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nasza okładka:

Mariusz Kiljan
Wybitny polski aktor i piosenkarz, arcymistrz aktorskiej interpretacji piosenki. Zwycięzca wrocławskiego Przeglądu Piosenki Aktorskiej w roku 1994, gdy ów Przegląd przeżywał apogeum artystycznego rozkwitu i znaczenia. Od ukończenia studiów we wrocławskiej
filii Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego
– jeden z najpopularniejszych artystów scen wrocławskich, gwiazda ogólnopolskich festiwali, m.in. 43 Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie (o czym piszemy w tym wydaniu „Piosenki”).
W grudniu 2007 r. Mariusz Kiljan objął stanowisko dyrektora
Wrocławskiego Teatru Piosenki.
fot. Jan Poprawa



od redaktorów:
Przedstawiamy kolejne wydanie
kwartalnika „Piosenka”. Robimy
to z pewnym wysiłkiem, jako że
przygotowanie i wydanie stustronicowego magazynu nie jest rzeczą łatwą. Zwłaszcza wtedy, gdy
się nie ma bogatego sponsora. A
nasi Czytelnicy wiedzą przecież, że
„Piosenka” powstała bez pieniędzy,
z samego tylko zapału. No i przekonania, że są ludzie, którzy dzielą z
nami wiarę, iż piosenka to nie tylko
muzyczka łatwa i przyjemna, nie
tylko blondynka starannie wymodelowana w salonie piękności – ale
i ważne zjawisko artystyczne.
Zachęcając do zerknięcia w ten
numer – ósmy już, zamykający drugi rok istnienia tytułu –szczególnie
rekomendujemy niektóre jego części. Oto bowiem udało nam się nawiązać kontakt z wielkim znawcą
rosyjskiej tradycji „bardowskiej”,
panem Krzysztofem Gozdowskim.
Dwa ważne eseje jego autorstwa są
w pewnej mierze kontynuacją i rozwinięciem wątku, który na naszych
łamach pojawiał się już kilka razy.
Jeden z tekstów p. Gozdowskiego
ukazał się właśnie w grudniowym

numerze rosyjskojęzycznego pisma
„Nowaja Polsza”. Mamy nadzieję,
że także wersja polska zainteresuje
amatorów „piosenki artystycznej”.
To pojęcie „Piosenki artystycznej”
sprawia ciągle kłopoty. Rockmani przecież za artystyczną uważają
(wyłącznie) swoję muzykę, zapewne
czciciele „discopolo” – też. Niemniej
nazwa ta przylgnęła do tej cząstki
sztuki estradowej, która nie jest tylko
„graniem”, która łączy w sobie (najlepiej jeśli harmonijnie) piękno muzyki, sens poezji i życie interpretatora.
Oddaliśmy więc sporą część numeru
(podobnie jak numerów poprzednich)
na przybliżanie Czytelnikom postaci,
które tworzą „piosenkę artystyczną”,
jak ją rozumiemy. Mistrzom i debiutantom. Znajdziecie więc w numerze
sylwetkę Wielkiego Mistrza Zygmunta Koniecznego i liczne doniesienia
o debiutach młodzieży, z żarem w
oczach śpiewającej jego piosenki na
konkursach w Radzyniu, Dzierżoniowie czy Świdniku.
Staramy się wytrwale publikować
relacje z najważniejszych konkursów
i festiwali, jakie istnieją w Polsce,
oczywiście w świecie wspominanej
wielokroć „piosenki artystycznej”. W
Polsce dzieje się dużo. Przekonać się

o tym możecie, choćby przeglądając nasz „kalendarzyk”, w którym
spisaliśmy nazwy, adresy, terminy
i nazwiska animatorów najrozmaitszych wydarzeń. Może zachęci
to kogoś do podpatrzenia gdzie i
jak naprawdę rodzą się artyści?
Kto szuka wiadomości o nowych
„produktach
artystopodobnych”,
najprzeróżniejszych „idolach” z nominacji idioty, czy też produktach
domorosłych „lansatorów” pozbawionych gustu – powinien prędko
odłożyć „Piosenkę” i wrócić do wielkonakładowej prasy bardzo kolorowej. Tam dostanie Dodę w kolorze i
na dodatek bonus: grzebień, albo i
mało używane rajstopy…
Po raz pierwszy proponujemy
też felietony. Niektóre o tym, co
było, niektóre o tym jak było, ale
wszystkie o tym jak mogłoby przecież kiedyś być…
Przyjemnej lektury
Bukowiec&Poprawa&Skoczek

Projekt zrealizowano
ze środków
Ośrodka Kultury
„Biblioteka Polskiej Piosenki”
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Bogusław Sobczuk

Nierozerwalnie,
nierozdzielnie…
Te słowa zawierają w sobie szczególną intensywność. Że
niosą również emocje, uświadomiło mi – po raz kolejny –
poruszające nas wszystkich niedawne odejście Janka Kaczmarka.
Którego Osoba w każdym z nas
jakieś własne, tylko jego skojarzenia uruchamiała. Dla mnie Janek był
przede wszystkim ujmujący. Wynikały z tego rozmaite, także artystyczne i, tak to ujmijmy, społeczne skutki. Żeby się przez smutnej
i lirycznej okazji nie wymądrzać,
powiem po prostu: Janek wzruszał
i zaskakiwał. I to nie mnie jednego.
Z tego „zaskakiwania”, z tej opozycji pozorów i skutków, wywodził się
także w swojej części Jego sukces
na estradzie, na której przynależną temu miejscu sztukę uprawia
się „fizycznie” i fizykalnie, samym
(i całym) sobą. Te antytezy Kaczmarkowego sposobu bycia były w
zasadzie elementarne: skromny
– a brylował, nieśmiały – a stać Go
było na szarżę, niepozorny – a stać
Go było na szarżę, niepozorny – a
sięgający intelektualnej głębi, o zewnętrznych warunkach różniących
Go od Harrisona Forda – a prawdziwy jako amant pełen męskiego
wdzięku.
Znaliśmy się i lubili, nie ośmieliłbym się jednak z tej wyjątkowej, bo
prywatnej sfery wydobywać takich
o Janku spostrzeżeń; to skojarzenia
wyłącznie widza i słuchacza, jakim
byłem przy każdej nadarzającej

się okazji by nim bywać. Na wielu
estradach i w licznych radiowo-studyjnych wcieleniach widziałem w
Janku niezmiennie Skromnego Faceta, Który Mnie Wzruszał. I zaskakiwał. I kazał myśleć. I wzbudzał
mój z góry skazany na przegraną
opór i sprzeciw, gdy śpiewał „Starzejemy się”.
Te wszystkie cechy Jego prywatnego sposobu bycia, wszystkie te
rysy charakteryzujące Jego istnienie na wielu artystycznych polach
związane były z Nim właśnie nierozerwalnie. Tak jak nierozdzielnie,
w zespoleniu tylko z Nim zdawały
się móc istnieć takie piosenki, jak
„Kurna chata”, „Bilans musi wyjść
na zero”, „Czego się boisz, głupia?”, czy kongenialnie ze wszystkich swych komponentów złożona
„Do serca przytul psa”. Śpiewali je,
rzecz jasna, także inni i jeszcze zapewne zaśpiewają, ale ich prawzór,
ich „egzemplarz numer jeden” zostaje złączony z Jankiem. Nierozerwalnie.
***
Powszechnie uznana nierozłączność utworu i jego wykonawcy jest
chyba jednym z najwyższych walorów, jakie osiągnąć może artysta

zajmujący się piosenką właśnie.
Nuty są w zasadzie obiektywne i
choć wielu jest muzyków w jedyny
i tylko dla nich niepowtarzalny sposób zażywających swoich instrumentów, to przecież bezpośredniość osobistego zaangażowania
wykonawcy piosenki, w skrajnych
sytuacjach jego „krew, pot i łzy”
włożone w kreację, dają mu szczególne prawo do odczuwania tej naprawdę wyjątkowej więzi z utworem. To, rzecz jasna, zdarza się
najczęściej wielkim i przeważnie w
związku z nie byle jakimi utworami.
By nie popaść w kłopot tak zwanej
„garści przykładów”, kłopot zawsze
kogoś krzywdzącego subiektywizmu, przywołam jedynie Ewę Demarczyk – jako piękny, podpisany
imieniem i nazwiskiem konkret,
przede wszystkim przecież jako
symbol.
Te „nierozłączności” i „nierozdzielności” są, rzecz jasna, kategoriami umownymi, żadne oficjalne prawo niczego w tej sferze nie
reguluje, jedynym układem odniesienia jest korporacyjny obyczaj
środowiska i intuicja odbiorców.
Nie budziło sprzeciwu miłośników
Gilberta Becaud, gdy jego „Et maintenant” „odśpiewał” zza oceanu
Frank Sinatra jako „What’s Now My
Love?”. Lub gdy piosenkę „My Way”
Kanadyjczyka Paula Anki śpiewali,
niemal w tym samym czasie, jego
amerykańscy koledzy Sinatra i
Presley – a który lepiej?


Jednym z piękniejszych przykładów wytwornej zabawy znakomitości, artystycznego sojuszu wielkich, był koncert, podczas którego
koleżanki i koledzy z branży uczcili
80-te urodziny Tony’ego Benetta.
Któż nie wcielał się w „nierozerwalnie” kojarzony z osobą jubilata jego
repertuar: Barbra Streisand, Celine Dion, Steve Wonder, Elton John,
Paul McCartney – a to nie wszyscy.
Przedsięwzięcie wzbudziło zachwyt,
bo bawili się wielcy, porównywalni,
ich zabawa odbywała się w aurze
niezachwianych prestiżowych proporcji, nie zdarzył się cień mezaliansu.
***
Czasami i w tej dziedzinie zdarzają się gafy, niepotrzebne bezsensy i
bezsensowne zbyteczności.
Czym na przykład uzasadnić występ zapowiadanej przez samego
Bogusława Kaczyńskiego Justyny
Steczkowskiej, próbującej z pełną determinacją i towarzyszeniem
stosownej orkiestry białym głosem
wykonać Bizetowską „Habanerę”?

Jan Kaczmarek

Wykonała ją przy pomocy mikrofonu, oczywiście czysto, tylko po co?
Albo czyj zły podszept skłonił lidera zespołu „Raz Dwa Trzy” by
sięgnąć po wspomniane „My Way”
odruchowo kojarzone z dramatyczną wokalną kreacją Franka Sinatry
i zmienić je w nudną melodeklamację spłaszczającą dynamikę melodii, pozbawiającą ją kantylenowego
blasku, a nawet pogrążającą celne
tłumaczenie Wojciecha Młynarskiego? Były to wykonania skądinąd
staranne, tyle że nie trafione w wyborze i poronione w prezentacji.
Czymś zupełnie jednak kuriozalnym był fragment jesiennego wieczoru w Sali Kongresowej, podczas
którego rozdawano filmowe „Złote
Kaczki”, w jubileuszowym wydaniu tej zabawy. W kategorii filmowej piosenki wedle plebiscytowego
kryterium zwyciężyła „Dumka na
dwa serca” z „Ogniem i mieczem”
Jerzego Hoffmana, wskutek troski
organizatorów o ekonomiczny bilans imprezy odtworzona z taśmy
(Szcześniak, a zwłaszcza Górniak są
drodzy). Miejsce drugie zajęły „Pożegnania” – wspaniałe tango Lucjana Kaszyckiego z tak samo zatytułowanego filmu Jerzego Wojciecha
Hasa. Filmową, pierwszą i dla wielu
jedyną wykonawczynią „Pamiętasz była jesień” była, jest i będzie
Sława Przybylska. Podczas „złotokaczkowej” gali ten słynny utwór
wykonywała Maria Peszek i jakiś
jegomość, chyba ostatnio modny,
który aktorsko-wokalną koncepcję
(?) partnerki zrujnował ze szczętem skupiając się wyłącznie na
trudnej czynności odcyfrowywania
tekstu z kartki, którą przemyślnie
położył sobie na podłodze, a kamerzysta („dlaczego pan utrudnia?”)
próbował mu w dodatku tę kartkę
uczynić niewidoczną dla kamery.
Publiczność z równym przejęciem
śledziła wysiłki obydwu.
Sława Przybylska ten wieczór
spędziła w swoim domu, w tak
zwanej „wiosce szwajcarskiej”, nierozłącznie kojarzonej z pejzażem
jeszcze przedwojennego Otwocka.
Ona – związana z tą piosenką nierozerwalnie...

Jan Kaczmarek

Polskie strzechy
Polskie strzechy pochylone
kryte słomą z naszych pól.
Zamyślone, zadziwione,
stoją tutaj, właśnie tu.
O czym myślą nasze strzechy,
gdy je smaga deszcz i wiatr
od Bałtyku morskiej fali,
aż po śnieżne szczyty Tatr.
Refren:
Nie angielskie, nie kreolskie,
ale nasze, nasze polskie,
nie austriackie, nie jakieś inne,
ale rodzinne! Ale rodzinne!
Choćbyś przeszedł świat szeroki,
to powrócisz taki pech,
wrócisz tu gdzie nad potokiem
drzemie rząd rodzinnych strzech,
przywitają cię jak brata,
żal ukoją ciszą swą,
tu rodzinna twoja chata,
tutaj twój rodzinny dom.
Refren:
Nie angielskie, nie kreolskie,
ale nasze, nasze polskie,
nie austriackie, nie jakieś inne,
ale rodzinne! Ale rodzinne!
Na tym piasku mazowieckim,
wśród tych lasów, łąk i pól,
gdzie biegałeś będąc dzieckiem,
dzieląc radość poprzez ból,
stoją strzechy takie swojskie,
takich drugich nie zna świat,
nie zna matka, nie zna ciotka,
ani wujek, ani brat.
Refren:
Nie angielskie, nie kreolskie,
ale nasze, nasze polskie,
nie austriackie, nie jakieś inne,
ale rodzinne! Ale rodzinne!
muz. Jan Kaczmarek



Magdalena Doksa

Konieczny...
Koniecznie
Mówi, że ciągle nie czuje swojego wieku, nie zdaje sobie
sprawy z upływu czasu... Zygmunt Konieczny, bo o Nim mowa,
zarówno wyglądem, jak i sposobem bycia nie przypomina kogoś, kto w roku bieżącym skończył 70 lat.
Krakowianie lubią jubileusze. W
dobiegającym końca roku 2007 mieliśmy ich sporo, z tym najważniejszym – jubileuszem 750-lecia lokacji Miasta jako wiodącym. Podobnie
w roku bieżącym: rocznicę 70-tych
urodzin obchodziliśmy uroczyście
wraz z Zygmuntem Koniecznym. I
nie dziwi fakt, iż na tę okoliczność
przygotowano nawet specjalny „Festiwal Koniecznego”. Kraków jest
przecież dumny z dwóch Zygmuntów: dzwonu i właśnie Koniecznego.

Ulubieniec Piwniczan
Nazywany jest „wesołym kompozytorem smutnych piosenek”. Twórca muzyki teatralnej i filmowej, autor
piosenek literackich, od urodzenia
związany z Krakowem. Debiutował w
„Piwnicy pod Baranami” (1959), żartobliwą piosenką „Ballada o ogonie”
do słów Tadeusza Kubiaka. Kabaret
wciągnął go na wiele lat. Tam pozostał jedynym, profesjonalnym kompozytorem – cenionym, podziwianym a przede wszystkim lubianym.


sztuki „Widok z mostu” (A. Millera),
w reżyserii Jerzego Golińskiego. Ten
„czas teatralny” Koniecznego dziś
wiążemy m. in. z: „Dziadami”, „Wyzwoleniem” w reż. Konrada Swinarskiego; „Biesami”, „Nocą listopadową” w reż. Andrzeja Wajdy; „Sztukmistrzem z Lublina” w reż. Jana
Szurmieja; „Wiśniowym sadem”,
„Mewą” w reż. Tadeusza Łomnickiego; „Mistrzem i Małgorzatą”, „Wniebowstapieniem” Jana Englerta, itd.
Muzyka teatralna nigdy nie była dla
Koniecznego jedynie ozdobnikiem i
tłem dla przedstawienia. Jego Muzyka zawsze stanowi integralną część
przedstawienia, współtworzy inscenizację teatralną, a niekiedy odgrywa wręcz dominującą w nim rolę. Jak
bowiem podkreślał sam kompozytor:
Każdy najmniejszy dźwięk ma swoją

funkcję interpretacyjną. Nie może
być tak, że muzyki nie słychać – ją
słychać zawsze, co najwyżej zwraca
na siebie mniejszą lub większa uwagę. I zawsze coś oznacza, jest po coś
– czasem leci bardzo długo choćby
po to, żeby nagle zaistniała cisza
(„Przestrzenie Dźwięku – kwartalnik
małopolski”, V, 2003 r.).
Zatem, muzyka niejako interpretuje przedstawienie. I nie ma znaczenia, czy będzie to muzyka czysto instrumentalna czy wokalno
– instrumentalna, albo też wokalna.
Każdorazowo jest ona (staje się)
kluczem do zdarzeń bądź do psychologii postaci. Dodatkowo, u Koniecznego, muzyka naznaczona zostaje
charakterystycznymi,
uporczywie
powracającymi motywami ostinatowymi. Uważam, że muzyka podob-

nie jak cała sztuka zatacza koło – w
taki oto sposób specyfikuje kompozytor własną twórczość. Najpierw
rodzi się... Potem komplikuje coraz
bardziej w rozwoju swoich form. Dochodzi do ekstremum, żeby w końcu
powrócić niemal do samych korzeni,
początków... Do ludowości. Folklor
jest zdecydowanie bliższy mojej inspiracji niż muzyka klasyczna. Często stosuję tzw. ostinato - zjawisko
powtarzania dźwięków, wyprowadzone ze sztuki ludowej. Ostinato
muzyczne samo w sobie daje wrażenie zatrzymania czasu. Natomiast
łączone z innymi elementami np. odpowiednim obrazem, może powodować rodzaj emocji, dochodzącej nawet do ekstazy. („Mistyka i symbol”,
Rozmowa z Zygmuntem Koniecznym
w: Ekran, II.1996 r. ).
Muzyka, podążając za tokiem myślenia kompozytora, zawiera w sobie
nie tylko formę, nie tylko emocje,
ale zespala również semantyczną
część treści. Konieczny prezentuje
niesamowitą pokorę wobec słowa.
Widzimy to nie tylko w drobnych
formach (piosenki), ale również w
wielkich formach muzycznych, jakie posiada w swoim dorobku twórczym, np. „Powstanie warszawskie”
(do słów Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej), „Wyspiański Koniecznego”, „Serce moje gram” (do
słów Stanisława Wyspiańskiego),
„Litania polska” (do wierszy księdza
Jana Twardowskiego).
W dziedzinie muzyki filmowej to
związek muzyki z obrazem będzie
tak ścisły, że mówienie o samej tylko muzyce pozbawionej obrazu traci
sens. W filmie muzyka Koniecznego
tworzy klimat, jest komentarzem i
dopowiedzeniem. Sam kompozytor
piętnuje tych, wedle których muzyka filmowa (dobra) to taka, której się
nie słyszy (która nie przeszkadza).
Konieczny wręcz broni tezy, że dobra muzyka musi być słyszalna. Ona
winna współtworzyć film, na tym
właśnie polega jej rola. Nie dziwi
zatem fakt, że muzyka Koniecznego zapada głęboko w pamięć. I wielu filmowców skorzystało z talentu
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krakowskiego kompozytora, m. in.:
Tadeusz Konwicki: „Jak daleko stąd
jak blisko”, „Dolina Issy”; Jan Jakub
Kolski: „Jancio Wodnik”, „Historia
Kina w Popielawach”, „Pornografia”;
Antoni Krauze: „Palec Boży”; Wojciech Marczewski: „Ucieczka z kina
wolność”, „Klucznik”, Marta Meszaros: „Po drodze”, i in.
W obliczu wyżej wymienionych dokonań artysty bardzo mało miejsca
zajmują płyty z Jego muzyką. Jest
ich zadziwiająco mało, co w obliczu
ciągle żywego i twórczego wykonawstwa tej muzyki oraz powiększającego się grona jej sympatyków wydaje
się być skandaliczne.

Artystyczna maestria...
Zygmunt Konieczny, zafascynowany światem dźwięków, wypracował
własny, rozpoznawalny styl, łączący prostotę i oszczędność środków

wyrazu ze skomplikowanym wyrafinowaniem. Łatwo doszukiwać się w
tej twórczości cech muzyki minimalistycznej i repetytywnej, a wyróżnia
ją bogactwo struktur rytmicznych i
niuansowość harmoniki. Efekt taki
niewątpliwie osiąga kompozytor poprzez stosowanie skomplikowanej
metro-rytmiki, obfitującej polirytmie, synkopy i synkopowe przesunięcia między akcentami śpiewu a
akompaniamentem. Rozpatrując w
Jego kompozycjach warstwę muzyczną w oderwaniu od słownej narracji doświadczamy swoistego, niezwykle silnego dążenia ku formie:
uporządkowanej, ujmującej fragmentaryczność czasu wraz z jego
teraźniejszością, ulotnością i dynamizmem.
Twórczość Zygmunta Koniecznego
jest niezwykle spójna. Jego muzyka
teatralna czy filmowa rządzi się taki-

mi samymi prawami jak muzyka klasyczna. Natomiast poprzez muzykę
do tekstu słownego nie tylko rozumie się autora wiersza, ale historię,
którą opowiada. Jak mawiał o Nim
Piotr Skrzynecki: On potrafi dźwiękowo zrealizować to, co się dzieje w
poezji.
Warto podkreślić, iż Konieczny
od początku szedł własną ścieżką.
Na Akademii Muzycznej w Krakowie
jego kompozycje spotykały się z niezrozumieniem. Wykorzystywały oryginalny język kompozytorski (wbrew
panującej awangardzie), oparty na
charakterystycznych dla muzyki
europejskiej średniowiecza i renesansu skalach modalnych. Warsztat
kompozytorski Koniecznego od początku był niepowtarzalny. Do dziś
wyróżnia go rozpoznawalność. Bo
Zygmunt Konieczny nie ma talentu
naśladowczego. On wymyśla swoje
własne rozwiązania (najciekawsze
niewątpliwie dotyczą organizacji
czasu w muzyce). Choć komponowanie traktuje jako zawód zwyczajny,
twórczość tę należy rozpatrywać w
kategoriach zjawiskowości, wyjątkowości. W filmie, w teatrze, w kabarecie, czy na estradzie zawsze ma do
powiedzenia bardzo wiele. Co więcej,
mówi to odrębnym acz bardzo pięknym językiem muzycznym. Nie dziwi
zatem fakt, że obsypano go wieloma nagrodami, a najświeższą jest
otrzymana w listopadzie 2007 Nagroda Miasta Krakowa za całokształt
dorobku artystycznego.
Mimo wieńca chwały, który nosi
od dawna - pozostaje zadziwiająco
skromnym człowiekiem. Człowiekiem dyskretnym, małomównym,
ale obdarzonym dużym poczuciem
humoru. Człowiekiem otwartym na
młodych wykonawców, opowiadającym z pasją o muzyce i co najważniejsze, ciągle patrzącym w przód.
Wdzięczni jesteśmy Zygmuntowi
Koniecznemu za tę pokorę wobec
świata i za umiejętność patrzenia na
siebie z dystansem. Za wierność ideałom, wytrwałość i konsekwencję w
komponowaniu a przede wszystkim
za artystyczną maestrię.
Magdalena Doksa



Anna Treter:

STALE SIĘ HARTUJĘ
Dzięki Piosenkarni od roku z powodzeniem promuje młodych artystów i piosenkę literacką. Tym samym, jak twierdzi, zwraca dług zaciągnięty przed laty u losu. Kolejny projekt, założona przez nią Fundacja, wzbudziła ogromny podziw wśród krakowskich artystów. O zawodowych projektach, wyzwaniach na kolejny rok i o tym co zrobić, by być
bliżej nieba opowiada Magdalenie Wilk - Anna Treter.
To wielkie i doniosłe misteria dla duszy, dałem się nieść
twemu głosowi i muzyce tak
pięknej i tak wspaniale harmonijnej, dziękuję! Pochylam
głowę w podzięce za możność
spotkania, słuchania i przeżywania takich chwil, po których
nic już nie jest takie samo... Z
uwielbieniem i zachwytem małego dziecka – to jedna z opinii
fanów o Pani piosenkach. Dla
nas jest ona najważniejszą ze
sztuk, dlatego zaczęliśmy wydawać ten kwartalnik. A czym
dla Pani jest piosenka? W końcu to nieodłączny element Pani
twórczości od ponad 30 lat…
Piosenka towarzyszy mi od dzieciństwa. Doskonale pamiętam czarne płyty odsłuchiwane na adapterze
Bambino w moim rodzinnym domu.
Mama ma doskonały słuch i w młodości uczyła się śpiewu. Wojna przeszkodziła jej w śpiewaczej karierze.
Ojciec też pięknie śpiewał. Obie z
siostrą od 5 roku życia uczyłyśmy
się muzyki. Ja pierwsze swoje piosenki pisałam już w podstawówce.

Okazuje się, że niektóre z nich do
dziś pamiętają moi szkolni koledzy.
Uważam piosenkę za formę bardzo
trudną. Wielkiego talentu, polotu
i wreszcie warsztatu wymaga zamknięcie w 3-4 minutach ciekawej
myśli muzycznej i interesującej,
dobrze opowiedzianej historii. Potem następuje faza aranżowania i
nagrywania. To bardzo ciekawe, ale
też bardzo trudne i pracochłonne
elementy. Wiele piosenek wbija się
nam w pamięć tylko z tego powodu, że usłyszeliśmy je wielokrotnie.
Ale są też i takie, które stale do nas
wracają, bo praktycznie wcale się
nie zestarzały, stale niosą ze sobą
uczucie przyjemnego wzruszenia
kiedy się ich słucha. Piosenka to
forma bardzo trudna, ale także bardzo wdzięczna. To najpopularniejsza ze wszystkich znanych mi form
twórczego przekazu. I słusznie.
Nie dziwi, że ponad rok
temu została Pani wybrana
na gospodarza Piosenkarni.
4 grudnia odbyło się już dwunaste spotkanie w ramach tego
projektu, który pozwala mło-

dym poetom, muzykom zaprezentowanie własnej twórczości, konfrontację z profesjonalistami i widownią…
Dwa lata temu zadzwonił do mnie
Antek Mleczko, kompozytor pierwszej zaśpiewanej przeze mnie w
kabarecie „Pod Budą” piosenki.
Zaproponował mi poprowadzenie
w klubie, którym kieruje, spotkań
piosenkowych. Zostawił mi pełną
dowolność co do formuły. Początkowo zaskoczyła mnie ta propozycja.
Jednak bardzo szybko polubiłam tę
myśl. Zaczęłam planować co można
by z tym zrobić. Od początku wiedziałam dwie rzeczy - że w kręgu
mojego zainteresowania znajdzie
się przede wszystkim piosenka literacka i że chcę zachęcić do tych
spotkań przede wszystkim ludzi
młodych. To tak, jakbym zwracała
dług zaciągnięty przed laty u losu.
Zamiast zgodnie z ukończonymi
studiami zostać ekonomistką, dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności zostałam piosenkarką. Udało
mi się godnie i miło uprawiać ten
zawód przez 30 lat. Może przyszedł
czas żeby przekazać swoje doświadczenie młodszym? Zapewne
potrzebują, żeby ktoś podgrzał w
nich zainteresowanie śpiewaniem i
pisaniem piosenek. Na pewno warto stworzyć takie miejsce gdzie
mogą przyjść, podzielić się swoją
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twórczością z rówieśnikami, wysłuchać uwag bardziej doświadczonych
twórców. Te wszystkie refleksje
spowodowały, że podjęłam się tego
zadania. Z powodzeniem prowadzę
„Piosenkarnię” już drugi rok.
Krakowskie środowisko artystyczne jest pod ogromnym
wrażeniem pani ostatniego projektu. Fundacja Piosenkarnia
Anny Treter wspiera młodych
artystów, promuje piosenkę literacką. Jest rozszerzeniem comiesięcznych spotkań w Dworku Białoprądnickim. Skąd pomysł i siła na podjęcie jeszcze
jednego wyzwania?
W listopadzie powołałam do życia fundację, która mam nadzieję,
pozwoli mi uzbierać pieniądze niezbędne do promowania najbardziej
wartościowych młodych artystów.
Zaczęłam zorganizowanym w grudniu w Krakowie Koncertem Zimowym, który będzie też można usłyszeć 27 stycznia 2008 roku na żywo
ze studia „Trójki”. Obok debiutantów wystąpią mistrzowie gatunku,
tacy jak Robert Kasprzycki czy
Tadeusz Krok, a w marcu Andrzej
Poniedzielski i Grzegorz Tomczak.
„Trójka” objęła patronatem medialnym wszystkie koncerty fundacji.
Mam nadzieję, że zwieńczeniem tej
współpracy będzie wydanie płyty
zawierającej fragmenty koncertów.
Planów i pomysłów mam wiele. Liczę na otwarte serca i wsparcie ludzi, którzy chcą stać się prawdziwymi mecenasami kultury i rozumieją
potrzebę takiej pomocy.
Koncert Zimowy, który odbył
się 15 grudnia był wydarzeniem, podczas którego każdy
uczestnik mógł przenieść się w
magiczny świat litycznego słowa i nastrojowej muzyki. Był to
również pierwszy koncert po
rozpoczęciu działalności fundacji. Proszę opowiedzieć o wrażeniach z tamtego wieczoru.
Teatr Groteska wypełnił się przyjaciółmi piosenki. Czuliśmy podniosłość nastroju jaki zapanował.
Artystom towarzyszył zespół muzyków z którymi pracuję od kilku
lat przy moich solowych płytach i

koncertach, oraz kwartet smyczkowy. Pięknie przygotowaliśmy aranżacje, tło stanowiły specjalnie na tę
okazję zrobione slajdy. Były piękne
światła, dobre nagłośnienie. O atmosferze stanowiły także piosenki. Wybierałam je z pietyzmem, bo
święta i zima to czas szczególny i
podniosły.
Walczą o nazwiska, Premie
stanowiska, Pną się gdzieś wysoko, Lecz nie ku obłokom – te
słowa słyszymy na solowej płycie Może tak, może nie. Przeciwieństwo pani wizerunku. Czy
dzięki działalności charytatywnej czuje Pani, że robi coś dobrego, że w pewnym sensie jest
bliżej nieba?
Czynienie dobra leży u podstaw
mojego charakteru. Po prostu taka
jestem. Nie wszyscy i nie zawsze
to rozumieją. Ludzie często wykorzystują dobroć innych. Wiele razy
tego doznałam i boleśnie odczułam.
Stale się hartuję. Występowanie w
imieniu szerokiego gremium dodaje sił, zdecydowania i śmiałości. A
z tymi obłokami z piosenki to jest
tak, że wspinając się do góry po
stanowiska, pozycje, popularność
czy pieniądze – spójrzmy czasem
w niebo i zastanówmy się czy tam,
razem z płynącymi obłokami nie
umyka coś bardzo ważnego i pięknego.

Udzielając innego wywiadu,
powiedziała pani, że przełom
roku i poprzedzające go Święta
Bożego Narodzenia to czas refleksji i podsumowań, tęsknoty
za tym, co minęło i lęku przed
tym, co nadejdzie. Za kilka dni
Święta, które dają możliwość
zatrzymania się, złapania oddechu i nabrania dystansu do otaczających nas spraw. Jak Pani
wspomina mijający rok i jakie
ma plany na przyszłość?
Miniony rok był rokiem wielkiego przełomu w moim życiu zawodowym. Pewne rzeczy się kończą,
inne tworzą i nabierają rozpędu.
Wszystko to bardzo mnie emocjonuje, ale i spala. Postanowiłam w
2008 roku zwolnić tempo, wybierać
zadania ważne, skupić się na tworzeniu. Chcę, by zaowocował wydaniem mojej czwartej solowej płyty,
koniecznie z kwartetem smyczkowym, w którego brzmieniu się rozkochałam. Także przed fundacją
stoi bardzo wiele wyzwań. Pracy mi
nie zabraknie.
Rozmawiała: Magdalena Wilk

Piosenkarnia – comiesięczne
spotkania w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w Dworku Białoprądnickim. Posiadają otwartą formułę.
Dają możliwość młodym artystom
zaprezentowania własnej twórczości. Anna Treter opisuje te koncerty
jako możliwość usłyszenia i poznania artystów reprezentujących swą
twórczością wartości niebanalne
i nietuzinkowe w atmosferze pozbawionej elementów rywalizacji.
Wstęp wolny.
Fundacja Piosenkarnia Anny
Treter powstała 12 listopada 2007
r. Jej głównym celem jest promowanie młodych, utalentowanych artystów, działalności kulturalnej,
naukowej, oświatowej, sztuki w
dziedzinie twórczości artystycznej,
a także inicjatyw kulturalnych społecznie użytecznych.
Więcej informacji można uzyskać
na stronach: www.piosenkarnia.pl
oraz www.annatreter.pl
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Margita Ślizowska

Moje pierwsze wspomnienie sceniczne pochodzi jeszcze sprzed
stanu wojennego. Uśmiechnięta dziewczynka, o ciemnych, kręconych loczkach. Ubrana w czerwoną sukieneczkę w białe groszki (z naszytym na kieszonce słonikiem) oraz białe, prążkowane
rajstopki. Stoi na dużym, prostokątnym stole...
Pamiętam dokładnie jak jej małe
serduszko wypełnia ogromna radość
z występu przed urzeczoną widownią… Polsko-rosyjskie towarzystwo
kilkakrotnie domagało się bisów, a ja
uparcie twierdziłam, że największą
rzeką Polski jest Oka. Wtedy zupełnie
nie zdawałam sobie sprawy jak kontrowersyjne są moje malutkie „poglądy”. Śpiewałam piosenkę za piosenką
i wydawało mi się, że oklaskom nie
będzie końca… Wtedy zyskałam też
pewność, że właśnie w taki sposób
chcę spędzić całe moje życie. Chwilę
potem byłam już pilną i najmłodszą
uczennicą klasy fortepianu w osiedlowym ognisku muzycznym. A w rok
później nastąpił mój prawdziwy debiut sceniczny. Na prawdziwej scenie,
z prawdziwym mikrofonem i prawdziwą publicznością zasiadającą w
niekończących się rzędach poskrzypujących krzeseł olbrzymiej sali widowiskowej. Przy własnym akompaniamencie (po raz pierwszy i ostatni)
wykonałam zabawną piosenkę (kto
wie, ten zrozumie skojarzenie) „Czyżyku, czyżyku, ptaszku malusieńki,
czyś widział, czyś słyszał jak to sieją
mak...?” Występ i nagroda utwierdziły mnie w słuszności wyboru życiowej
drogi. I tak, dzień po dniu rozpoczęło
się mozolne zmaganie z przyziemnymi przeszkodami, stojącymi na drodze do upragnionego celu. Kariery.

Dwie równoległe szkoły podstawowe nie były łatwym orzechem
do zgryzienia. Kiedy moi rówieśnicy
radośnie dokazywali na podwórku,
ja maszerowałam z nutami pod pachą do „muzycznej” na popołudniowe lekcje, których było prawie tyle
samo co w porannej podstawówce.
I tak od poniedziałku do piątku. Dla
urozmaicenia mojego monotonnego
żywota w soboty i niedziele Rodzice
posyłali mnie na dodatkowe zajęcia
plastyczne, sportowe i językowe. Pojęcie „czasu wolnego” było mi całkowicie obce, toteż w ogóle za nim nie
tęskniłam…
W szkole średniej zrozumiałam, że
kariera pianistyczna absolutnie nie
jest moim powołaniem. Szybko zorganizowałam sob
e:owa
a o `ko zyby i ni
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nagraniowym, zobaczyłam drobną
blondyneczkę w kraciastej, wełnianej
spódniczce. Przedstawiła się z czarującym uśmiechem: „Cześć, jestem
Ula. Paweł dużo opowiadał o Tobie.
Mam nadzieje, że będziemy razem
pracować…” W ten sposób rozpoczęła
się moja droga na zawodowej scenie
muzycznej. Na scenie z Gwiazdami.
Potem nastały trzy cudowne i pełne wrażeń lata z Natalią. Wydawało
mi się, że osiągnęłam już wszystko.
Wielodniowe trasy, spore pieniądze,
wielkie, międzynarodowe sceny. Nawet nie zauważyłam, że nie ma w tym
wszystkim mojego „ja”. Kiedy i gdzie
je zagubiłam? Ciasno otaczał mnie
kolorowy i oszałamiający wir blichtru wielkiego show-biznesu. Ja sama
stałam się nic nie znaczącym elemencikiem tego kalejdoskopu. Wszystko
skończyło się tak nagle, jak się zaczęło. Od osób trzecich dowiedziałam się,
że zostałam zwolniona. Nikt w oczy mi
tego nie powiedział. Byłam załamana.
Z dnia na dzień w moim życiu nastała
wielka cisza i przytłaczająca pustka.
Powoli zaczęło do mnie docierać, że
nie mam zupełnie nic. Nie wiem kim
jestem, ani czego chcę. Przez długi
czas myślałam jak się z tego wydostać… I nadal nic. Zupełnie nie miałam
siły. Najbardziej brakowało mi tempa
i codziennej dawki adrenaliny, którą
daje nieustanne życie na walizkach. I
właśnie myśl o tych walizkach skierowała mnie na właściwy trop. Na trop
nieugiętego poszukiwacza przygód.
Kiedy jechałam do Sopotu na
swój pierwszy prawdziwy konkurs,
nie miałam pojęcia jak zaskakująco zmieni on moje życie… Piosenki
Osieckiej lubiłam od zawsze. O wiele
wcześniej niż zrodziła się moja świadomość, że są one Jej autorstwa. Z
wyborem dwóch utworów konkursowych miałam ogromny problem.
Chciałam zaśpiewać niemal wszystkie. Ta nadzwyczajna kopalnia pomysłów… Przypadkiem usłyszałam
nieznaną mi wcześniej „Cygankę” ,
która namiętnie przypadła mi do gustu. Jak okazało się kilka dni później
– Publiczności teatru Atelier również.
Właśnie za moją cygańską duszę
Publiczność zaszczyciła mnie swoją
Nagrodą! Łaskawe Jury także. Byłam
radośnie przytłoczona tym gradem
laurów. I niewiarygodnie szczęśliwa.
Nagle poczułam, że mogę wszystko!

