uleczy ludzi z szaleństwa czasów i nowego porządku, który wytworzy równowagę
między ziemią a piekłem.”
Elżbieta Wieciech
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