Uwierzyłam, że wiara czyni cuda!
Naraz rozwiązał się worek z lawiną
sukcesów i nagród na różnych festiwalach i konkursach. Rzadkie porażki
dodawały tylko pikanterii mnogości
sukcesów. Błyskawicznie uzależniłam się od adrenaliny konkursowych
zmagań, odkrywania nowych ludzi,
odwiedzania nieznanych miejsc. Moje
życie nabrało niezwykłego tempa i
ostrych rumieńców. Przez niemal dwa
lata przemierzałam wszerz i wzdłuż
polskie miasta w poszukiwaniu kolejnego wieńca i kolejnych peanów na
cześć własną.
Nagle coś zatrzymało mnie gwałtownie. Do mojej świadomości dotarł fakt, że po raz któryś zagubiłam
siebie. Przecież nie można do końca
życia jeździć na konkursy… I znów
magiczny urok Atelier przyszedł mi
z pomocą. Delikatnie zaopiekował
się moją skołataną duszą. Poznałam
grupę przyjaciół ówczesnego IV roku
warszawskiej Akademii Teatralnej.
Odżyły we mnie głęboko skrywane pragnienia sprzed lat. Pragnienia
„mówienia” ze sceny. „Mówienia” jedynie przy akompaniamencie brzmienia własnego głosu.
Bakcyla teatralnego połknęłam w
oka mgnieniu. Chodziłam i chłonęłam
niezliczone ilości spektakli. Wielkich
i tych malutkich. I coraz dotkliwiej
zadawalam sobie sprawę, że w takim
kształcie scenicznym nikt nie zechce
mnie słuchać... Przed oczami stanęło
mi następne wielkie wyzwanie mojego życia… Krok po kroku zdobywałam
praktyczne doświadczenie na teatralnych deskach. Wygrane castingi
szybko studziły momenty, w których
nagle odbierano mi przydzielone już
role. Postanowiłam nie poddawać się
za wszelką cenę. Znosiłam w milczeniu wszelkie upokorzenia. Przynajmniej bardzo się starałam. Jednocześnie w mojej głowie systematycznie dojrzewała myśl, że trzeba zacząć
robić coś swojego. Pomysły kipiały
we mnie coraz natarczywiej. Nareszcie byłam w otoczeniu ludzi, którzy
myśleli i czuli podobnie jak ja. Którzy
też chcieli działać. I stał się pierwszy
cud. Cud, któremu niezmiennie patronowała Agnieszka Osiecka. „Miasteczko Cud”. III nagroda spektaklu
na Konkursie Teatrów Ogródkowych
pozwoliła upewnić się, że „chcieć to
móc”. Znacznie więcej niż przyjaźń

zawodowo-prywatna owocowała nieustanną burzą mózgów. Powstały
spektakle autorskie: „Pamięta….My
o Osieckiej” (teatr Syrena), „Muza
Pomyślności czyli piosenki Marka
Grechuty” (teatr na Woli), „Niemen
– Rzeka Wspomnień” (teatr Komedia). Równolegle „Ulica Szarlatanów”
czy „Konie Narowiste” Jerzego Satanowskiego, „Strącanie Aniołów”
Hadriana Filipa Tabęckiego, oraz
trzy spektakle teatru Rampa to jeszcze nie wszystkie osiągnięcia, które
udało się zrealizować w ciągu zaledwie trzech sezonów. Od początku
do końca. Zaproszenia do spektakli
gościnnych to cudowne wyróżnienia.
Spektakle własne cieszą najbardziej
- niczym własne, ukochane i dopieszczane dzieci. A Publiczność wychodzi
zachwycona... I nawet nierzadkie inwestycje z własnej kieszenie niezbędne w celu dopięcia czegoś na ostatni
guzik - nie bolą aż tak dotkliwie...
Jesień 2006 roku. Przede mną kolejne wyzwanie. Jedno z największych. Aktorski Eksternistyczny Egzamin Dramatyczny. To coś, o czym
jeszcze niedawno nawet nie śmiałam marzyć. Dopadają mnie nowe
fascynacje reżyserskie i aktorskie.
Totalny amok, choć praca kolosalna.
Niewyobrażalnie kolosalna. Na trzy
miesiące odkładam na bok zupełnie
wszystko. Przestaję istnieć dla świata. Cudowni (jak się okazuje) przyjaciele cierpliwie znoszą moje fochy i
wybuchy. Godzinami szlifują ze mną
role. Kasiu, Jarku i Kowalu – dziękuję! Przerażający dzień egzaminu. I…
wielki tryumf! Warto być wytrwałym!
Warto było walczyć! Warto harować.
Dla tej euforycznej chwili radości.
Naprawdę warto!!!!
Siedzę w osobowym pociągu relacji
Rybnik- Katowice. Wracam z udanego
recitalu. Czuję się szczęśliwa. Każdego dnia jest mi dane spełniać swoje
marzenia. Z pokorą ale i smakiem zajadam nie zawsze słodziutkie rajskie
jabłuszka, które przynosi mi artystyczna codzienność. Zrywam je z olbrzymią wiarą w to, że któregoś dnia
te właśnie jabłuszka staną się wielkimi, soczystymi i dojrzałymi owocami
pięknego drzewa Artystycznej Nirwany… I jestem pewna, że Dzień Ten
zbliża się wielkimi krokami…
Margita Ślizowska

13

Piotr Kopka

WSTĘP DO CIECHOWSKIEGO
Teraz nie można tylko grać. Trzeba również myśleć.1 Deklarację taką wygłosili muzycy Republiki na samym początku działalności artystycznej w 1982 roku, zapowiadając zerwanie z czysto rozrywkowym charakterem polskiej muzyki
popularnej.
Grzegorz Ciechowski – lider zespołu, wokalista, pianista, flecista i autor wszystkich tekstów – przez cały
okres działalności grupy i w trakcie
kariery solowej udzielał w wywiadach niezliczonych wypowiedzi akcentujących świadomość intelektualnej wagi wykorzystywanego przez
siebie medium rockowego, niedocenianego w kręgach odbiorców i teoretyków sztuki elitarnej. Zwracał
uwagę przede wszystkim na istotne
treści zawarte w tekstach, których
forma zdradza wysoką świadomość
literacką autora, co na początku lat
osiemdziesiątych stanowiło ewenement na kształtującej się dopiero
scenie rockowej. W naszym przy-

padku rock oznacza więc republikańską formułę wolnego wyboru
myślowej akceptacji naszych tekstów i emocjonalnej zgody na naszą
muzykę2 – podobne wypowiedzi z
jednej strony wywoływały u wielu
odbiorców wrażenie nieuzasadnionego snobizmu gwiazdy muzyki pop,
z drugiej jednak stanowią przykład
świadomej wypowiedzi programowej. (...) Chodzi o stworzenie pewnej koncepcji całościowej, metaforycznej, która zmuszałaby ludzi do
refleksji, która ingerowałaby w ich
wnętrze, prowokując nowe sytuacje
i struktury myślowe. Nie wyobrażam sobie grania muzyki rockowej
w oderwaniu od wszystkiego, co
dzieje się w nowoczesnej sztuce czy
literaturze, od tego, co dzieje się w
ludzkich mózgach.3 Nową sytuacją
w kulturze popularnej jest zatem
próba stworzenia muzyki całkowicie
zgodnej z zapowiadanym przez siebie programem, zakładającym pobudzenie intelektualne i estetyczne
publiczności (nota bene dopiero się
w Polsce kształtującej) oraz korespondencje między różnorodnymi
sztukami, przede wszystkim literaturą piękną i muzyką rockową – zatem „niską”, określaną przez wielu

krytyków mianem „młodzieżowej”,
co automatycznie implikuje przymiotnik „niedojrzałej”.
Wyjątkowe znaczenie Republiki na
polskiej scenie rockowej jest konsekwencją wysokiej świadomości literackiej Ciechowskiego jako autora
tekstów, co zaowocowało wieloma
przykładami znakomitej gry intertekstualnej z dziełami światowej
literatury pięknej. Najważniejszym
osiągnięciem artystycznym Ciechowskiego wydaje się płyta Nowe
sytuacje, odpowiedź na Rok 1984
Orwella, której teksty tworzą cykl
o znaczeniu całościowym, metaforyzujący polską rzeczywistość w
duchu literackiego pierwowzoru.
Kolejne płyty również zawierały
utwory podejmujące dialog z literaturą – przede wszystkim z Franzem
Kafką, Brunonem Schulzem i Kurtem Vonnegutem. Dialogowość jako
fundament twórczości Ciechowskiego w połączeniu z elementami groteski w przedstawianiu świata oraz
zabiegami literackimi, polegającymi
na redukcji środków językowych w
celu odzwierciedlenia niedoskonałości rzeczywistości – świadczą o wysokiej wartości artystycznej utworów
Republiki,
konstytuujących
nowe sytuacje w polskiej kulturze
popularnej.
Dotarcie do istoty przedstawionej przez Ciechowskiego i Repub-
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likę propozycji artystycznej wbrew
pozorom („to tylko rock - muzyka
lekka, łatwa i przyjemna”) nie jest
proste. Komplikacje są wynikiem
wielokodowości rocka jako medium
i wynikających z niej konsekwencji
– niejednoznaczności interpretacji,
wymagającej kompetentnego rozszyfrowania każdej z warstw przekazu artystycznego, co nie doczekało się jeszcze akademickiej realizacji. Przedmiotem uniwersyteckich
analiz był dotychczas kontrowersyjny status piosenki jako konstrukcji
wykorzystującej języki przynależne
do odmiennych sztuk, a nie próby
stworzenia metod opisu pozwalających na przedstawienie całościowej
interpretacji przekazu rockowego. Wydany jakiś czas temu zbiór
Między duszą a ciałem wydaje się
próbą zarysowania problematyki,
zaproszeniem do dyskusji, nie przynoszącym jednak satysfakcjonujących propozycji metodologicznych.4
Za podstawę rozważań uznać można tezę Marcina Rychlewskiego,
iż piosenka komunikuje odbiorcy
znaczenia za pomocą elementów:
muzyczno-dźwiękowego,
słownotekstowego, ikoniczno-okładkowego oraz ikoniczno-scenicznego.5
Łatwo jednak zauważyć, iż wywód
uwzględniający idealną postać opisu
twórczości rockowej musiałby przybrać postać analizy nie tylko zawartości utworów, lecz także koncertu,
teledysków, image’u muzyków itp.,
co przerasta ramy interpretacji filologicznej.6 Pozostaje zatem odwołać
się do tradycyjnych metod stosowanych do opisu komunikatu słownomuzycznego, które również charakteryzują się niedoskonałością.
Podstawowym założeniem interpretacyjnym
wykorzystywanym
przez polonistykę jest teza, że
piosenka jest przekazem wielokodowym, co oznacza, iż utwór wykorzystuje najczęściej kilka systemów komunikacyjnych.7 Piosenka
konstruowana jest za pomocą kodu
słownego i muzycznego, których
semantyczna korelacja (...) polega
na starciu się obu wypowiedzi, ewokującym znaczenia.8 Odczytywanie
kodu muzycznego polega na roz-

poznawaniu relacji między znakami
(kontrastu, napięcia, rozluźnienia,
spadania, narastania, upodobnienia), które są w muzyce nacechowane semantycznie.9 Interpretacja
kodu słownego polega na operacji
identycznej jak czytanie literatury, gdyż warstwa słowna piosenki
jest to tekst podległy artystycznej
nadorganizacji językowej, krótko
mówiąc – tekst literacki.10 Do podobnych wniosków doszedł Edward
Balcerzan, rozważający status piosenki z perspektywy poetyki odbioru. Piosenkę i poezję tworzą cztery
światy znaków: język poezji, język
piosenki, język obyczajów percepcyjnych odbiorców poezji oraz język
obyczajów percepcyjnych odbiorców piosenki.11 Język poezji i jej odbiór są mało popularne, natomiast
powszechne jest słuchanie piosenek
– jednakże te cztery języki próbują szukać miejsc wspólnych, rodzi
się poczucie pokrewieństwa między
nimi, a projekcja odbioru piosenki
i dzieła literackiego staje się identyczna.12 Wynika stąd, iż warstwę
słowną piosenki można opisywać w
sposób analogiczny do interpretacji
poezji. Problem stanowi wiarygodny opis starcia się obu wypowiedzi –
słowa i muzyki – ewokującego znaczenia, gdyż wymagałby on użycia
kompetencji nie tylko filologicznych,
lecz także muzykologicznych, a takich prób w literaturze przedmiotu
brak.13 Stąd interpretacja skupiająca się niemal wyłącznie na warstwie
słownej, zawierająca informacje o
muzyce tylko w wypadkach, gdy
jest to konieczne, jest z pewnością opisem niedoskonałym, jednak

przy istniejącym stanie badań jedynym możliwym do zrealizowania
w związku z brakiem odpowiednich
narzędzi.
Należy w skrócie zasygnalizować
najważniejsze elementy warstwy
muzycznej piosenek Republiki, by
przejść do szczegółowej interpretacji tekstów Grzegorza Ciechowskiego ze świadomością realizowanej
przez grupę stylistyki. Republika
była najbardziej reprezentatywnym
przedstawicielem nurtu nowej fali
(new wave) w Polsce, pozostając
pod wpływem twórczości grup Television, Magazine, XTC, Talking
Heads, Pere Ubu. Nowa fala była
konsekwencją wzbogacenia stylistyki punk rockowej o elementy
innych nurtów muzycznych (np.
zakwestionowanego przez punk
rocka progresywnego, glam rocka,
psychodelii). W przypadku Republiki istotą warstwy muzycznej jest
oszczędność środków wyrazu, redukcja melodii i partii solowych na
rzecz rytmu i brzmienia instrumentów wytwarzającego nastrój monotonii, chłodu i poczucia obcości. Na
zasadzie kontrapunktu funkcjonuje
flet Ciechowskiego, przypominający
brzmieniem i sposobem użycia partie Iana Andersona z progresywnej
grupy Jethro Tull, która największe
sukcesy artystyczne odnosiła na
początku lat siedemdziesiątych (obłożonej anatemą przez publiczność
punkowo-nowofalową). Warto zaznaczyć, iż nowa fala jest stylistyką, która automatycznie implikuje
wpisane w nią przez czołowe grupy
zachodnie treści: kryzys cywilizacji,
zagubienie i samotność człowieka
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w wielkim mieście, dehumanizacja,
industrializacja społeczeństw, alienacja jednostki w wyniku mechanizacji życia. W tekstach Grzegorza
Ciechowskiego tematyka poruszana
przez The Stranglers, Pere Ubu i
Talking Heads jest rozwijana dzięki
grom intertekstualnym z dziełami
literackimi, zwłaszcza z Orwellem i
Vonnegutem.
Wyraźnie należy zaznaczyć, iż
szczątkowa próba zarysowania charakterystyki nowej fali jest usiłowaniem uporządkowania materiału
dającego się gromadzić wyłącznie w
sposób chaotyczny i zawierającego
mnóstwo błędów. Wydany w latach
osiemdziesiątych słownik muzyki
rozrywkowej mylił nową falę z punk
rockiem.14 Rozprawa Strinatiego dotycząca kultury popularnej zawiera zaskakującą informację, iż grupa Talking Heads zaliczana jest do
nurtu art rocka.15 Natomiast z wielu
względów interesujący, choć radykalny politycznie i aksjologicznie,
zbiór esejów Chrisa Cutlera zawiera
treści charakteryzujące nurt głównie
z perspektywy rynku muzycznego,
przy okazji objaśniające opozycję art
rock – nowa fala i punk rock, które
były odpowiedzią na przytłaczającą
i zatrważającą skalę komercjalizmu,
gigantomanii i spektakularności,
jaka charakteryzowała muzykę rockową w połowie lat 70.16
Najodpowiedniejszym założeniem
wydaje się teza o adekwatności
warstwy muzycznej, tekstowej i
ikonicznej, gdyż zasadą organizującą użycie każdego z kodów jest
programowa oszczędność języka,
co w dalszej części wywodu (w odcinkach zamieszczanego na łamach
„Piosenki”) okaże się podstawą
poetyki Grzegorza Ciechowskiego
implikującą znaczenia stanowiące o
istocie twórczości Republiki i Obywatela G. C. Pobieżna charakterystyka warstwy muzycznej będzie
pogłębiana w kolejnych tekstach w
związku ze zmianami w stylistyce
istotnymi dla znaczenia utworów.
Omówienie szczegółowe twórczości
Ciechowskiego jest możliwe dzięki
tradycyjnym metodom filologicznym, a zatem poprzez interpretację

tury – zwłaszcza kultury wysokiej
- w obrębie muzyki rockowej oraz
wypracowaniu własnego, autonomicznego języka artystycznego, nie
ustępującego pod względem estetyki
i komunikatywności kodom
wykorzystywanym przez kulturę
elitarną.
Piotr Kopka

wynikającą z analizy języka. Warto
pamiętać, iż akt interpretacji uruchamia kontekst macierzysty17, którym w przypadku wczesnych utworów Republiki jest polska rzeczywistość w okresie stanu wojennego.
Jednocześnie Ciechowski stronił
od tworzenia utworów jednoznacznych, o doraźnej wymowie, zacierał wszelkie aluzje do polskiej rzeczywistości, dążąc do maksymalnej
uniwersalizacji utworów, stąd kontekst macierzysty nie zawsze będzie zaznaczany, choć w twórczości
lat 1982 – 1985 jest permanentnie
obecny. Dalsza część wywodu będzie opierała się w większości na
metodach wypracowanych przez
filologię (analiza i interpretacja, intertekstualność), które jednak nie
zawsze są wystarczające dla rzetelnego opisywania występujących
w twórczości Republiki problemów,
stąd niezbędne okazuje się wzbogacenie opisu o kategorie zaczerpnięte z innych dziedzin wiedzy (np.
minimalizm).
Szczegółowa analiza twórczości
może zostać dokonana dopiero po
charakterystyce mateforyzacji rzeczywistości we wczesnym okresie
twórczości Republiki, co decyduje
o poetyce i poruszanej przez Ciechowskiego tematyce. Stąd należy
rozpocząć od rozpatrzenia intertekstualnej gry z Orwellem na debiutanckiej płycie zespołu oraz omówienia innych nawiązań do literatury
pięknej. Nowe sytuacje w polskiej
kulturze popularnej wykształcone
przez Republikę i Obywatela G. C.
polegają przede wszystkim na korespondencji z innymi tekstami kul-

Przypisy:
1. cyt. za: W. Królikowski: Polski rock.
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3. tamże, s. 101.
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Krzysztof Gozdowski

„Ermitaż osmotrien, zamieczanij niet”,
albo o sposobach obecności rosyjskich bardów
w świadomości polskiego odbiorcy
Pisał kiedyś nieśmiertelny Wieniczka: W Rosji dlaczegoś nikt
nie zna przyczyny śmierci Puszkina, natomiast sekret oczyszczania politury znają wszyscy. Adaptując tę błyskotliwą socjologiczną diagnozę dla potrzeb niniejszego artykułu należałoby
stwierdzić: W Polsce dlaczegoś nikt nie zna wiersza Siemiona Gudzenki „Pieried atakoj”, natomiast pikantne szczegóły
z pożycia małżeńskiego „Tiuremszczika” - autora „Ochoty na
wołkow” z Mariną Vlady znają wszyscy.
I w tej parafrazie zawiera się w zasadzie prawie wszystko, co można
byłoby napisać o obecności rosyjskich bardów w świadomości polskiego odbiorcy. Niezwykle rzadko
bowiem się zdarzało, by znajomości
tekstów i autorskich wykonań utworów owego „żanru” towarzyszyła
wiedza o tych obszarach kultury rosyjskiej, do których odwoływali się w
swych pieśniach jej twórcy.
Powyższa konstatacja dotyczy
wszystkich trzech obiegów, w jakich
funkcjonowały w Polsce drugiej połowy XX wieku dokonania przedstawicieli awtorskoj samodiejatielnoj
piesni. Nasze rozważania wypadałby
rozpocząć od nazwania każdego z
tych obiegów, by później przyjrzeć
się im bliżej. Najwięcej miejsca zamierzam poświęcić pierwszemu z
wyszczególnionych obiegów, gdyż
jest to, w moim przekonaniu, zjawisko praktycznie nieznane dotąd rosyjskiemu odbiorcy.
1. Obieg nieformalny – w zasadzie
nieobecny w jakichkolwiek oficjalnych
mediach. Jego emisariusze wywodzili
się dwóch środowisk: z osób, które

na mocy amnestii powróciły do Polski
z zesłania bądź z łagrów oraz z Polaków, którzy w latach pięćdziesiątych,
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
studiowali na radzieckich uczelniach,
albo przebywali w ZSRR wykonując
swe obowiązki zawodowe. Zachowane przez nich w pamięci lub też – w
późniejszym okresie – przywiezione
nielegalnie do Polski magnetizdatowe wydania łagiernoj i awtorskoj
piesni wywarły niebagatelny wpływ
na kształtowanie się estetycznych (a
także – etycznych) wyborów twórców
i uczestników szeroko rozumianej, nigdy w Polsce do końca nieokiełznanej
przez państwo, kultury studenckiej
i młodzieżowej, w której mieściły się
zarówno pieśń harcerska, studencki
kabaret i nurt tak zwanej piosenki turystycznej. Obieg nieformalny
obejmuje również powstałe w polskim niezależnym obiegu publikacje
tekstów oryginalnych i tłumaczeń
utworów rosyjskich bardów i takież
wydawnictwa fonograficzne.
Należy zauważyć, ze właśnie w tym
obiegu fascynacja rosyjską pieśnią
autorską w największym stopniu wy-

nikała z pobudek estetycznych, a nie
z chęci pogoni za sensacją, plotką
czy modą.
2. Obieg popularny – pod tym
pojęciem rozumiem wszelką „oficjalną” obecność awtorskoj piesni w
państwowych mediach: artykuły prasowe poświęcone życiu i twórczości
poszczególnych bardów, publikacje
tekstów i tłumaczeń, edycje płyt
gramofonowych i kaset magnetofonowych z tymi utworami, audycje
radiowe i telewizyjne transmisje recitali rosyjskich i polskich wykonawców, a nawet publikacje książkowe
typu Przerwany lot Mariny Vlady czy
wspomnienia o Wysockim autorstwa
polskiego aktora Daniela Olbrychskiego. Twórczość rosyjskich bardów
funkcjonuje w tym obiegu, z nielicznymi wyjątkami, na takiej samej zasadzie, jak produkty pop-kultury.
3. Obieg naukowy – najbardziej
hermetyczny, obejmujący niewielki
krąg osób, którym - z rac ji swych
rusycystycznych,
literaturoznawczych i socjologicznych zainteresowań (i profesji) - zdarza się poświęcać część swej praktyki badawczej
na omawianie różnorakich aspektów
rosyjskiej awtorskoj piesni. Charakter i zakres tych badań również
w dużej mierze podlegał i podlega
przeróżnym koniunkturom politycznym i artystycznym.
***
Na grobie przyjaciela – ani jednej
łzy.
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Nie ma lepszych ludzi niż kołymskie psy...
Z powieści Jerzego Jochimka Psy
kołymskie
Rytm i skalę „polskich powrotów
do ojczyzny” z łagrów i miejsc zesłania regulowały w drugiej połowie lat
czterdziestych i w latach pięćdziesiątych minionego stulecia kolejne,
ogłaszane przez radziecką władzę
amnestie. Powracających „stamtąd” do Polski ludzi oczekiwała rzeczywistość jakże odmienna od tej,
jaką zachowali w pamięci.. Zabrani z
walczącego o wolność kraju wracali
do skolonizowanej ojczyzny. Paradoksalnie – w odnalezieniu swojego
miejsca w „nowej” Polsce, pomogły
im nawyki i odruchy nabyte „na nieludzkiej Ziemi”, jak określił stalinowską rzeczywistość Józef Czapski w
tytule jednej ze swoich książek. Bo
też – i t a m, i t u - nie był to świat,
w którym można było sobie pozwolić
na jedność myśli, słów i czynów. Nawet wobec najbliższych. I tu, i tam
władza zdawała się na każdym kroku
przypominać niepokornym złowieszczą sentencję: Kto nie był, tot budiet, kto był, tot nie zabudiet.
Niektórzy z powracających ośmielali się jednak dzielić swą pamięcią
z najbliższymi. I były w niej nie tylko obrazy koszmaru, przerażenia,
świadomości własnego upodlenia i
uprzedmiotowienia. W owych wspomnieniach przytrafiały się również
elementy fascynacji pięknem rosyjskiej przyrody, ludźmi, elementami
kultury i folkloru. W tym także – łagierną i błatną piesnią. Oczywiście,
fascynacja ta mieszała się z lękiem,
a nawet z nienawiścią:
- Wiesz, dlaczego nienawidzę tych
rosyjskich pieśni?
- Nienawidzisz?
- One pozwalają ludziom żyć tam,
gdzie to jest niemożliwe, gdzie trzeba
się buntować, rwać, szarpać! – Sjemon
stracił swój zwykły spokój. Trząsł się.
- Sądząc po tobie dochodzę do odmiennych wniosków, mnie się wydawało, że są buntownicze.
- Były. Długo były. A teraz są piorunochronem. Za to nienawidzę...
Choć przytoczoną w powieści pol-

skiego pisarza Jerzego Jochimka gwałtowną krytykę pieśni Jak wiał bradiaga z Sachalinu i Po dzikich stepach za
Bajkałem wypowiada akurat jej rosyjski bohater, to daje się zauważyć, że
autor, konstruując tę postać, włożył
w jej wypowiedzi sporo spostrzeżeń i
sądów wyniesionych z własnego pobytu w łagrowym świecie.
Dlaczego o tym wszystkim piszę?
Otóż dlatego, że owa, wyartykułowana i przekazana dzieciom przez
byłych polskich więźniów Gułagu
fascynacja rosyjską łagierną i błatną piesnią przyniesie plon już za
niewiele lat. Kiedy w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zaczną napływać do Polski przemycane
magnetizdatowe kasety z nagraniami najwybitniejszych przedstawicieli awtorskoj samodiejatielnoj piesni,
wielu młodych ludzi będzie już merytorycznie przygotowanych do jej
odbioru. I przyjmie te pieśni – z fascynacją. Bo przecież odnajdzie w
nich tę samą składnię, tę samą, pełną niekiedy kolokwializmów frazę, co
w „przemyconych w pamięci” pieśniach swoich rodziców.
Wspomniałem już , że kulturalny ruch młodzieżowy i studencki w
Polsce, podobnie jak działo się to w
Związku Radzieckim, nigdy nie dał się
– mimo usilnych starań Wychowawców Narodu – do końca okiełznać.
I podobnie jak w ZSRR, ceną za tą
niezależność była jego nieobecność
w oficjalnych środkach masowego
przekazu. Jedną z najbardziej popularnych form aktywności młodych ludzi pozostawał zawsze masowy ruch
turystyczny. Urządzanym pod patronatem oficjalnych, „namaszczonych
przez władzę” organizacji harcerskich i studenckich rajdom, zjazdom,
obozom wędrownym i innym formom pieszej wędrówki zawsze towarzyszyła piosenka. Należy zauważyć,
ze rzadko kiedy repertuaru do tego
śpiewania dostarczały
wydawane
w ogromnych nakładach tak zwane
„śpiewniki pieśni masowej”. I wcale
nie oznaczało to, by wśród młodych
ludzi szerzyły się powszechnie jakieś
buntownicze, nieprawomyślne idee.
Istotę zjawiska celnie określił w prywatnej korespondencji z piszącym te

słowa jeden z uczestników tego ruchu w latach sześćdziesiątych:
Tu po prostu chodziło o a k o m u
n i s t y c z n e spotkania w górach i
nie tylko w górach.
Wspólne wędrowanie w scenerii
wolnej od propagandowych haseł nie
tylko rozwijało wrażliwość na piękno
przyrody i odczucie ponadpolitycznej wspólnoty. Rodziło także potrzebę szczerej rozmowy. Piosenka była
właśnie jedną z form takiej rozmowy.
Tym bardziej, że od lat sześćdziesiątych daje się zaobserwować rosnąca popularność poezji śpiewanej i
piosenki autorskiej, nie tylko rodzimego pochodzenia. Utwory między
innymi Boba Dylana, Jacques’a Brela, Joan Baez, George’a Brassensa,
Leonarda Cohena, Petera Seegersa i
Woody’ego Guthrie mieli w swoim repertuarze liczni polscy wykonawcy.
Żonglerami nazywano w średniowiecznej Francji wędrownych śpiewaków, którzy przemierzając kraj
od zamku do zamku i od miasta do
miasta, występowali w nich prezentując najznamienitsze, najczęściej
nie swoje, dokonania pieśniarskie
swoich czasów. Jako przedstawiciele
tak zwanej średniowiecznej jednogłosowej pieśni świeckiej byli uważani za „gorszych braci” nadwornych
pieśniarzy – trubadurów, truwerów,
minstreli, minnesingerów i
meistersingerów. Ich repertuar daleki
bywał też od politycznej i religijnej
poprawności nadwornych bardów
średniowiecza. Z tego też powodu
często spotykały ich nieprzyjemności ze strony możnowładców. Byli za
to ulubieńcami tłumów. Jak się wydaje, właśnie miano współczesnych
żonglerów idealnie pasuje na określenie niezliczonej ilości pieśniarzy,
funkcjonujących w omawianym powyżej środowisku wędrujących młodych ludzi. Najczęściej występowali
nie ze swoim repertuarem, ale to oni
właśnie decydowali o rankingach popularności tej czy innej pieśni śpiewanej przy akompaniamencie gitary, tego a nie innego barda-autora.
W ich prezentacjach ważne miejsce
zajmowała pieśń rosyjska: błatnaja,
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łagiernaja i właśnie – awtorskaja!
Mimo że śpiewana w „ideologicznym”
języku, którego nauka była przecież
w Polsce zarówno obowiązkowa, jak
i powszechnie ignorowana, odbierano ją ze zrozumieniem i z sympatią,
jako część w ł a s n e g o świata. Bo
świat proponowany przez rosyjskich
bardów odwoływał się do systemu
wartości, estetyki i takiego sposobu doboru argumentów w obronie
swych przekonań, z jakimi walczyła
przecież oficjalna, zadekretowana
przez władzę „etyka i estetyka”.
Bo przecież, rosyjska „pieśń autorska” zrodziła się na przełomie lat
czterdziestych i pięćdziesiątych minionego stulecia jako wyraz buntu
przeciw kulturze oficjalnej, ujętej w
produkowane „na taśmie” szablony
nowomowy, pielęgnowanej przy okazji niezliczonej ilości świeckich świąt i
akademii ku czci, konkursów i festiwali i rozpowszechnianej przez wszystkie środki przekazu, z ryczącymi na
rogach ulic „kołchoźnikami” włącznie.
Twierdzenie, że od początku była to
twórczość polityczna, jest prawdziwe
tylko o tyle, o ile w kraju takim jak
Związek Radziecki nawet wypowiedziana na własną rękę i na własną
odpowiedzialność prognoza pogody
na najbliższy dzień, była aktem nieposłuszeństwa wobec państwa.
Jakie były te pierwsze, poznane i
śpiewane przez polskich żonglerów
pieśni rosyjskich bardów?
Czyjego autorstwa?
Za odpowiedź niech posłuży zarchiwizowany przez autora tego tekstu e-mail otrzymany od jednego ze
studiujących w Krakowie w drugiej
połowie lat sześćdziesiątych respondentów:
W 1967 r. w listopadzie, na Rajdzie Nocnym AGH [Akademia Górniczo-Hutnicza], w Gorcach, poznałem
chłopaka, z którym potem wiele razy
byłem w górach. Zamiast nocować
w Ochotnicy postanowiliśmy iść w
nocy na Turbacz choć warunki były
całkowicie zimowe. Udało się nam
namówić do tego jego dwie znajome
i poszliśmy. To co z tej drogi pamiętam, to po paru godzinach szałas,
ognisko i te dwie dziewczyny (repatriantki z 1957), wspaniale śpiewają-

ce rosyjskie (radzieckie?) piosenki.
Na Turbacz dotarliśmy ok. godz. 4oo
i zainstalowaliśmy się w kotłowni.
Rankiem zawitał tam niejaki Alek,
człowiek obdarzony wyjątkowo czystym i silnym głosem i w tej kotłowni
zaśpiewał nam „Сапоги” i „Не верите
пехоте”. To był szok. Takich tekstów
wcześniej nie słyszałem. Nazwisko
Okudżawy pojawiło się później, być
może dopiero z pojawieniem się jego
polskiej płyty.
W 1968 roku byłem już po studenckim tatrzańskim kursie przewodnickim. W lipcu byłem w bazie studenckiej w Krynicy, kiedy przyszła tam
„Sztamajza”, grupa pieśniarzy i gitarzystów pod wodzą Piotra Warcholaka i Lilki Sobok, wyjątkowo dobrze
śpiewająca i sympatyczna. Przynieśli
ze sobą piosenki „Зараза” i co ważniejsze „Нарва” (o tym że to Galicza
dowiedziałem się niedawno) . Po kilku dniach poszli dalej, ale umówiłem
się z nimi na później w Zagórzu. W
Zagórzu w bazie był adapter i płyta
45 obrotów/min., a na niej cztery
piosenki o górach. Autor - jakiś Wysockij. To był następny szok, może
większy niż z Okudżawą, bo piosenek o wojnie znałem niemało, a porządnych piosenek o górach, szczególnie o wspinaniu, u nas chyba nie
było. Te piosenki z filmu „Вертикаль”
do dziś uważam za najlepsze piosenki Wysockiego.
Rok 1968 to już był ruch w interesie. Studenci jeździli na „стройки”
i przywozili piosenki. Tak trafiły do
nas piosenki Gorodnickiego, Kukina,
Wizbora, Wysockiego i innych z tym,
że autorów nie znaliśmy i nawet nas
to nie interesowało czyje to piosenki.
Na przykład u wspomnianego Alka
usłyszałem „Товарищ Сталин”, już
z magnetofonu szpulowego, w wykonaniu Wysockiego (o autorstwie
Aleszkowskiego dowiedziałem się dopiero parę lat temu). To przewożenie
piosenek przez granicę w pamięci i
taki też sposób dalszego ich przekazywania miały tę wadę, że zniekształcano i melodię, i słowa. Przywożono zarówno piosenki autorskie
jak i ludowe czy wojenne. Nam nie
sprawiało to różnicy - jeśli melodia
była dobra, to się śpiewało. Usiłowa-

łem poprawiać błędy, ale na poprawność nie zwracano wielkiej uwagi.
W roku 1975 dostałem w Paryżu
płytę Okudżawy, chyba jego pierwszy longplay, nagrany podczas jego
wizyty tam (o ile wiem, do tego czasu nie miał swojej płyty w Rosji, a
na polskiej płycie śpiewał tylko jedną
piosenkę). Jego wykonanie tak mną
wstrząsnęło, że nie miałem już odwagi śpiewać jego piosenek.
Relacja Witolda Roztworowskiego
(jedna z kilkudziesięciu pozostających w moim domowym archiwum)
wymaga oczywiście pewnego uzupełnienia. Informuje ona o swoistym
fenomenie kulturowym, współtworzonym przez wielotysięczną rzeszę
polskich licealistów i studentów w
latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego
stulecia. Technicznym i organizacyjnym zapleczem dla tego ruchu była
rozbudowująca się wciąż sieć górskich schronisk, baz studenckich i
stanic harcerskich, pomieszczeń klubów studenckich i młodzieżowych,
burs i domów akademickich. Od drugiej połowy lat sześćdziesiątych tym
„turystycznym”
przedsięwzięciom
zaczęły towarzyszyć przeglądy i festiwale tzw. „piosenki turystycznej”,
posiadające charakter wielodniowych, najczęściej plenerowych, cykli
koncertów, wśród których oprócz
programu „oficjalnego”, opatrzonego
odgórnym „imprimatur” władz, „działa się” olbrzymia ilość przedsięwzięć
nieformalnych. Były to również miejsca wymiany informacji i repertuaru
żonglerów i twórców polskiej piosenki autorskiej – nazwa jednego z
tych przeglądów „Ogólnopolska Giełda Piosenki Turystycznej” (pierwsza
„Giełda” odbyła się w roku 1968 w
Szklarskiej Porębie, a samo przedsięwzięcie funkcjonuje do dzisiaj w
tym samym miejscu) trafnie oddaje
jego charakter.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze
jeden, istotny w relacji Roztworowskiego szczegół – otóż dla zafascynowanych rosyjska pieśnią autorską żonglerów i ich słuchaczy nie
było istotne nazwisko czy biografia
jej twórców! Dla młodych Polaków
podstawowym kryterium akcepta-
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cji owego repertuaru była autentyczność i wiarygodność przekazu,
zarówno
warstwy słownej, jak i
gitarowego akompaniamentu. Również w relacjach artystów, którzy w
późniejszym okresie zafunkcjonowali jako mistrzowie własnej, polskiej
odmiany piosenki autorskiej, powtarzają się niczym mantra, słowa o
anonimowych „ludziach z taśmy”,
których dokonania wywarły olbrzymi wpływ na ukształtowanie się ich
własnego, autorskiego emploi. Mówili o tym między innymi Jacek Kaczmarski, Jan Krzysztof Kelus, Piotr Bakal, Wacław Juszczyszyn i Wojciech
Bellon. W popularnej swojego czasu
piosence zespołu „Wolna Grupa Bukowina” pod tytułem Majster Bieda
bez trudu można odnaleźć inspirację
Bułatowym Majstrem Griszą.
W miarę precyzyjne wyszczególnienie słuchanego i wykonywanego w obiegu nieformalnym w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
repertuaru rosyjskich bardów jest
już dzisiaj praktycznie niemożliwe.
„Działo się” to wszystko przecież na
marginesie oficjalnej historii Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej (zwanej najczęściej pogardliwie peerelem), której nadworni historiografowie i badacze pisali przecież o „formowaniu się
wśród młodzieży postaw dojrzałego
społeczeństwa socjalistycznego” i w
którym druga zwrotka oficjalnego
hymnu harcerskiego była w gruncie
rzeczy wiernopoddańczą deklaracją
lojalności wobec Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Uczestnicy
omawianych wydarzeń również nieszczególnie zadbali o ich opisanie.
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych część młodych artystów włączyła się czynnie w działania demokratycznej opozycji. Wtedy też, na
szerszą skalę, zaistniały w obiegu
nieformalnym wykonywane przez
polskich bardów tłumaczenia utworów ich rosyjskich mistrzów, a właściwie – jednego tylko Mistrza. Był
nim oczywiście Włodzimierz Wysocki. Zdecydowana większość tych
tłumaczeń obciążona była jednak
„grzechem pierworodnym” nadmiernego, nieobecnego w tekstach „barda z Taganki” upolitycznienia przeka-

zu. Szczególnie widoczne było to w
„wysockich” parafrazach najbardziej
znanego barda tamtego okresu, Jacka Kaczmarskiego. Jego, wzorowana na Ochocie na wołkow „Obława” oraz „Nie lubię” (według Ja nie
ljubliu), jak i wiele innych, tej samej
proweniencji utworów, zniekształcają, „spłaszczają” wręcz, przesłanie
rosyjskiego artysty, sprowadzając je
do rangi doraźnych, przeładowanych
politycznymi aluzjami „pieśni walki”,
obliczonych na osiągnięcie żywiołowego aplauzu słuchaczy. W tych
utworach Kaczmarski naśladował też
manierę wykonawczą Wysockiego.
Gdzieś od połowy lat osiemdziesiątych obieg nieformalny zaczyna
powoli uwalniać się od politycznych
koniunktur. W 1985 roku podziemna
„Karta” zaprezentowała swoim czytelnikom wybór przetłumaczonych na
język polski tekstów Aleksandra Galicza, opatrzony obszernym komentarzem translatorki - Larisy Zajączkowskiej-Mitznerowej, ukrywającej się
pod pseudonimem „Maria Trzcińska”.
Ten sam, nieco rozszerzony komentarz, z jeszcze większą ilością przetłumaczonych pieśni, złożył się na
wydaną przez niezależny „Fundusz
Inicjatyw Społecznych” w Lublinie w
roku 1986 osobną publikację książkową, zatytułowaną Kocham Was,
ludzie. Nie były to jedyne inicjatywy
środowiska warszawskiej „Karty”,
mające na celu przekazanie polskiemu odbiorcy wiedzy o współczesnej
rosyjskiej kulturze niezależnej.
Również w latach osiemdziesiątych
zaistniał jako żongler, a także tłumacz i wykonawca repertuaru Włodzimierza Wysockiego, Jurija Wizbora i Jurija Kukina – Dominik Księski. Jego wykonania spotykały się
z olbrzymim uznaniem audytoriów
studenckich klubów, domów akademickich, górskich schronisk i przeglądów piosenki turystycznej. Kiedy
po wielu latach, już jako właściciel
wydawnictwa i popularnej gazety
lokalnej, zdecydował się nagrać w
warunkach studyjnych i wydać swoje „bardowskie” pieśni jako płytę CD
zatytułowaną Pojedziemy, młodszy
od niego o jedno pokolenie inny żongler i pieśniarz Apolinary Polek tak

skomentował to wydawnictwo:
W głowie ciągle mi gra „Babie lato”
w wykonaniu Dominika Księskiego.
Odkąd dostaliśmy w prezencie ślubnym wieżę, płytka nie opuszcza jej
wnętrzności. Ten człowiek naprawdę
wie co robi! Jest niesamowity w swoich interpretacjach, a tłumaczenia
są idealnie gładziutkie (w sensie: nie
słychać w ogóle, że to są tłumaczenia). Takie wyczucie w XXI wieku!
Czy w ostatniej dekadzie minionego stulecia i współcześnie funkcjonuje jeszcze obieg nieformalny?
Śmiem twierdzić, że tak, jeżeli pod
tym pojęciem będziemy rozumieli
wszelkie inicjatywy niszowe, wręcz
elitarne, organizowane bez nadmiernych starań o zaistnienie w mediach
i adresowane do odbiorców o bardzo
sprecyzowanych oczekiwaniach oraz
dużej kompetencji odbioru, jak na
przykład członkowie internetowych
forum dyskusyjnych poświęconych
twórczości Bułata Okudżawy czy
Włodzimierza Wysockiego.
***
А как первый обман - да на заре
туман.
А второй обман - закачался
пьян.
А как третий обман - он ночи черней,
он ночи черней, он войны страшней.
Pierwsze kłamstwo - myślisz: ech,
zażartował ktoś.
Drugie kłamstwo - pusty śmiech,
śmiechu nigdy dość...
A to trzecie, gdy już przejdzie przez
Twój próg
głębiej zrani Cię niż na wojnie
wróg.
Jaka jest różnica pomiędzy dwoma
przytoczonymi poniżej tekstami ?
Ano taka, że fragment utworu
Bułata Szawłowicza to poezja najwyższego lotu, której absolutnie niepotrzebne jest wsparcie muzycznego
kodu, zaś polskie tłumaczenie owego fragmentu, autorstwa Wojciecha
Młynarskiego, to obarczona wszela-
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kimi „grzechami głównymi” „piosenkowej” wypowiedzi rymowana strofa, która rację bytu uzyskuje dopiero
przy wsparciu muzycznym. Niektóre
wyrazy są w niej jedynie nic nie wnoszącymi do przekazu „wypełniaczami” i służą wyłącznie uzyskaniu tej
samej ilości sylab w poszczególnych
wersach, czy utrzymaniu rytmu.
Poza tym – niezupełnie o tym samym mówią Okudżawa i Młynarski,
a ich komunikaty adresowane są
do odbiorców o skrajnie odmiennej
wrażliwości na słowo.
W polskim obiegu oficjalnym Wojciech Młynarski uważany jest za jednego z najlepszych znawców i tłumaczy pieśni Okudżawy i Wysockiego.
Daje to wyobrażenie o jakości zdecydowanej większości polskich wersji utworów rosyjskich bardów. Jeżeli
wierzyć krytykom, o wiele lepiej „wychodzi” temu, niezwykle popularnemu
w Polsce „tekściarzowi” (autor słów do
ponad 2000 piosenek), piosenkarzowi
i artyście kabaretowemu tłumaczenie
utworów Tiuremszczika...
Jako pierwszy w obiegu oficjalnym
zaistniał Bułat Okudżawa – w roku
1967 nakładem wydawnictwa „Iskry” ukazały się Wiersze i piosenki
Bułata Okudżawy. Autorem wszystkich przekładów był Józef Waczków.
Książka zniknęła z księgarń w ciągu
kilku dni, a niewiele jej egzemplarzy przetrwało do dzisiaj, nie tylko
za sprawą miernej edytorskiej jakości. Przez wiele lat te książeczki
były w bezustannym „użyciu” – młodzi ludzie właśnie z nich przepisywali sobie teksty arbackiego Maestro. Wspomina o tym miedzy innymi
warszawski bard Piotr Bakal. Wśród
polskich tłumaczy piosenek i wierszy autora wymienić należy również
Ziemowita Fedeckiego, Agnieszkę Osiecką, Andrzeja Mandaliana i
Wiktora Woroszylskiego. Jego utwory wykonywali i wykonują nadal
popularni polscy artyści: Wojciech
Siemion, Sława Przybylska, Bohdan
Łazuka, Edmund Fetting, Krystyna Sienkiewicz, Gustaw Lutkiewicz,
Piotr Machalica, Stanisława Celińska, Zbigniew Zamachowski, Mirosław Czyżykiewicz i wielu innych.
Bułat Okudżawa wielokrotnie wystę-

pował w Polsce i miał swoją liczną,
wierna publiczność. Jak wspomina
rusycystka Anna Bednarczyk: Jakiś
czas temu przypomniano w telewizji ostatni zarejestrowany występ B.
Okudżawy w Polsce i kiedy kamera
skierowała się na widownię widać
było, że część publiczności śpiewa
razem z nim.
Od 2002 roku w Krakowie organizowany jest Międzynarodowy Festiwal im. Bułata Okudżawy. Na przykład w roku 2003 podczas koncertu
Dopóki Ziemia kręci się... na krakowskim rynku wystąpili: Vladimir Veit
(Czechy), Jennifer Boldewijn (Holandia), Larissa Gershtein (Izrael),
Shigemy Yamanouchi (Japonia), zespoły: „Crossroad”, „Erdenko Trio”,
Aleksander Domogarow, Tamara
Gverdziteli, Oleg Mytyev, Soso Pavliashvili (Rosja), Monica Anghel, Marcel Pavel (Rumunia), Suzy Boggus
(USA), Eugenio Finardi (Włochy), a
z Polski: Hanna Banaszak, Stanisława Celińska, Mirosław Czyżykiewicz,
Łada Gorpienko, Katarzyna Groniec,
Edyta Jungowska, Saba Zuzanna
Krasoczko, Mieczysław Litwiński,
Iwona Loranc, Aneta Łastik, Piotr
Machalica, Magda Umer, Zbigniew
Zamachowski, Artur Żmijewski. Koncert prowadził Piotr Bałtroczyk.
Bułat Okudżawa, Jurij Kukin i Jurij Wizbor zaistnieli również w latach
sześćdziesiątych na falach Regionalnego Radia Lublin, dzięki inwencji i przekładom autora wielu audycji kulturalnych Jerzego Księskiego.
W 1978 roku poznański Teatr Nowy
wystawił, cieszący się dużą popularnością , spektakl muzyczny Powitania, pożegnania..., na który złożyły
się piosenki Okudżawy, Wysockiego,
Klaczkina, Kukina, Dolskiego i Matwiejewej. W latach osiemdziesiątych utwory tych bardów były również prezentowane w cyklach audycji
Rozgłośni Harcerskiej Programu IV
Polskiego Radia: „Turystykon”, „Prywatna Antologia Ballady” i „Nieś muzyko słowa mądre” autorstwa Piotra
Bakala i Pawła Szeromskiego.
Jeżeli chodzi o obecność w Polsce
twórczości Włodzimierza Wysockiego, to z jednej strony wypadałoby
się zgodzić z diagnozą Anny Żebrow-

skiej, sformułowaną w 1998 roku na
łamach „Gazety Wyborczej”:
W sumie powodów do chluby mamy
sporo. Pierwszy w obozie socjalistycznym program telewizyjny oparty na
piosenkach Wysockiego przygotował
Wojciech Młynarski. Polska zainaugurowała tzw. Zmagania z Piosenką
Znaczącą, gdzie w repertuarze Wysockiego dwukrotnie zwyciężył milicjant, obecnie nadkomisarz policji
Wacław Kaleta z Rzeszowa. Jedyne
muzeum Wysockiego poza granicami Rosji powstało w Koszalinie dzięki Marlenie Zimnej. Autorką jedynej
na świecie habilitacji dotyczącej jego
twórczości jest wasza rodaczka (wyżej podpisana, do usług). A uznana
dziś sowietolożka Agnieszka Magdziak-Miszewska zaczęła swoją karierę od opisu nieistniejącej siostry
Wysockiego i jej stroju na pogrzebie:
biedna wiejska kobieta w chustce na
głowie. Naród czytał i szlochał.
Z drugiej zaś – również specjalizująca się w badaniu twórczości Wysockiego – Anna Bednarczyk napisała
w roku 2000: Z zebranych przeze
mnie materiałów wynika, że w latach
1976-1980 w naszej prasie ukazało
się dwadzieścia tłumaczeń trzynastu
piosenek autorskich W. Wysockiego.
W latach 1981-1983 opublikowano
trzydzieści siedem nowych przekładów i tylko w pięciu przypadkach
były to kolejne tłumaczenia tych samych tekstów, a w kolejnym 1984
r. ukazało się aż 35 nowych tłumaczeń, w tym 28 dotyczyło piosenek
wcześniej nietłumaczonych. Wzrosła
też liczba poświęconych rosyjskiemu
poecie publikacji prasowych. Przed
rokiem 1980 opublikowano około
dziesięciu artykułów lub wzmianek
o W. Wysockim, natomiast w latach
osiemdziesiątych około siedemdziesięciu tekstów poświęconych jego
osobie bądź twórczości. Trzeba tez
wspomnieć o licznych audycjach radiowych, programach telewizyjnych
a nawet spektaklu wystawionym
przez W. Młynarskiego.
Anna Bednarczyk łączyła ten, zaledwie kilkuletni, wzrost popularności
Wysockiego z sytuacją polityczną w
Związku Radzieckim i w Polsce. Potem było już znacznie gorzej. Jak pi-
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sze autorka ostatniego z cytowanych
artykułów: coraz mniej potencjalnych
odbiorców rozumie oryginalny język
rosyjski, a to właśnie tekst słowny,
a nie wpadająca w ucho melodyjka
stanowi o sile piosenek autorskich.
Współcześnie nawet wśród osób zdających egzamin wstępny na filologię
rosyjską zdarzają się i tacy, którzy
nie potrafią wymienić ani jednego
nazwiska przedstawiciela rosyjskiej
awtorskoj piesni...
Za najlepszych translatorów twórczości Wysockiego uchodzą Michał
Jagiełło i Jerzy Czech.
***
Manifestatio rei w poezji Aleksandra Galicza
Tytuł artykułu Hanny Kowalskiej
Jak wynika chociażby z charakteru
pierwszej, dwuczłonowej frazy przytoczonego powyżej tytułu niezwykle
ciekawego artykułu Hanny Kowalskiej, obieg naukowy jest właściwie obiegiem zamkniętym. I chyba
musi takim pozostać.
Rozczarowuje lektura hasła „bardowie”, zamieszczona w piątym,
ostatnim tomie książki Idee w Rosji.
Leksykon rosyjsko – polsko - angielski pod redakcją Andrzeja de Lazari,
wydanej w 2003 roku przez Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Rozczarowuje nie tylko utrzymana w
konwencji anegdot zawartość tekstu,
ale także przytoczona polskojęzyczna
bibliografia przedmiotowa – na osiem
wyszczególnionych pozycji siedem
pochodzi z jednej pokonferencyjnej
książki (dziwnym trafem opublikowanej przez to samo wydawnictwo, co
Leksykon), zaś ósma, nie ujmując nic
z ogromnych zasług Marleny Zimnej
w popularyzację wiedzy o Włodzimierzu Wysockim, nie jest tekstem naukowym. Wynikałoby z przywołanego Leksykonu, że najstarsza naukowa
polska publikacja o bardach została
napisana w roku 1998...
Nie było dotąd w Polsce konferencji naukowej poświęconej wyłącznie
awtorskoj piesni. Konferencja poświęcona bardom z różnych krajów,
w tym z Rosji, odbyła się tylko jeden

raz, w roku 2000
-s
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Wiktoria Siedlecka

Wpływ Włodzimierza Wysockiego
na twórczość Jack a K aczmarskiego
Kaczmarski przyznaje, że dzięki rodzicom, od bardzo wczesnych lat obcował z nagraniami rosyjskich piosenek. Nie był
to tylko Wysocki, ale także Bułat Okudżawa.
W wieku 17 lat miał Kaczmarski za
sobą już pierwsze próbki literackie i
kompozytorskie, ale miało to raczej
charakter zabawy. Sam, jako moment zasadniczy dla swojej dalszej
drogi twórczej, wskazuje rok 1974.
Wtedy w warszawskim mieszkaniu
Jerzego Hoffmana uczestniczył w
koncercie Włodzimierza Wysockiego. Był to moment, w którym odkrył,
że piosenka nie jest jedynie umiejętnością napisania tekstu i skomponowania muzyki: – Oglądając go po
raz pierwszy „na żywo”, uświadomiłem sobie, jakie wrażenie wywołuje
twarz, pełna najwyższego wysiłku i
ekspresji, kiedy artysta wydobywa
z siebie ten niezwykły głos. Pomyślałem sobie: to jest dla mnie rola,
ja chce tak samo przeżywać to, co
robię. (...) Zrozumiałem, że jest to
sposób na życie i twórczość, tzn.
traktowanie serio czegoś tak niepoważnego jak piosenka. Śpiewanie
tak, jakby się śpiewało po raz ostatni, bo to nadaje wymiar wyjątkowy
każdemu występowi. Śpiewanie o
sprawach najbardziej bolesnych, tragicznych, w zasadzie taka histeria,
ale podszyta szyderstwem, ironią.1
Młody Kaczmarski chciał upodobnić się do Wysockiego na poziomie
wykonawczym. Zdzierając gardło
próbował osiągnąć chrypę i drapieżność głosu mistrza, co było trudne

ze względu na okres mutacji, który
wtedy przechodził. Także surowy
sposób gry na gitarze i wybór pewnego emploi mają wiele wspólnego z
estetyką rosyjskiego barda.
Jednak najważniejszą sprawą było
wsłuchanie się w słowo, dostrzeżenie
jego siły, ale także sposobu opowiadania. Konsekwencją tego pierwszego zetknięcia z Wysockim było napisanie „pierwszej poważnej piosenki”,
jak określił Kaczmarski Obławę. Ta
pieśń jest jego własną wersją Polowania na wilki. Nie można mówić o
przekładzie, gdyż są to dwa różne
teksty. Wspólna jest sytuacja, wspólna atmosfera ucieczki i strachu, jednak Kaczmarski zmienia wiele szczegółów. Na przykład u Wysockiego zasadniczą pułapkę zastawiona na wilki
stanowią fladry - czerwone płachty
materiału rozwieszane nad ziemią
podczas polowania, których wilk się
boi i nie może przeskoczyć:
(...) Jak to jest – mamy kły, mamy
łapy,
czemu więc ustaliło się tak,
że wilkowi nie wolno za fladry
czemu wilk musi bać się tych
szmat? (...)
(...) Nieuczciwie gra człowiek z wilkami,
ale nigdy nie zadrży mu dłoń,

wpierw im wolność zagradza fladrami,
potem sięga spokojnie po broń.
Wilk nie może naruszać tradycji,
człowiek może, bo człowiek nie
wilk:
z mlekiem matek ssie prawdę ród
wilczy,
że przez fladry nie przedrze się
nikt! (...)2
Kaczmarski rezygnuje z użycia
motywu fladrów: – Nie mogłem, tak
jak Wysocki, posłużyć się obrazem
czerwonej szmaty nad ziemią, której wilk się boi. Jego metafora była
ważna w Związku Radzieckim, bo
chodziło o ten bezwład zaszczutych,
którzy nie są w stanie przeskoczyć
czerwonej szmaty, nawet jeśli od
tego zależy ich życie.
Natomiast w Polsce każdy przeskakiwał czerwoną szmatę, jeśli
chciał czy kiedy musiał. W Polsce
problemem były psy, czyli krewni z
tego samego pnia, którzy gotowi byli
pójść przeciwko własnemu gatunko-J
wi. MeŁ
e
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Obława! Obława! Na młode wilki
obława!
Te dzikie zapalczywe
W gęstym lesie wychowane!
Krąg śniegu wydeptany! W tym
kręgu plama krwawa!
Ciała wilcze kłami gończych psów
szarpane! (...)4
W obu pieśniach mamy postaci
prześladowców i prześladowanych.
Uzbrojeni myśliwi, ich pułapki i
groźne psy przeciw wilkom. Zarówno Wysocki, jak i Kaczmarski stają
po stronie prześladowanych, wręcz
utożsamiają się z nimi śpiewając w
pierwszej osobie – Wysocki: osaczyli mnie dziś, wyprężam się w skoku,
podmuch mi ucho osmalił;5 Kaczmarski: poczułem nagle, rzucam się w
bok, na oślep gnam. Mimo drobnych
różnic obaj opowiadają tę samą historię o wielkim niebezpieczeństwie,
strachu i ucieczce. Tak powstała
pierwsza piosenka opatrzona dopiskiem według Wysockiego.
Tę metodę twórczą stosował Kaczmarski wielokrotnie. Nigdy nie dokonywał filologicznych tłumaczeń.
Uzasadniał to kłopotem, jaki pojawia
się przy przekładzie z pokrewnych
języków oraz chęcią przefiltrowania
pomysłu czy metafory Wysockiego
przez własną wrażliwość.
Czasem bardzo dokładnie trzymał
się rosyjskiego pierwowzoru. Taka

między innymi jest piosenka Nie lubię - tekst Wysockiego nosi taki sam
tytuł - gdzie odnajdujemy wiele fraz
będących wiernym tłumaczeniem
oryginału. Także forma nawiązuje do
pierwowzoru, wiersze mają zbliżoną
budowę. Czasem rosyjska ballada
jest jedynie kanwą do snucia własnej opowieści. Ze sceny - utwór otwierający pierwszy program Mury
– wzoruje się na Pieśni przy mikrofonie Wysockiego i również opowiada o zmaganiach pieśniarza podczas
występu. Jednak artysta z piosenki
Wysockiego ma inne kłopoty niż ten
z piosenki Kaczmarskiego. U Rosjanina walczy on z nieożywioną materią: atakują go reflektory, mikrofon
staje się dziką bestią, jadowitym wężem, pistoletem, a gitara wiąże mu
dłonie:
Na oczach wszystkich, w pełnym
stoję świetle,Do dobrze znanych przystępuję
zabiegów:
Przy mikrofonie staję jak przed
świętym…
O nie, nie, dzisiaj jak przed lufą.
(…)
On, bestią jest, cieńszy od ostrza –
Słuch doskonały, słyszy najdrobniejszy fałsz,Gwiżdże on na to, że nie w formie
jestem ja,

Wystarczy bym dobrze wyśpiewywał nuty. (...)
Żarłoczny on i z chciwością pisklęcia
Z gardła wyszarpuje dźwięki,
W głowę wpakuje mi dziewięć gram
ołowiu –
Nie podniosę rąk – gitara wiąże
ręce! (...)
Melodie moje są prostsze od gam,
Lecz gdy tylko zboczę ze szczerego
tonu –
Natychmiast boleśnie policzkuje
mnie
Nieruchomy cień mikrofonu.6
Inaczej u Kaczmarskiego. W swoim utworze Ze sceny7 w ogóle nie
stosuje on podobnej animizacji.
Pieśniarzowi przeszkadzają nieprzychylni ludzie, nie przedmioty.
Tu znajdujemy artystę, dla którego występ jest sensem istnienia.
Występ jako spotkanie ze słuchaczami, jako szczera rozmowa z nimi:
Wy w ciemnościach - reflektory
chronią was Oświetlając tylko scenę, na niej
mnie! (...)
Ja tu na krótko! Kochani - pozwolicie?
Przed wami chcę naprawdę szczerze się wysilić!
To dla was chwila, dla mnie całe
życie!
Nim zniknę - niech pokrzyczę krótką chwilę!(...)
I choć nie ożywają tu złowrogo
mikrofony, reflektory ani instrumenty, jest ktoś, komu zależy na tym,
aby śpiewak zamilkł:
(...) Lecz ja - ja wiem, ta krótka
chwila długo trwa,
Ale mam tyle, drodzy, wam do powiedzenia!
Tylko przeszkadza mi ta za kurtyną
twarz
I ciągły szept, że to już koniec
przedstawienia! (...)

Włodzimierz Wysocki

Jacek Kaczmarski
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Artysta próbuje nie zwracać uwagi na przeszkody: nieprzychylnych
gości za kulisami, gwizdy, słabnący
wzmacniacz. Dopóki ma mikrofon
wierzy, że wyśpiewa do końca swoją
pieśń. Nie szczędzi sił:
(...) Ktoś mi tutaj może powie, że
już charczę,
Że już nie rozróżnia poszczególnych słów,
Ale mnie śpiewania jeszcze nie wystarczy!
Jeśli przerwę - nigdy nie zaśpiewam znów! (...)
Okazuje się jednak, że o końcu występu nie decyduje ten, kto ma mikrofon, ale ten, kto może go wyłączyć:
(...) Co się stało!? Czemu ten reflektor zgasł?
Kto wyłączył mikrofony mi?
Gdzie jesteście, kto stąd wyprowadził was?
Kto zatrzasnął między nami drzwi?!
(...)
Śpiewak zostaje sam w ciemności,
milknie, nie ma dla kogo dośpiewać
pointy utworu.
Jak w przypadku Obławy opierając
się na pomyśle Wysockiego stworzył
Kaczmarski własną opowieść o konieczności mówienia do ludzi mimo
przeszkód, o wadze spotkania z publicznością, której nie może zabraknąć, bo wtedy twórczość traci sens.
Ten utwór napisany w 1977 roku otwierał Mury - pierwszy program stworzony przez Kaczmarskiego, Gintrowskiego i Łapińskiego. Ze sceny brzmi
dziś bardzo znacząco – jak credo,
jak samookreślenie, jak drogowskaz.
Chciałabym także zwrócić uwagę na
teatralność, która pojawia w tej pieśni. Już samo miejsce nie mogłoby być
bardziej teatralne – śpiewak po prostu jest w teatrze, wychodzi na scenę, jest kurtyna, są kulisy. Oślepiają
go reflektory, nie widzi ludzi siedzących na widowni. Występ sceniczny
jest tu akcją samą w sobie. Nie wiemy, o czym artysta śpiewa. Wiemy
natomiast, jakie to dla niego ważne i
jakie napotyka przeszkody. Kaczmarski buduje napięcie, aż do punktu kul-

minacyjnego – w finale niespodziewanie gasną światła i milkną mikrofony.
Wszystko to świadczy o dużym zmyśle dramatycznym autora.8
Po śmierci Wysockiego w 1980
roku napisał Kaczmarski Epitafium
dla Włodzimierza Wysockiego. Nie
jest to pieśń biograficzna, ale głęboko symboliczna opowieść o życiu artysty w Związku Radzieckim. „Utwór
stanowi wielokodowe nawiązanie do
twórczości i postaci Wysockiego.
Jest emocjonalnym monologiem bohatera, który jak romantyczny Farys
pędzi na koniu poprzez kręgi piekielne. (...) W utworze Kaczmarskiego
kolejne kręgi piekła stanowi rzeczywistość sowiecka, społeczeństwo pozbawione wyższych celów i ideałów.
(...) Artysta, wykraczając w swym
pędzie poza tłum siedmiu kręgów, nie
podlega typowym regułom nacisku
ze strony doczesnych władz.”9 Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego
jest swoistym hołdem złożonym rosyjskiemu artyście przez młodszego barda z Polski, dla którego był
mistrzem. Za tę piosenkę otrzymał
Kaczmarski nagrodę dziennikarzy na
Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu w 1981 roku.
Wiktoria Siedlecka
Przypisy:
1. Grażyna Preder, Pożegnanie barda,
Koszalin 1995, s. 23 i 33.
2. Włodzimierz Wysocki, Obława, przekład Michał B. Jagiełło.
3. Grażyna Preder, Pożegnanie barda,
Koszalin 1995, s. 24.
4. Jacek Kaczmarski, Obława, s. 73 [w:]
Jacek Kaczmarski, A śpiewak także był
sam, Warszawa 1998.
5. Zwroty według tłumaczenia Michała
B. Jagiełły.
6. Włodzimierz Wysocki, Песня певца у
микрофона. Tekst oryginału dostępny na:
www.kulichki.com/vv/. Przytoczone tłumaczenie jest tłumaczeniem roboczym, filologicznym, dokonanym na użytek tej pracy
przez rusycystkę Jolantę Orenkiewicz.
7. Jacek Kaczmarski, Ze sceny, s. 21-22
[w:] Jacek Kaczmarski, A śpiewak także
był sam, Warszawa 1998.
8. Wrócę do tego zagadnienia w rozdziale V. W stronę teatru.
9. Krzysztof Gajda, Jacek Kaczmarski w
świecie tekstów, Poznań 2003, s. 29.

„... Zechciej słuchać:
		
za oknem zgrzyta
Masowej pieśni ton wesoły.
Smutek – proszę:
		
znika bezboleśnie.
Smutek – proszę...”
„Maestro Bezdomny”
słowa: Andrzej S.Pacuła,
muzyka: Wojciech Bellon
...Z partią nasz, młodych trud.
W przyszłość marsz,
harcerzy polskich ród! (...)
Jerzy Majka, Hymn
Związku Harcerstwa Polskiego
(zwrotka wprowadzona w roku 1977)
„Bard” to w języku rosyjskim właściwie synonim słowa „poeta”. I właśnie w tej słownikowej paraleli zaszyfrowana jest olbrzymia część wiedzy
o kształtowaniu się rosyjskiego języka artystycznego. Rytmiczność
i śpiewność pozostają dominującą
cechą zdecydowanej większości rosyjskiej poezji po dziś dzień.
Zapytani o etymologię terminu
„bard” ( we współczesnym rozumieniu – „twórca i wykonawca piosenki autorskiej, literackiej czy poetyckiej”) polscy badacze, zazwyczaj
wpadają w popłoch. Swoje uczone
i skomplikowane wywody rozpoczynają najczęściej „od Adama i Ewy”,
czyli od analizy twórczości druidów,
by następnie katować skamieniałych
ze zgrozy miłośników twórczości
Kelusa, Kleyffa, czy Kaczmarskiego
swą wiedzą o średniówce w średniowiecznej poezji trubadurów, truwerów i minnesingerów. Potem jeszcze
tylko krótka historia francuskiego i
polskiego kabaretu, amerykańskich
folkowców, anarchistów (i anarchosyndykalistów), parę anegdot z życia Boba Dylana, obowiązkowe dwa
zdania o Włodzimierzu Wysockim
i – sponiewierany do cna miłośnik
„Obławy” czy „Huśtawek”, otrzymuje wreszcie legitymację (oczywiście
po zdanym uprzednio egzaminie)
uprawniającą go do wysłuchania ulubionego utworu „swojego” barda...
Jedyne co łączy polskich i rosyjskich badaczy tego nurtu piosenki,
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Krzysztof Gozdowski

KIM SĄ polscy spadkobiercy
Tak zwanej „rosyjskiej pieśni autorskiej”?
Wstęp do próby uporządkowania.

to wspólny pogląd na jego związki z
folklorem, a więc twórczością zbiorową i anonimową, przekazującą
pewne ponadczasowe prawdy. Patrząc z tej perspektywy, byliby więc
współcześni bardowie kimś w rodzaju „strażników pamięci”.
Czy w zasygnalizowanej powyżej
sytuacji uzasadnione może być wyszukiwanie związków i współzależności pomiędzy twórczością polskich
i rosyjskich bardów drugiej połowy
dwudziestego wieku?
Jeżeli nawet tak, to jest to czynność z gatunku operacji detektywistycznej, mającej na celu wykrycie
i udokumentowanie wszystkich owoców „skoków w bok” niewiernego
małżonka nadobnej Globalnej Popkultury. Na dodatek – chodzi niemal wyłącznie o grzechy z okresu
wczesnej młodości. I – można mieć
pewność, że w wypadku zakończenia akcji sukcesem, po pozyskane
materiały nie sięgną żadne poczytne
tabloidy, dzienniki czy tygodniki.
Jedynym polskim bardem, który otwarcie i niejednokrotnie przyznawał,
że jego myślenie o symbiozie muzyki ze słowem poetyckim ukształtowała przede wszystkim twórczość
rosyjskich pieśniarzy: Wysockiego,
Okudżawy i Galicza, był Jacek Kaczmarski. Gdyby oceniać tę deklarację
wyłącznie poprzez analizę parafraz
czy tłumaczeń utworów rosyjskich
„ojców duchowych”, albo poprzez
zawarte w jego własnych piosenkach
przemyślenia i sądy o rosyjskiej

kulturze, to taki test nie wypadłby
przekonywująco. Wiedza Kaczmarskiego w tej materii była dość powierzchowna. Podobnie, jak niewiele
z Wysockim wspólnego mają tłumaczenia polskiego barda. Na szczęście
jest jeszcze jeden element, dzięki
któremu wyznanie autora „Muchy
w szklance lemoniady” odzyskuje
swą wiarygodność. Otóż jedynie Jacek Kaczmarski – na polskiej scenie
artystycznej – zastosował w swej
twórczości niepisaną tezę rosyjskich bardów, że tak zwana „pieśń
autorska” (najpopularniejsze określenie tego gatunku w Rosji) musi
być przede wszystkim – poezją
wysokiego lotu (argumentem dla
sceptyków niech pozostanie, znany
piszącemu te słowa, zamysł napisania akademickiego podręcznika do
poetyki, opartego wyłącznie o teksty Kaczmarskiego).
***
Niełatwo jest pisać o kształtowaniu się rosyjskiej pieśni autorskiej w
drugiej połowie dwudziestego wieku. Z tych samych zresztą powodów, poprzez które rodzą się problemy z opisaniem tego zjawiska w
analogicznym okresie w Polsce. Bułat Okudżawa, Włodzimierz Wysocki,
Aleksander Galicz – z jednej strony,
Jan Krzysztof Kelus, Jacek Kleyff i
Jacek Kaczmarski – z drugiej strony,
to postaci, których dorobek, w sposób niezwykle skuteczny, deformuje
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***
Choć o piosence autorskiej jako o
zjawisku historycznym, społecznym
i wymierzonym w oficjalne struktury państwowe nie wspomina Ludmiła Aleksiejewa w swej fundamentalnej książce „Istorija inakomyslia
w SSSR”,2 to jednak zastosowana
przez autorkę periodyzacja ruchu
dysydenckiego związanego z obroną praw człowieka w Rosji Sowieckiej, niemal dokładnie pokrywa się
z poszczególnymi fazami rozwoju
pieśni autorskiej w tym kraju.3 Nie
ma w tym nic dziwnego, gdyż, jak
zauważa Grigorij Płachin:
Pieśń autorska była jedną z form
obywatelskiego nieposłuszeństwa
myślącej części rosyjskiego społeczeństwa wobec komunistycznego
reżimu. Należy jednak pamiętać o
tym, że nie wszyscy bardowie byli
dysydentami, jak Galicz. Bo na
przykład twórczość Nowełły Matwiejewej czy Jurija Kukina jest zupełnie apolityczna. Ale wszystkich
twórców pieśni autorskiej łączy olbrzymi szacunek dla człowieka jako
jednostki, a także marzenia o takim
społeczeństwie, w którym respektowane są prawa człowieka i w którym wolna myśl jest normą, a nie
anomalią.4
Rosyjska „pieśń autorska” zrodziła
się na przełomie lat czterdziestych i
pięćdziesiątych minionego stulecia
jako wyraz buntu przeciw kulturze
oficjalnej, ujętej w produkowane
„na taśmie” szablony nowomowy,
pielęgnowanej przy okazji niezliczonej ilości świeckich świąt i akademii ku czci, konkursów i festiwali i
rozpowszechnianej przez wszystkie
środki przekazu, z ryczącymi na
rogach ulic „kołchoźnikami” włącznie. Twierdzenie, że od początku
była to twórczość polityczna, jest
prawdziwe tylko o tyle, o ile w kraju
takim jak Związek Radziecki nawet
wypowiedziana na własną rękę i na
własną odpowiedzialność prognoza
pogody na najbliższy dzień, była
aktem nieposłuszeństwa wobec
państwa.
Julij Kim, znany autor i wykonawca w jednej osobie, pisał o pojawieniu się pieśni autorskiej tak:

W latach pięćdziesiątych, na tle
coraz bardziej naprzykrzającego się
totalnego kłamstwa, w którym żyło
nasze społeczeństwo, zrodziło się
silne zapotrzebowanie na prawdę.
Nic więc dziwnego, że za proceder
tworzenia pieśni wzięła się dotychczasowa „publiczność”, gdyż wśród
funkcjonujących oficjalnie kompozytorów nie można było znaleźć
najmniejszego odzewu ani chęci, by
dać wyraz nowym intonacjom, które zadźwięczały w głosie naszego
pokolenia. Grafomania wykastrowała wszystkich... Tworami prawdziwie
artystycznymi można było nazywać
dopiero późniejsze pieśni. A na razie zadźwięczały, niesłyszane dotąd,
poufne i intymne, szczere intonacje,
przy tym nie tylko w pieśni, ale i w
poezji, i w teatrze.5
Prawdziwa eksplozja tej twórczości miała miejsce za czasów tak
zwanej „ottiepieli” (odwilży) i choć
impuls do rozwijania i kontynuowania swej działalności odnajdowali
młodzi pieśniarze w twórczości poprzednich pokoleń, a także w folklorze i w tak zwanym „miejskim
romansie”, trzeba podkreślić, że w
ich utworach pojawił się nowy, niespotykany dotąd ton, wynikający
z aktualnej sytuacji politycznej w
Rosji. Jak podkreśla Płachin, pieśń
autorska rodziła się w wąskim kręgu najbliższych przyjaciół i funkcjonowała nie na dużej scenie, ale
w bardzo kameralnych warunkach,
gdyż na afiszowanie się ową swoistą „niepodległą szczerością” było
jeszcze zbyt niebezpiecznie.6
Na przełomie lat pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych pojawił się nowy,
równoległy kierunek. Stworzyli go
„śpiewający poeci” – autorzy wierszy i muzyki swoich pieśni, będący jednocześnie ich wykonawcami
( niepisanym kanonem był oczywiście akompaniament gitary). W
jednym wypadku byli to profesjonalni poeci, łączący piosenkarską
twórczość z publikowaniem swoich
śpiewanych wierszy (Bułat Okudżawa, Aleksander Gorodnicki, Nowełła
Matwiejewa). W drugim – autorzy
pieśni, właśnie w tym gatunku realizujący swoje poetyckie talenty

(Jurij Wizbor, Włodzimierz Wysocki, Jurij Kukin, Jewgienij Klaczkin i
wielu innych). Pieśni takiego pochodzenia początkowo funkcjonowały
w przyjacielskich kompaniach, na
turystycznych wyprawach i w czasie ekspedycji geologicznych, były
adresowane do bardzo wąskiego
kręgu. Z czasem niektórzy autorzy
zaczęli występować z publicznymi
koncertami (choć częściej – nieoficjalnymi lub półoficjalnymi).
Jeszcze bardziej rozszerzyły ich
audytoria
zapisy
magnetofonowe, wykonane przy okazji bądź to
publicznych, bądź domowych koncertów. Wdarcie się w sowiecką
rzeczywistość magnetofonu (poświęcił mu swój utwór Aleksander
Galicz7) osłabiło monopol władzy na
rozprzestrzenianie dźwiękowej informacji, która dotąd „przechodziła” jedynie przez radio, telewizję i
płyty, pod czujną, cenzorsko-ideologiczną kontrolą. Rozwinęła się
kolejna odnoga „samizdatu” – tak
zwany „magnet-izdat” W rezultacie
śpiewających poetów zaczęły słuchać (i śpiewać) tysiące nieznanych
im ludzi w całym kraju.
Szybko rozpoczęły się spory, jak
nazwać to nowe artystyczne zjawisko. Pojawił się termin „pieśń niezależna” (samodiejatielnaja – co
znaczy również – amatorska, samodzielna), powstały Kluby Niezależnej
Pieśni, zaczęto organizować różnorakie przeglądy i festiwale. W swojej istocie była to pierwotnie autentyczna inicjatywa młodych twórców
o demokratycznych przekonaniach,
ale władza dość szybko postanowiła
reglamentować pracę klubów i powiązać ją z działalnością Komsomołu. To później spowodowało nieprzyjęcie się terminu „samodiejatielnaja
piesń” , zarówno ze strony gotowych
bronić swej niezależności uczestników ruchu, jak i – przede wszystkim
– ze strony tych artystów, którzy
– nie bez racji – uważali siebie za
twórców profesjonalnych.
Kiedy śpiewający poeci zaczęli być
obecni w radiu, poświęcona im audycja stacji „Junost” otrzymała półironiczną nazwę: „Bardowie i ministrele”. Z tych dwóch słów przyjęło

27
się słowo „bardowie”. Tym właśnie
terminem zaczęto nazywać w Rosji
tych, którzy tworzą pieśni i sami
je wykonują, akompaniując sobie
na gitarze. Jednak najbardziej powszechnym stało się sformułowanie
„pieśń autorska”, utworzone przez
(spory trwają do dziś) – dziennikarkę Ałłę Gerber lub Włodzimierza Wysockiego.8 Z biegiem czasu
pojęcie to weszło, obok określenia
„pieśń
bardowska”, do literatury
przedmiotu.
Pieśń autorska powstała jako alternatywa dla „sowieckiej pieśni
masowej” – gatunku sztuki totalitarnej, produkowanej przez niezliczone rzesze kompozytorów, poetów i pieśniarzy. Także wśród tych
drugich było wielu utalentowanych
ludzi. Ale żaden z nich nie bywał
autorem pieśni w pełnym znaczeniu
tego słowa. Kompozytor był zobowiązany do starczyć na czas muzykę
do przysłanego mu tekstu. W innych
wypadkach poeta pisał słowa do
gotowego
rytmiczno-muzycznego
schematu-szablonu. Sami pieśniarze
także nie posiadali pełnej swobody
wyboru repertuaru. I właśnie w tym
tkwi fenomen pieśni autorskiej. Jej
dominantą zawsze pozostawał tekst
– to jemu podporządkowana była zarówno strona muzyczna, jak i sama
maniera wykonania. To spostrzeżenie potwierdzają muzykolodzy.9
Zdarzają się również i wśród twórców pieśni autorskiej artyści, którzy korzystają z pomocy innych. Na
przykład Aleksander Gorodnicki pisze wiersze, muzykę i śpiewa swoje
utwory, natomiast akompaniuje mu
ktoś inny. Tak samo trudno byłoby
sobie wyobrazić pieśń autorską bez
Dmitrija Suchariowa, choć on pisze
jedynie teksty, wykonywane przez
Wiktora Berkowskiego i Siergieja
Nikitina – zwanych przecież swoistymi „klasykami” pieśni autorskiej.10
Z „cudzymi” wierszami występują
Aleksandr Dułow i Aleksandr Suchanow. Nierzadko bardowie „wymieniali się” swoimi utworami, co często
bywało powodem nieporozumień i
konfliktów o prawa autorskie. Pojawił się też cały tłum pieśniarzy – wykonawców nie swojej twórczości.11

Już pod koniec lat sześćdziesiątych pieśń autorska została skazana na obieg półoficjalny i nieoficjalny – usunięto ją z audycji
radiowych, nieobecna stała się w
telewizji, rzadko w oficjalnej prasie
pojawiały się nazwiska Okudżawy
i Wysockiego, zmuszony do emigracji został Galicz. Organizowanie
nawet kameralnych koncertów zawsze łączyło się z dużym ryzykiem
i upokarzająca procedurą przejścia
przez cenzorskie filtry. Dziś trudno
zrozumieć, dlaczego na przykład
piosenka Wizbora „Razgowor technologa Pietuchowa...” wywołała w
1964 wręcz panikę w środowisku
ideologicznych naczelników...12
Niestety, istotną rolę w tych niewesołych dziejach pieśni autorskiej
odegrała zwykła ludzka zawiść i
podłość. Popularności bardom pozazdrościli „błogonadiożni” poeci,
zazdrośni o swój, okupiony posłuszeństwem i „głuchotą sumienia”,
monopol. Śląc donosy i oszczerstwa pragnęli również przypomnieć
swym niepokornym braciom, że
prawdziwą literaturą jest tylko to,
co zostało opublikowane w wielotysięcznych nakładach.
W tak zwanym „okresie pierestrojki i głasnosti” zostały (powoli i nie
do końca)13 zniesione wszystkie artystyczne i ideologiczne ograniczenia i pieśń autorska mogła wreszcie
zaistnieć „na powierzchni” – oficjalnie zaczęły wychodzić płyty żyjących i nieżyjących bardów, ukazały
się zbiory ich wierszy, śpiewniki.
Szybko okazało się, ze w sytuacji
pełnej swobody, która – jak mogłoby się wydawać – zaowocuje nową
eksplozją pieśni autorskiej, zaczęto – paradoksalnie – mówić o jej
„śmierci” i o braku perspektyw dla
jej dalszego funkcjonowania. Pojawił się, dość powszechnie akceptowany, pogląd, że określenia „pieśń
autorska” należy używać tylko w
odniesieniu do tych utworów, które
powstały do początku lat dziewięćdziesiątych.
Temu przekonaniu zadała jednak kłam sama rzeczywistość – w
aneksie do wielokrotnie przytaczanej i cytowanej tu pracy Grigorija

Płachina znajduje się blisko setka
adresów internetowych działających
aktualnie, rozsianych po całej Rosji
– od Smoleńska po Sowiecką Gawań
– „Klubów Samodiejatielnoj Piesni”,
a także solistów i zespołów identyfikujących się z nurtem, bardzo czasem szeroko rozumianej, pieśni autorskiej. Imponująca również wydaje się być ilość festiwali, przeglądów,
konkursów i innych przedsięwzięć
organizowanych przez wspomniane
Kluby, nierzadko pod patronatem
uznanych „klasyków” tego nurtu.
Szczególną aktywność na tym polu
wykazuje Aleksander Gorodnicki.
Jak się wydaje, rosyjska pieśń autorska powróciła do swoich korzeni ,
stając się na powrót ruchem w zdecydowanej większości niekomercyjnym i niekontrolowanym, posiadającym swoje własne, rosnące wciąż
audytorium.
***
Wspomina Jan Poprawa:
...podczas któregoś z opolskich
festiwali piosenki nieznany nikomu
debiutant-amator z prowincjonalnego miasteczka zaśpiewał „Majstra
Biedę” Wojciecha Bellona, piosenkę
niemal sztandarową dla opisywanego tu gatunku – jako utwór anonimowy. Taka była po prostu specyfika
upowszechniania owych ballad zrodzonych na wędrownym szlaku...14
Mowa tu oczywiście o tak zwanej
piosence turystycznej, kojarzonej
przez Poprawę ze znów tak zwaną
piosenką studencką. Odnosząca się
do tego rodzaju twórczości literatura
przedmiotu praktycznie nie istnieje,
pomijając laurkowe, nostalgicznie
zapatrzone w przeszłość teksty na
stronach internetowych „dinozaurów” gatunku, czy organizacji harcerskich albo turystycznych. Nawet
tak wnikliwy badacz przeróżnych
odmian polskiej piosenki autorskiej,
jak Krzysztof Gajda, poświęca w
swoim naukowym dorobku piosence turystycznej zaledwie kilka zdań,
powielając przy okazji skutecznie
przeniesione w dzisiejszą rzeczywistość przez apologetów poprzednie-
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go systemu stereotypy, jak chociażby tezę, że:
Polska piosenka niezależna – tak
jak ją pojmuję w niniejszym tekście
– bezwarunkowo związana jest z
ruchem studenckim lat ‘60, a przede wszystkim ‘70 i ‘80. I zaraz na
wstępie podkreślić należy podstawowy paradoks, który się z owym
zjawiskiem wiąże: twórczość ta
rozwijała się i kwitła - szczególnie
w pierwszej fazie - dzięki wykorzystaniu środków i możliwości, jakie
stwarzały socjalistyczne organizacje młodzieżowe, bezpośrednie
przybudówki partyjne.15
Rzeczywiście, sytuacja jest wprost
paradoksalna, uwaga poznańskiego
literaturoznawcy brzmi niczym zarzut pod adresem więźnia, że korzysta z więziennego jedzenia. Zdaniem piszącego te słowa, uczestnictwo twórców piosenki autorskiej w
różnych strukturach peerelowskiej
machiny, było po prostu formą walki o egzekucję zapisanych w konstytucji praw obywatelskich.
Kolejną uwagą, jaką można byłoby poczynić Krzysztofowi Gajdzie,
jest uznanie przez niego za reprezentatywną i wręcz „wzorcową” dla
opisywanego nurtu, twórczość tych
artystów, którzy sytuują się (i niemal od początku sytuowali) na pograniczu sztuki komercyjnej, jak
chociażby Jacek Kaczmarski.16
Jak się wydaje, przynajmniej część
tych nieporozumień bierze się właśnie z automatycznego przeniesienia
w demokratyczną rzeczywistość
pewnych klasyfikacji wytworzonych
na czysto instrumentalny użytek
przez kreatorów polityki kulturalnej
PRL. Jak dosadnie i celnie określił to
Dominik Księski:
Nie posługuj się zaś kategoriami:
piosenka studencka, piosenka turystyczna. Traktuj je jako określenia
potoczne o rozmytym polu znaczeniowym. Tak rozmytym, że terminy
te są do wyrzucenia. Były częścią
peerelowskiego świata. Nie zabierajmy ich w nową podróż.17
Cóż zatem należałoby zaproponować w zamian?
Zdaniem piszącego te słowa
– punktem wyjścia do próby opisu

piosenek Adama Cichockiego, Wojciecha Bellona, Andrzeja Sikorowskiego, Elżbiety Adamiak, zespołu
Browar Żywiec, Jana Krzysztofa Kelusa, Grzegorza Tomczaka, Piotra
Warcholaka, Andrzeja Poniedzielskiego, Antoniny Krzysztoń, Jana
Zazuli, Jana Wołka, Jacka Kleyffa,
Dominika Księskiego, Jacka Kaczmarskiego i wielu innych, oraz setek
skupionych wokół tych postaci „satelitów”, powinno być pojęcie piosenka (albo – pieśń) autorska, użyte
w tym samym znaczeniu, co przy
omawianiu twórczości rosyjskich
artystów samodiejatielnoj piesni.
Z podobną pokorą należałoby
przyjąć założenie o podobnej genezie tego zjawiska w Polsce. Potwierdzenie dla tak sformułowanej hipotezy można odnaleźć chociażby w
wypowiedzi Wacława Juszczyszyna,
jednego z współzałożycieli Wolnej
Grupy Bukowina:
Bezspornie ojcem i głównym
twórcą zespołu był Wojtek Bellon
i on – pomimo tego że nie żyje jest wciąż główną postacią zespołu.
Miał niezwykłą zdolność zarażania
sobą otoczenia, toteż to co piszę o
nim dotyczy nas wszystkich. Jeszcze
w licealnych czasach stworzył grupę zapaleńców turystyki, która wałęsając się po Ponidziu poznawała
jego topografię i historię. Nikomu
nie była w głowie sława, pieniądze,
chęć wpływania na losy świata czy
inne mocarstwowe zapędy. Zachwyt
nad naturą i chęć bycia razem był
głównym powodem
powstawania pierwszych piosenek późniejszej WGB. Były one pisane przede
wszystkim dla siebie i najbliższych
znajomych, spełniając integracyjną
rolę na rajdach i innych okazjach.
Oczywiście jak każdy twórca mieliśmy swoich mistrzów i idoli. Obok
Dylana, Donovana i kilku zachodnich zespołów rockowych byli nimi
Okudżawa i Wysocki (wykonywaliśmy wiele ich piosenek ) ale także Kelus czy Kleyff. Wojtek (poza
kilkoma młodzieńczymi utworami)
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Odmianą piosenki autorskiej, niejako „skazaną na estradowość”, jest
oczywiście piosenka kabaretowa,
której najbardziej znanym przedstawicielem w Polsce pozostaje Wojciech Młynarski. Należy przy tym
zaznaczyć, że również kabaret stwarzał możliwość nawiązania intymnej,
konfidencjonalnej więzi z odbiorcami
– chociażby przy okazji półoficjalnych czy nieoficjalnych występów,
adresowanych do konkretnego środowiska, nie tylko studenckiego.
Jeżeli zgodzimy się z tezą, ze polska piosenka autorska była w istocie
swojej formą obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec wspomnianych
już dogmatów polityki kulturalnej
PRL, napotkamy w swych badaniach
na kolejne trudności, których źródeł
należy szukać, niestety, we współczesności, a konkretnie w trwającej
dziś bezustannej ingerencji świata
polityki w świat nauki, w tym literaturoznawczej refleksji.
Według „kanonicznych i nienaruszalnych dogmatów” (niedowiarkom grozi wręcz anatema ze strony
świata mediów) opozycja w Polsce
zaczęła się w roku 1968, a przed
powstaniem „Zapisu”, „Tygodnika
Mazowsze” i „Niezależnej Oficyny
Fonograficznej” nikomu w Polsce
nie wpadło do głowy, że można na
przykład nagrać na taśmę magnetofonową jakąś nieprawomyślną
piosenkę. Bo przecież taki Janusz
Szpotański po prostu wychylił się
przed szereg.19 A jeśli chodzi o
okres, po którym nie zostały żadne drukowane czy audialne zapisy?
Indagowany o to już wolnej Polsce
Jan Krzysztof Kelus odpowiada w
jednym z wywiadów20 dziwnie lakonicznie, choć przecież przez schronisko w „Morskim Oku”, w którym
przez jakiś czas nieomal mieszkał,
przewinęła się cała plejada skutecznie zapomnianych już dziś poetów i
pieśniarzy.
Osobnym problemem pozostaje
tak modna dzisiaj – i w polityce, i
w nauce – kategoria poprawności
politycznej, która pewne nurty, nie
tylko omawianych w tym tekście
zjawisk, niejako „z góry” skazuje na
nieobecność, czy „podrzędność”.21

Na zakończenie dodam, ze piosenka autorska jest w Polsce – z
różnych, choć dających się opisać
powodów - zjawiskiem o wiele mniej popularnym, niż w Rosji.
Obecność takich zespołów, jak Trio
Łódzko-Chojnowskie, Kwartet Pro
Forma (kultywujących manierę wykonawczą i repertuar Jacka Kaczmarskiego), czy Piotra Kajetana
Matczuka (niedawnego licealisty),
śpiewającego również własne teksty, pozwala na podtrzymanie wiary,
ze ta odmiana piosenki nie odejdzie
w bezpowrotną przeszłość, wyparta
przez Wszechobecną, Zuniformizowaną przez producentów odzieży,
kosmetyków i poprawnego image’u
– Multimedialną Popkulturę.
***
Ponieważ swój tekst traktuję jako
„próbę otwarcia”, podjąłem decyzję o nie zamieszczaniu w nim klasycznego zakończenia. Pragnąłbym
tylko wyrazić nadzieję, że do swojej, zaplanowanej na najbliższe lata,
podróży po obszarach polskiej piosenki autorskiej drugiej połowy XX
wieku, uda mi się namówić jeszcze
kilka osób...
Krzysztof Gozdowski
Przypisy:
1. Ściślej, samodiejatielnaja awtorska
piesnia. Słowo samodiejatielnaja można
przetłumaczyć jako amatorska, niezależna, samodzielna. Wielki Słownik Rosyjsko-Polski. Moskwa-Warszawa 1970,
s. 1136.
2. Ludmiła Aleksiejewa, Istorija inakomyslija w SSSR. Nowiejszij pieriod.
Wilnius-Moskwa 1992.
3. L. Aleksiejewa, Dwiżenije za prawa
cziełowieka. (w:) L Aleksiejewa, op. cit.,
s. 201-299.
4. Grigorij Płachin, Awtorskoje muzikalnoje samodiejatielnoje tworcziestwo:
istorija i sowremiennost. Diplomnaja
rabota.Tiumienskij
Gosudarstwiennyj
Institut Iskusstw i Kultury. Fakultet
Kulturologii i Chudożestwiennogo Tworcziestwa. Tiumień 2002, s 29. Tekst
znalazłem na stronie: http://referat.
students.ru/ Z całej, dostępnej mi, rosyjskojęzycznej literatury przedmiotu,
właśnie erudycyjny, solidnie osadzony
w literaturze źródłowej i przedmioto-

wej, tekst Płachina uznałem za najbardziej przekonywujący i zarazem najbardziej przydatny do realizacji własnego
przedsięwzięcia. Ponieważ tiumeński
kulturoznawca często operuje cytatami
pochodzącymi z książek dla mnie niedostępnych, zamieszczam je, powołując
się na jego pracę, jak na przykład w następnym przypisie.
5. Julij Kim, Letuczij Kowier. „Kinocentr” 1990, s. 21. Za: Płachin, op. cit.
s, 21.
6. Płachin, op. cit., s. 23.
7. Aleksandr Galicz, My nie chużie Horacja.
8. Płachin, op. cit., s. 25.
9. Płachin, op. cit. s.27.
10. Płachin, op. cit., s. 27.
11. Płachin, op.cit. s.27.
12. Płachin, op. cit., s 29.
13. Sytuację w pełni uległa zmianie
dopiero po wprowadzeniu odpowiednich
uregulowań prawnych w roku 1991.
14. Jan Poprawa, Zaśpiewać na barykadzie młodości. Warszawa 1984.,s.
28.
15. Krzysztof Gajda, Między obiegami
- piosenka niezależna 1976-1989, maszynopis, s. 1.
16. Czymś innym było bowiem uczestnictwo w rajdach czy festiwalach, a
czymś innym pozostawanie na etacie w
oficjalnych strukturach typu ZPR Estrada, dzięki czemu mógł Kaczmarski występować na przykład w zespole kabaretu Pod Egidą.
17. Pragnąłbym w tym miejscu bardzo gorąco podziękować dwom polskim
„klasykom” piosenki autorskiej: Dominikowi Księskiemu i Wacławowi Juszczyszynowi. To właśnie wymiana prywatnej
korespondencji z Nimi, połączona z lekturą tekstu Grigorija Płachina, pozwoliły
mi na zrewidowanie moich dotychczasowych poglądów na historię polskiej
piosenki autorskiej. Korespondencję tę
zarchiwizowałem i wykorzystuję jako
materiał źródłowy.
18. Wacław Juszczyszyn. Prywatna
korespondencja z Krzysztofem Gozdowskim.
19. Chodzi oczywiście o nagraną na
taśmę magnetofonową i rozpowszechnianą przez samego autora operę Cisi
i gęgacze.
20. Krzysztof Gajda, Kawał w bok od
szosy głównej...Wywiad z Janem Krzysztofem Kelusem. (w:) K. Gajda, Poza państwowym monopolem. Poznań 1998, s.
I-LXXXVII.
21. Przykładem twórczość Leszka
Czajkowskiego.

30
Od Redakcji: Rozpoczynamy druk niezwykłych prac młodego muzykologa i dziennikarza Marcina Binasiaka, który pokusił
się o analizy piosenek Mistrzów tyleż wielkich, co mało znanych szerszej publiczności. Pan Binasiak, absolwent krakowskiej
Muzykologii w Uniwersytecie Jagiellońskim, postanowił porównać artystyczne cząstki, składające się na synkretyczną całość
– piosenkę: tekst poetycki (ale mnie tylko wersję pisaną, lecz także nagraną lub powszechnie wykonywaną) oraz muzykę. Jeśli
by do tego opisu dodać element trzeci – analizę cech interpretatora i samej interpretacji – mielibyśmy pierwsze w naszym piśmiennictwie próby zrozumienia zjawiska. Będziemy teksty p. Binasiaka drukować w kolejnych wydaniach „Piosenki”.
J.P.

Marcin Binasiak

ANALIZY PIOSENEK
WOJCIECHA BELLONA
„Bukowina I”

(słowa wiersza = słowa piosenki)
sł. i muz.: Wojciech Bellon,
wyk.: „Wolna Grupa Bukowina”

W Bukowinie góry w niebie
		
postrzępionym
W Bukowinie rosną skrzydła
		
świętym bukom
Minął dzień wiatrem z hal rozdzwoniony
I nie mogę znaleźć Bukowiny
I nie mogę znaleźć
Chociaż gwiazdy mnie prowadzą
		
ciągle szukam
W Bukowinie zarośnięte echem lasy
W Bukowinie liść zieleni się i złoci
Śpiewa czasem banior ciemnym basem
I nie mogę znaleźć Bukowiny
I nie mogę znaleźć
Choć już szukam godzin krocie
i dni krocie
W Bukowinie deszczem z chmur opada
Okrzyk ptasi zawieszony w niebie
Nocka gwiezdną gadkę górom gada
I nie mogę znaleźć Bukowiny
I nie mogę znaleźć
Choć mnie woła Bukowina
		
wciąż do siebie
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3.3.2. „Bukowina I” (tekst muzyczny)
 = 80 MM
Metryka
Nagranie: 1974, Polskie
1.
Radio Kraków, 11 SFP
2.
Czas trwania: 1’41”
3.
Miejsce na SFP, rok edycji SFP: nagroda specjalna, 1974
4.
Słowa wiersza: W. Bellon,
Niechaj zabrzmi Bukowina, Wrocław
1986, s. 35; Wolna Grupa Bukowina. Bukowina, Warszawa 1991, s. 7
5.
Słowa
piosenki:
transkrypcja własna z nagrania, materiał porównawczy: W. Bellon, Niechaj zabrzmi Bukowina, Wrocław
1986, s. 35; Wolna Grupa Bukowina. Bukowina, Warszawa, 1991, s.
7
6.
Tekst muzyczny: transkrypcja własna z nagrania, materiał porównawczy: Wolna Grupa
Bukowina. Bukowina, Warszawa
1991, s. 84; A. Cichocki (red.), Sen
znaleziony w lesie, Poznań 1998, s.
62–63
7.
Klasyfikacja
piosenki:
nurt turystyczny

Denotacje tekstu słownego
Wczesna twórczość Bellona bardzo silnie nawiązuje do natury. Zafascynowany szczególnie górami
– w wielu wierszach opowiada o
nich. Tytułowa „Bukowina” w jego
twórczości to kraina szczęścia, niezwykle piękna, malownicza, położona wśród gór i lasów – to swoista
arkadia, łagodna kraina, gdzie panuje powszechny spokój, obowiązują proste zasady, a ludzie są dla
siebie serdeczni i życzliwi. Życie
Bellona znakomicie pasowało do
tworzonych przezeń piosenek – zapisywał w nich nierealne światy z
marzeń, które zestawiał z realnymi
pejzażami i wspomnieniami. Bellonowa kraina szczęścia nosiła nazwę
Bukowiny (...). Nieustająca pogoń
za czymś wymarzonym, za ideałem,
za szczęściem, cechowała wszystkie
teksty piosenek Bellona – trafnie
zauważył J. Poprawa.1
Początek wiersza „Bukowina” to
opowiadanie o wymarzonej krainie
– dowiadujemy się, że są w Buko-

winie góry w niebie postrzępionym,
że otaczają ją zarośnięte echem
lasy, a dookoła słychać jak deszczem z chmur opada okrzyk ptasi
zawieszony w niebie. Liryczny ton
wiersza jest ostentacyjną, choć
zawoalowaną konstatacją, że poza
światem realnym, szarą rzeczywistością są sprawy ważniejsze, ponadczasowe, nieprzemijające i to
właśnie nad nimi należy się zatrzymać, zastanowić, zadumać. Autor
opisuje Bukowinę, jakby widział ją
własnymi oczami, ale jest to tylko
projekcja – w ostatniej zwrotce jest
mowa o poszukiwaniu, niemożności
jej odnalezienia. Mimo że gwiazdy (...) prowadzą, to poszukiwania
trwają godzin krocie i dni krocie.
Jednak autor nie zaprzestaje szukania, bo – jak pisze – woła go Bukowina wciąż do siebie.
„Bukowina I” to pieśń – hymn
„Wolnej Grupy Bukowina”, zespołu
założonego przez W. Bellona, który
wspólnie z przyjaciółmi – członkami zespołu – spędzał wiele czasu
na wędrówkach górskich, głównie
w Bieszczadach i Beskidzie Niskim.
Wędrówkom towarzyszyły ogniska,
wspólne muzykowanie. Już wtedy
poeta poszukiwał nierealnego świata – Bukowiny. Oszukując się, wierząc, że ona gdzieś istnieje, coraz
bardziej spalał się na stosie sztuki i
życia – jak po latach napisał Adam
Ziemianin.2 Ta wrażliwa, bratnia dusza – pisał dalej Ziemianin – nie mogła sobie czasem poradzić z otacza-

jącym ją chamstwem, głupotą, fałszem i zakłamaniem (...). W. Bellon
zmarł 3 maja 1985 r. w Krakowie.
Wszyscy jednak pocieszamy się, że
dzisiaj już może Wieczny Wędrowiec
Boży odnalazł gdzieś (...) swój dom
(...), a także swoją wymarzoną Bukowinę – kończy Ziemianin.
Analiza tekstu muzycznego
„Bukowina I” ma formę pieśni
zwrotkowej. Inaczej niż w pieśni
ludowej (będącej najczęściej dystychem lub czterowierszem) mamy
tu do czynienia z sześciowierszem
(większa liczba wersów jest typowa
dla pieśni artystycznej). Źródłem
rozbudowy jest tu – to również typowe dla pieśni zwrotkowej (bez refrenu) – powtarzanie słów i wersów.
Łagodny nastrój wiersza oddany
jest w muzyce poprzez niezmienną,
jednostajną dynamikę, agogikę i
artykulację. Ambitus linii melodycznej nie wykracza poza sekstę. Melodia umiejscowiona jest w niskich
rejestrach wykonawców, determinujących tu interpretację raczej w
piano. Oparcie całości zwrotki na
jednym pomyśle muzycznym oraz
nieskomplikowany i wręcz ascetyczny akompaniament gitarowy
nasuwa na myśl sakralny charakter pieśni (praktycznie tylko trzeci
wers każdej zwrotki jest odmiennie opracowany muzycznie: minął
dzień..., śpiewa czasem... i nocka
gwiezdną...). Całość sprawia wrażenie krótkiej modlitwy – prośby o
odnalezienie krainy szczęścia. Wydźwięk pieśni znacząco podkreśla
tonacja, determinując jej balladowy
charakter. Prosty akompaniament
gitarowy jest tłem dla słów, wyłącznie nośnikiem treści. Klasycznym
sposobem uderzania strun tworzy
też łagodny nastrój opowieści o Bukowinie.

1.
Tonacja: c–moll
2.
Ambitus melodii: b – g1
3.
Architektonika muzyczna utworu: A A A

Wojciech Bellon

Przypisy:
1. J. Poprawa J., Zaśpiewać na barykadzie, op. cit., s. 29.
2. W. Bellon, Niechaj zabrzmi Bukowina, Wrocław 1986, s. 13.
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Jan Poprawa

BUDZYŃSK A
Było to wiosną roku 1984. W Studenckim Festiwalu Piosenki odbywającym się, jak wiadomo, w Krakowie - miałem
zaszczyt przewodniczyć Jury. Jurorowanie to szczególne zajęcie, wbrew powszechnemu przekonaniu niełatwe i nie zawsze przyjemne. Bardzo często się zdarza, że wątpliwej jakości produkcje artystyczne skłaniają jurorów do poszukiwania
odpowiedzi na pytanie: jakby stąd wyjść ? W konkursach na
pieśń zdarza się nuda bezmierna, zdarza bęcwalstwo ...
Owego roku było w Krakowie ciekawie. Co charakterystyczne - dominowali panowie. Choć czasem uważa
się, że śpiewanie na estradzie nie jest
zajęciem dla prawdziwego mężczyzny, to przecież właśnie w pierwszej
połowie lat osiemdziesiątych mieliśmy tej tezy niejedno zaprzeczenie.
W Studenckim Festiwalu Piosenki doszło nawet kiedyś do specyficznego
komentarza jurorów na zakończenie
jednego z werdyktów. Zasugerowano w nim zwiększenie ilości śpiewających niewiast...siłą. W orwellowskim roku 1984 także brak kobiet
na studenckiej estradzie dokuczał
bardzo. Dowodem może być wielce
specyficzna premia, przyznana jednej z uczestniczek za - trzymajcie się
– „pierwiastek kobiecości”.
Ów pierwiastek kobiecości wniosła
na estradę niewysoka, pucołowata
dziewczynka z Lublina (a właściwie
z Lubartowa, zgłoszona tylko przez
lubelskie środowisko studenckie),
ledwie widoczna zza ogromnej gitary. Śpiewała wysokim, jakimś specyficznie dziecięcym - ale dźwięcz-

nym i czyściutkim głosem. Co więcej - śpiewała piosenki autorskie,
zarówno pod względem muzyki, jak
i tekstu - a w kręgu „piosenki studenckiej” wszelkie autorskie poczynania były (i są) szczególnie cenione.
Osobą tą była Agata Budzyńska. Nie
chcieliśmy uwierzyć, że miała wówczas „już” dwadzieścia lat, wyglądała
na mniej. Była na studenckiej estradzie uosobieniem niewinności, dziewczęcości, amatorstwa w najlepszym
tego słowa znaczeniu. Od razu podbiła też serca słuchaczy. Pomogła jej
w tym piosenka „Narysuję dla ciebie
aniołka”, jakoś nadzwyczajnie dopasowana do całej niezwykłej postaci,
warunków scenicznych i głosowych...
Mam zwyczaj czytać teksty piosenek. Poprosiłem młodziutką lubliniankę o inne jeszcze utwory. Wówczas nie miała ich wiele. Ale potem,
co jakiś czas dostawałem coś nowego z repertuaru młodej artystki.
Studia polonistyczne w KUL wyraźnie rozszerzyły jej warsztat literacki.
Doświadczenie życiowe, zwłaszcza
związki z kręgiem „piosenki reli-

gijnej” - wprowadziły do twórczości wątki metafizyczne. Wśród tych
piosenek pojawiały się nawet teksty
zdecydowanie religijne, mające charakter wprost modlitewny (jak na
przykład „W kościelnym mroku”).
Ale w środowisku studenckim, w
którym Agata miała najczęściej do
czynienia - wciąż najpopularniejsza
pozostawała jej pierwsza piosenka,
ów „Aniołek”... Choć trochę dziewczęco naiwny, trochę nieprecyzyjny
- był znakiem firmowym artystki,
wpisał się w pamięć na trwałe.
Przez dłuższy czas dobiegały nas
wieści, że Agata Budzyńska wciąż pisze i śpiewa, że występuje na mniejszych i większych scenach. A także
coraz częściej na pielgrzymkach, w
kościołach. Krąg artystów „oazowych”, związanych z coraz liczniejszymi festiwalami typu „sacrosong”,
był wówczas poza głównym nurtem
kultury popularnej, poza mediami i
show-businessem, nie dziwiło więc
ani mnie, ani innych, że uzdolniona
lubartowianka z Lublina nie wpisuje
się na komercyjne listy przebojów,
nie pokazuje na wielkich, zwłaszcza
profesjonalnych festiwalach. To było
oczywiste, rozumieliśmy to jako samodzielny wybór Agaty.
Aż przyszła do nas, znajomych i
przyjaciół – o niej wiadomość. Okropna: 22 września 1996 roku Agata
tragicznie zginęła w czasie rejsu po
Wielkich Jeziorach.. W rok później
dostałem nieoczekiwaną przesyłkę.
Była w niej wydana pięknie przez lu-
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belskie „Norbertinum” książka, zatytułowana „Rozpalcie nowe słońca...”.
Z podtytułem: „Agata Budzyńska
w piosenkach, listach, wywiadach,
wspomnieniach”. P.p. Ewa Bis, Dorota Mitrus i Andrzej Trąbka zebrali
i przygotowali do druku wszystkie
(prawdopodobnie) teksty autorstwa
Agaty, zwłaszcza piosenki. I dopiero
czytając jej poetyckie utwory zgromadzone obok siebie - mogłem (i
zapewne
mogli się
też zinni)
stwierdzić,
ciół . awi
nich
łoda osoba,
jak znaczny był jej dorobek.
Bardzo wzruszającą częścią książki są fragmenty listów wysyłanych
przez Agatę Budzy
ką do przyja
-
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z Niemiec

Katarzyna Górska

PANEM ET CIRCENSES
Zagłębie Ruhry kiedyś potęga przemysłowa Europy, dziś ponad to jeszcze centrum kulturalne. Tam gdzie kiedyś pracowały przenośniki taśmowe i kominy fabryczne – dzisiaj zbierają się ludzie świętując sztukę w najlepszym wydaniu. Wiele
fabryk, hut i kopalni w Zagłębiu Ruhry zostało w latach 90tych z powodu nierentowności zamkniętych.
Właśnie wtedy zrodziła się idea
wykorzystania tych miejsc, tego
krajobrazu przemysłowego dla sztuki. Z estetycznego punktu widzenia i
tylko czysto teoretycznie – takie połączenie jest nie do zrealizowania. W
praktyce trzeba jednak przyznać, że
te dwa przeciwległe bieguny współgrają ze sobą w sposób idealny, że
w ten sposób odbierana sztuka ma
taką magię i czar, iż nie łatwo jest
się jej oprzeć. Jako przykład posłużyć może RuhrTriennale.
Ruhrtriennale to międzynarodowy
festiwal sztuki, który odbywa się regularnie co rok od 2002 roku. Pomysłodawcą był Gerard Mortier, który
był także pierwszym intendentem
tego festiwalu w latach 2002 – 2004.
Festiwal wziął swoją nazwę od pomysłu, że dyrektor festiwalu będzie
wybierany na tylko trzy lata. W ciągu trzech lat każdy intendent może
rozwinąć artystyczny projekt, który
tylko przez ten czas kontynuowany i
rozwijany, nie wpływa bezpośrednio
na ogólny wizerunek festiwalu.
Triennale jest otwarte na wszystkie
dziedziny sztuki, począwszy od teatru, opery, przez piosenkę, koncerty
symfoniczne, film, instalacje video,

literaturę czy taniec. Punkt ciężkości pada jednak na dzieła sceniczne.
W ciągu tych dwóch miesięcy (festiwal zaczyna się w połowie sierpnia a kończy z połową października)
zmysły uczestników tej artystycznej
uczty będą pobudzone i ich żądze
sztuki zaspokojone. Do współpracy
zapraszani są uznani międzynarodowi artyści tacy jak Ariane Mnouchkine, Jan Fabre, Patti Smith, Cecilia
Bartoli czy Patrice Chéreau, którzy
stają się zarazem wizytówką i reklamą imprezy.
Lecz cóż tak nadzwyczajnego jest
w Triennale? Takich festiwali jak ten
powstają setki na całym świecie, bo
przecież nie tylko w Zagłębiu Ruhry ludzie czują potrzebę obcowania
ze sztuką. Faktem jest jednakże, że
Ruhrtriennale jest – jak to określił
New York Times „laboratorium nowych artystycznych konstrukcji”.
Właśnie tutaj otwierają się nowe
możliwości, perspektywy, a przede
wszystkim miejsca na artystyczne
eksperymenty. To tutaj jazzmani
próbują swoich sił reżyserując opery,
reżyserzy teatralni aranżują na nowo
piosenki. Style mieszają się, zacierają się granice pomiędzy gatunkami,

powstają nowe formy, w których teatr mówiony, muzyczny, kultura pop,
sztuka piękna i awangarda - stają
się jednym ciałem. Niemniej jednak
to, że na festiwalu pozwala się ujrzeć
światło dzienne eksperymentom czy
poszukiwaniom, nie wyklucza wcale
form jak najbardziej klasycznych.
Największą jednak niezwykłością
tego festiwalu jest jego miejsce,
dokładniej mówiąc miejsca. Do nich
należą stare, ogromne hale fabryczne, maszynownie czy koksownie,
rozrzucone na całym obszarze Zagłębia Ruhry. Niejeden by się zdziwił, widząc tłumy eleganckich kobiet
i mężczyzn w miejscu, które kojarzy
się raczej ze smarem, pyłem i hałasem maszyn a nie z wydarzeniem
kulturalnym. Ale te miejsca sprawiają, że atmosfera przedstawień i widowisk jest nie tylko niepowtarzalna
ale i wręcz tajemnicza. Poszczególne
wydarzenia odbywają się przeważnie
z nadejściem wieczoru, kiedy to na
zewnątrz zaczyna ciemnieć. Miejsca
wydarzeń nie są łatwo dostępne. By
się do nich dostać - uczestnicy festiwalu muszą się najpierw przedrzeć
przez czasem całkiem nieprzyjemne
zaułki mrocznych już terenów fabrycznych. Łatwo jest pobłądzić, bo
tam nie ma tłumów, a tereny te są
tak ogromne, że ludzie rozpraszają
się na ich powierzchni tak, że najczęściej wieczorem nie spotyka się
po drodze nikogo. Oświetlenie jest
słabe, zamiast chodników jest żwir,
który skrzypi złowrogo pod każdym
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krokiem. Sceneria wzięta rodem z
jednego z filmów noir. Kiedy wreszcie dociera się „do celu”, w większości wypadków nie ma się pewności,
że to właściwe miejsce, gdyż budynki zostały przystosowane do tego
typu wydarzeń tylko wewnątrz, zaś
na zewnątrz pozostały w większości
(jako że są pomnikami kultury przemysłowej) niezmienione i wyglądają
jak z czasów ich działalności...
Specyfika miejsc zmusza twórców
do przystosowywania się do nich.
Tutaj nie budynki są dopasowywane
do dzieł scenicznych, tylko właśnie
one do warunków istniejących w fabrykach. Rezultat jest imponujący.
Powstają widowiska ciekawe, pełne
pomysłów, które dalece obiegają od
codzienności dzieł scenicznych.
W tym roku ku zaskoczeniu wszystkich można było między innymi zobaczyć operę „Die Soldaten” (Żołnierze), która była wystawiana także
w roku 2006 . Opera ta została napisana przez niemieckiego kompozytora Bernda Aloisego Zimmermanna
w roku 1965, bazując na dramacie
Jackoba Michaela Reinholda Lenza o
tym samym tytule. Do pierwszego
wystawienia ” Die Soldaten” opera ta
była uznawana za niewystawialną, ze
względu na kompleksowość scen symultantnych, które na zwyczajnych
scenach stwarzają mnóstwo problemów technicznych. Ponadto Zim-

mermann w tej jednej operze splata
rozmaite style, zazębia je i różnicuje.
Sama część muzyczna bogata jest w
cytaty z różnych epok, co sprawia,
że jest też bardzo wymagająca jako
dzieło sceniczne. Cała struktura muzyczna opleciona jest ponadto przez
nadrzędne allinterreihen. W ciągu
trwania przedstawienia orkiestra
przemienia się nawet w jazzband.
I właśnie ta „niewystawialna” opera pokazana została przez Davida
Pountneya już w ciągu dwóch sezonów w Jahrhunderthalle w Bochum
z niemałym powodzeniem. Jahrhunderthalle - to dawna hala maszyn,
tylko w minimalnym stopniu wzbogacona o nowoczesne elementy architektoniczne. Sala widowiskowa
to prostokątna, długa hala, z dużą
ilością okien. Nie ma tutaj żadnych
zasad wystawiania; to znaczy nie ma
stałego podziału na scenę i widownię, reżyser ma wolną rękę w aranżacji tego wnętrza, poszczególne
elementy wyposażenia nie są stałe,
można ja wymieniać, zamieniać, zastępować innymi. I właśnie dlatego
zdaniem Pountneya Jahrhunderthalle jest jedynym miejscem, gdzie
można pokazać „Die Soldaten”.
Przez całą długość hali przebiega
pośrodku ok. 5 metrowa scena, nie
ma na niej kurtyn, ścian czy przedziałów, jedynym fizycznym elementem rozdzielającym sceny są różne

rodzaje podłóg, mające symbolizować poszczególne pomieszczenia.
Widzowie umieszczeni są nad i częściowo po bokach sceny, na ruchomej
platformie, która porusza się w tył
i przód, w zależności od tego gdzie
toczy się akcja. Kto nie był przygotowany na to, że widownia nagle zaczyna się wolno przemieszczać, mógł
zapewne przeżyć chwile strachu. Po
pewnym czasie fakt ten staje się
oczywistym zamierzeniem reżysera,
który w ten sposób daje publiczności
możliwość ujrzenia nawet paru równolegle toczących się scen i bycia
jak najbliżej wydarzenia. Orkiestra
natomiast umieszczona została po
obu stronach widowni tak, że widzowie mają także tutaj pełny wgląd w
pracę dyrygenta i jego zespołu. Do
tego dochodzą niezwykłe, robiące
ogromne wrażenia efekty specjalne.
Całość ani trochę monotonna jest
kolorowa i błyszcząca, lecz o dziwo
nie kiczowata. „Die Soldaten” to nie
następne komercjalne, pop(ularne)
wydarzenie, to dwie godziny i czterdzieści minut (z przerwą) czystej
przyjemności.
Ruhrtriennale to dla mnie laboratorium, nie tylko dla twórców, lecz
także dla widza, który rzucony na
nieznany grunt, musi powoli smakować i próbować się w nim orientować. To orientowanie się ma coś z
poznawania nowych smaków obcych
dotąd, egzotycznych przypraw i potraw. Czasem jakaś przyprawa psuje
smak, inna go poprawia. Lecz takie
zasmakowanie się i wypróbowywanie nowych smaków na Ruhrtriennale przychodzi bez trudu, wręcz uzależnia. Już sam fakt wypełnionych po
brzegi sal, mimo, że ten festiwal jest
stosunkowo świeży i młody, o tym
świadczy. Kupienie biletu na krótko
przed przedstawieniem graniczy z
cudem. Toteż bilety wykupione są
z dużym wyprzedzeniem, może nie
takim jak na Richard-Wagner-Festspiele w Bayreuth albo na Arena di
Verona, ale zainteresowanie tym
wydarzeniem jest duże.
Z ciekawością oczekuję nowych
kreacji w przyszłym roku, zapewne
podobnie jak i inni, którzy też w tym
święcie sztuki zasmakowali.
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Aleksandra Eysymontt

DZIWNY JEST TEN ŚWIAT
Miki Cortan nie posiada swojej oficjalnej strony i nie sprzedaje swoich płyt ale pewna jestem, że pomimo braku tych
normalnych oznak funkcjonowania w świadomości społeczności, żyje jak król, przynajmniej na razie.
Niewiele o nim wiem, bo też informacje o nim pochodzą tylko z komentarzy do filmików, umieszczanych na Internecie. Wiem jednak,
że jest fenomenem na dużą skalę,
fenomenem, który istnieje chyba
tylko w świadomości Serbów, Rumunów, i może bałkańskiej diaspory na zachodzie. Jestem pewna, ze
Miki z równą fantazja zagrałby Poloneza As-dur Chopina jak Ornithology Charliego Parkera. Na przystawkę proponuję dwa filmiki – obydwa
rarytasy. Pierwszy, fatalnej jakości,
film z serbskiego wesela, na którym tradycyjnie gra Rom (u nas się
mówi Cygan) – a w tym przypadku
właśnie Miki Cortan.
h t t p://p l .y o u t u b e . c o m /
watch?v=3d3JSf4_mXw
Oprócz kolorytu lokalnego warto
skupić się na improwizacji Cortana.
Drugi filmik nagrany jest w Rumunii, o ile zdołałam się zorientować
- w romskim domu.
h t t p://p l .y o u t u b e . c o m /
watch?v=0r8lXKV3zvo
Wyraźnie widać, ze Miki wyprzedził swoich dotychczasowych odbiorców, którzy na jego wysublimowane improwizacje reagują po
minucie znudzeniem. Ja pokładam
wiarę w waszą cierpliwość a przede

wszystkim w daną nam wszystkim
ciekawość (ciekawskość?). Wytrzymajcie i spróbujcie wyobrazić sobie, co ten chłopak mógłby zrobić
na koncercie, przy dobrym nagłośnieniu i w towarzystwie równie dobrych muzyków. Ja się rozmarzyłam...
Dlatego na razie mówię: chwała Internetowi za jego wszędobylskość! Bo gdyby nie on - to nie
miałabym pojęcia, że Miki Cortan
istnieje. A Miki chyba nie wybiera
się na Zachód robić kariery.
***
Przykładem na to, że wyjazd z
przepięknych swoją drogą, ale niespecjalnie uprzywilejowanych finansowo rejonów świata pozwala
dotrzeć do szerszej publiczności jest Eldar Djangirov. To 20.latek,
który koncertuje po całym świecie i
opływa w luksusy. 17 września miała miejsce premiera jego drugiej
płyty ‘re-imagination’ a. Ale zaczęło się zupełnie niespodziewanie za
siódmą górą i którąś z kolei rzeką,
czyli w Kirgistanie. Na pianinie nauczyła go grać mama, a tata puszczał kolekcje płyt jazzowych. Eldar
zaczął łączyć klasyczną technikę z
jazzowym feelingiem i grał, i ćwi-

czył i grał. Miał 9 lat, kiedy na festiwalu jazzowym w Nowosybirsku
usłyszał go entuzjasta jazzu, Charles McWhorter i załatwił Elearowi
udział w warsztatach jazzowych w
Stanach Zjednoczonych. Całkiem
słusznie, bo teraz gra jazz chyba tak dobrze jak Oscar Peterson.
Dla poparcia tej tezy polecam linki
poniżej, albo kupienie płyty. Bo w
przeciwieństwie do Cortana Eldar
nie musi polegać na łaskawości internautów. Link do strony oficjalnej
poniżej.
http://www.eldarjazz.com/ .

Eldar Djangirov
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z Danii

Łukasz Mańczyk

Opowiem wam o Roskilde
Tegoroczny festiwal nie był wyjątkowy, chyba że dla którzy
byli na nim pierwszy raz. Wybrałem się tam głownie dla napisania rozdziału „Republika na Roskilde”, do książki „Grzegorz
Ciechowski. Wybór osobisty”, której kolejne, robocze, rozdziały drukuje „Piosenka”.
Trzeba wsiąść w pospieszny z Krakowa do Świnoujścia który dzień w
dzień odjeżdża parę minut po dwudziestej pierwszej z Płaszowa. Potem
wyspać się na plaży w oczekiwaniu na
prom do Danii, obserwując jak brygada antify uczy dzieci grać w piłkę
plażową, pochodzić po Świnoujściu w
poszukiwaniu nigdy nie istniejącego
tam baru wege. I rejs w ciemności nocą przez wzburzone morze. To
ostatnia okazja by wyleżeć się w lotniczych fotelach, bo potem sama tylko festiwalowa rzeczywistość. I poranek wita nas w ojczyźnie Hamleta.
Wschód słońca, refleksy na falach.
Jeszcze tylko mała odprawa celna
która z racji wewnątrzunijnego tranzytu jest formalnością (zapomniałem
i tak wziąć choć kartonu papierosów
na odsprzedaż), i lądujemy w Kopenhadze. Kilka godzin oczekiwania
na pociąg - można w międzyczasie
zwiedzić legendarną Christianę –
dzielnicę Kopenhagi w której roi się
od czcicieli Dża i innych ruchów alternatywnych (na Christianie zaznaczył się też polski przykry akcent:
chodziło o wyburzenie budynku tamtejszej komuny, gdy wszyscy duńscy
robotnicy odmówili, robotę tę wykonali Polacy).

Po podróży pociągiem, po dwóch
przesiadkach jesteśmy w Roskilde.
Przechodzimy przez miasteczko, zbliżając się do terenu właściwej imprezy. Całość przypomina warowne obozowisko z wieżyczkami strzelniczymi,
bilety są drogie (200 euro, w przeliczeniu jeszcze do niedawna: 800 polskich złotych), i to w zasadzie tyle w
tym temacie. Za to w zamian na kilka
dni dostajemy się do całkiem innego
świata, którego nie da się poznać za
jednym razem. Teren jest olbrzymi
– kilkadziesiąt hektarów na których
przez tydzień swój rock’n’rollowy dom
znajduje trzysta tysięcy ludzi.
Wita nas olbrzymie pole, a na nim
kilka Agor służących kulturalnej rozrywce, kilka obozów (Camp East,
West i South) połączonych z kompleksami gastronomicznymi (mało
warzyw i owoców jak dało się szybko
stwierdzić) i zapleczem sanitarnym
– bezpłatny prysznic zimny, gorący
za równowartość dwudziestu polskich złotych). Parkingi samochodów
są poza terenem obozowiska, dzięki
czemu nie czuje się spalin. Caravaning czyli spanie w przyczepach możliwy jest tylko na terenie Camp South; spanie w autach podczas festiwalu
jest z kolei w ogóle zakazane chyba

że akurat deszcz pada dzień w dzień i
namioty kompletnie podmokły.
Na początku dziwią niezwykle szerokie alejki między kwartałami namiotowymi. Wszystko wyjaśniło się,
gdy na dziesięć dni festiwalu, tylko
dwa dni było słońce. Nieutwardzone
drogi zaczęły przypominać z początku torfowiska, potem bagna, a potem
regularne rzeki. Po zmianie klapek i
bawełnianych tenisówek na buty ze
skóry ekologicznej i naturalnej o coraz wyższych cholewkach, przyszedł
czas na gumiaki najpierw zakrywające łydki a potem już całe uda. Niektórzy wynalazcy oklejali szpary między
spodniami a obuwiem srebrną taśmą
izolacyjną, i to razem składało się na
krajobraz jak z Marsa. Również na
polanach wokół centrów gastronomicznych pojawiły się nagle jeziora
zagarniające coraz większe połacie
suchego lądu. Gdzieniegdzie ocalały najwyżej położone wierzchołki,
wyglądające teraz jak naturalne wyspy. Najpiękniej wyglądała ta wielka
woda w nocy, rozjaśniona latarkami
i słupami oświetleniowymi. Pojawiły
się pontony z wiosłami. Ale i organizatorzy nie spali. Po pierwsze postanowili udrożnić szlaki komunikacyjne
wiodące do sklepów browaru Tuborg,
głównego sponsora imprezy. Po nim
przyszedł czas na punkt opatrunkowy, sieć darmowych kafejek internet (można tam np. wyeksportować
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zdjęcia z aparatu fotograficznego z
gwarancją odbioru ich po powrocie
do domu z festiwalowego serwera),
salony gdzie za darmo można było
pograć na playstation. W pierwszym
rzucie rozmieszczono drewniane europalety palety, które jednak zaczęły
uginać się wraz z zawartością, czyli
czekającymi w rozmaitych kolejkach
ludźmi. W kolejnym etapie przyjechały wielkie traktory ciągnące jeszcze bardziej gigantyczne przyczepy
z całą bodaj słomą zebraną z pól w
okolicach Roskilde. Aby wzmocnić
właściwości słomy do jak najbardziej efektywnej absorpcji wody,
przy średnionatężonym odgłosie
sieczkarni zaczęto ją ciąć na słomki o centymetrowej bodaj długości,
i taką tarcicę przypominającą materiał z którego w lesie powstaje mrowisko, wysypywano na najbardziej
zagrożone obszary, a zagrożone były
prawie wszystkie. Niektórych miejsc,
ze względu na ich mało strategiczny
charakter, postanowiono w ogóle nie
ratować. I tak, w niemal biblijnej powodzi, przepadło kilka kwartałów namiotowych, które zostały opuszczone przez mieszkańców bez nadmiernego żalu. W sklepach festiwalowych
i w marketach na terenie miasteczka
zakupili nowe i suche śpiwory, poduszeczki, namioty i co tam jeszcze,
i mogli z zadowoleniem ocalonych
rozbitków uznać festiwal za na nowo
rozpoczęty.
Błoto, deszcz i alkohol to trzy najbardziej cisnące się skojarzenia o
tegorocznym Roskilde. W roku bieżącym organizatorzy nawet celowo
opóźnili termin festiwalu, żeby zdążyły sobie przejść zapowiadane na
koniec czerwca ulewy, ale pogoda
zlel t Uor
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serwis dostępny na telefony komórkowe (wolny od opłat, niestety tylko na
te z duńską SIM, roaming nie wystarcza). System powiadomień sms jest
dopracowany niemal jak „ciasteczka”
(cookies) przylepiające się do twardego dysku komputera podczas surfowania po internecie. System opierający się o bluetooth, rozpoznaje każdy
twój krok, każdy odwiedzany namiot
i imprezę, wraz z godzinami przyjścia
i wyjścia, zaczyna się komunikować z
tobą, wysyłając ci smsy z propozycją
podobnych wydarzeń w najbliższym
otoczeniu czy najbliższym czasie…
Przyznam że to mało rock’n’rollowe a
bardziej orwellowskie.
Organizatorzy deklarują przekazanie zysku na projekty humanitarne i
kulturalne. Podczas samego festiwalu
również mamy do czynienia z podobnymi akcjami: np. można zaopatrzyć
się (za słone pieniądze) w kubek gorącej kawy z napisem „fair trade” a
to oznacza po pierwsze gwarancję że
przy jej zbiorze i obróbce nie wykorzystywano siły niewolniczej, a po drugie
że została ona nabyta po „sprawiedliwej cenie”, bez wyzysku słabszej
ekonomicznie strony. Po festiwalu
organizatorzy zbierają namioty które
przeznaczają dla organizacji humanitarnych, z tym że namiot jest po prostu „składany”, prasowany, i nikt nie
dba o śledzie, tropik ani o jakiekolwiek
pokrowce – jeśli się akurat zrolują,
to OK. Trwa też konkurs, kto zbierze
najwięcej worków śmieci – maksymalnie sześciu zwycięzców otrzymuje bilet na Roskilde 2008. Ponadto ze
względów ekologicznych napoje (w
roku 2006 1,8 miliona) sprzedawane
są w opakowaniach z kaucją – można
uzyskać jej zwrot, ale o opakowania
zabiegają także wolontariusze którzy odzyskaną kaucję przeznaczają
np. na pomoc dla krajów Trzeciego
Świata. W tym roku celem tej zbiórki była „pomoc biednym farmerom w
Malezji”. Nieprzypadkowo trzykrotnie
używam cudzysłowu, gdyż zarówno
akcje jak i zbiórka mają wartość symboliczną, i chyba największy sukces
osiąga się w wymiarze edukacji jako
skutecznie przeprowadzona reklama
społeczna, zaadresowana do właściwego kręgu odbiorców.

Właśnie, kim są odbiorcy? Trochę
inaczej to wygląda niż w Polsce. Na
koncertach więcej jest ludzi starszych, niekoniecznie nastolatków i
dwudziestolatków. Może dlatego że
mają więcej czasu wolnego, mniej zaprząta ich spłacanie kredytów mieszkaniowych i pozwalają sobie ogólnie
na więcej luzu. Może zaś dlatego, że w
dostatnim społeczeństwie jakim jest
Dania, mocniej i dłużej funkcjonuje
paremia forever young, nie ma chyba
takich antagonizmów my-oni. Trzeba
pamiętać też ci „starsi” to nierzadko
pokolenie buntu dzieci kwiatów, że
pamiętają swoje ideały, podczas gdy
u nas rok 68 to polityka i smutna nietolerancja. Ogólnie, i może w uproszczeniu – recepcja muzyki rockowej w
Danii, zwłaszcza tej festiwalowej raczej nie kojarzy się z buntem, nawet
„buntem koncesjonowanym”, wszelkie
zachowania – nadużywanie alkoholu,
inne używki, akcje społeczne, są w
jakiś sposób sankcjonowane normami
obowiązującymi w całym społeczeństwie, a Roskilde jest jakąś raczej
próbką tego społeczeństwa aniżeli
awangardą. To nie Jarocin wczesnych
lat osiemdziesiątych utrwalony na
taśmie filmowej w „Fali” i „My blood,
your blood”, to nawet nie Przystanek
Woodstock WOŚP, na którym Muniek
Staszczyk mówi do zgromadzonej
publiczności „jesteście najlepsi” a Jurek Owsiak zapowiadając orkiestrę
symfoniczną która ma zagrać „Bolero” Ravela tłumaczy „jesteście tego
warci”. Festiwal w dostatnim, stabilnym kraju też jest ostoją stabilizacji.
Papierkiem lakmusowym tegoż niech
będzie zakaz administracyjny wwożenia na teren festiwalu mebli domowych, zwłaszcza wielkich wersalek…
Festiwal nie mógłby się odbyć gdyby nie wolontariusze, jest ich około
23 000, na tą liczbę składają się służby sanitarne i porządkowe (dbają chociażby o to żeby nie chodzić po torach
kolejowych – za to są najsroższe mandaty bo poszanowanie życia ludzkiego
jest tam o wiele większe niż w Europie
Centralnej; a także o to by… po jednej stronie schodów wychodzić a po
drugiej schodzić – tu chodzi raczej o
uniknięcie odszkodowań na wypadek
złamań czy skręceń; jeśli w ogóle mó-

wimy o bezpieczeństwie warto zwrócić
uwagę że wszelkie drogi bite ani kolejowe nie mają prawa przecinać terenu
koncertowego ani obozowiska; ponadto obowiązuje całkowity zakaz unoszenia się na rękach innych uczestników koncertu – crowdsurfing; jak też
zakaz robienia „łańcuszków”podczas
koncertowego pogo.)
Pojawiły się nowe sceny (Astoria i
Cosmopol), kosztem innych (Balroom,
Metropol). Największa jest Orange,
na którą zaprasza się topowe zespoły. Organizatorzy zwykle dbają o to,
by koncerty najważniejszych gwiazd
nie nakładały się na siebie (inaczej
jest na holenderskim Lowlands, gdzie
przestrzeń wokół scen jest stosunkowo mała, i konieczność wyboru jest
zadawana festiwalowiczom z rozmysłem, dla zapewnienia bezpieczeństwa). Na Roskilde, gdy gasną światła
jednej sceny, publiczność przemieszcza się do następnej. Poza wspomnianą Orange, są jeszcze Pavilion, Cosmopol, Astoria, Odeon, Arena.
Co może drażnić Polaka, co zwraca
szczególną uwagę? Ostatniego dnia
festiwalu, a szczególnie już w dniu
wyjazdu (pole należy opuścić do godziny trzynastej) odbywa się rytualne
niszczenie rzeczy: podpalanie namiotów, rozwalanie bumboxów. Łamanie
płyt kompaktowych, pozostawianie śpiworów, ubrań czy generalnie
wszystkiego poza pieniędzmi i kartami kredytowymi, jest tylko niewinnym dodatkiem. Służby porządkowe
przyglądają się temu raczej biernie,
rozumiejąc że taka jest kolej rzeczy,
co najwyżej zagaszając namioty i interweniując gdy ogień zbliży się do
akumulatorów i prywatnych generatorów prądotwórczych. Dziwić może też
granie w piłkę nożną opakowanym w
worek foliowy chlebem, litry najdroższego, ledwo co nadpitego alkoholu w
firmowych butelkach leżące na wewnątrzobozowych drogach, nierzadko
do połowy w błocie. O zgrzewkach i
kartonach piwa już nie wspomnę, ma
ono wszak symboliczną wartość, jest
tańsze od napojów bezalkoholowych,
mleka, kawy, nie wspominając o jedzeniu. Dziwić mogą różne gadżety –
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jednorazowe ładowarki do telefonów
komórkowych, opaski na piwo które
pozwalają dłużej utrzymać jego niską temperaturę… Szokują też ceny:
o ile w Holandii i Szwajcarii są one
porównywalne (może poza kosztami
komunikacji zbiorowej), to w Danii
zakup jedzenia (zwłaszcza gorącego,
przeznaczonego do natychmiastowej
konsumpcji) to wydatek pięcio- a
nawet siedmiokrotnie wyższy niż w
Polsce (przykład: cheeseburger – 25
złotych). Nie podoba się również brud
i stosunek do niego (to nie musi być
festiwalowa norma, jeśli porównać to
na przykład z festiwalem na niderlandzkim Lowlands). Organizatorzy są
raczej bezradni gdy spadnie deszcz
(ścieżki są niewyasfaltowane),
Wszystko to jednak przypomina
czyściec, prze który raz w roku warto
przejść, traktując go jako namiastkę
rzeczywistego survivalu. Co interesujące, na pole namiotowe którego
warunki z grubsza nie zmieniły się
od pierwszego festiwalu (może poza
węzłem sanitarnym) ludzie przylatują
samolotami, taszcząc eleganckie firmowe walizki zaopatrzne w loga przewoźnika i dane kontaktowe, po zupełnie nie utwardzonej ścieżce. Podczas
gdy na polskie festiwale przyjeżdżają
raczej ludzie na co dzień nie nawykli do nadmiernych wygód, z różnych
skłotów i domów w których gnieżdżą
się po kilka osób na paru metrach
kwadratowych.
Dziwi też akcja nawiązująca nazwą do albumu Jimmiego Hendrixa
„Are you experieced?”, dotycząca
narkotyków, jakże inna od tych które chociażby robione są na polskim
Woodstock. Na maksymalnie kolorowych ulotkach przypominających
karty do gry, umieszczone są obok
ostrzeżeń (żeby używek w ogólności
a narkotyków w szczególności – nie
mieszać), porady, i to dotyczące tych
twardszych narkotyków a niektóre informacje i szczegółowe opisy przypominające instrukcje obsługi urządzeń
AGD dalece przekraczały zakres który
poznałem na przedmiocie „problematyka narkomanii” podczas studiów… A
wszystko to w kraju, w którym prawo „narkotykowe” jest raczej bliższe
polskiemu aniżeli holenderskiemu.

Choć trzeba przyznać, że nie dotarłszy do kolorowego autobusu spod
znaku „Mechanicznej pomarańczy”,
w pamięci zostałyby raczej wyłącznie
wielkie billboardy z napisem „THINK”
i mniejszymi stemplami „thinkplease”
w tle, bardziej przywołujące w pamięci znaną wcześniej „profilaktykę”.
Stosunkowo najmniej miejsca poświęciłem muzyce. Oczywiście nie
spotkałem Republiki (jak można się
przenieść do 26 czerwca 1984 roku?),
zastanawiałem się tylko jak wyglądał
wówczas koncert tego legendarnego
polskiego zespołu, zarejestrowany
zresztą i dostępny w sklepach. Jaką
mieli pogodę, ile osób przyszło na
ich występ; ale o to zapytam raczej
Zbyszka Krzywańskiego przy okazji
kolejnej, oby długiej, rozmowy. Po
Republice z Polski był tu tylko jeden
zespół folkowy, w roku 2006. Teraz,
w lipcu 2007 niezwykle ciepłe wrażenie sprawił na mnie występ Bjoerk. W
strugach deszczu, a padało już dobre
kilka dni, ale i tak zaskoczeniem była
tak skromna widownia. Islandka goniła po scenie w kolorowych strojach,
wykonywała piruety i nie pozwalała o sobie myśleć, że jest po prostu
kolejną festiwalową atrakcją, że ktoś
ją poprzedził i ktoś zagra po niej – to
był po prostu jej koncert z niezwykłą
energią mu towarzyszącą. Do rozczarowań zaliczyłbym występ The
Who, choć zagrali niezwykle ostro,
ale i schematycznie. Z jednej strony
cieszył dotyk legendy, z drugiej zaś
– coś ze mnie uszło, a całe lata byłem przecież naładowany ich „Generation” i najlepszym ponoć w historii
muzyki albumem koncertowym „Live
at Leeds”. Nawet sola i improwizacje
które budują wszak wspólnotę ze słuchaczami, przeszły jakby bez echa.
Przyznać muszę że to może moje
wrażenie, bo ludzie raczej, a Duńczycy do kulturalnych nie należą, nie
wychodzili. Na „plus minus” z kolei
oceniłbym występ Red Hot Chilli Peppers kończący wielodniową imprezę.
Usłyszałem to, czego w żaden sposób
nie można było wyłowić z „lektury” ich
przebojów z rozgłośni, ani pobieżnych
przesłuchań płyt. Mianowicie dominująca „amerykańskość” gry, brzmienie
(może tego akurat dnia?) przywodzą-

ce Aerosmith, klimat Los Angeles, taki
solidny warsztat w którym jednak brakuje polotu. Tylko marketingowo jest
to przykryte etykietką „szaleńców”
którzy na swoje występy zapraszają
w maskach baseballistów. Z kolei koncert który zapamiętam do końca życia
dali Beastie Boys. Band który powstał
w latach osiemdziesiątych i wypłynął
na innowacyjnym wówczas połączeniu
old schoolowego hip-hopu ze skate
punkiem, dał niezwykły show. Panowie byli w czarnych marynarkach i
krawatach odcinających się od białych
koszul, co od razu przywiodło mi w
pamięci Republikę, której nigdy już na
scenie nie zobaczymy. Dali koncert,
ilustrowany żywymi publicystycznymi
filmami, który był nawet komentowany długo po. Rzecz niezwykła, jak dynamiczna raczej publiczność koncertowa siedzi na miejscach i rozmawia…
***
Teren festiwalu należy opuścić
do trzynastej dnia następującego
po ostatnim koncercie. Po tym czasie zostają tylko służby porządkowe
składające namioty na wspomniane
charytatywne cele. Niezwykłe że do
terenu festiwalu przylega stacja. I
tam niezapomniany widok: co zamożniejsi festiwalowicze porzucają swoje
kalosze (w sumie jak spaliło się firmowy namiot, śpiwór wpakowało do
śmietnika a większość przemoczonych ubrań porzuciło, to już nie jest
jakaś relatywnie duża strata).
A w drugą stronę „Persja”: od hamburgera za korony duńskie w przeliczeniu 25 złotych po saunę i jaccuzi za dziesięć polskich złotych; obok
sklep kiedyś bezłocłowy, teraz bezakcyzowy, ale nadal atrakcyjny; śpimy na podłodze; ten sam prom, ale
„chytrze” kursujący w powrotnym
kierunku tak że to co w jedną stronę
było niewidoczne w nocy, teraz jest
za dnia. Po naszej lewicy most między Danią a Szwecją który w pewnym
momencie przechodzi w podwodny
tunel. Pikują ptaki.
I lądowanie w Krakowie, włączyć
całe mieszkanie po dwutygodniowej
nieobecności, włączyć komputer, Jan
Poprawa czeka.
Łukasz Mańczyk
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LOWLANDS,
CZYLI ZABAWA W DEPRESJI
Festiwal na Lowlands w dniach 17-19 sierpnia był drugim,
na który udało mi się dotrzeć w ciągu tego roku. Tutaj potwierdziła się maksyma, że choć ludzie są braćmi, to niekoniecznie takimi samymi. Holandia i Dania, niemal sąsiadujące
na mapie, są jednak całkiem innymi krajami. Różnica mentalności, diety, hierarchii potrzeb i stopy dobrobytu odciska się
nie tylko w stylu gry w piłkę nożną narodowych drużyn, ale i
w sposobie organizacji i przeżywania rockowych festiwali.
Festiwal na Lowlands jest przede
wszystkim mniejszy. Sprzedaje się
około sto dwadzieścia tysięcy biletów
w cenie 129 euro – dla porównania:
Roskilde to koszt 200 euro i zabawa
nawet dla trzystu tysięcy ludzi. Czas
trwania – trzy zaledwie dni (Roskilde
- cztery dni oraz tzw. warming-up,
co można rozumieć dosłownie zważywszy na hektolitry wypijane przez
Duńczyków). Można zażartować, że
różnica 70 euro to koszt wywożenia
śmieci przez dodatkowych kilka dni,
zażartować, gdyż w Danii w czasie
festiwalu raczej się nie sprząta.
Na Lowlands jest inaczej, spokojniej. Wpływa na to z pewnością sort
używek – w Niderlandach jak wiadomo miękkie narkotyki są legalne, i
nikt nie przejmuje się zakazem organizatorów wnoszenia więcej niż
dwóch działek na teren festu. Na
soczystej trawie pól koncertowych
non-stop unosi się słodki zapach marihuany, która teoretycznie powinna
wyczerpać się w pierwszym dniu.
Na polach namiotowych królują fajki

wodne napędzane wzbogaconym tytoniem. Nawet bawełniane opaski w
funkcji identyfikatorów, zaszywane
na nadgarstkach w chwili przekraczania bramy, mają kolor sugestywnie zielony. Lowlands w dniach 17-19
sierpnia to był gigantyczny coffee
shop pod czystym niebem.
Uczestnicy nie są agresywni. Holendrzy to żywe pomniki asertywności stosowanej, zaś ich kraj – jedyne
miejsce w którym udała się akomodacja oświeceniowych ideałów,
liberte, fraternite & egalite, zaś po
amsterdamskich kanałach do dziś
pływa duch Rousseau i wielkich encyklopedystów. Mają szacunek do
prawa, jako że prawo jest na tyle
mądrze skonstruowane że nie prowokuje do występowania przeciw
niemu. Są „społeczeństwem wzbogaconym”, stabilnym, w którym dobra pomnażano i przekazywano od
pokoleń, nie zaś „dochodzącym”, co
tym bardziej czyni z nich sojusznika
konserwatywnego z natury prawa.
Podatki traktują jako powinność,

brakuje przekonania o występującej
powszechnie korupcji, może dlatego
politycy (w tym tragicznie zmarły
Pim Fortuyn) nie boją się wsiadać
do środków komunikacji publicznej.
Zresztą podatki opłaca się płacić:
powstają z nich ścieżki rowerowe,
klomby w parkach i inne ułatwienia.
Wydaje się że każdy eurocent ląduje
na ulicy a nie w prywatnej kieszeni. Takie są założenia i taka opinio
communis. O Holendrach mówi dużo
to, że ich podstawowym środkiem
transportu (oczywiście w mieście)
jest rower, połączenie ergonomii i
swoistego feng-shui. Są specjalne
peleryny zakrywające całego rowerzystę w czasie nie aż tak częstych,
wbrew stereotypom, deszczy. Może
naprawdę ulewne deszcze omijają
ich w przekonaniu, że i tak nie mogą
zaszkodzić? Rower to połączenie
poczucia skromności z wewnętrzną
wartością. Na tych rowerach, za jakieś 200 polskich złotych, jeżdżą też
szefowie firm podwijając na agrafkę
lub klips prawą nogawkę (bliską łańcucha) spodni, zarabiający „grube
kokosy”. Jeżeli się spieszysz, usiądź.
Jeżeli bardzo się spieszysz, usiądź
na dłużej. Pośpiech który opóźnia,
nie ma sensu.
Straż miejska wystawiając mandaty stara się przede wszystkim
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pouczyć. Dokument urzędowy opakowany jest w kolorową ulotkę przypominającą instruktaż bezpiecznego
seksu bądź plan wyciągów narciarskich w turystycznej miejscowości.
Na jej stronach copywriter cierpliwie
wyjaśnia, dlaczego zostałeś skarcony i jak unikać na przyszłość tej nieprzyjemnej dla obu stron konfuzji.
Z obłoków triumfalnie przyglądają
się temu pozytywiści. Nowe traktowanie dla nowego człowieka. Holendrzy nie rozumieją dlaczego można
nie przestrzegać prawa, postępować nieracjonalnie. Wszystko starają się wytłumaczyć, wierzą że to
odniesie skutek. Ludzie dzwonią na
policję, jeżeli śpisz w samochodzie,
lub na dziko rozbijasz namiot (wszędzie poza zimną Skandynawią jest
to dozwolone tylko w wyznaczonych
miejscach) – nie dlatego że boją się
ciebie jako sąsiada, ale że troszczą
się o twoje, nieznajomego, bezpieczeństwo.
Dwa powyższe socjologiczne akapity wyjaśnią trochę, dlaczego akurat tak wygląda fest. Fest który nie
jest w piewszym planie dla zysku;
jeśli już dla zysku, to zysku z satysfakcji, z potwierdzenia renomy. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie
by przyjąć czterysta tysięcy festiwalowiczów a przyjmuje się sto. Za to
wszyscy mogą, praktycznie bez kolejek, dostać do bezpłatnych umywalni i toalet które nie są pod gołym
niebem. Zaś gorący prysznic kosztuje euro a nie jak w Danii czterdzieści
koron (20 złotych). Warto przy okazji
wspomnieć, że obowiązuje specjalna
festiwalowa waluta – przypominający plastikowe żetony, wyposażony w
zabezpieczenia „muten” – przelicznik
w stosunku 1:1,10 euro. Pole namiotowe jest podzielone na stosunkowo
małe jednostki, w obrębie których
powyższe użyteczności są położone
dosłownie w pobliżu niemal każdego
namiotu.
O świcie odbywa się wielkie sprzątanie z użyciem specjalistycznego
sprzętu. Na przedzie idzie kordegarda dwóch ludzi ze spalinowymi dmuchawami którzy zwiewają wszelkie
śmieci na środek drogi. Za nimi, w
słusznej odległości podąża wielki

traktor massey fergusson zaprzężony w jeszcze bardziej gigantyczny odkurzacz. Trochę robi to huku i
nasuwa myśl o nadciągającej postimprezowej apokalipsie, ale za to
szybko czyni swoją powinność i jest
czysto. I cicho, słychac tylko muzykę techno z jednego z dyżurujących
całodobowo pawilonów.
Minusem festu może być jedynie
wspomniana festiwalowa waluta,
muten. Już sam kurs: 1 do 1,10 euro
sugeruje 10-procentową nieświadomą stratę przy wszelkich transakcjach. Ponadto ceny wyrażone w
mutenach są z dokładnością do pół
mutena (2 złote), niezły margines!
Żeton przełamać można tylko na
pół, ale Lowlands to wszak czas zabawy a nie finansowych spekulacji.
Część festiwalowiczów wyjeżdżając
zapomina zamienić swoje muteny
na walutę obowiązującą w realnym
świecie, część w trakcie festiwalu
pieniądze gubi… Z tym że gubi pieniądze już wydane, muteny.
Festiwal odbywa się w weekend i
dociera na niego sporo japiszonów,
ciągnących walizki na kółkach oznaczone identyfikatorami linii lotniczych. Dojazd jest prosty: od Amsterdamu kolejką podmiejską do Lelystadt , określaną w przewodnikach
jako najpiękniejsze miasteczko Holandii, potem darmobusem na teren
festu. Całość odbywa się na polderze czyli sztucznie usypanej wyspie,
dzięki olbrzymiej kulturze hydrologicznej wydartej morzu.
Pisząc pozornie o muzyce, nie
sposób nie zawadzić o kulturę i życie codzienne. Holendrzy są bardzo
kulturalnym, ale jednak społeczeństwem konsumpcyjnym. Lowlands
nie przypomina na pewno wczesnych
Jarocinów, w których najważniejsza
była muzyka. Dźwięki są nierzadko
pretekstem do pewnej społecznej
manifestacji, zasmakowania przynależności, uchwycenia chill outu, lub
przypomnienia go sobie po latach,
w toku kariery zawodowej i życia
rodzinnego.
Zachodnioeuropejski
kult młodości sprawia, że uczestnictwo nie ogranicza się do dwudziesto i trzydziestolatków. Polo-Cocta i
dżins dla wszystkich, playstation dla

wszystkich, rock’n’roll łączy pokolenia…
Wszyscy Holendrzy na wszystkich
stanowiskach znają język angielski.
Doszło do tego, że niektórzy politycy
stwierdzili że grozi im z tego powodu
„wynarodowienie”. Diagnoza może
i bardzo słuszna, ale zaordynowana terapia zaproponowała zupełnie
dziwne środki. Znikła np. dwujęzyczność. Wszystko nagle, nawet festiwalowy przewodnik, jest wyłącznie
w języku niderlandzkim. W opozycji
do słowa pisanego, niemal idealnie
można dogadać się za pomocą common english. Natomiast trzeba uważać co się mówi, znać język… - Jak
tu przybyliście? Samolotem? – pyta
Norweżka gdy skręcamy jej wyproszonego papierosa. Hijacking, odpowiadam z przekonaniem. Hitchhiking, poprawia mnie bez zmrużenia
oczu, nie śmiejąc się. Oświadczyłem bowiem, że porwaliśmy samolot, tymczasem prawda jest taka że
przybyliśmy na stopa.
Na stopa najprzyjemniej jedzie się
chyba do Holandii:). Auta najlepiej
łapać na kontakt osobisty, w języku
angielskim (albo słowiańskim jeśli
podchodzi się do Rosjanina, Ukraińca
czy Czecha). Dla takich którzy akurat nie mają w danym dniu drive’a do
rozmowy godny polecenia wydaje się
być zestaw kilku kartek na których
pisze się nazwę miejscowości kierunkowej, a w przypadku dalszych podróży – symbol kraju jak na samochodowych rejestracjach. Im większa
stacja benzynowa, tym szansa złapania stopa jest większa. Najlepsze są
stacje przed kluczowymi skrzyżowaniami. Czasem lepiej jest poświęcić
nawet i czterdzieści kilometrów obiecanej dalszej podróży, aniżeli wysiąść
w miejscu przypadkowym, chociażby
w środku jakiegoś miasta. A jeśli już
tak się zdarzyło, warto prosić nie tyle
o podwiezienie na jakąś „rozsądną”
odległość, co do właśnie takiej „przelotowej” stacji, na której zatrzymują
się samochody osobowe jadący w
długą trasę, kierowcy tirów kupują
winiety… Najprzyjemniejsza podróż
jest z „tirowcami”. Są przyzwyczajeni do autostopowiczów i w ogóle do
rozmowy z „obcymi”, z niektórymi
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np. dojeżdżającymi co jakiś czas do
pracy w Anglii (dziewczynami:) mają
nawet stały kontakt, co łatwiej ich
przekona do zawarcia kolejnych znajomości. Poza tym sami opowiadają niezwykłe historie, własne i ludzi
których wieźli, mają zwykle za granicą rodziny i przyjaciół, można się
tym nieźle zainspirować. Minusem
przy autostopowych podróżach w
„parach” jest to, że kabiny ciężarówek mają homologację raczej tylko
na dwie osoby (są wyjątki, i wyjątkowo niektórzy kierowcy biorą więcej
osób). Z kolei zwłaszcza przy podróżach w krajach o szybkich autostradach, warto wybierać samochody
osobowe (tiry mają ograniczenie do
90 km/h). Wydaje mi się, że nie warto odmawiać zaproszeń na autostop,
zwłaszcza ten „złapany” a nie tylko
„dogadany” podczas postoju na stacji czy parkingu. Jeśli ktoś już się
zatrzyma, trzeba zaproszenie przyjąć… Poza tym jest też coś takiego
jak zmęczenie materiału. Największe
prawdopodobieństwo złapania stopa
jest zaraz po wysiadce z poprzedniego auta. Im więcej kolejnych próśb
i nie zawsze motywujących rozmów,
tym zdolność przekonywania, mową,
gestem, spada. Poza tym kierowcy
biorą chętniej tych, których widzą
„uwierzytelnionych”, wysiadających
z innego pojazdu…

I jeszcze jeden akapit trampingowy. W Amsterdamie, w oczekiwaniu
na rozpoczęcie festiwalu i aby odpocząć po całej dobie spędzonej w podróży z Polski, spaliśmy na skłocie.
Skłoty jak wiadomo powstają w różny sposób, ale również i tak: zwykle
jest jakiś niezagospodarowany budynek, który ma albo i nie ma właściciela. Squattersom zależy na jego
opanowaniu bez udziału świadków,
następnie szybko dorabiają i montują klucze, a potem już, na urzędowym papierze!, rejestrują mieszkanie jako legalne. Holenderskie prawo
jest w tym zakresie bardzo liberalne,
zakazuje np. odcinania gorącej wody,
kanalizacji i prądu dzikim lokatorom.
Proces o eksmisję w dwu instancjach
trwa około pół roku i w tym czasie
można poszukać nowej lokalizacji…
Tak trudno zdobyte mieszkanie żal
powierzać komuś zupełnie obcemu, tak więc najlepiej postarać się
o jakąś „rekomendację”, powołać się
na wspólnych ziomków i w ten sposób zdobyć zaproszenie. Gospodarze obawiają się przecież „przejęcia
skłotu”… w podobny sposób, w jaki
sami weszli w jego posiadanie.
Słowo jeszcze o muzyce, bo to
wszak kwartalnik „Piosenka”. Na
Lowlands scen jest kilka: Alpha,
Grolsch, India, Bravo, Lima, Juliet, XRay, Echo, Magnet. Tak jak na podob-

Otwarte dłonie – symbol festiwalu

nych festiwalach, dominuje rock, na
mniejszych scenach i w mniej newralgicznych godzinach można posłuchać
innej muzyki. Charakterystyczna dla
Lowlands jest dyskoteka non-stop
poza głównym terenem koncertowym, bliżej namiotów (teren koncertowy jest sukcesywnie wyłączany z
użytku około 2, 3 nad ranem, powoli
kurczy się teren zabawy aż znajdą
się na nim wyłącznie przedstawiciele organizatora). Podobnie jak np.
na Roskilde można skorzystać z internetu, posłuchać prelekcji duchowych, wyprać ciuchy itp. Zważywszy
jednak na to fest trwa zaledwie trzy
dni, jest na to jeszcze mniej czasu
niż na innych podobnych imprezach.
W tym roku gwiazdami było Nine
Inch Nails, Sonic Youth oraz Tool. Ta
ostatnia najbardziej mi przypadła go
gustu. Ale o muzyce to trzeba byłoby
chyba napisać inny artykuł…
Holendrzy
kochają
Lowlands.
Oświadczenie że jedziesz na L., wracasz z L., potwierdzone najlepiej okazaniem kultowej opaski, otwiera ich
serca. Zdarzyło się że wracając autostopem zabłądziliśmy w okolicach
Eindhoven, i jadący do swojej pracy
na własny rachunek księgowy zrobił
40 kilometrów by wywieźć nas na odpowiednią wylotówkę z miasta. Inny
gość wziął nas, zmęczonych autostopowiczów, do naprawdę wypasionej
fury. Spotkaliśmy go potem podczas
koncertu Nine Inch Nails, tyle że wyprasowany garnitur zastąpił szortami, została tylko łysina. Małżeństwo
jadące z wakacji z Maroka wzięło nas
o czwartej nad ranem. A następny był
handlarz bananów, również z małżonką. Na stacjach roi się od Polaków,
którzy podróżują do Holandii busami,
w poszukiwaniu „lepszego”. Niekiedy
na jednej stacji można spotkać nawet
kilka polskich składów.
Szczerze polecam przyjazd w 2008
roku (15-17 sierpnia, piątek – niedziela). Nie tylko „po” muzykę, ale i
zwiedzanie kraju gospodarzy. To pozytywna zabawa w bardzo pozytywnym kraju, a po zakończeniu można
znaleźć legalną pracę i pobyt nieco
wydłużyć.
					
Łukasz Mańczyk
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Kamila Momot

z Chin

DŹWIĘKI ZZA WIELKIEGO MURU
Można się dziwić chińskiemu komunizmowi. Można zastanawiać się, czy tu się żyje gorzej niż na Zachodzie. Można w końcu myśleć, że w radio słyszy się tylko piosenki ku czci Mao. Ale
zdziwi się ten, kto choć raz doświadczy niebywałej przyjemności obcowania z operą chińską.
To chyba zasługuje na miano swoistego fenomenu – fakt, że mimo
Rewolucji Kulturalnej i mimo represji, opera przetrwała i ma się lepiej
niż nigdy dotąd. I o tym, w co i kogo
zasłuchują się Chińczycy jest poniższych słów kilka.
W chińskim radio słyszy się dźwięki znajome, dobrze znane. Melodie w
chińskich popularnych piosenkach nie
są tyle, co inspirowane brzmieniami
zachodnimi, co ich dokładną kalką.
Różnią się tylko tym, że tekst podłożony jest w języku chińskim. Z kolei
w chińskich autobusach, które wyposażone są obowiązkowo w telewizory,
można usłyszeć i zobaczyć programy
karaoke. Młodzież po ulicach snuje
się z nowoczesnymi odtwarzaczami
MP3 i MP4, w których słucha się popu,
rocka, lekkiego metalu – oczywiście
głównie po chińsku. Z pozoru nic nie
odróżnia Chin do Polski czy Europy.
Z pozoru. Wystarczy tylko mieszkać,
przez jakiś czas w sąsiedztwie dwójki
starszych ludzi, którzy z lubością co
wieczór wsłuchują się w dźwięki chińskiej opery. Skądinąd piękne dźwięki.
Tradycyjna chińska opera ma ponad 800-letnią tradycję i około 300
swoich regionalnych odmian, ale na
miano najsławniejszej zasługuje Opera Pekińska – znana i podziwiana na

całym świecie. Na jej specyfikę składa
się fakt, że w swoim przedstawieniu
łączy elementy śpiewu (chan), tańca
(wu), recytacji (nian) oraz walki (da).
Poprzez to wykreowała ona odrębny
gatunek artystyczny i stała się kompleksowym
muzyczno-teatralnym
spektaklem. Wszystkie te elementy
opisują historię i kreują poszczególne
role. W każdym przedstawieniu występuje rola męska Sheng, rola kobieca Dan, role męskie o szczególnych
charakterach, tak zwane Jing oraz
rola błazeńska Chou. Każda z nich ma
bardzo umowny charakter inspirowany prawdziwym życiem.
Dawniej, zwłaszcza w okresie Rewolucji Kulturalnej (1966-76) w Chinach
występowały dwa rodzaje przedstawień: pierwsze o charakterze wojenno-wojskowym, drugie natomiast poruszały tematykę moralności i życia
codziennego. Te pierwsze oparte były
na starożytnych legendach sławiących dawnych bohaterów, natomiast
drugie odnosiły się do jednej z najważniejszych rzeczy w Operze Pekińskiej. Otóż w przedstawieniu nie chodziło tylko o rozrywkę, opera prócz
wzbudzenia zachwytu miała też inne
znacznie ważniejsze misje do spełnienia – te o charakterze społecznym.
Rewolucja wykorzystała Operę do

rozpowszechniania informacji, nauki
swoich obywateli i szerzenia ideologii.
Obecnie ponownie funkcja „zachwycić
i oczarować” dominuje.
Na osoby, którym przyjdzie pierwszy raz obcować z muzyka Opery Pekińskiej, może czekać rozczarowanie.
Dźwięki towarzyszące przedstawieniu
mogą przypominać hałas i brak jakiegokolwiek uporządkowania. Gongi,
bębny, drewniane kastaniety, chińskie
skrzypce... To wszystko jednak tworzy
bardzo żywą i jędrną kompozycję muzyczną, moim zdaniem nie znajdującą
swojego odpowiednika na Zachodzie.
Na szczególną uwagę zasługuje również ruch występujący w przedstawieniu. Jednym zdaniem można byłoby to
opisać w ten sposób : mnóstwo iluzji,
imaginacji i symboli i bardzo mało rzeczywistości. Aktorzy wykonują bardzo
umowne ruchy, nieraz o charakterze
przesadnym. Temu wszystkiemu towarzyszą kostiumy i kolorowe maski
na twarzach, służące nie upiększeniu
postaci, ale zaznaczeniu ich cech charakteru. I tak na przykład, kolor czerwony symbolizuje uczciwość, kolor
czarny symbolizuje sprawiedliwość, a
kolor biały symbolizuje oszustwo.
Opera Pekińska jest kwintesencją
chińskiej kultury narodowej – zwłaszcza muzycznej. Utrzymuje i pielęgnuje
etos natury chińskiej i bez wątpienia
stanowi skarb narodowy Chin. O czym
osobiście przekonuję się co wieczór
słuchając dźwięków dochodzących zza
ściany. Od Pekinu dzieli mnie niestety
25 godzin jazdy pociągiem.
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Paweł Mlak

JESIENNE OBRAZKI
PŁYTY K ATIE MELUA
Wydaje się, że jest coś co może zagwarantować, że tegoroczna jesień będzie znośna. Właśnie w porze rdzawych liści, ulew
i nieprzyjemnych podmuchów wiatrów na półki sklepowe spada nam nowa płyta Katie Melua – „Pictures”. Moim zdaniem
warto było czekać na te obrazki i najważniejsze że pojawiły
się one wtedy, gdy okazały się być najbardziej potrzebne.
Katie Melua przedstawiać nie trzeba, uroczą Gruzinkę (rocznik 84)
znają chyba już wszyscy. W Polsce
popularność zdobyła swoim drugim
albumem „Piece By Piece”, z którego
dwa utwory niemal bez przerwy gościły na antenach rozgłośni radiowych.
Polska dowiedziała się jak śpiewa Katie, a o tym jak wygląda i jaka jest
„na żywo” mogliśmy przekonać się na
zeszłorocznej edycji Sopot Festival,
gdzie otwierała koncert samemu Eltonowi Johnowi - i jednocześnie rozkochała w sobie publiczność. Urok i
talent – nie do oszacowania ilu poskąpiony, żeby taka jedna powstała. Te
oczy, włosy, głos, ona… ach. W swojej
rozpoczynającej się co dopiero karierze miała już możliwość wystąpienia
np. z grupą Queen, z którą wykonała „Too much love will kill you”, oraz
(co nie jest tak powszechnie znane)
jest rekordzistką Guinnessa. Wpis
do księgi zyskała za zagranie, uwaga, najgłębszego koncertu na Ziemi.
Zdarzyło się to na platformie wiertniczej na Morzu Północnym na głębokości 303 metrów. Jak przyznaje sama
wokalistka był to najbardziej surrealistyczny koncert w jej karierze, a sam
zjazd trwał 8 minut. Zarówno „pod-

wodny” koncert, jak zwykle w wykonaniu Katie udany, gdzie przy utworze „The Closest Thing To Crazy” na
fortepianie akompaniuje jej jeden z
pracowników platformy wiertniczej w
pomarańczowym uniformie, oraz film
dokumentalny przedstawiający kulisy
tego niecodziennego, podwodnego
przedsięwzięcia - można zobaczyć na
płycie DVD „Concert Under The Sea”.
Powiem tylko tyle, trzeba zobaczyć
i posłuchać – wrażenie imponujące.
Swoją drogą dobrze że rekordy Guinnessa nie są przyznawane wyłącznie
za odbijanie piłeczki tenisowej przez
x godzin...
Kariera muzyczna Katie rozpoczęła
się od programu telewizyjnego „łowiącego” młode talenty. Jak widać
program spełnił swoje zadanie, do
tego jeszcze doszło kilka lat szkoły muzycznej - i w 2003 roku otrzymaliśmy pierwszy pokaz możliwości
wokalnych oraz kompozytorskich
dziewiętnastoletniej wówczas Gruzinki. Wtedy ukazała się płyta „Call
Off The Search”. Niestety w Polsce
nie odniosła ona dużego sukcesu,
rozgłośnie radiowe nie grały Katie, w
sklepach płyta nie była powszechnie
dostępna. Krążek został doceniony i

dostrzeżony w naszym kraju dopiero na fali popularności drugiego albumu, który uczynił z niej gwiazdę.
Dlatego „Call Off The Search” przez
niektórych był uważany za ten drugi,
nowy album (ale żeby szybko wyprowadzić się z błędu trzeba spojrzeć na
datę, data nie kłamie). Przegapiliśmy
ważny debiut i nie jest teraz ważne
z jakich przyczyn. Dystrybucja, marketing, reklama, zainteresowanie mediów - na pewno trochę ze wszystkiego. Ważne jest to, że udało nam się
nadrobić zaległości.
Rzeczywiście płyta nie jest typowo
„radiowa”, ale to może wyjść tylko na
dobre. Już po utworze otwierającym
(a zarazem tytułowym) można śmiało
powtórzyć za wokalistką: „odwołuję poszukiwania”, bo pojawił się ktoś
kto swym głosem jak i przyjemnym
brzmieniem gitary akustycznej sprawił że człowiek choć na chwilę chce
się zatrzymać. Debiut Katie zbiegł się
z nieobecnością docenionej już Norah
Jones. Koniecznym było zapełnienie
powstałej niszy i stało się tak. Na
szczęście dla nas nie zaserwowano
nam w to miejsce sztucznego produktu, mało tego w oczekiwaniu na Norhę znalazło się również miejsce dla
kolejnej wokalistki - mam tu na myśli
Ayo. Dzięki temu mamy trzy ciekawe
postacie, trafiające do tej samej publiczności, lecz zachowujące swój charakterystyczny styl.
Wracając do Katie i „Call Off
The Search”: dalszą część krążka
wypełniają bardzo zróżnicowane kom-
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pozycje, od zabawnego „Crawling Up
A Hill”, mówiącego o chęci i potrzebie śpiewania /”Every morning about
half past eight, My Mother wakes me
says, “Don’t be late”, Get to the office, tryin’ to concentrate, My life is
just a slow train crawling up a hill. So
I stop one day to figure it out, I’ll quit
my job without a shadow of a doubt,
To sing the blues that I know about,
My life is just a slow train crawling up
a Hill (…)”/, prawdziwego „The Closest Thing To Crazy” /”Feeling twentytwo, acting seventeen(…)Being close
to craziness and being close to you
(…)”/ czy choćby „Faraway Voice”, napisanego na cześć Evy Cassidy. Bardzo udaną kompozycją jest również
„Tiger In The Night” do wiersza Williama Blake’a.
Rok 2006 okazał się przełomem w
karierze Melua, a wszystko za sprawą
albumu „Piece by Piece”, który zyskał
uznanie na całym świecie. Tą niezwykłą popularność zapewniły mu głównie dwa utwory, które jak na razie są
najbardziej rozpoznawalnymi w repertuarze Katie czyli „Nine Million Bicycles” oraz „Spider’s Web”. Piosenki,
które śmiało można nazwać piosenkami minionego roku. Gdybyśmy dalej żyli w erze gramofonów, to single
te mocno by trzeszczały. Album „Pie-

ce by Piece” jest kontynuacją debiutu
ale dzięki dużemu zainteresowaniu
ze strony rozgłośni radiowych trochę
stracił klubowy charakter poprzednika. Na wspomnianych singlach się nie
skończyło, kolejnym utworem promującym album był „Shy Boy” – piosenka, która daje nadzieję nieśmiałym,
nie wiem czy robi się po niej śmielej
nieśmiałym ale daje im nadzieję – a to
najważniejsze /”(…)But Honey, you still
gotta knock on my door Hey, just try
boy, And you could be my boy I’ll tell
you why boy I’m looking for a shy boy,
Just try boy, you’re such a shy boy.”/.
Kolejnym mocnym atutem tej płyty
jest piosenka z repertuaru grupy The
Cure „Just like Heaven”. Rzeczywiście
utwór ten brzmi niebiańsko, jak dla
mnie – jest to tekst napisany specjalnie dla Katie. Może dlatego mi się tak
zdaje, bo bardziej przemawia do mnie
rówieśniczka z gitarą akustyczną niż
kilku panów z wybielonymi twarzami
i dziwnymi fryzurami,tym swoistym
image The Cure. „Just Like Heaven” w
wykonaniu Katie to utwór, do którego
chce się wracać. /”Show me how you
do that trick The one that makes me
scream he said The one that makes
me laugh he said And threw his arms
around my neck Show me how you do
it And I promise you I promise that I’ll

run away with you (…)”./ .
W przerwach między koncertami
praktycznie na całym globie, Melua
rozpoczęła pracę nad następcą „Piece
By Piece”. „Pictures” (bo o tej płycie
mowa) to nagranie w większym stopniu podobne do debiutu. Może pora
roku temu sprzyja, ale po pierwszym
przesłuchaniu chce się go słuchać
ponownie. Już sam utwór otwierający, „Mary Pickford”, wita nas typowo
leśmianowskimi klimatami. Zaświaty,
miłość i postacie związane z wytwórnią filmową United Artists, wspomniana już Mary Pickford, Douglas Fairbanks, David Griffith oraz Charlie Chaplin. Co ciekawe, każdy z utworów na
tej płycie jest urzekający – nie ma tu
miejsca na zapychacze. Jako przykład
można podać zabawne „Scary Films”
/”Scary films don’t scare me now,
That you’re around. Since you been
around;Nowadays I never cry, When
the monster kills the guy, And the
psychopathic wife kills the husband
with a nife Hey baby, thanks for clearing my dreams, Of all those horror
scenes(…)”/, czy bardzo “klimatyczne”
„Ghost Town”. Po pierwszym przesłuchaniu płyty zastanawiałem się co
będzie pierwszym singlem, zwłaszcza
gdy praktycznie każdy utwór się do
tego nadaje. Wybrano urzekający „If
You Were A Sailboat”, który na falach
eteru brzmi świetnie, wyróżniając się
od znacznej większości dźwięków rozgłośni radiowych. Płyta niewątpliwie
zasługuje na uwagę a mały bonus na
niej zawarty również cieszy. Bonusem, o którym mowa jest próba zmierzenia się z Cohenem, czyli „In My
Secret life” w wykonaniu Katie. Posłuchajcie koniecznie, Cohen – Melua, to
naprawdę ciekawe.
Zapewne fala popularności zarówno
Norah Jones, Ayo czy Katie da efekt
i niedługo wysypią się naśladowczynie. Niby nic w tym złego, ale niech to
nie będzie wyłącznie naśladownictwo,
niech dadzą coś od siebie i robią to
na takim poziomie jak wspomniane
wyżej wokalistki. A jak na razie odwołuję poszukiwania, kolejna Katie
Melua chyba jeszcze długo nie będzie
potrzebna, bo ta jeszcze nie raz da
nam o sobie usłyszeć w swoim stylu,
bardzo dobrym stylu.
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Miłosz Kozioł

BÓG WYJECHAŁ W INTERESACH

Nie jestem głupcem. To takie ubezpieczenie duchowe. Cholera,
w moim wieku następny zespół z jakim wystąpię może grać tylko
na harfach. A tak bez żartów, Jego Świętobliwości byłem coś winien. Odrabiał za mnie lekcje w szkole. Takimi właśnie słowami
uzasadnił swój udział w projekcie „Healing the divie” Tom Waits.
Projekt w istocie swojej był dość
niezwykły. 21 września 2003 roku w
Nowym Jorku wystąpili między innymi
Philip Glass, Kronos Quartet, potwornie buczący mnisi buddyjscy, Chór
Ginyo, sitarzystka Anoushka Shankar oraz wymieniony już T.W. Całość
koncertu została przygotowana przez
fundację Richarda Gere`a „Healing
the divide Foundation”, która stawia
sobie za cel, cytuję: promowanie zrozumienia, współpracy i innowacyjnych
rozwiązań kwestii które są zagrożeniem dla bytu i pomyślności ludzi i
społeczności na całym świecie.
Jeśli ktoś określa sobie takie cele,
to natychmiast wzbudza moje podejrzenia, jednak pomimo mojego
ogromnego sceptycyzmu względem
wszelkich charytatywnych instytucji (które – jak sądzę – w większości
jeśli rozwiązują problem ubóstwa, to
w pierwszej kolejności biorą się za
własne) muszę przyznać, że tutaj R.
Gere spisał się wyśmienicie. W lipcu
2007 ukazała się bowiem płyta będąca wyborem z koncertu.
T.W. śpiewa przy akompaniamencie Kronos Quartet, którego nikomu
przedstawiać chyba nie trzeba, oraz
Grega Cohena, doskonałego basisty
z Los Angeles, który nie raz spotkał
się z Waitsem zarówno w studiu na-

graniowym jak i na scenie. Koncert
T.W. trwał przeszło pięćdziesiąt minut, jednak na płycie znalazły się zaledwie cztery utwory : „Way Down in
the Hole”, „God`s Away on Business”,
„Lost in the Harbor” oraz wcześniej
nie publikowany „Diamond in Your
Mind”. Waits przed każdym uskutecznia swoje, nie zawsze wybredne
żarty, które - rzecz oczywista - są
potwornie śmieszne i w dobry sposób
podsumowują pewne kwestie związane z graniem koncertów charytatywnych, które z definicji posiadają pewne naturalne „zapucenie” ideologiczne. Na przykład, w pewnym momencie T.W. zawraca się do Dalaj Lamy
(po tym jak ten ogłosił, że wstaje o
5 rano aby się modlić) w te słowa:
To Wasza Świętobliwość idzie spać o
siódmej trzydzieści, nie taką Waszą
Świętobliwość poznałem, nie taką.
Jeśli tylko dodam, że Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny,
Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean
Mądrości Dalaj Lama XIV ma 72 lata,
kwestia powinna zostać zamknięta.
Waits z akompaniamentem Kronos
Quartet jest jeszcze bardziej noir i
brechtowski niż zwykle, co jak sądzę
jest sporym osiągnięciem. Tutaj należy przede wszystkim wymienić świetne
wykonanie „God`s away on business”

(jedna z najlepszych piosenek w całym dorobku T.W.), czy premierowe
„Daimond in Your Mind”. Akompaniament w przypadku Toma W. jest jednak jak najbardziej konieczny, jako
że granie na instrumentach różnych
przychodzi Waitsowi równie łatwo co
źle. Trudno jest Waits`a połączyć z
resztą wykonawców koncertu, choć
może to właśnie powinno świadczyć
o tym, że znalazł się we właściwym
miejscu o właściwym czasie.
Pomimo faktu, że moje zaangażowanie w wyzwolenie Tybetu określam na
poziomie poniżej przeciętnej akceptowalnej - to miło było mi się dowiedzieć, że kupując płytę zapewniłem
rok posiłków jednemu z bezimiennych
buddyjskich mnichów, którzy na obczyźnie modlą się o wyzwolenie swoje
Państwa spod chińskiego Jarzma. Daleka jest mi fascynacja buddyzmem,
jednak jest coś w „Healing the divie”,
co przyciąga i zmusza do sięgnięcia
po tę płytę ponownie. I nie tylko po
to aby słuchać zawodzenia T.W. Po jakimś czasie przekonałem się nawet do
Chóru Ginyo, choć wrażenia z długotrwałego procesu tego przyzwyczajania ciężko jest opisać. Naprawdę.
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MUZYKA I OBYCZAJE
Sylwester Marynowicz

umeblować mieszkanie muzyką
Moja urocza koleżanka, wybitna malarka Bożena Jędrzejewicz, zapraszała mnie
ongiś do swojej pracowni na długie rozmowy o muzyce. Chadzałem tam, niejako wyzłośliwiając się na samym sobie. Pracownia ta bowiem znajdowała się naprzeciw
domu Stanisława Wyspiańskiego nieopodal Wawelu, czyli na ulicy Kanoniczej. Biorąc za punkt widzenia historię – budowla
była zaiste interesująca, ale aby żyć w niej
– to już należało przyjąć punkt widzenia
cierpiętnika.
W pracowni malarskiej Bożeny – którą mistrzyni umownie traktowała również jako
salon i sypialnię – byłoby dotkliwie ponuro,
gdyby nie dwie wprost niezwykłej urody rzeczy: malowidła na ścianach wykonane przez
Jędrzejewicz i divertimenta Wolfganga Amadeusza Mozarta. Pomieszczenie bowiem stało
pustawe, zaciemnione i zimnawe, słowem – ponure. Jak zwykła mówić jego właścicielka, od
rana meblowała komnatę muzyką, aby ją ocieplić. Co ciekawe - skutecznie. Ta zdecydowanie
posępna przestrzeń, obudowana murami o
grubości niemal dwóch metrów, z radosnych
utworów najlepiej znosiła muzykę o cechach
leciuteńkiej suity i… w zasadzie niczego więcej.
Gdy pewnego razu Bożenka zaczęła „meblować” atelier dziewiąta symfonią Ludwiga van
Beethovena, chciałem wyskoczyć przez okno,
albo w przypływie dobroci dla samego siebie
– rzucić się z boleści na kręte schody. Mury, a
ja razem z nimi, zgrzytały a nawet jęczały z
rozpaczy. Gdy zaś innym razem zabrała się do
„urządzania” pokoju utworami Astora Piazzolii, człowiek był skłonny się „pochlastać”. To
zdumiewające, że pokój jak wojna, wymusza
odpowiedni rodzaj zbrojeń. Naturalnie, muzycznych. Bitwa w „zbrojowni domowej” toczyła się o dobór obyczaju muzycznego.
A jednak Jędrzejewicz się uparła i chciała
zmienić wystrój swojej pracowni w nieco inne
„meble” muzyczne. Wszystko jedno jakie: średniowieczne, renesansowe, barokowe czy nawet
impresjonistyczne, które jako malarka nader
lubiła.

Jeśli chodzi o rozeznanie zawiłości dźwiękowych układanych w przedziwne sploty
harmonijne czy dysharmonijne, zostałem za
przyczyną niełaskawego Boga na etapie amatorszczyzny, czyli miłośnika muzyki wszelakiej, byleby tylko nie raniła mojej błony bębenkowej. Ale od czegoż ma się przyjaciół, których
dobry Bóg wynagrodził absolutnym słuchem?
(Jak wiadomo skrajności lubią się przyciągać.)
Jednym z nich jest Jan Poprawa, którego kolekcja płytowo-taśmowo-sidiromowa sięga
dziesięciu kilometrów mierzonych w równo
poukładanych obwolutach, jedna przy drugiej.
Musi tak być, bo ilekroć jestem z nim w Wiedniu, tylekroć on uznaje zakupy tylko w dwóch
sklepach na Maria Hilfe Strasse. Amadeusz Ein
ustawiony na początku pierwszego kilometra
ulicy i Amadeusz Zwei zamykający piąty kilometr. Magazyny owe mają trzy kondygnacje a
ich zawartość jest wykupiona przez Poprawę od
podziemi do pierwszego piętra. Wiedeńczycy
mówią nawet, że redaktor naczelny „Piosenki”
jest współwłaścicielem obydwu sklepów muzycznych. Oczywiście, lekko przesadzam. Ale
czynię to, by wskazać znawcę przedmiotu do
jakiego zwracam się od czasu do czasu o radę.
Jan Poprawa nie polecał czynić eksperymentów na ulicy Kanoniczej z Ars antiqua, ani Ars
Nova, ani nawet z muzyką świecką grywaną
bądź to przez żaków i wagabundów, np. Estampida, bądź przez kleryków, np. chorały gregoriańskie. Polecał natomiast próby z utworami
doby renesansu: madrygałami i kanonem, oraz
znacznie ostrożniej ze suitami barkowymi.
Jednakże jeśli owe „mebelki” zawadzać będą,
twierdził pan Jan, należy powrócić do strych
przyzwyczajeń dostojnego Pana Domu.
Pierwsze piętro budynku podarowanego Kapitule Krakowskiej w 1425 r. przez Mikołaja z
Michałowa, kasztelana krakowskiego, gdzie się
pracownia znanej malarki mieściła, rzeczywiście nie zdzierżyło ani skocznych melodyjek
żaków, ani tym bardziej wagabundów. Z zimną
obojętnością atelier odniosło się także do madrygałów, a nawet utworków wykonywanych a
cappella, których musiała wysłuchiwać królo-

wa Bona. A przecież córka księcia Mediolanu
Giana Galezzo Sforzy lubiła łowy i muzykę.
Nieczułość pierwszego piętra z ulicy Kanoniczej 22 na utwory doby renesansu brała się
pewnie stąd, że księżna Bari była histeryczką
i uparciuchem ponad wszelką miarę. Stare, acz
pamiętliwe mury obawiały się, że Bona wybiegnie z Wawelu i urządzi na ulicy scenę z rzucaniem się na bruk, przeklinaniem i drapaniem
twarzy. Wesołość tak, powiedziała pracownia
Jędrzejewicz, rozróby i skandale – nie.
Pewnie tajemnica upodobań muzycznych
owej kamieniczki zawarta jest w jednej z łacińskich sentencji widocznych na jej fasadzie.
Zamieszczony tam aforyzm głosi, że Jutrzenka
jest przyjaciółką muz. Eos, bóstwo świtu, w mitologii greckiej, i Aurora, w religii rzymskiej, była
boginią kochliwą i często uwodzącą mężczyzn;
wybierała więc takich amantów, którzy po trudach nocy mogliby ją skutecznie rozweselić.
Jan Poprawa podpowiadał, iż mogą to uczynić suity doby baroku. Ale czy mógłby to zrobić
najlepszy „buchalter” pana Boga – Jan Sebastian Bach, czy syn akuszera – Georg Friedrich
Haendel? Być może w innych krakowskich domach z pewnością, ale nie w kamieniczce 22
na Kanoniczej. Ta przysadzista budowla skrywająca w sobie mroki nocy - kocha jutrzenkę.
Budzi się skoro świt i czeka, aż ją właścicielka
„umebluje” divertimentem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Nawet w imionach tego luzaka
i genialnego utracjusza zawiera się i dzikość,
i boskie umiłowanie (amare i Deus), najlepszy
znak tego, co boginie lubią najbardziej.
Do walki o zmianę obyczajowości, czyli upodobań muzycznych domu „pod Jutrzenką” stanęła jej dawna, boska opiekunka oraz nowa,
utalentowana malarka. Obydwie uparte jak nie
powiem kto. Naprawdę, proszę mi wierzyć, wygrała Aurora. Nie po raz pierwszy zresztą.
Jest więc taki dom w Krakowie, którego
niczym nie da się sensownie umeblować jak
tylko divertimentami Mozarta. Ta muzyka
po prostu łagodzi jego ociężały styl, czyli obyczajność. Z czym także musiał się zgodzić Jan
Poprawa.
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Pojedynek Mistrzów
w obiektywie Jana Poprawy

20 października 2007 r. w Krakowie odbył się galowy koncert 43 Studenckiego Festiwalu Piosenki. Po występie laureatów tegorocznego konkursu – na scenie Uniwersytetu Ekonomicznego pojawili się mistrzowie interpretacji piosenek. Pretekstem ich spotkania był podwójny
jubileusz dwóch Arcymistrzów: wielcy kompozytorzy i wychowawcy młodych pokoleń - Janusz
Grzywacz i Jerzy Satanowski - wspólnie obchodzili sześćdziesiąte urodziny!

Śpiewała
szak

Hanna

Bana-

i Ewa Błaszczyk

Czarowała
Piotrowska

Magdalena
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Płeć brzydszą reprezentowali godnie Stanisław
Sojka

Michał Łanuszka

i Marian Opania

Nad przebiegiem pojedynku czuwał sam
Jan Wołek

Mirosław Czyżykiewicz wystąpił w obu
„drużynach”

To był piękny koncert!
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Czterdziesty trzeci
Po raz czterdziesty trzeci odbył się w Krakowie Studencki Festiwal Piosenki.
Najstarszy – po Sopocie – festiwal piosenki w Polsce. Wciąż ważne wydarzenie
polskiego życia kulturalnego, wciąż aktywne źródło wartości i talentów.
Krakowski festiwal zmieniał się na przestrzeni minionego czasu, niemal półwiecza.
Gdy się zaczynał – piosenka była konwencjonalnym, choć ozdobnym dodatkiem do
szarego życia. Po latach jest – by sparafrazować klasyka – najważniejszą ze sztuk.
Kiedyś bywała wyrazem indywidualnego lub zbiorowego wzruszenia – dziś jest
najczęściej produktem wielkiej i najbardziej rentownej gałęzi przemysłu. Kiedyś była
znakiem rozpoznawczym jednostki w tłumie – dziś jest sztandarem, pod którym łączą
się kontynenty. Piosenka zmieniła się po prostu, jak świat.
A skoro zmieniła się społeczna funkcja i rola piosenki – musiała się zmienić wizja jej
prezentowania. Zmienił się więc i krakowski festiwal.
Po tegorocznym, czterdziestym trzecim – widzimy co w nim ważne i co konieczne.
Widzimy co budzi nadzieję, co zaś jest odcinaniem kuponów od tego co było..
Najważniejszy jest więc w SFP – konkurs. To największa impreza tego typu, jaka
odbywa się w Polsce. Obawy, że zmieniające charakter i liczebność środowisko
studenckie przestanie się interesować swym festiwalem – okazały się płonne. Tysięczna
rzesza kandydatów, którzy na kilkudziesięciu eliminacjach ubiegają się o zaszczyt
wystąpienia w krakowskim finale – jest tego dowodem. Tylko pojęcie „środowiska
akademickiego” zmieniło się całkowicie. Kiedyś było synonimem kilkunastu ośrodków
akademickich. Dziś wyższe uczelnie są w co drugim powiecie. Ich studenci też mają
prawo i chcą uczestniczyć w owej tradycji i obrzędzie, w konfrontacji i wspólnocie
jakie zapewnia krakowski festiwal.
Tegoroczny konkurs był ciekawy, wyłonił kilka indywidualności. Czy następców
Demarczyk, Zaryckiego, Rodowicz, Kaczmarskiego? Pytanie to pada często. I kto
śledzi losy SFP wie, że odpowiedź poznamy po latach. Jak długo nie wiedzieliśmy, że
godnymi następcami Ewy (i innych Wielkich) są Janusz Radek, Adam Nowak, Renata
Przemyk czy Robert Kasprzycki? Czas być może pracował więc będzie i na korzyść
Kasi Dąbrowskiej, fantastycznie przez naturę obdarowanej laureatki tegorocznego
konkursu?
43 SFP demonstracyjnie opiera się na własnych „wychowankach”. A że jest imprezą
w której wszystko wolno – z dawnych swych uczestników i laureatów zorganizować
może najprzeróżniejsze imprezy „tematyczne”, od śpiewanej poezji i śpiewających
poetów – po rocka czy kabaret. Tegoroczny festiwal przyniósł właśnie takie mnóstwo
imprez, które tworzyli i wypełniali sobą nie tak dawni debiutanci. To ważne, choć
może niedoskonale podkreślone i nagłośnione. Bo choć konkurs jest pod względem
artystycznym najważniejszy – to przecież ma SFP powinność i innego rzędu: jest nie
tylko imprezą polskich studentów, ale i imprezą dla krakowskiej publiczności. Jak
sądzić z frekwencji – odpowiada jej obcowanie z „dziećmi SFP”, tym bardziej że to
często gwiazdy wielkiego blasku.
Postanowiliśmy tym razem opisywanie SFP oddać w ręce młodzieży. Dorota
Niedźwiecka, Karol Binasiak i Teresa Drozda spisali dla nas swe spostrzeżenia.
Dziękujemy im. I obiecujemy, że będziemy towarzyszyć „Studenckiemu” nadal.
„Piosenka”

Jesteś aktorką, ale też laureatką festiwalu „Pamiętajmy
o Osieckiej” oraz III nagrody i
nagrody publiczności we Wrocławiu na Przeglądzie Piosenki
Aktorskiej. Zauważyłaś już że
umiesz porwać?
Chyba tak. Pochwaliłabym się fałszywą skromnością, gdybym powiedziała, że nie. Bardzo miło jest już
nawet nie tylko być nagradzaną, ale
również słyszeć takie opinie. Zdarzają się one czasami po zaśpiewaniu jakiegoś koncertu, czy nawet
na konkursie, gdy ktoś przychodzi
i mówi, że go to wzruszyło, że miał
ciarki. To jest bardzo, bardzo fajne
Jak myślisz... w czym to tkwi?
Gdzie jest ten moment? Czy
jest to związane z tym, że masz
głos Janis Joplin albo, że bardzo
mocno potrafisz zaśpiewać? Czy
jeszcze gdzie indziej?
Nie wiem, ale jak sobie pomyślę o
ludziach, którzy mnie tak porywają,
to zawsze wynika to z tego, co się
tak onirycznie nazywa „tym czymś”,
tym że ktoś ma w sobie to „coś”,
że potrafi przyciągnąć uwagę sobą
albo zainteresować. Ja to nazywam
osobowością. Jeżeli ktoś mnie porywa to znaczy, że to jest osobowość.
Charakter tego człowieka jest chyba
ważniejszy niż takie zwykłe umiejętności, bo wtedy jest się po prostu
świetnym wykonawcą i rzemieślnikiem, a brakuje „tej” iskry. Tacy ludzie, aktorzy też fantastycznie robią
to co robią.
Ale też rzemieślnikami nazywają siebie prawdziwi artyści.
Jako o rzemieślniku mówił o sobie Jerzy Wasowski, tak mówi o
sobie Wojciech Młynarski...
Bo to nie jest żadna ujma. Ja też
uważam, tak jak jeden z wielkich
profesorów szkoły teatralnej, w której byłam, że teatr jest rzeczą tak
niepoważną, że trzeba ją traktować
poważnie. Wydaje mi się, że tak jest
ze wszystkim. Śpiewaniem nie uleczę nikogo, nie odejmę cierpienia
człowiekowi, czy nie naprawię stołu, nie zrobię niczego materialnego
i namacalnego. Dlatego mam wolny, artystyczny zawód. Natomiast,
nie można być w tym zawodzie bez
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PIOSENK A TO REBUS
Teresa Drozda rozmawia z Katarzyną Dąbrowską
laureatką I nagrody 43. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie:
ciężkiej pracy, możemy przeczytać
czasami w wywiadach z pisarzami,
że powieść piszą od godziny 6 rano
do 12, muszą usiąść w tym czasie do
biurka i coś napisać, a potem to ana
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który skacze i albo ma tę formę albo
nie - niezależnie od dnia i godziny.
Bardzo interesuje mnie Twój
repertuar. W koncercie galowym
SFP, zaproszona przez Jerzego
Satanowskiego i Janusza Grzywacza, śpiewasz ich piosenki,
w konkursie zaśpiewałaś inne.
Czujesz, że już masz repertuar,
czy to jest ciągle takie śpiewanie okolicznościowe?
Jak dotąd w moim repertuarze
jest piosenka francuska, coś z Marleny Dietrich, piosenki Agnieszki
Osieckiej. Jest w tym dużo przypadkowości. Po prostu raz czy dwa
potrzebna była jakaś piosenka – to
się ją robiło... Jednakże z takich
bardzo przypadkowych wyborów,
czasami rodzą się niewiarygodne
rzeczy. Np. „Pocałunki”, które tutaj w konkursie śpiewałam jako
drugą piosenkę, z muzyką Zbigniewa Preisnera i ze słowami Wiesława Dymnego, kiedyś wykonywane
przez Tamarę Kalinowską w Piwnicy
pod Baranami... to był przypadek.
Historia włączenia tej piosenki do
mojego repertuaru wiąże się z reaktywowaniem na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu formuły koncertów szkół teatralnych,
na które ze świata przyjeżdżają
studenci różnych szkół i prezentują te piosenki, które interpretowali
na zajęciach. Zostałam zaproszona do takiej prezentacji na trzecim
roku studiów. Pracowałam wówczas
nad „Balladą o próżności” Piotra
Roguckiego. Już wtedy myśleliśmy
z naszym profesorem od interpretacji piosenki, Mariuszem Benoit,
żeby zebrać piosenki przygotowywane na egzamin i pokazać je jako
nasz nieformalny dyplom (powstał
z tego później spektakl „Mp3” grany do dzisiaj w Teatrze Montownia w
Warszawie), więc poproszono mnie,
żebym nie wykorzystywała „Ballady o próżności” przed premierą.
Musiałam znaleźć coś innego. Obłożyłam się płytami i słuchałam,
chcąc znaleźć coś co mnie zainteresuje. Znalazłam właśnie „Pocałunki”.
Przyniosłam piosenkę na próbę i mój
wybór nie od razu został zaakceptowany przez współpracowników... Pio-

senka jest świetna, wspaniała, tylko
musiałam znaleźć dla niej - wraz z
moją akompaniatorką - współczesną
interpretację. Zadanie było trudne, a
mnie brakowało pewności co do trafności tego wyboru i pomysłu na piosenkę, chociaż na próbach pojawiło
się ich mnóstwo, a Urszula Borkowska napisała świetny aranż. Zaśpiewałam we Wrocławiu i odłożyłam te
„Pocałunki” na półkę. Myślałam, że
to będzie taka sezonowa piosenka,
bo coś trzeba było zaśpiewać. Gdy
wróciłam do niej po kilku miesiącach,
okazało się, że piosenka we mnie
dojrzała. Dopiero wtedy zrozumiałam o czym ona tak naprawdę jest.
Tak czasami bywa z premierowym
„wydaniem” piosenki: wychodzisz,
śpiewasz, a potem odkładasz i gdy
wracasz np.: po trzech miesiącach, to w ogóle nie jest to samo.
Tak właśnie było z „Pocałunkami” i jestem pewna, że to jest mój repertuar.
Mam kilka takich piosenek, które z
przypadku stały się absolutnie moje.
Tak samo jest z „Balladą o próżności”? To również jest piosenka
z przypadku i bardzo Twoja?
Z „Balladą...” jest trochę inaczej,
dlatego że... Opowiem tu historię jej
odnalezienia: na zajęcia z interpretacji piosenki każdy z nas miał sobie
wybrać piosenkę, nad którą chciałby
pracować i ja bardzo długo nie mogłam znaleźć takiej piosenki. Zbierałam już za to nawet baty, ale naprawdę nie byłam przekonana, co chcę
zaśpiewać i dlaczego. Dopiero na
pożyczonej od koleżanki płycie, bez
opisu, przegranej na komputerze, jak
się okazało z 40-lecia Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie,
usłyszałam „Balladę o próżności”.
Wiedziałam, że muszę to zaśpiewać,
ale nic o tej piosence nie wiedziałam.
Szukałam płyty, na której ją umieszczono, ale nie znalazłam...
Bo to wewnętrzne jubileuszowe wydanie, na użytek Festiwalu, więc nie dziwię się, że nie odnalazłaś...
Ale mnie to dziwiło. Usłyszałam
zapowiedź i to jedyna rzecz dzięki,
której wiedziałam skąd ta piosenka
w ogóle jest. Ale powtórzę, o samej
piosence nie wiedziałam nic: ani kto

to śpiewa, ani kto napisał tekst i
muzykę. Na egzaminie, na karcie z
programem było napisane, że jest to
piosenka nieznanego autora. Dopiero przed premierą „Mp3” poważnie
(ze znajomymi) zabrałam się za szukanie jej autorów.. Wtedy już wiedziałam więcej, bo znajomy mi powiedział, że rozpoznał głos Piotra Roguckiego. Porównałam jego głos na
płycie „Comy” i też byłam pewna, że
to on, a potem, po dwóch dniach poszukiwań w internecie, odgrzebałam,
że także Piotr Rogucki jest autorem
słów i muzyki „Ballady o próżności”.
On za tę piosenkę dostał nagrodę na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie w 2001
roku, czyli nie tak bardzo dawno… To jest, jak rozumiem, taka
piosenka, z którą się szybko nie
rozstaniesz?
Nie. Na pewno. Śpiewam tę piosenkę już jakiś czas. Wczoraj po raz
pierwszy spotkaliśmy się tutaj z Piotrkiem i dostałam oficjalne pozwolenie od autora na jej wykonywanie,
więc bardzo się cieszę.
A co powiedział?
Powiedział, że jest mu bardzo miło,
że to śpiewam, bo słyszał bardzo dobre opinie na temat tego wykonania
i że bardzo się cieszy, że ta piosenka w ten sposób funkcjonuje. On
zaśpiewał ją tylko na festiwalu, nie
ma jej na żadnej płycie „Comy”, więc
świetnie, że jest śpiewana i to przez
dziewczynę... A ja naprawdę, jak ją
usłyszałam, miałam wrażenie, że to
jest dla mnie napisane. I koniec.
Czy po nagrodzie na SFP poważniej podejdziesz do sprawy
autorskiego recitalu?
Na pewno. Pomysł na to wałkuje
się już od bardzo długiego czasu.
Dostałam kolejnego „kopniaka” w
postaci nagrody. Wiem, że jeśli teraz czegoś nie zrobię, to po prostu
stracę szansę, którą tutaj dostałam.
W takim razie do zobaczenia
za rok na Studenckim Festiwalu
Piosenki, na premierze recitalu
Katarzyny Dąbrowskiej...
Groźnie zabrzmiało. Mam nadzieję.
Chciałabym bardzo, bardzo, bardzo...
rozmawiała: Teresa Drozda
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Dorota Niedźwiecka

MNIE PRZEKONYWAĆ NIE TRZEBA
Mieszkam w Gorlicach. Dojazd autobusem do Krakowa pochłania średnio trzy godziny. Przy normalnym trybie pracy i takim,
a nie innym rozkładzie jazdy autobusów - dojazdy na wieczorne imprezy organizowane w ramach 43 Studenckiego Festiwalu
Piosenki w Krakowie są niemożliwe. Więc postanowiłam: jadę.
Wysłuchanie w „Gitarą i Piórem” relacji z imprez już odbytych - jeszcze
podsyciło apetyt i w sobotę wieczorem, 20 października 2007, byłam już
w Krakowie. Z Dworca Autobusowego
do Akademii Ekonomicznej (ktoś mnie
poprawił, że to już Uniwersytet Ekonomiczny) dwa kroki, a że została mi godzina do koncertu, poszłam na Cmentarz Rakowicki zobaczyć nowy pomnik
na grobie Pana Marka Grechuty. Ciemno już było. Pan przy bramie przypomniał, że za pół godziny zamykają tę
jedyną jeszcze otwartą bramę i poradził trzymać się strzałek prowadzących do Alei Zasłużonych. Trafiłam.
Do tej pory trzy razy miałam okazję brać udział (jako widz oczywiście)
w SFP. Raz podczas studiów w 1983r.,
kiedy przesłuchania odbywały się w
Klubie Rotunda. I do dzisiaj pamiętam
wykonanie piosenki „bo taka głupia,
to ja już nie jestem….”. W teatrze im.
J. Słowackiego na Koncercie Galowym
wystąpił Jacek Wójcicki z piosenką z
musicalu „Jezus Chrystus Superstar”,
i zdobywczyni I Nagrody - Antonina
Krzysztoń. Pamiętam, że prowadził
koncert Bobusław Sobczuk, a gościnnie wystąpili Wojciech Młynarski i Jerzy Stuhr. Zadebiutował grą na fortepianie Maciej Stuhr.
Drugi Festiwal, na którym byłam był
Jubileuszowym. Byłam na dwóch koncertach: na koncercie „Złote Indek-

sy - Wielki Koncert na 40-lecie SFP”,
który odbył się w sali widowiskowej
AE, a w teatrze im. J. Słowackiego wysłuchałam koncertu piosenek Marka
Grechuty, w którym Pan Marek wystąpił jako Jubilat ( obchodząc 35 lat
pracy twórczej) i zaśpiewał „Magię obłoków”.
Trzecim razem byłam w 2003 r. na
Koncercie Galowym, w którym wystąpił gorliczanin Arek Zawilinski z zespołem, a część druga poświęcona była
piosenkom Leonarda Cohena.
Na dotychczasowych koncertach było
tłoczno i gwarno. Bilety dostawałam
„po znajomości”, ale ta możliwość już
się wyczerpała. Tym razem bilety kupione zostały oficjalnie, w Klubie „Pod
Jaszczurami”. Kiedy dotarłam przed
budynek sali widowiskowej wewnątrz
holu stał tłum ludzi oczekujących na
otwarcie bramek wejściowych. Z miasta docierali następni. Poczekałam
jeszcze chwilkę i otworzono bramki.
Ze znalezieniem wolnego miejsca nie
było kłopotu, co było dla mnie nowym
festiwalowym zjawiskiem. Usiadłam
na krzesłach ustawionych amfiteatralnie (dla mnie nowość!), a przed sobą,
w dole, widziałam kilka rzędów krzeseł
zarezerwowanych. Przed nimi wszystkie miejsca były zajęte. Na scenie
ustawiony był „ring”, na którym występowali Laureaci. Koncert prowadził
pan Jan Poprawa. Po oficjalnych powi-

taniach i odczytaniu werdyktu rozpoczął się Koncert Laureatów. Ucieszył
mnie udział w tym koncercie Marcina
Skrzypczaka, którego miałam możliwość spotkać w sierpniu na Festiwalu
Bieszczadzkie Anioły, w którym Marcin
zdobył pierwszą nagrodę. Rozpoznałam też wśród wyróżnionych pianistę,
którego wraz ze śpiewającą dziewczyną wypatrzyłam, a właściwie wysłuchałam w... Piszu! Dziewczyny nie rozpoznałam, ale to chyba nic dziwnego?
Wszak kobieta zmienną jest. Rozbawili
mnie i całą publiczność „Ja mmm chyba ściebie” swoją „brawurowo” wykonaną mruczanką o podwójnym dnie
„To tu, to tam”. Podobał mi się „Mały
czarny kolczyk” grupy Limbo, a trochę
pogubiłam się w „Niegramatycznych
rozmowach”- chyba za bardzo zaczęłam analizować prawidłowość padających twierdzeń. Katarzyna Dąbrowska
wbiła mnie w krzesło mocą głosu i
kobiecą interpretacją piosenki Piotra
Roguckiego o kobiecej próżności. Łukasz Majewski, zdobywca nagrody im.
Wojciecha Bellona wystąpił jako autor
śpiewający. Reakcja publiczności ożywiająca się przy występach kolejnych
wykonawców potwierdzała werdykt.
Bardzo ciekawa byłam tej właśnie
części koncertu. Chciałam wiedzieć, o
czym śpiewają młodzi. Wszak koncert
odbywał się w przeddzień przyspieszonych wyborów do Parlamentu. Śpiewali
o … różnych aspektach życia i miłości,
zazwyczaj dalekich od polityki.
Był to bardzo pozytywny wstęp do
dalszej części koncertu galowego, a
mianowicie poprowadzonego przez
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Gabriela Lencka
pana Jana Wołka (w formie bokserskiego sparingu) Koncertu Piosenek
Jerzego Satanowskiego i Janusza
Grzywacza. Urodzinowa Gala obu tych
twórców zgromadziła nie lada zawodników.
Podobał mi się ten koncert ze względu na treści mówione przez Wołka, na
możliwość usłyszenia na żywo w jednym koncercie tylu wspaniałych wykonawców, na dobór piosenek. Brakowało mi wszakże konsekwencji w przyjętej konwencji. Nauczeni zostaliśmy
kibicowania Jubilatom, które nie zostało później wykorzystane, brakowało „gratulacji”, „rywalizacji” i tempa jeśli trzymać się sportowej konwencji.
Ale być może to moje osobiste uprzedzenie do boksu… Za to same piosenki
i ich wykonawcy - to był dla mnie piękny i bardzo smaczny urodzinowy tort,
którym z przyjemnością się raczyłam.
Piosenki Jubilatów (i Jana Wołka) wykonywane były naprzemiennie, artyści
występowali raz z utworami Satanowskiego, raz Grzywacza. Nie było podziałów na „stajnie”. Zaśpiewali w kolejności: Mirek Czyżykiewicz „Życie to
nie teatr”, Mariusz Kilian „Prowadź wodzu”, Katarzyna Dąbrowska „Tancbuda
i saksofon”, Lena Piękniewska „Fusy w
kawie”, Joasia Lewandowska „Karawaniarski koń”, Mirek Czyżykiewicz „Kazik Archanioł”, Staszek Sojka „Młynek
kawowy”, Hania Banaszak „Wołanie
Eurydyki”, Ewa Błaszczyk „Kto tam u
ciebie jest?”, Iwona Loranc „Nekrolog”,
duet Joasia Lewandowska i Mirek Czy-

żykiewicz „Łeb róży”, Marian Opania
„Rondelek”, Janusz Radek „Pieśń bohaterów”, duet Hanna Banaszak i Mirek
Czyżykiewicz „Para nasycona”, Iwona
Loranc „Śmierć”, Magdalena Piotrowska „Lament nieboszczyków”, Michał
Łanuszka „Kobra”, bajki dla dorosłych
zaśpiewali Mariusz Kilian: „Czerwony
kapturek”, „Jaś i Małgosia” a Magdalena Piotrowska bajkę „Królewna Śnieżka”. Następnie Joanna Lewandowska
zaśpiewała kolędę „Cień Boga”, Ewa
Błaszczyk „Orszaki dworaki”i na zakończenie piosenkę „Dziura w całym”
zaśpiewała laureatka tegorocznego
43 SFP - Katarzyna Dąbrowska. Sparing zakończył się remisem. Jubilatom
wręczono Mistrzowskie Pasy i kosze
kwiatów, po czym wszyscy obecni zaproszeni zostali na słodki poczęstunek
- jak najbardziej realny - tortowym
ciastem.
Na niedzielny Koncert „13.poetów
- cz. VI” trafiłam z przygodami. Wymyśliłam sobie, że Sala Kameralna Teatru Bagatela musi być w tym samym
budynku co Scena Główna i nawet nie
sprawdziłam, gdzie znajduje się ul. Sarego. Na szczęście nie było daleko.
W porównaniu do sali widowiskowej
UE- Sala Kameralna to mała sala.
Widownia zanurzona w ciemności. Na
oświetlonej scenie obok ogromnej postaci festiwalowego Stańczyka - zespół
Marcina Partyki. Stojący obok pianisty
pan Jan Poprawa kilkoma zdaniami o
historii piosenki lub o autorze – wprowadzał w światło sceny kolejnych wykonawców. Jego gawędą prowadzeni
wysłuchaliśmy piosenek ważnych i
znanych z różnych powodów, w większości w autorskim wykonaniu. Zaśpiewali: Jan Kondrak, Robert Kasprzycki,
Joanna Lewandowska, Beata Lerach,
Iwona Loranc, Grzegorz Tomczak, Tomasz Szwed, Andrzej Garczarek, Jaga
Wrońska… Marek Andrzejewski swoją
piosenką „Jak listy” zakończył koncert
i … Festiwal.
Pierwszy raz miałam okazję być na
Koncercie „13. poetów”. Teraz wiem,
że chciałabym być na wcześniejszych,
ale to niemożliwe. Szkoda, że te koncerty nie są rejestrowane przez telewizję. Ten, którego wysłuchałam,
stanowił zgrabną całość. Wielkość sali
sprzyjała skupieniu i bliskości. Artyści
pojawiali się na scenie i tam, z boku,
pozostawali aż do końca koncertu, co
widoczne było z pierwszego rzędu.
Opuściłam salę pełna pozytywnych
wrażeń, z myślą, że nawet ilościowo

Magdalena Lepiarczyk
było ”w sam raz” jak na jeden „odcinek” (no i zważywszy fakt, że dzień
wcześniej wchłonęłam blisko 4 godziny
muzyki). Na najbliższym skrzyżowaniu
ze światłami spotkałyśmy Panią, która
też nuciła „Idąc zawsze idź”.
Mam nadzieję, że uda się nagrać dla
TV kolejne edycje „13. poetów”. Byłaby to znakomita możliwość zaprezentowania śpiewających autorów, wartościowych tekstów… A jeśli te powody nie wystarczają, to może można by
traktować taką serię koncertów jako
bardziej przystępną historię SFP? Były
już programy o małych miasteczkach
Jana Wołka („Gość w dom” i „Szept
prowincjonalny”), była „Kraina Łagodności” Janusza Deblessema… Od tamtych programów minęło sporo czasu.
Dla „równowagi rynkowej” w piosence
– obok tej wszechobecnej w mediach,
trzeba koniecznie pokazać „alternatywną”! Wiem, że to naiwne – ale to
tylko próba argumentacji…
Mnie przekonywać nie trzeba. Mnie
wystarczy poinformować, kiedy taki
program pojawi się i na jakiej antenie.
Wtedy abonament zapłacę przed terminem! Tymczasem przeszukuję programy TV i obawiam się, że gdzieś mi
umknęły Koncert Galowy Urodzinowy
i relacje z tych koncertów, na których
nie byłam. Może powtórzą?
A jak nie - to za rok kolejny Festiwal.
I przypomnijcie mi, jaki to był wynik
ostatnich wyborów?
Dorota Niedźwiecka
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Marcin Binasiak

MÓWIĆ PRAWDĘ…
czyli „13 Poetów” odsłona szósta
Czy w świecie nadwątlonych relacji międzyludzkich, zakłóceń
w komunikacji werbalnej powodowanych nadużywaniem internetu i wyszukanej elektroniki warto jeszcze mówić „na głos”?
Czy warto być odważnym w wypowiadaniu sądów, czy lepiej kryć
się z nimi za monitorem komputera? Czy warto próbować dotrzeć
do drugiego człowieka i odkrywać przed nim to, co być może już
zostało dawno odkryte i wypowiedziane? Odkrywać na swój sposób – według swojego rozumienia, odczuwania, postrzegania?
Ostatnim, zamykającym koncertem
tegorocznego, 43. Studenckiego Festiwalu Piosenki (nota bene to - chyba niedostrzeżony - jubileusz 45-lecia
krakowskiej imprezy), był koncert „13
poetów”. Sala Kameralna krakowskiego Teatru Bagatela przyjęła w
swe progi w wyborczą niedzielę, 21
października 2007 r. miłośników słowa. Salka to nieduża, odbywały się w
niej przesłuchania konkursowe (tradycyjnie – niestety - niezbyt licznie

Grzegorz Tomczak

obsadzone przez widownię pozawykonawczą, a przecież to najważniejsza składowa festiwalu!) i recitale
laureatów krakowskiego festiwalu z
lat minionych. Dość prowizorycznie
przygotowana do występów scenicznych – dostawiane krzesła, kłopoty z
odpowiednim oświetleniem, brak kulis, garderoby, o zapleczu sanitarnym
nie wspominając… Pierwszy to raz od
wielu lat poeci-pieśniarze nie gościli
w Sali im. Stanisława Wyspiańskiego
krakowskiej PWST, jednak okazało
się, że dość spartańskie warunki nie
stanowią przeszkody dla artystów
piosenki (wiernych kibiców ich talentu też). Wszak prawdziwa sztuka broni się sama.
„13 poetów” to takie przedsięwzięcie artystyczne, na które czekam
cały rok. Byłem na wszystkich koncertach cyklu (pierwszy w 2002 roku)
i muszę przyznać - jako dość wnikliwy obserwator festiwalu od blisko 15
lat - że podobny, bliski mi nastrój,
osiągnął onegdaj Andrzej Poniedzielski w spektaklu pt. „Piosennik”. Nie
bawi mnie blichtr sceno- i choreografii, nie cieszą wielobarwne światła i
wszechobecne kamery – choćby i na
szynach, nie lubię też zbyt przerysowanej interpretacji, przytłacza mnie-

masowość. Czekam zatem na kameralność, na poziom wykonawczy,
na wyważoną interpretację, czekam
wreszcie na słowo – mądre i pięknie
ukazane. Być może jestem nieco niedzisiejszy, ale pociesza mnie fakt, że
podobnie oczekujących było 21 października tego roku więcej w sali teatralnej przy ulicy Sarego…
Koncert rozpoczął motyw piosenki
Marka Andrzejewskiego „Jak listy”. W
nastrój wieczoru wprowadził zespół
muzyczny, kierowany zza instrumentu klawiszowego przez Marcina Partykę. Rzadko się to czyni, ale myślę, że
warto tu wymienić cały skład akompaniujący, bo jego poziom wykonawczy i
wyczucie było imponujące: Krzysztof
Łochowicz (gitary), Piotr Domagalski
(kontrabas, gitara basowa), Jerzy Rogiewicz (perkusja), Sebastian Filiciak
(saksofony), a później przez chwilkę i
Tomasz Hernik (puzon i akordeon). A
potem zabrzmiały piosenki trzynastu
poetów, przeplatane pięknym i mądrymi słowami prowadzącego koncert
(i pomysłodawcy cyklu w jednej osobie) Jana Poprawy. Poprawa nie mówi
wiele, choć z elokwencji jest dobrze
znany. Jest też erudytą – coraz rzadszym okazem dżentelmena, który
nie mówi wszystkiego, co wie, ale na
pewno wie, o czym mówi. Waży i dba
o werbalizowane słowo. Gospodarzem
jest wymagającym, ale ciepłym i serdecznym.
Dobór wykonawców koncertu był
zupełnie nieprzypadkowy. Stanowili
go sami autorzy – poeci piosenki oraz
artyści, niosący swoją interpretacją
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taki ładunek emocjonalny, który powoduje, że kilkudziesięciominutowe
zadumanie pokoncertowe było zupełnie nieobowiązkowe, a jednak siłą oddziaływania okazało się nieuniknione.
Jakby to rzekł Piotr Bałtroczyk: „były
ciary”. I o to przecież chodziło. O myślenie!
Niełatwe to zadanie oddać nastrój
koncertu, dlatego w kilku akapitach
postaram się nakreślić choć kilka
słów o każdym z wykonawców. Przy
niektórych myśl biegnie w inne, pozakoncertowe skojarzenia. Postaram się
ich jednak nie nadużywać, bowiem
myślą przewodnią artykułu jest podjęcie próby zarysowania dokonań interpretacyjnych bohaterów spektaklu
oraz przywołanie tytułów i autorów
wykonanego repertuaru.
Coroczne święto poezji otworzyła Jaga Wrońska, artystka Kabaretu „Loch Camelot”, także poetka i
kompozytorka. W jej interpretacji
zabrzmiały dwie piosenki: Natana
Tenenbauma i Przemysława Gintrowskiego „Modlitwa o wschodzie słońca”
oraz „Wypaliło się w nas” Wojciecha
Bellona z muzyką Janusza Grzywacza. Mówi się, że Wrońska ma łudząco
podobny głos do Edith Piaf. Dało się to
usłyszeć i tym razem. Jaga prezentuje
wysoką kulturę wykonawczą i niesłychaną muzykalność. Na marginesie
trzeba dodać, że trudno zapomnieć
o innych, dobrze znanych wykonaniach „Modlitwy” – Jacka Wójcickiego
(z „Ostatniego dzwonka” w reżyserii
Magdaleny Łazarkiewicz) czy duetu
Kaczmarski – Gintrowski...
Roberta Kasprzyckiego usłyszeliśmy w autorskim repertuarze, choć
bywało, że ten śpiewający autor, podczas jednego z poprzednich koncertu
w cyklu, wykonał znakomicie utwór
„Jak pająk po nitce” autorstwa Marka
Tercza (uwieczniony na praktycznie
niedostępnej, wyśmienitej płycie CD
„13 poetów”). Tym razem zabrzmiały pieśni „Sam wiesz” i „Prorok nieśmiałych”. Ogromnie cieszy wydanie
w 2006 r. płyty Roberta „Światopodgląd”, na którą przyszło tak długo
czekać, a z której to płyty pochodzi
druga z wykonanych podczas koncertu piosenek. Niezwykle przekonująco
zabrzmiały te piosenki w autorskim
wykonaniu. Nasycone dużym ładunkiem emocjonalnym, znakomicie artykułowane, wzbogacone nietuzinkowym akompaniamentem gitarowym
(dobrze, że w ostatnim wydawnictwie

literacko-fonograficznym
„Piosenki
i nie” są zamieszczone chwyty „á la
Kasprzycki” – amatorzy wykonujący
jego twórczość będą bliżej ideału)
pozostawiają trwały ślad w pamięci
odbiorców. Podczas występu towarzyszył mu niezastąpiony multiinstrumentalista Tomasz Hernik.
Na wykonawczą obecność koncertową Jana Kondraka zawsze czekam
zelektryzowany. Timbre i jego możliwości wokalne, porównywalne chyba
tylko z głosem Czesława Niemena,
wdzierają się pod skórę, a wysokie
rejestry dokonują wszechstronnej
kontroli wytrzymałości audytywnej
każdego słuchacza. Podczas koncertu
zabrzmiały dwie piosenki: „Za nic do
dodania” (z najnowszej płyty CD „Federacji”) oraz „Zapalasz ogień”.
Beata Lerach podjęła się trudu interpretacji piosenek dwóch poetów:
Marka Tercza i Jana Wołka. Tego
pierwszego – autorski utwór „Impresje na temat L. Cohena To tylko
walc”, drugiego – „Gdy mówię nie” z
muzyką Henryka Albera. Rozedrgany, ale intonacyjnie nieskazitelny
głos Beaty Lerach przepełniony był
– co charakterystyczne dla tej młodziutkiej artystki - niesłychanym
wzruszeniem. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem głos Beaty, trudno
mi było sobie wyobrazić, że oto stoi
przede mną studentka ... Akademii
Wychowania Fizycznego. Może to
po prostu dobre koligacje - śpiewanie i „fikołki”? Potwierdzeniem tegoż

Andrzej Garczarek

niech będzie chociażby osoba Maryli
Rodowicz…
W gronie „13 poetów” wieczoru nie
mogło zabraknąć Andrzeja Poniedzielskiego („Trzymaj się swoich chmur”
z muzyką Seweryna Krajewskiego).
Piosenkę tego poety – filozofa – konferansjera (paleta barw talentu wciąż
się poszerza) ma już w swoim repertuarze Joanna Lewandowska. Skromna postura Joanny nie zapowiadała,
że nastąpi zderzenie z emocjonalnym
wulkanem temperamentu, co miało
miejsce szczególnie podczas wykonania drugiej z piosenek. W jej interpretacji usłyszeliśmy również utwór Jana
Wołka pt. „Łeb róży” z muzyką Jerzego Satanowskiego.
Kiedy przybywam z mojej Łodzi na
krakowski festiwal, żywię ogromną
nadzieję na spotkanie z twórczością
Grzegorza Tomczaka. Ten przeskromny, cudowny człowiek, opowiada swoimi piosenkami własny świat, wznosząc się niekiedy wysoko nad ziemię,
zda się - dotykając chmur. I właśnie
„Chmury umazane”, napisane w 2004
r. (do których autor wykorzystał melodię ludową) ukoją już niejedną skołatane serce i pozwolą odnaleźć w
zagubieniu. W autorskim wykonaniu
usłyszeliśmy także utwór pt. „Idąc
zawsze idź” (z płyty CD „Ja to mam
szczęście”; kto jeszcze pamięta, że
onegdaj ukazał się tomik jego poezji
pod tym samym tytułem?). Nie chcę
tu okazać się specjalnie natarczywym,
ale to bodaj z ust wydawcy padła nie
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Tomasz Szwed

tak dawno obietnica wydania drugiej
płyty Tomczaka. I co? Ludzkość się
niecierpliwi!
Iwona Loranc ukazał swój kunszt
interpretatorski w piosenkach czeskiego barda, Jaromira Nohavicy
(„Serce”) oraz jednej z nielicznych
piosenek autorskich Grzegorza Turnaua „Na młodość”. Myślę, że doświadczenia wyniesione z „Tricoloru”
oraz praca z repertuarem Tomka
Wachnowskiego w połączeniu z możliwościami wokalnymi - lekko schrypniętym, słyszalnym jakby zza mgły
ciepłym głosem Iwony - pozwoliły na
nowo odnaleźć piękno płynące z popularnych już utworów.
Tomasz Szwed zaprezentował tym
razem dwa obrazki z pogranicza „piosenki zaangażowanej”. Nurt społeczno-polityczny coraz częściej pojawia
się w jego twórczości, a przecież znamy go jako znakomitego wykonawcę
piosenek rodem z Mrągowa (okolic
muzycznych w tym stylu). Pierwszy z
obrazków - to znany już dość dobrze
„Siedzę na ganku” (wykorzystany w
filmie dokumentalnym pt. „Majtam
nogami”). Drugi – „Pieśń dozorców
plantacji owoców” (jej tekst został
zamieszczony na stronie 23 w numerze 7/2007 „Piosenki”). Odważny ten
tekścik, nie pozbawiony jednoznacznych skojarzeń i dość dosadnych
sformułowań, zabrzmiał zanim – jak
się później okazało – zakończyła się
cisza wyborcza. To chyba dobra przestroga dla elektów z Wiejskiej w Warszawie. Czy dzięki piosenkom Szwe-

da będziemy wnikliwiej spoglądać na
efekty pracy naszych plantatorów?
Akompaniując sobie na gitarze Andrzej Garczarek zaśpiewał „Kołysankę na ścianę wschodnią” i „Kółeczko”,
autorskie pieśni (obydwie utrwalone
na płycie CD „Kółeczko”, wydanej w
2006 roku). Poezja Garczarka jest
wnikliwą obserwacją rzeczywistości, brzmienie bliskie muzyce country, a całość nasycona naturalnością
i prostotą. Jego pieśni to niesielskie
obrazki, jak w czarno-białym filmie
ukazujące bieg spraw zwykłych, portrety ludzi uwikłanych w codzienność.
Chropowatym głosem opowiedział o
tym, stając rzecznikiem ludzkich radości i smutków, zostawiając słuchaczy sam na sam z wieloma kłębiącymi
się znakami zapytania.
Kolejny przedstawiciel Lublina i
„Federacji”, Marek Andrzejewski, zaśpiewał dwie autorskie piosenki. „Piosenkę ze sputnikiem” (ze znakomitej
płyty CD „Dziesięć pięter”, wydanej
też na najnowszej płycie kompaktowej „Federacji” pt. „Imperium”, która też miała swoją promocję podczas
tegorocznego SFP) oraz – stanowiącą
klamrę tego spotkania piosenkę „Jak
listy”. Pieśniarstwo Marka od wielu lat
budzi moje zainteresowanie. Pierwszy raz miałem okazję usłyszeć go
w koncercie laureatów – reminiscencjach Studenckiego Festiwalu Piosenki jesienią 1994 roku, na krakowskim
Rynku. Zmieniali się muzycy towarzyszący jego twórczej drodze, doskonaliły aranżacje utworów, a mocny głos
Marka Andrzejewskiego zabrzmiał
podczas ostatniego festiwalowego
koncertu tak samo pewnie, jak wtedy, pod „Adasiem”. Bije też moc przekazu, autentyczność przekazywanych
myśli, uwiecznionych na kartkach papieru czy krążkach wydawnictw fonograficznych.
Myślę, że tym, którzy dobrze znają wymienionych artystów, nietrudno
wyobrazić sobie tę „chemię”, która
związała scenę i widownię w niewielkiej, przytulnej salce na Sarego w
Krakowie. Tym, którym nie było dane
jeszcze poznać tej magii słowa, życzę
jak najszybszego spotkania w gronie pieśniarzy - poetów piosenki, na
które i ja będę czekać kolejnych 12
miesięcy. 12 miesięcy na odkrywanie
prawdy na trzynaście zindywidualizowanych sposobów.
Marcin Binasiak

Łukasz Majewski

Dla M.
Napisałem dla Ciebie piosenkę
Aby lepiej nam szło
Aby serce Twe był miękkie
A tu co ?
Że banałów za dużo
Że zasłaniam się różą
Że wciąż słowo za słowem
Że nie tak kolorowe
Amore!
A chciałem tylko oddać Tobie
Tę Twoją część co noszę w sobie
A znowu wyszło, to co przyszło
Do głowy mi ...
Napisałem dla Ciebie wierszem
Co w sercu mi gra
I choć intencje moje najszczersze
Czy sens to ma ?
Że wciąż tu i dla Ciebie
Że mi lepiej niż w niebie
Niebo tuż za zakrętem
Wokół Ciebie opięte
Amore!
A chciałem tylko oddać Tobie...
Opisałem dla Ciebie prozą
Cały mój świat
I jak zwykle wyszło, o zgrozo!
Że rym to ma
A więc póki tu jestem
Snuję sny bezszelestne
Jeśli musisz zaprzeczaj
Jeśli nie – uczłowieczaj
Amore!
Bo chciałem tylko oddać Tobie...
Napisałem dla Ciebie pointę
Bo kończyć czas
Wszystko o nas jest z niej wyjęte
Przecież mnie znasz
Więc nie będzie słów wielkich
Ni szampana butelki
Jedno słowo użyte
Gdy nie wszystko odkryte
Amore!
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CORAZ WIĘCEJ PRZEŻYWAM
Teresa Drozda rozmawia z Łukaszem Majewskim
laureatem nagrody im. Wojtka Bellona na 43. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie

Jako laureat nagrody im. Wojtka Bellona 43 Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, nie
masz wyjścia, musisz opowiedzieć coś o swoich „relacjach” z
Bellonem.
Generalnie, chyba jak większość
młodych ludzi w naszym kraju, swoją wędrówkę z gitarą rozpoczynałem
od ognisk i wiadomych tematów turystycznych. Tak też rozpoczęła się
moja przygoda z Wojtkiem Bellonem,
jego tekstami i jego poezją. Z czasem
to ewoluowało i przeszło na innych
wykonawców. Wojtek Bellon został
jakby gdzieś z tyłu. Miał on na pewno
wpływ na początki mojego tworzenia
i na to jak kształtowała się specyficzna wrażliwość na to, co mnie otacza.
Czyli nie zasłuchiwałeś się w
Bukowinie?
Raczej nie. Moi przyjaciele i znajomi się w niej zasłuchiwali, stąd też, te
piosenki nieustannie mi towarzyszyły
i mam do nich wielki sentyment.
Opowiadałeś mi kiedyś o własnoręcznie zrobionym śpiewniku
z piosenkami Jacka Kaczmarskiego. Rozumiem, że nie miałeś
takiego śpiewnika z piosenkami
Wojtka Bellona. Kaczmarski jest
tutaj ważniejszy?
Tak, pojawił się prawie na początku
mojej drogi z gitarą i on zaczął mnie
kształtować. Jestem technokratą,
po politechnice i jego spojrzenie na
świat, bardziej konkretne, historyczne, jest mi bliższe.
A jak przyjmujesz nagrodę im.
Wojciecha Bellona w Krakowie,
którą przyznaje się tylko autorom tekstów?

Jednym słowem? Szok. Szczerze
mówiąc nie liczyłem na żadną nagrodę. Kraków jest dla mnie miejscem,
do którego przyjeżdżam głównie po
to, aby się spotkać z ludźmi. Jeździmy
po kraju, po wielu festiwalach, mijamy się, a Kraków zbiera wszystkich
(a przynajmniej większość z nas) na
raz. To są dobrzy znajomi i spędzenie
z nimi tych 3 – 4 dni jest dla mnie
bezcenne. Nagroda to taka „wartość
dodana” i jej przyznanie jest dla mnie
szczerze mówiąc szokiem.
SFP to jest jednak impreza która trochę nobilituje. Daje obraz
tego co się dzieje. Daje wskazówkę mniej lub bardziej intuicyjną. Czujesz, że dzisiaj śpiewasz
lepiej niż 3 lata temu, na swoim
pierwszym festiwalu?
Dziś jestem pewny tego, co śpiewam. Takie młodociane „kalkulacje
festiwalowe”, śpiewanie „pod jurorów”, nic nie dają. Mogą jedynie za-

szkodzić. Tak sobie zawsze myślałem, że jeżeli będę grał to co mnie się
podoba i za co biorę pełną odpowiedzialność, a z drugiej strony odbiór
tego będzie pozytywny, to będzie super. To jest właśnie to, o co chodzi.
Na pewno ewoluowałem od początków grania tutaj, w Krakowie. Wydaje mi się, że zaczynam pisać bardziej
dojrzałe rzeczy i wydają mi się one
być coraz bardziej uniwersalne. Chyba więcej przeżywam.
Czy w jakiś sposób pracujesz
nad swoim warsztatem, choćby
analizując teksty Jacka Kaczmarskiego czy Jana Wołka sprawdzając jak Mistrzowie nanizają słowa
na sensy?
Tak, chociaż powiem szczerze, że
okresowo. Mam sześciomiesięczną
córeczkę i ciężko jest znaleźć czas,
żeby cokolwiek wnikliwie analizować.
Mam nie tyle ważniejsze, co przyjemniejsze rzeczy do zrobienia... Jednak
co jakiś czas zdarza się, że czuję silną
potrzebę zetknięcia się z czyjąś twórczością. Biorę wtedy tomik wierszy,
czy płytę, co jest bardziej dla mnie
przyswajalne, np. Mirka Czyżykiewicza i staram się wczuć w to, jak inni
widzą świat i zaczerpnąć z tego ich
sposób widzenia. Rozszerzam własne
horyzonty, odnajduję się w języku.
Jak traktujesz swoje śpiewanie? Czym ono dzisiaj jest dla
Ciebie?
Jest przyjemnością. Jest oderwaniem się od (to tak górnolotnie zabrzmi) codzienności. Zamykam myśli
w tekst i to pozwala mi określić na
jakim etapie jestem w danym momencie ja sam. Odczytanie tego lub
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odśpiewanie pozwala mi poznawać
siebie. Zdystansować się, zrozumieć.
Lepszej metody na odzwierciedlenie
tego, co teraz akurat we mnie siedzi i
w duszy mi gra, nie znalazłem
Nagroda na Studenckim Festiwalu Piosenki bywa dla wielu
rubikonem, momentem przejścia mentalnego: „no dobra do
tej pory sobie coś tam brzdąkałem, ale teraz to już chyba nagram płytę”. Myślisz o tym, żeby
przejść na zawodowstwo?
Nie, spokojnie. To nie ja. Śpiewanie
i pisanie ma mi sprawiać przyjemność. Nie chcę iść wyżej, jeśli nie jestem na to gotowy, a jak będę gotowy
- to pójdę. Nie sądzę, że zaraz będę
nagrywał płytę albo że teraz muszę
więcej pisać, bo to tak trzeba, bo wypada się „pokazać”. Jeżeli będę miał
pomysł to go przeleję. Nie chciałbym
ludzi zatruwać czymś pisanym na siłę
czy jakimś moim ciśnieniem na to,
żeby zaistnieć, wypłynąć. Na spokojnie. Jest czas.
Czyli od poniedziałku Twoje życie się nie zmieni? Nie rzucisz pracy i nie zaczniesz koncertować?
Zostanie wszystko tak, jak jest,
tylko dyplom nowy przybędzie
na ścianie i trochę wewnętrznej
pewności?
I radości wewnętrznej, ale zmienić
się raczej nic nie powinno.
Był taki czas, że co tydzień grywałeś w jednym z gdańskich klubów, Czy teraz jest takie miejsce,
w którym można Cię posłuchać?
W tej chwili córka determinuje plan
mojego dnia. SFP to pierwszy od jedenastu miesięcy festiwal, na który
przyjechałem. Natomiast z Marcinem
Skrzypczakiem mamy w planach taki
mały projekt koncertowy i mamy nadzieję, że niebawem będzie nas co
jakiś czas słychać w Starogardzie i
Gdańsku. Będziemy wspólnie koncertować.
Jak rozumiem są możliwości i
chęci… czyli z Marcinem się zakumplowałeś?
Oj tak. I jeszcze z Michałem Rogackim i Przemkiem Boguszem, którzy
w miarę możliwości również mają
brać udział w tym przedsięwzięciu.
Zobaczymy co nam z tego wyjdzie.
W takim razie – trzymam kciuki, bo ta zapowiedź bardzo przypadła mi do gustu...
Dziękuję, do zobaczenia i usłyszenia.

Łukasz Majewski

Piosenka na koniec roku
Szybowiec mych myśli przestworza przecina			
Tak aby horyzont pod siebie naginać					
Bo wśród linii ziemi żadna nie jest prosta				
A staram się na niej najdłużej pozostać				
Więc niebo zadręczam mych snów pytaniami			
Lecz ptaków klucz nie jest wytrychem lecz drzwiami		
Za których skrzydłami odpowiedź mnie czeka			
Że życie związane jest z myślą człowieka			
Bo lepiej zrozumieć co znaleźć się pragnie		
Niż oczy przecierać gdy spada się nagle			
Na tyle więc z wiatru korzystać się staram		
Na ile rozsądku hamuje mnie balast			
I płynie mój statek aż szczęście się ziści
Na przekór raf starych niezmiennych korzyści
Co ukryć potrafią w niebieskich odmętach
Rozkoszy jęk syren co krzywdę pamięta
Wyrytą w sumieniu jak ja marynarzy
Co port opuszczając nie wiedzą że zdarzy
Się więcej niż zwykłe uczucie znieść może
W objęciach do zdrady przyuczanych stworzeń
Bo lepiej na żaglach do domu przypłynąć
Niż wrakiem dryfować ku marzeń krainom
Więc statek mój muska tylko tyle wody
Ile mieści wanna od dna aż do brody
Rakieta mych pragnień ku gwiazdom się zbliża
Tak aby przypadkiem im nie naubliżać
Dosięgnąć więc mogę jedynie rejonów
Do których piechotą dojść mogę do domu
A dom mój na ziemi na razie przynajmniej
Umowa zawarta jest jak przy wynajmie
Więc płace za wszystkie uczynki i słowa
Te których pod łóżkiem nie uda się schować
Bo co można zrobić gdy wpływu się nie ma
Na proste zasady swojego istnienia
Niż tylko na chwilę móc zamknąć oczy
Bezmiarem kosmosu siebie otoczyć
Mój wóz się przetacza po ziemi zawzięcie
Po bandzie na którymś kolejnym zakręcie
Na nerwy w chłodnicy wciąż wody brakuje
I układ sumienia już tak nie hamuje
A drążek współczucia też czasem się zatnie
I duszy lusterko pod nogi gdzieś spadnie
By mieć więcej siły więc biegi przerzucam
Na tyle by prędkość wytrzymały płuca
Bo lepiej jest dopchać do celu swe auto
Niż w polu pozostać pytając czy warto
Więc dopóki pompa krew w żyły mi toczy
Unikać wciąż będę nieznanych poboczy
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z Krakowa

Jan Poprawa

Studencki Festiwal Piosenki (cz.6)
Dokumentacja konkursu (2003-2007)
2003
39 STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
8-12 października 2003 r.
KONKURS
Jury:
Jan Poprawa (przewodniczący)
Jacek Kaczmarski
Zygmunt Konieczny
Mariusz Lubomski
Marek Niedźwiedzki
Jerzy Satanowski
Jan Wołek
Laureaci:
1 – Grupa TRZY DNI PÓŹNIEJ (Głogów,
Wrocław, Kraków)
2 – Natalia Grosiak (Wrocław)
3 – Małgorzata Wojciechowska (Kraków)
4 – Beata Osytek (Legionowo)
- Grupa AVA (Stargard Szczeciński)
5 – Magdalena Sójka (Siedlce)
Zaproszenia do koncertu laureatów: Magdalena Gołębiowska (Bydgoszcz), Mirka
Szawińska (Jaworzno), Piotr Dąbrówka (Radom), Mariusz Orzechowski (Hajnówka),
Adam Strug (Warszawa), Arkadiusz Zawiliński (Gorlice), Grupa HO (Wrocław, Gniezno), Grupa MENOMINI (Kielce)
Nagroda im. Wojciecha Bellona: Mirka
Szawińska z Jaworzna.
Nagrody pozaregulaminowe: Mirka Szawińska, Mariusz Orzechowski, Piotr Dąbrówka.
Pozostali uczestnicy konkursu:.
Magdalena Celińska (Świdnik), Michał
Cylka (Września), Katarzyna Danek (Ryb-

nik), Daniel Gałązka (Mińsk Mazowiecki),
Marta Groffik (Wrocław), Bartosz Kalinowski (Gdańsk), Michał Kincel (Lublin), Marek
Król (Biłgoraj), Mira Krużel (Lublin), Michał
Łanuszka (Kraków), Anita Łazińska (Grudziądz), Justyna Łysak (Kielce), Małgorzata
Marczak (Kielce), Dorota Osińska (Warszawa), Dominik Rogalski (Lublin), Marcin Sójka (Siedlce), Sergiusz Stańczuk (Warszawa),
Barbara Szarwiłło & DZIEŃ DROGI STĄD
(Chełm), Agnieszka Szmatoła (Dąbrowa
Górnicza), Agnieszka Trzepizur (Dąbrowa
Górnicza), Marcin Wawrzynowicz (Kożuchów), Mirka Żak (Radzionków);

Grupa DZIOŁO (Katowice), Grupa MAŁE
KINO (Żywiec), Grupa NIC WIELKIEGO
(Warszawa), Grupa PO GODZINACH (Kraków), Grupa SĄ GORSI (Kraków), Grupa 2,5
L (Opole),
Nie wystąpili mimo nominacji:
Monika Dryl (Warszawa), ), Martyna Kubiak (Olsztyn), Milena Madziar (Siedlce),
Grupa DRZEWO (Pomorze zachodnie).
Ogółem wystąpiło 42 finalistów konkursu.
KONKURS „BEZ BARIER”
(ARTYŚCI NIEPEŁNOSPRAWNI):
Jury: jw.
Nagroda Główna: Grupa NADZIEJA
(Kraków);
Nagrody drugie: Kinga Gogacz (Warszawa), Maria Tomczyńska (Nowogard)
Pozostali uczestnicy konkursu: Rafał Fusiek, Małgorzata Kaufmann, Robert Orszuł,
Agnieszka Rejtczak, Anna Szklarz, Ramona
Śrema, Marcin Tytko, Mariusz Wentowski.
IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

Trzy Dni Później

KRAKÓW MA SWOJEGO ZYGMUNTA
(koncert dedykowany Zygmuntowi Koniecznemu). Kier. art. Janusz Grzywacz, wyk.
Paulina Bisztyga, Małgorzata Górnisiewicz,
Katarzyna Groniec, Katarzyna Jamróz, Iwona Loranc, Mariusz Lubomski, Marcin Różycki, Marta Saciuk, Joanna Słowińska, Justyna Steczkowska, Anna Szałapak, Mieczysław
Szcześniak, Magda Umer, Jacek Wójcicki;
ROZPACZ SZPIEGA (kabareton). Scen. i
reż. Stanisław Tym; wyk. Marta Bizoń, Zofia
Merle, Stanisław Tym, Katarzyna Zielińska.
KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU,
KWARTET OKAZJONALNY, MUMIO;
KONCERT URODZINOWY ANDRZEJA SIKOROWSKIEGO; opieka art. Janusz
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Olszewska, Karolina Serocka, Magda Sobieraj, Magdalena Sowińska, Magdalena Sójka,
Ryszarda Widota, Krzysztof Żabka; Grupa
CONTEM, Grupa AFROMETAL, Grupa
„B.A.Ch.”, Grupa GABRYŚ, Grupa KULTÓRWA, Grupa MENOMINI, Grupa NADZIEJA.
Nagroda im. Wojtka Bellona: Kamil Wasicki (Konin)
Nagrody i wyróżnienia pozaregulaminowe:
Duet Michał Kincel & Kuba Pałys (Nagroda
Dziennikarzy), Beata Lerach, Joanna Kondrat, Michał Łanuszka, Agnieszka Wilkosz,
Michał Matras, Rafał Stępień.
Nagroda im. Jacka Kaczmarskiego (przyznawana przez Kapitułę w składzie: Jan Wołek – przewodniczący, Alicja Delgas, Roman
Kołakowski, Marek Tercz, Grzegorz Tomczak, Andrzej Poniedzielski): Mirosław Czyżykiewicz.
Natalia Grosiak

Grzywacz; wyk. Hanna Banaszak, Paulina
Bisztyga, Mirosław Czyżykiewicz, Joanna Liszowska, Iwona Loranc, Mariusz Lubomski,
Piotr Machalica, Renata Przemyk, Maryla
Rodowicz, Piotr Rogucki, Beata Rybotycka,
Anna Treter, Maja Sikorowska, Grzegorz
Turnau, Magda Umer, Zbigniew Wodecki,
Jan Wołek, Wiktor Zborowski, CZERWONY TULIPAN, RAZ DWA TRZY;
KONCET GALOWY: TAŃCZ MNIE PO
MIŁOŚCI KRES (Piosenki Leonarda Cohena). Scen. i reż. Stefan Brzozowski, wyk.
Paulina Bisztyga, Stefan Brzozowski, Mirosław Czyżykiewicz, Mariusz Drężek, Iwona
Loranc, Piotr Machalica, Maciej Maleńczuk,
Janusz Radek, Marcin Różycki, Beata Rybotycka, Mieczysław Szcześniak, Wiktor Zborowski, CZERWONY TULIPAN, RAZ DWA
TRZY.
TRZYNASTU POETÓW (II), scen. i rez.
Jan Poprawa, wyk. Marek Andrzejewski,
Paulina Bisztyga, Wojciech Brzeziński, Mirosław Czyżykiewicz, Robert Kasprzycki,
Marzena Korzonek, Joanna Lewandowska,
Joanna Liszowska, Iwona Loranc, Małgorzata Marczak, Jagoda Naja, Mariusz Ostrowski, Beata Osytek, Jan Poprawa (prowadzenie), Piotr Rogucki, Marcin Różycki, Karolina Serocka, Mirka Szawińska, Krystyna
Świątecka, Tomasz Wachnowski, TRZY DNI
PÓŹNIEJ.
Dyrektor Festiwalu: Jacek Wilczyński
Dyrektor programowy: Agnieszka Odorowicz

2004
40 STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
13-17 października 2004 r.
KONKURS
Jury:
Jan Poprawa (przewodniczący)
Stefan Brzozowski
Janusz Grzywacz
Roman Kołakowski
Zygmunt Konieczny
Marek Niedźwiedzki
Jan Wołek
Laureaci:
1 – Beata Lerach (Wrocław)
2 – Joanna Kondrat (Toruń)
Michał Łanuszka (Kraków)
Sylwia Lasok (Lublin)
Grupa AVA (Stargard Szczeciński)
3 – Mariusz „Oziu” Orzechowski (Kraków)
Duet Michał Kincel & Kuba Pałys (Lublin)
Wyróżnienia: Monika Dryl (Warszawa),
Michał Fałkiewicz (Kraków), Marek Król
(Biłgoraj), Anna Ozner (Zielona Góra), Zespół Rafała Stępnia z Katarzyną Dereń (Kraków - Warszawa).
Pochwała w protokole: Małgorzata Czajka, Kamila Kłos, Jolanta Kucharska, Milena
Madziar, Łukasz Majewski & KAVKA, Nina

Pozostali finaliści konkursu:
Jolanta Brzóska (Olsztyn), Agnieszka Frejlich (Sandomierz), Anna Górywoda (Kraków), Karolina Jankowska (Ostrowiec Świętokrzyski), Marcin Kołaczkowski (Warszawa), Michał Konstrat (Warszawa), Malwina
Koteluk (Londyn), Andriej Kotin (Zielona
Góra), Martyna Lemańczyk (Poznań), Anita
Łacińska (Grudziądz), Sebastian Pawlak (Kalisz), Anna Stela (Kraków), Iwona Stępnowska-Chudek (Olsztyn), Karolina Szarubka
(Stargard Szczeciński), Agnieszka Szmatoła
(Dąbrowa Górnicza), Arkadiusz Zawiliński
(Gorlice), Ewa Zgoda (Kraków), Mirosława
Żak (Kraków);
AGNES BAND (Łódź), Grupa BEZ NIESPODZIANEK (Siedlce), Grupa DEFORMACJA (Bochnia), Grupa LILI KRUK (Brodnica),
Grupa POKÓJ 121 (Zielona Góra), Grupa TO
CI TO TAMCI (Kielce), Grupa ŻANDARM
(Kraków),
Nie wystąpili mimo nominacji do finału:
Kinga Ilgner (Warszawa), Mateusz Ławrynowicz (Warszawa), Kamila Pieńkos (Wrocław),
Agnieszka Podgórniak (Zamość), Magda
Troczyńska (Warszawa), Joanna Waluszko
(Poznań).
Wystąpiło ogółem 56 finalistów konkursu.
KONKURS PIOSENKI ARTYSTÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NIEBIESKIE
MARZENIA”, 14 października 2004 r.
Jury: Jan Poprawa (przewodniczący), Stefan
Brzozowski, Roman Kołakowski, Zygmunt
Konieczny, Marek Niedźwiedzki, Jan Wołek.
Laureaci (nagrody równorzędne): Ewa
Chmurska, Wojciech Czech, Aleksandra Gu-
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Beata Lerach

dacz, Agnieszka Jasińska, Wojciech Łaźnikowicz, Andrzej Modrzewski, Renata Szczepaniak, Marta Tomczyńska, Marcin Tytko,
Paulina Zaleś, Grupa ALFABET, Grupa BĄBELKI.
IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
20 LAT TUTAJ JESTEM (Koncert jubileuszowy Grzegorza Turnaua); [kier.art.
Grzegorz Turnau]; wyk. Paulina Bisztyga,
Anna Maria Jopek, Iwona Loranc, Dorota
Miśkiewicz, Piotr Rogucki, Marcin Różycki,
Andrzej Sikorowski, Stanisław Sojka, Justyna Steczkowska, Grzegorz Turnau, Zbigniew
Wodecki;
ZŁOTY WOŁEK (Koncert na 50. urodziny
Jana Wołka); scen. i reż.: Janusz Grzywacz;
wyk. Kuba Badach, Piotr Bałtroczyk, Hanna
Banaszak, Paulina Bisztyga, Vadim Brodski,
Mirosław Czyżykiewicz, Katarzyna Groniec,
Joanna Liszowska, Iwona Loranc, Grażyna
Łobaszewska, Piotr Machalica, Maciej Maleńczuk, Marian Opania, Andrzej Poniedzielski,
Maryla Rodowicz, Piotr Rogucki, Andrzej Sikorowski, Justyna Steczkowska, Justyna Szafran, Dominika Urbańska, Zbigniew Wodecki, FUTRO, NOWE HORYZONTY, GRUPA
MŁODYCH, Grupa SZAPATU, TRZY DNI
PÓŹNIEJ;
WYSPA BREL (Koncert piosenek Jacques’a
Brela); scen. i reż. Roman Kołakowski; wyk.
Michał Bajor, Mirosław Baka, Jacek Bończyk,
Arkadiusz Brykalski, Wojciech Brzeziński,
Mirosław Czyżykiewicz, Katarzyna Groniec,
Konrad Imiela, Mariusz Kiljan, Roman Kołakowski, Magda Kumorek, Maciej Maleńczuk,

Marian Opania, Kinga Preis, Piotr Rogucki,
Wiktor Zborowski;
POECI PIOSENKI (Koncert Galowy 40.
SFP); reż. Jerzy Satanowski; wyk. Artur Andrus, Grażyna Auguścik, Paulina Bisztyga,
Jacek Bończyk, Mirosław Czyżykiewicz, Katarzyna Groniec, Robert Kasprzycki, Mariusz
Kiljan, Joanna Lewandowska, Joanna Liszowska, Iwona Loranc, Andrzej Poniedzielski,
Piotr Rogucki & COMA, Marin Różycki, Andrzej Sikorowski, Margita Ślizowska, Magda
Umer, Wiktor Zborowski, CZERWONY TULIPAN, TRZY DNI PÓŹNIEJ;
IMPERIUM (Premiera płyty „Federacji”);
wyk. Marek Andrzejewski, Jan Kondrak,
Piotr Selim, Jolanta Sip (z zespołem instr.);
CZŁOWIEK OGROMNY (Recital Dominiki Buczek); reż. Janusz Grzywacz; wyk. Dominika Buczek z zespołem;
PIOSENNIK (Spektakl Teatru Polskiego
ze Szczecina); scen. i reż. Andrzej Poniedzielski, Adam Opatowicz; wyk. zespół Teatru
Polskiego ze Szczecina;
DLA CIEBIE DOBRE SNY... (Koncert
Pauliny Bisztygi); wyk. Paulina Bisztyga z zespołem, Jan Poprawa;
TRZYNASTU POETÓW (III); scen. i reż.
Jan Poprawa; kierownictwo muzyczne: Zbigniew Łapiński; akomp. zespół Marcina Partyki. Wykonawcy: Marek Andrzejewski, Wojciech Brzeziński, Joanna Lewandowska, Joanna Liszowska, Iwona Loranc, Jan Poprawa
(prowadzenie), Janusz Radek, Piotr Rogucki,
Krystyna Świątecka, TRZY DNI PÓŹNIEJ
Dyrektor Festiwalu: Jacek Wilczyński

Joanna Kondrat

2005
41 STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
17-23 października 2005 r.
KONKURS
Jury:
Adam Nowak (przewodniczący)
Renata Przemyk
Mirosław Czyżykiewicz
Janusz Grzywacz
Zygmunt Konieczny
Marcin Kydryński
Jan Poprawa
Jan Wołek
Laureaci:
1 – Ilona Sojda (Kielce)
2 – Grupa PRZED CZY PO (Poznań)
3 - Lena Piękniewska (Poznań)
- Piotr Dąbrówka (Radom)
4 – DRUŻYNA WAWRZYNA (Zduńska
Wola)
Wyróżnienia: Klementyna Umer (Warszawa), Dominik Rogalski z zespołem DZIEŃ
DROGI STĄD (Lublin); grupa POKÓJ 121
(Zielona Góra)
Nagroda im. Wojtka Bellona: Sebastian
Kowalczyk (Iłża)
Nagrody i wyróżnienia pozaregulaminowe: Julia Mikołajczak;
Nagroda im. Jacka Kaczmarskiego (przyznawana przez Kapitułę w składzie: Jan Wołek
– przewodniczący, Mirosław Czyżykiewicz,
Alicja Delgas, Roman Kołakowski, Andrzej
Poniedzielski, Marek Tercz, Grzegorz Tomczak): Adam Nowak
Pozostali finaliści konkursu:
Konrad Bugaj (Kalisz), Małgorzata
Czajka (Warszawa), Magdalena Dzięgiel
(Wrocław), Michał Fałkiewicz (Kraków),
Agnieszka Grochowicz (Kraków), Marta
Honzatko (Kraków), Grzegorz Hryniewicz
(Zielona Góra), Karolina Jankowska (Ostrowiec Świętokrzyski), Monika Jędrzejowska
(Toruń), Jacek Kadis i Michał Dzik (Kraśnik), Kamila Kłos (Dzierżoniów), Paulina
Krajewska (Sandomierz), Marek Król (Biłgoraj), Magdalena Lepiarczyk (Rybnik),
Tomasz Łupak (Zielona Góra), Grzegorz
Madejski (Iłża), Magdalena Marchowska
(Gdańsk), Piotr Mirski (Przemyśl), Piotr
Olejnik (Lublin), Sergiusz Orłowski (Częstochowa), Kamila Pieńkos (Wrocław), Bartosz Pietrzak (Olsztyn), Agnieszka Rumież
z zespołem (Olesno), Marcin Skrzypczak
(Starogard Gdański), Magdalena Sobieraj
(Ożarów), Magdalena Sowińska (Kraków),
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Ilona Sojda

Jagoda Stach (Kraków), Honorata Zajączkowska & HO (Wrocław); AGNES’ BAND
(Łódź), Grupa POETHICON (Cieszyn),
Grupa SET UP, Grupa MAMY DOBRY KONIEC, Grupa K-1 (Opole), Grupa MIMUZA (Toruń), Grupa RYKOSZEPT (Szczecin), Grupa KARAZ & THE WIGGAS
(Kraków), Grupa COFFEINA (Kraków),
Kwartet wokalny B.A.C.H. (Warszawa).
Mimo nominacji nie wystąpili w finale:
Mariusz Dekiel (Kielce), Patrycja Kawęcka
(Katowice), Natalia Sikora i Paweł Lucewicz
(Warszawa), Agnieszka Trzepizur (Dąbrowa
Górnicza), Grupa METEOPATA.
Wystąpiło 47 finalistów.

art. Jan Poprawa; wyk. Michał Bajor, Hanna
Banaszak, Paulina Bisztyga, Stefan Brzozowski, Małgorzata Czajka, Katarzyna Groniec,
Katarzyna Jamróz, Jan Karpiel Bułecka, Beata Lerach, Joanna Lewandowska, Joanna Liszowska, Iwona Loranc, Justyna Łysak, Beata
Paluch, Jan Poprawa (prowadzenie), Janusz
Radek, Hanka Rybka, Anna Stela, Barbara
Stępniak, Agata Ślazyk, Jaga Wrońska, Jula
Zarycka, Grupa AVA.
20 LAT ZESPOŁU CZERWONY TULIPAN CZYLI PODRÓŻ W SEN’S . 99 „Galicyjski Wieczór z Piosenką” (PWST); wyk.
Stefan Brzozowski, Ewa Cichocka, Andrzej
Czamara, Lidia Jazgarz (prowadzenie), Krystyna Świątecka z zespołem;
ÓSMY GRZECH. Pieśni Włodzimierza
Wysockiego. Koncert z okazji 25 rocznicy
śmierci artysty (AE); scen. i reż. Roman Kołakowski; wyk. Damian Aleksander, Michał
Bajor, Mirosław Baka, Jacek Bończyk, Olga
Bończyk, Wojciech Brzeziński, Mirosław
Czyżykiewicz, Agnieszka Fajlhauer, Katarzyna Groniec, Konrad Imiela, Edyta Jungowska,
Mariusz Kiljan, Roman Kołakowski, Olena
Leonenko, Joanna Lewandowska, Piotr Machalica, Maciej Miecznikowski, Kinga Preis,
Piotr Rogucki, Joanna Węgrzynowska, Jacek
Wójcicki;
JESIENNA ZADUMA. Koncert jubileuszowy Elżbiety Adamiak – 50 lat życia, 30 lat
pracy artystycznej (AE); scen. i reż. Andrzej
Poniedzielski; wyk. Elżbieta Adamiak, Artur
Andrus, Paulina Bisztyga, Grażyna Łobaszewska, Katarzyna Poniedzielska, Andrzej
Poniedzielski, Maryla Rodowicz, Ewa Rutkowska, Stanisław Sojka, Lora Szafran, Mieczysław Szcześniak, Magda Umer, Małgorzata Wojciechowska, Tadeusz Woźniak, GRUPA
MO’CARTA, RAZ DWA TRZY, TRZY DNI

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
IV KONGRES KULTURA – NAUKA
– MEDIA (sale AE)
OD SALONU NIEZALEŻNYCH DO
ORKIESTRY NA ZDROWIE. Recital Jacka
Kleyffa (Pod Jaszczurami); wyk. Jacek Kleyff;
PANI DOMU. Recital grupy „Trzy dni
później”(Pod Jaszczurami); wyk. Joanna Piwowar. Marta Piwowar, Marta Groffik z zespołem;
W DUSZY MEJ DZWONI PIEŚŃ… Recital Beaty Lerach (sala PWST); wyk. Beata
Lerach z zespołem;
PROSTE JEST PRAWO MIŁOSCI. Recital Pauliny Bisztygi (PWST); wyk. Paulina
Bisztyga z zespołem;
ANDRZEJ ZARYCKI, CZYLI ŻYWOT
ARTYSTY SPOKOJNEGO. Koncert piosenek Andrzeja Zarzyckiego (AE); scen. i kier.

Piotr Dąbrówka

PÓŹNIEJ, WOLNA GRUPA BUKOWINA;
CZTERY CZWARTE DROGI – KONCERT PIEŚNI W. WYSOCKIEGO. Recital
Pawła Orkisza (Sala PSSM); wyk. Paweł Orkisz z zespołem;
KONCERT GALOWY – MISTRZOSTWA ŚWIATA W LOTACH BELLONOWYCH. Koncert z okazji 20. rocznicy śmierci
Wojciecha Bellona (AE); scen. i reż. Janusz
Grzywacz; wyk. Elżbieta Adamiak, Marek
Andrzejewski, Szymon Barabach z zespołem,
Paulina Bisztyga, Joszko Broda, Piotr Bukartyk, Marek Dyjak, Jerzy Filar, Katarzyna
Groniec, Robert Kasprzycki, Jacek Kleyff,
Beata Lerach, Iwona Loranc, Barbara Stępniak-Wilk, Mirka Szawińska, Anna Treter &
Jan Hnatowicz, Kamil Wasicki, CZERWONY
TULIPAN, GRUPA POD BUDĄ, RAZ DWA
TRZY, TRZY DNI PÓŹNIEJ, WOLNA GRUPA BUKOWINA;
TRZYNASTU POETÓW – NIEOBECNOŚĆ
USPRAWIEDLIWONA
(IV)
(PWST); scen. i kier. art. Jan Poprawa; wyk.
Marek Andrzejewski, Wojciech Brzeziński,
Stefan Brzozowski, Małgorzata Czajka, Joanna Lewandowska, Michał Łanuszka, Mariusz
Orzechowski, Mariusz Ostrowski, Jan Poprawa (prowadzenie), Waldemar Raźniak, Cecylia C. Sadowska, Anna Stela, Mirka Szawińska, Krystyna Świątecka, Małgorzata Wojciechowska, TRZY DNI PÓŹNIEJ;
Dyrektor: Jacek Wilczyński

Lena Piękniewska
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2006
42 STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
18-21 października 2006 r.
KONKURS
Jury:
Zygmunt Konieczny (przewodniczący)
Janusz Grzywacz
Marcin Kydryński
Jan Poprawa
Renata Przemyk
Marek Tercz
Jan Wołek
Laureaci:
Nagrody Główne (równorzędne):
– Karolina Cicha (Białystok)
– Radosław Michalik (Katowice)
– Kinga Rataj (Kraków)
– Michał Rogacki (Poznań)
Wyróżnienia: Darina Gapicz (Bydgoszcz),
Magdalena Krzywda & Sławek Witkowski
(Chorzów), Jagoda Kurpios (Wrocław), Przemysław Mazurek & OBIŁO SIĘ O USZY (Bojanowo). KMT TUREK (Turek)
Nagroda im. Wojciecha Bellona: Kamil Wasicki (Konin)
Stypendia im. M. Grechuty: Paulina Bisztyga (za rok 2005), Joanna Lewandowska (za rok
2006)
Nagroda im. Jacka Kaczmarskiego (przyznawana przez Kapitułę w składzie: Jan Wołek –
przewodniczący, Mirosław Czyżykiewicz, Alicja Delgas, Roman Kołakowski, Adam Nowak,
Andrzej Poniedzielski, Marek Tercz, Grzegorz
Tomczak): Piotr Rogucki.

Michał Rogacki

Karolina Cicha

Pozostali finaliści konkursu: Przemysław
Bogusz (Otwock), Przemysław Cackowski
(Poznań), Jach Dziubek & Rafał Bazanek (Poznań), Danuta Gad (Nowy Sącz), Agata Gałach
(Gdynia), Agnieszka Grochowicz (Kraków),
Dominika Jaczmińska (Bytom), Agnieszka
Jastrzębska (Olsztyn), Iwona Kania (Wieluń),
Magda Kempińska (Poznań), Andriej Kotin
(Zielona Góra), Anna Kowejsza (Kraków),
Marysia Krawczyk (Kraków), Magdalena Lepiarczyk (Rybnik), Łukasz Majewski (Gdańsk),
Wojciech Makowski (Wrocław), Krzysztof Napiórkowski (Rzeszów), Małgorzata Perczyńska
(Lublin), Andżelika Podsybirska (Warszawa),
Natalia Sikora (Warszawa), Marcin Skrzypczak (Starogard Gdański), Magdalena Sowińska (Kraków), Iwona Stepnowska-Chudek
(Olsztyn), Adrian Szejka (Dzierżoniów), Ewa
Szlempo z zespołem (Nysa), Barbara Tekieli
(Wrocław), Agnieszka Wajs (Ruda Śląska);
DRUŻYNA WAWRZYNA (Zduńska Wola),
Grupa DWIE I PÓŁ KOBIETY (Kraków),
Grupa ENEJ (Olsztyn), Grupa GABRYŚ (Konin), Grupa LUDZIE DESZCZU (Barczewo),
Grupa PO CZARNYCH (Tarnowskie Góry),
Grupa PROFORMA (Poznań), Grupa PRZEPRASZAM (Warszawa), Grupa RYKOSZEPT
(Szczecin), Grupa SZAŁVIA (Toruń), Grupa
ŻMIJ (Kraków), Grupa WODA (Żywiec).
Wystąpiło 49 finalistów.
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
WYSOCKI, CZYLI PASJE WEDŁUG ŚW,
WŁODZIMIERZA (przegląd filmów dokumentalnych)
RECITAL IWONY LORANC (sala PWST);
RECITAL ILONY SOJDY (PWST);
RECITAL ROBERTA KASPRZYCKIEGO
(PWST);
ODLOTY; (PWST) scen. Joanna Lewandowska, Joanna Piwowar; wyk. Joanna Lewandow-

ska, Mariusz Oziu Orzechowski, Ilona Sojda,
TRZY DNI PÓŹNIEJ;
KONCERT JACKA KLEYFFA I GRUPY
ONZ (PWST);
DZIĘKUJĘ ZA WYPOWIEDŹ (Koncert
grupy RAZ DWA TRZY i gości) (sala AE);
scen. i reż. Adam Nowak; wyk. Marek Dyjak,
Iwona Loranc, Katarzyna Nosowska, Maria
Peszek, Piotr Rogucki, Stanisław Sojka, grupa
POGODNO, grupa RAZ DWA TRZY, orkiestra pod dyr. Michała Nesterowicza.
RECITAL JOANNY LEWANDOWSKIEJ
(PWST);
KONDERT PAMIĘCI KS. JÓZEFA TISCHNERA (AE); scen. i reż. Roman Kołakowski; wyk. Wojciech Waglewski, TREBUNIE
TUTKI, VOO VOO;
KONCERT GALOWY – C’EST LA VIE
(koncert piosenek Andrzeja Zauchy) (AE); scen.
i reż. Roman Kołakowski; wyk. Michał Bajor,
Marek Bałata, Paulina Bisztyga, Jacek Bończyk,
Monika Dryl, Sambor Dudziński, Marcin Kołaczkowski, Paulina Kujawska, Beata Lerach,
Joanna Lewandowska, Maciej Miecznikowski,
Andrzej Sikorowski, Tomasz Steciuk, Justyna
Steczkowska, Grzegorz Turnau, Jarek Wasik,
zespół KAMELEON pod kier. Hadriana F. Tabęckiego;
Recital PAULINY BISZTYGI I PIOTRA
DĄBRÓWKI (Pod Jaszczurami);
TRZYNASTU POETÓW (V) (PWST);
scen. i reż. Jan Poprawa; wyk.: Stefan Brzozowski, Ewa Cichocka, Agnieszka Grochowicz,
Stanisław Krawczyński, Beata Lerach, Joanna
Lewandowska, Iwona Loranc, Michał Łanuszka, Beata Malczewska, Ewelina Marciniak,
Ewa Niżańska, Dorota Osińska, Jan Poprawa
(prowadzenie), Kinga Rataj, Karolina Serocka,
Anna Stela, Margita Ślizowska, Krystyna Świątecka, Jaga Wrońska.
Dyrektor: Jacek Wilczyński

Kinga Rataj
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2007
43 STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
15-21 października 2007 r.
KONKURS
Jury:
Jan Poprawa (przewodniczący)
Mirosław Czyżykiewicz
Janusz Grzywacz
Zygmunt Konieczny
Marcin Kydryński
Renata Przemyk
Grzegorz Tomczak
Jan Wołek
Laureaci:
1 – Katarzyna Dąbrowska (Warszawa)
2 - Gabriela Lencka (Warszawa)
3 – Magdalena Lepiarczyk (Rybnik)
Wyróżnienia: Magdalena Dzięgiel (Wrocław), Agnieszka Kowalczyk (Kielce), Marcin
Skrzypczak (Starogard Gdański), Grupa JA
MMM CHYBA ŚCIEBIE (Bytom), Grupa
LIMBO (Kraków)
Nagroda im. Wojciecha Bellona: Łukasz
Majewski (Sitno)
Nagrody i wyróżnienia pozaregulaminowe: Katarzyna Dąbrowska, Dariusz Szweda,
Łukasz Wiśniewski, Grupa JA MMM CHYBA ŚCIEBIE (nagroda dziennikarzy);
Stypendium im. Marka Grechuty: Lena
Piękniewska
Nagroda im. Jacka Kaczmarskiego (przyznawana przez Kapitułę w składzie: Jan
Wołek – przewodniczący, Mirosław Czyżykiewicz, Alicja Delgas, Roman Kołakowski,
Adam Nowak, Andrzej Poniedzielski, Piotr
Rogucki, Marek Tercz, Grzegorz Tomczak):
Kazik Staszewski.
Pozostali finaliści konkursu:
Eliza Banasik (Gdańsk), Przemysław Bogusz
(Warszawa), Paweł Czekalski (Sosnowiec),
Kamil Franczak (Nysa), Michał Funek (Myślenice), Łukasz Gall (Kraków), Jacek Gutry
(Warszawa), Andrzej Hałabuda (Świecie), Łukasz Jemioła (Lublin), Ewa Kołacz (Kraków),
Anna Kossakowska (Toruń), Malwina Koteluk (Warszawa), Katarzyna Kuraś (Rzeszów),
Magdalena Łowkiel (Barczewo), Wojciech
Makowski (Wrocław), Piotr Kajetan Matczuk
(Ełk), Anna Mysłajek (Andrychów), Karolina
Popczyk (Katowice), Judyta Rybak (Gdańsk),
Julia Rybakowska (Łódź), Karolina Serocka
(Włocławek), Sergiusz Stańczuk (Warszawa),
Paweł Szafruga (Zawiercie), Agnieszka Świgut
(Nowy Sącz), Agnieszka Trzepizur (Dąbrowa
Górnicza), Karolina (i Antek) Waraksa (Ol-

sztyn), Ewa Zgoda (Kraków), Kamil Zięba
(Rzeszów), Mirosława Żak (Radzionków);
Grupa COFFEE BREAK (Katowice), Grupa FOLKOPERACJA (Cieszyn), Grupa KMT
(Turek), Grupa KOSTKA CUKRU (Szczecin),
Grupa OBIŁO SIĘ O USZY (Zielona Góra),
Grupa PRZEPRASZAM (Warszawa), Grupa
RHIZOM (Zielona Góra), Grupa TRÓJNOGA KOTKA (Giżycko).
Nie wystąpili mimo nominacji: Agata Gałach
(Gdańsk), Magdalena Krzywda (Chorzów).
Ogółem wystąpiło 44 finalistów.
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
LUBELSKA FEDERACJA BARDÓW.
Koncert promocyjny płyty „Tygiel” (Sala na
Sarego); wyk. Marek Andrzejewski, Jan Kondrak, Piotr Selim, Jolanta Sip z zespołem.
RECITAL MICHAŁA ROGACKIEGO
(Sarego); wyk. Michał Rogacki.
RECITAL LENY PIĘKNIEWSKIEJ (Sarego); wyk. Lena Piękniewska z zespołem.
KONCERT ROBERTA KASPRZYCKIEGO
(Sarego); wyk. Robert Kasprzycki z zespołem.
RECITAL MARIUSZA „OZIU” ORZECHOWSKIEGO (Sarego); wyk. Mariusz
„Oziu” Orzechowski.
KONCERT BENEFISOWY NA 10.LECIE KRAKOWSKIEGO NI-KABARETU
„ZIELONE SZKIEŁKO” (sala UE); scen. i
reż. Kamil Śmiałkowski; wyk. Elżbieta Adamiak, Mirosław Czyżykiewicz, Marek Grabie,
Grzegorz Halama, Krzysztof Janicki, Robert
Kasprzycki, Dominika Kurdziel, Piasek, Andrzej Poniedzielski, Mateusz Pospieszalski,
Janusz Radek, Marek „Smok” Rajss, Aneta
Ryncarz, Barbara Stępniak-Wilk, Adam Sztaba, Kamil Śmiałkowski, Tymon Tymański,
Szymon Zychowicz, CARRANTOUHILL;
RECITAL MICHAŁA ŁANUSZKI (Sarego); wyk. Michał Łanuszka, Anna Polony z
zespołem.

AVA

KADISH DLA RÓŻY. Recital Ilony Sojdy
(Synagoga Tempel); scen. Marek Tercz; wyk.
Ilona Sojda, Magdalena Jarek, Marek Tercz z
zespołem.
RECITAL PAULINY BISZTYGI (Sarego);
wyk. Paulina Bisztyga z zespołem.
RECITAL PIOTRA DĄBRÓWKI (Sarego); wyk. Piotr Dąbrówka.
KONCERT ZESPOŁU COMA (UE); wyk.
Piotr Rogucki & COMA.
KONCERT „REINKARNACJE” – PAMIECI GRZEGORZA CIECHOWSKIEGO (UE);
scen. i reż. Joanna Piwowar; wyk. Michał Augustyniak, Joanna Lewandowska, Iwona Loranc, Mariusz „Oziu” Orzechowski, Jerzy Jan
Połoński, Piotr Rogucki, Olek Różanek, Joanna
Sokołowska, Magdalena Sowińska, Małgorzata
Wojciechowska, Ewa Zgoda, TRZY DNI PÓŹNIEJ.
KONCERT GALOWY – KONCERT NA
JUBILEUSZ 60. URODZIN JERZEGO SATANOWSKIEGO I JANUSZA GRZYWACZA (UE); scen. i reż. Jan Wołek; wyk. Hanna Banaszak, Ewa Błaszczyk, Mirosław Czyżykiewicz, Katarzyna Dąbrowska, Mariusz
Kiljan, Joanna Lewandowska, Iwona Loranc,
Michał Łanuszka, Marian Opania, Lena Piękniewska, Magdalena Piotrowska, Janusz Radek, Stanisław Sojka, Jan Wołek.
RECITAL RYSZARDA LEOSZEWSKIEGO „SKLEP Z PTASIMI PIÓRAMI” (Pod
Jaszczurami); wyk. Ryszard Leoszewski,
„Sklep z ptasimi piórami”;
TRZYNASTU POETÓW (VI) (Sarego);
scen. i reż. Jan Poprawa; wyk. Marek Andrzejewski, Andrzej Garczarek, Robert Kasprzycki, Jan Kondrak, Beata Lerach, Joanna Lewandowska, Iwona Loranc, Jan Poprawa (prowadzenie), Tomasz Szwed, Grzegorz Tomczak,
Jaga Wrońska, zespół Marcina Partyki.
Dyrektor: Jacek Wilczyński
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z Andrychowa

Maria Folwarska

Przed jubileuszem
Był 16 listopada 2007 roku. Pogoda paskudna, jak to jesienią. A ja jechałam do Andrychowa. Tego dnia zaczynał się „Piostur”.
Jakże więc nie pojechać do Andrychowa?
„Piostur” wszyscy znają, a już na pewno
znają go nasi czytelnicy. Choćby stąd, ze przed
rokiem opisał go na łamach redaktor Gaweł,
życzliwie przy tym wymieniając i moje nazwisko. Nieskromnie powiem – zasłużenie, bowiem należę do najzagorzalszych miłośniczek
tego niedużego festiwalu. Andrychów cały to
zresztą też miasto nieduże, w głębi kraju znane
z siatkarek „Beskidu” i wysokoprężnych silników „Andorii”, nieustannych powodzi – i z
„Piosturu” właśnie. Od kilkunastu lat bowiem
udaje się tutaj organizować licznie obsadzony
konkurs „piosenki artystycznej” oraz prezentować nie byle jakie gwiazdy popularnej estrady. Wiem, że zderzanie popkulturowych idoli z
amatorami śpiewanej poezji, bardami itp., niektórym wydaje się herezją. Na pewno jednakże
nie podbeskidzkiej publiczności, która zawsze
zaszczyca „Piostur” frekwencją. Sztukę robi się
też dla kogoś, nie tylko dla siebie.
W tym roku do Andrychowa zjechano się bodajże po raz czternasty. Ale „Piostur” miał liczbę porządkową zgoła inną: 29. Bo przez pierwsze 15 lat festiwal odbywał się w Bielsku-Białej.
Miał też charakter swoiście „turystyczny” (stąd
nazwa, będąca skrótem „piosenki turystycznej”). O tej przeszłości mógłby wszakże mówić
Naczelny, który był zawsze i wszędzie, nie ja.
Jako osoba zbyt młoda nie będę się więc zagłębiać w mroki całego tego niedawnego średniowiecza. Tym bardziej, że „Piosenka” wysłała
mnie w sprawie tego co w tym roku najważniejsze: konkursu. Bo choć „imprezy towarzyszące” „Piosturowi” są miłe, to przecież typowe,
zdarzyć się mogą wszędzie. Nawet tak rzadkie
atrakcje, jak recital Jarosława Chojnackiego
spod Szczytna, czy Mirosławy Żak spod Bytomia. Nas jednak głównie interesuje konkurs.

Jak konkurs – to i Jury. Tym razem stanowili je: Jarek Chojnacki, Zbigniew Przybyłowicz,
Mieczysław Slopek, Zdzisław Szczypka i Jan
Poprawa. Mieli sporo roboty, bo uczestników
konkursu było aż 27. Odnotuję wszystkich po
kolei. Zaczął bardzo mizerny kwintet „Asnyk”
z Bielska Białej. Potem był student z Nowej Wsi
Sławomir Kubiś, muzykalny, miły, sceniczny,
inteligentnie skupiony na sensie piosenek – tyle
że nie umiejący śpiewać. Były dwie urocze licealistki spod Żywca Monika Steblik i Marta
Talik (zwłaszcza pierwsza – spory talent!). Była

Weronika Węglarzy z Cieszyna, sepleniąca
nawet długie dźwięki. Był sześcioosobowy zespół „Nie wiem” z Andrychowa, co z tego że
instrumentalnie interesujący, skoro śpiewający
krystaliczną grafomanię. Była Maria Górniok
z Cieszyna, dźwięczna niczym trąba jerychońska, upajająca się dźwiękiem i sztuczniejsza od
sztucznego miodu. Był całkiem ciekawy zespół
„Lekkoduch” z Cieszyna z intrygującym solistą
(i liderem) p. Nawrockim (nie zapisałam imienia, przepraszam). Była cudnej urody, bardzo
utalentowana andrychowianka Anna Mysła-

Nohavica z wielbicielami w Andrychowie
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jek, pokazująca nie tylko predyspozycje wokalne, ale i aktorskie. Była Magdalena Piątek z
Oświęcimia, o której jednego można być pewnym – że nic z niej nie wyrośnie. Był harcerski
zespół „Dioryt” ze Stanisławia Dolnego, ale
po co? Małgorzata Stec z Bełchatowa pokazała maniery sceniczne gwiazdy swego powiatu,
wszystko wykonując z nadęciem ale bez sensu.
Agnieszka Kowalczyk z Kielc zajaśniała na tym
tle umiejętnościami i repertuarem (m.in. stara
piosenka Tomasza Kordeusza), dowodząc że
jest śpiewaczką profesjonalną.
Drugiego dnia zaczął Rafał Fudala z Gorlic,
nadal afektowany, lubi się zanadto. Martyna
Polczyk z Rudy Śląskiej – ma głos, ale brzydki
niestety. Krzysztof Augustowski z Olkusza (niegdyś burmistrz jakiegoś miasteczka!) bezładnie
sypie słowa do rymu, ale nie udaje, nie natęża
się, dobrze gra i ładnie śpiewa. „Pół żartem pół
serio” z Sandomierza – przynosi wstyd temu
pięknemu miastu (Marka Sochackiego wolałabym nie oglądać w tak nieudanych występach).
Michał Funek i zespół „Maneking” z Myślenic
– to całkiem poprawny amatorski występ imitatorów starych „Queenów”. Martyna Ciecieręga (w duecie z ojcem Wiesławem) – zostawiła
dobre wrażenie: muzykalna, rozumie o czym
śpiewa, ale nie umie oddychać śpiewając, nie
utrzymuje dźwięku…Anna Filipowicz i jej brat
Szymon Dudek z Olkusza, weterani „Piosturów”, wyróżnili się urodą i dobrym opanowaniem gitary Dudka. Bogumił Łaciak ze Szczyrku wykonał po prostu idiotyzm bez wdzięku.
Jacek Kadis (z pianistą Michałem Dzikiem)
z Kraśnika – powtórzył kilka znanych swych
autorskich ballad, rozjaśniając gęby znudzonych widzów. Rockowy zespolik „Freshmaker”
z Brzeszcz nie nadawał się do konfrontacji z
piosenkarzami, uprawiał bowiem (przyzwoicie) całkiem inny gatunek sztuki. Duet „M 4”
(czyli Marek Miś i Marek Motyka) z Bytomia
– ucieszyli wszystkich bluesem dobrej jakości i
w dodatku bez „udawania murzyna”. Pięcioro
studentów z Warszawy nazwało się „Po wszystkim”, i rzeczywiście. Kamila Dutkiewicz z Rudy
Śląskiej – jeszcze nic nie umie, ale poczekajmy.
Igor Mazgaj z Andrychowa mozolnie poszukuje
siebie gdzieś między Łanuszką a Brelem (rzadko bywają w Andrychowie). „Duet Czardasza”
z Bielska – to kolejna profesjonalna podróbka
folku, muzycznie sprawna.
Wygrali ex aequo Kadis z Dzikiem i Miś z
Motyką. Za nimi znalazły się Mysłajek i Kowalczyk. Do Krakowa na SFP delegowano Mysłajek i Steblik.
Rozumiecie, że o „Piosturze” jako całości
nie da się napisać na jednej stronie? Mam więc
tylko nadzieję, że za rok, na jubileusz – dyr.
Przybyłowicz postara się o monografię swej
pięknej małej imprezy.
Było 17 listopada, noc ciemna i głucha. Wracałam zadowolona.

z Grochowic

Ewa Cichocka

Stachuriada
Początek lipca, choć pogoda wskazuje
raczej późną jesień. Późnym wieczorem
dojeżdżamy do wsi Kotla. Zespół „Czerwony Tulipan” jest gościem „Stachuriady”. Witamy się z organizatorami. Na ich
twarzach nie ma cienia zaniepokojenia
pogodą. A przecież koncerty „Stachuriady” odbywają się „pod wielkim dachem
nieba”...
Nie takie burze ma na swym koncie „Stachuriada” – słyszymy. W dwudziestoczteroletniej jej historii (pierwsze spotkania
odbyły się w roku 1983!) były lata tłuste i
bardzo chude... Bywały takie „Stachuriady”
na których gościły tysiące widzów. W latach
osiemdziesiątych impreza zyskała miano
„Jarocina dla wrażliwych”. A w latach dziewięćdziesiątych – odbyły się tylko trzy jej
wydania. Zdarzało się i tak, że przyjeżdżała
zaledwie garstka gości. Wówczas po prostu
rozpalało się wielkie ognisko – i wspólne
śpiewy trwały do bladego świtu...
Dziś „Stachuriada” ma się całkiem dobrze. Nie brak gości po obu stronach rampy.
Artyści tu obecni to m.in. „Stare Dobre Małżeństwo”, „Wolna Grupa Bukowina”, grupa
„Bez Jacka”, czy wspomniany już „Czerwony Tulipan”. Odbiorcy też są liczni. Chyba
znowu nadchodzą takie czasy, że młodzież
ma ochotę na wyprawy z plecakiem, pod
namiot, ma chęć wędrować z gitarą i śpiewa
o wolności i miłości. Chce sprzeciwiać się
zastanemu światu, dlatego „po drodze” jej
ze Stachurą...
A sam Stachura z gminą Kotla i z Grochowicami (tam właśnie odbywają się koncerty)
ma ścisłe związki. Pod koniec lat sześćdziesiątych dwudziestego stulecia przybył tu,
zamieszkał, pracował przy wyrębie drzew.
Pokochał to miejsce, czego dowodem jest
„Siekierezada, albo zima leśnych ludzi”:
akcja tej powieści toczy się właśnie w Kot-

li. I Kotla odwzajemnia tę piękną miłość.
Stachura wciąż jest w tym miejscu postacią
numer 1. Ma się tu odczucie, jakby Sted wyszedł na chwilę i dosłownie zaraz ma wrócić...
Poza koncertami artystów profesjonalnych odbywa się tu też przegląd wykonawców, którzy dopiero zaczynają swą przygodę z poezją, z piosenką. Tak więc absolutnie
wszyscy są rozpoetyzowani i rozśpiewani.
„Kropkę nad i” postawiła pani wójt gminy
Kotla. Gdy weszła na scenę by wręczać nagrody - zaśpiewała „Dwa teatry”. I wierzcie
mi, że było to rozbrajające, jakby musiał w
tym maczać palce jakiś anioł!
Myślę, że siedzący gdzieś na chmurce
Stachura ma wielką frajdę, widząc takie
spotkania. Bo to chyba jest najcenniejsze w
„Stachuriadzie”, że koncerty zamieniają się
w spotkania ludzi o podobnej wrażliwości,
w zwyczajną ludzka rozmowę...
Minęło prawie trzydzieści lat od śmierci
Stachury – a jego wiersze wciąż są na ustach
młodych. Być może takich jak On kontestatorów. W liście z Grochowic, pisanym w
1967 r. do Wiesława Tkaczuka - Stachura
pisał: Siedzę teraz ”w pokoju” u siebie na
kwaterze. Zmęczony jestem, ale dobrze. W
piecu buzuje, pies smurczy i płakać się chce
tak czysto, nie ze smutku, nie z radości, tylko z życia samego. Istny płacz...
Cóż, cisnęło go życie bardzo i uwierało.
Aż w końcu całkowicie pochłonęła go mgła.
Ale nie na próżno to wszystko – bo nas, tam
w Kotli – dzięki niemu życie ciśnie dużo
mniej. Spotykamy się „u studni”, siedzimy
przy ogniskach, śpiewamy. Siedźmy tak,
śpiewajmy, piszmy wiersze. Rozmawiajmy...
Póki co – w Kotli się to przepięknie udaje.
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z Dzierżoniowa

Tomasz Teleśnicki

Stajnia Pegaza
W ostatnią niedzielę listopada zyskaliśmy jeszcze jedno potwierdzenie przekonania, iż Sejmik animatorów piosenki
artystycznej, któremu wiernie od samego
początku towarzyszy „Piosenka”, przynosi
jakieś skutki. Oto bowiem po raz pierwszy udało się rozplątać wieloletni problem
zdublowania dwóch inicjatyw adresowanych do jednego adresata: andrychowski
„Piostur” i dzierżoniowska „Poetycka stajnia” zorganizowały się nie w tych samych
dniach. Nareszcie!
Wszak są to imprezy pod pewnym względem tak podobne, że niemal bliźniacze. Ich
gwiazdy są te same, uczestnicy konkursów
– podobni. Nie tacy sami, bo tego typu imprezy głównie animują młodzież śpiewającą
z okolicznego regionu. O ile więc „Piostur”
ściąga najwięcej młodzieży ze Śląska, Żywiecczyzny czy Małopolski, o tyle „Stajnia”
ma wielką zasługę w wyłuskiwaniu talentów
dolnośląskich.
Tegoroczna „Stajnia” była imprezą bardzo
przyjemną, choć dość skromną. A klubowej atmosferze Dzierżoniowskiego Ósrodka
Kultury odbył się konkurs, poprzedzony
tradycyjnie minirecitalem jednej z lokalnych
nadziei. Tym razem była to urodziwa Kamila
Kłos, nie tylko niedawna laureatka „Stajni”,
lecz i zwyciężczyni kilku innych konkursów.
Przed laty – nawet laureatka pierwszej nagrody w Olsztynie, podczas wymagających
Zamkowych Spotkań z Poezją Śpiewaną.
Recital Kłosówny był niestety nie do końca udany. Zdolną piosenkarkę zdominował
bowiem przesadnie ambitny kompozytor jej
piosenek. Nazwisko przemilczą, bo staram
się raczej wydobywać to co dobre – a o ambitnym kompozytorze wyrazić musiałbym
się źle. Należy on bowiem do tych muzyków,
którzy słowa uznają za onomatopeję, nie wyciągają z nich żadnej idei, nastroju itp. Wtedy

piosenki są po prostu głupie. I dlatego Kłosówna najlepiej wypadła tam, gdzie ambitny
kompozytor kazał jej śpiewać długie dźwięki. Szkoda…
Ale konkurs przyniósł wiele przyjemnych
spostrzeżeń. Na przykład pojawił się piętnastolatek z Wrocławia, Fryderyk Nguyen, który z żarliwością młodego rockmana zaśpiewał całkiem niegłupi własny tekst z muzyką.
Zapamiętajcie to nazwisko, podejrzewam że
z wrocławskiego półwietnamczyka coś ładnego wyrośnie. Niepostrzeżenie całkiem dobra piosenkarka wyrosła z dzierżoniowianki
Marty Szymańskiej. Ma głos, jest muzykalna, myśli o czym śpiewa, nie tylko jak śpiewać… Przyjemnie było też słuchać, jak ład-

Mariusz Kiljan

nie rozwijają się niektórzy wychowankowie
pani Haliny Bednarek z Wrocławia: Magda
Dzięgiel (pozostająca chwilowo, na ten tylko
konkurs pod jej opieką) i Wojtek Makowski.
Dzięgiel – to już niemal dojrzała artystka.
Makowski jeszcze nie określił (może nie odczuł) charakteru swej kilkunastoletniej męskości, jest lirycznym chłopcem nie tylko z
wyglądu, ale i śpiewania.
Największą
niespodziankę
sprawiła
wszakże pani Karolina Tuz ze Szprotawy.
Zauważona już we wrześniu w Kędzierzynie, podczas podobnego konkursu noszącego nazwę „Wrzosowisko” – w „Stajni”
wygrała dość zdecydowanie. Jest fachową
piosenkarka, zręczną pianistką, ma dobrych
akompaniatorów inteligentnie dobrany
(częściowo własnej roboty) repertuar. Z zaciekawieniem będę oczekiwał dalszych występów pani Tuz.
Tak się złożyło że wszystkich tu wymienionych nagrodzono. Wystąpili więc w drugim dniu festiwalu na gali, w pobliskim kinie. Poinformowano tam z radością, że już za
rok Dzierżoniowski Ośrodek Kultury zyska
nową przestrzeń. Plany dyrektora Krzysztofa Tokarskiego są imponujące. Choćby dlatego zapowiadam: za rok jadę do Dzierżoniowa raz jeszcze! Może zresztą w ten świetny
nastrój wprawiła mnie nie tylko udana gala,
nie tylko piękne plany inwestycyjne – ale
też recital Mariusza Kiljana „Dwadzieścia
najśmieszniejszych piosenek świata”. Kiljan,
jakiż to świetny artysta! Oby go nie „zaszufladkowano” tylko w szufladce bzdurnymi
telenowelkami. Dla takich mistrzów (jak nie przesadzając – niegdyś Dymsza) trzeba
pisać nie tylko pieśni, ale spektakle, scenariusze filmowe itp.
Nad Dzierżoniowem Pegaz był wyczuwalny bezspornie. Nic dziwnego, wszak ma tu
stajnie.
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Michał Gaweł						

			

z Sieradza

Festiwal po przejściach
Wśród licznych festiwali, jakie w swym
długim (ale jeszcze perspektywicznym) życiu odwiedziłem – sieradzki miło zapadł mi
w pamięć. Było to kilka lat temu, impreza
właśnie przeżywała rozkwit. Ówczesna jej
szefowa p. Hanna Grotowska cieszyła się w
świecie piosenki zasłużoną popularnością.
Ale nie chciałbym, by to ostatnie zdanie w
jakikolwiek sposób pomniejszyło wielkie
zalety Pani Dyrektor: jestem pewien, że była
ona ceniona i popularna także w innych kręgach, nie tylko śpiewających.
Festiwal w Sieradzu nosi długi podtytuł:
„…Dopóki jestem, uśmiechem, słowem,
gestem…”. To oczywiście fraza piękniej i lirycznej piosenki (kto nie kojarzy – niech
się prędko przełączy na www.pudelek.pl),
narzucająca w pewien sposób ideę sieradzkiego spotkania: spotkania ludzi łagodnych
i czułych, spotkania towarzyszy duchowej
niedoli w świecie hałaśliwej popkultury. Sieradz swym festiwalem wpisał się trwale w ten
swoisty front odmowy na świat hałasu, świat
zawrzeszczanych zatupanych uczuć, świat
marzeń całkiem dziś niemodnych – ten świat,
jaki niezależnie od siebie chcą ocalić podobni
Grotowskiej animatorzy poetyckich śpiewań
w Dzierżoniowie i Biłgoraju, Koźlu i Stargardzie, Krakowie i gdzie tam jeszcze…

Sieradz – budynek muzeum regionalnego

Trwał ten festiwal, skromny ale zawsze konsekwentny – lat kilkanaście. Tak się wszakże
złożyło, że niedawno Pani Dyrektor przeszła
w stan spoczynku (mam nadzieję, że bez
czyjejś namowy). Na dodatek wyszła na jaw
szczególna słabość miejskiej infrastruktury
kulturalnej Sieradza: jedyna bodaj przydatna
na takie wydarzenie jak „…Dopóki jestem”
sala Teatru Miejskiego zaczęła zagrażać bezpieczeństwu widzów. Nic więc dziwnego, że
aktywność sieradzkich organizatorów osłabła, zaś na jesienne sieradzkie posiady przyjeżdżało coraz mnie amatorów poezji którą
się śpiewa. W roku ubiegłym dowiedziałem
się o edycji festiwalu w kilka miesięcy po nim,
rzecz bowiem przemilczano skutecznie…
Dowiedziawszy się tym razem co trzeba pojechałem więc w drugi weekend grudnia
2007 do Sieradza, by sprawdzić jak się mój
ulubiony festiwalik naprawdę miewa. I cóż
zobaczyłem?
Placyk przed Teatrem – wypiękniał, jest
śliczny. Sam Teatr jeszcze nie wypiękniał,
owszem – ale wybebeszony doszczętnie z gnijących wnętrz, sprawia wrażenie pola budowlanej bitwy, dającej najwyraźniej zapowiedź
świetnej wygranej. Okazało się bowiem, że
prowadzona jest w Sieradzu poważna inwestycja ze środków Unii, której rychłym skutkiem
będzie odnowiona sieradzka scena o profesjonalnych (choć kameralnych) parametrach.
Okazało się też, że po chwilowym zamieszaniu sieradzki dom kultury (czy jak tam
się zwie) ma nowego szefa. Jest nim wybitny,
profesjonalny gitarzysta klasyczny, zarazem
pedagog (w trakcie habilitacji) p. Romuald
Erenc. Rzadki to przypadek by w powiatowym mieście (cokolwiek byśmy nie pamiętali
z jego wojewódzkości) powierzono placówkę kultury – artyście. Nie wiem jak p. Erenc
znosi, czy znosić będzie los urzędnika, jak
wytrzyma bęcwalstwo najróżniejszych biu-

ralistek, którym jako szef „placówki” musi
(będzie musiał) podlegać. Ale może wytrzyma? A jeśli tak – to, może czekają nas dobre
lata kultury w Sieradzu? Tym bardziej, że w
gronie współpracowników zastał dyr. Erenc
m.in. panią Małgorzatę Jurkowską, doskonale
w światku artystycznym znaną (a przez wielu
uważaną za jedną z najbardziej seksownych
animatorek kultury).
Tym razem Festiwal był skromniutki: jeden
dzień zaledwie, w zastępczej salce Spółdzielczego Domu Kultury w Sieradzu. Bez rozmachu programowego: konkurs, rozmowy warsztatowe ekspertów i uczestników imprezy,
koncert laureatów i weteranów…
Najbardziej interesuje mnie w tym zawsze
konkurs. Był dość słaby, niestety. Najlepsza
była debiutantka ze Zduńskiej Woli panna
Aleksandra Bednarska, której towarzyszył (a
wcześniej pomagał w przygotowaniach) sam
pan Andrzej Wawrzyniak, poeta, muzyk i szef
rodu muzykantów znanego jako „Drużyna
Wawrzyna”. Taki opiekun - to dla tej dziewczyny dar niebios, Wawrzyniak nie zmarnuje
jej ciekawego, dużego głosu, wyrazistej (choć
trochę intuicyjnej jeszcze) interpretacji. Drugą osobą na którą zwróciłem uwagę (podobnie
jak jurorzy, którym przewodził nasz Redaktor
Naczelny) była młodziuteńka p. Anna Kędzia
z Wielunia, wdzięcznie śpiewająca artystyczne wariacje na tematy ludowe, komponowane
przez p. Marka Derę. O pozostałych uczestnikach konkursu możemy zapomnieć.
Ale choć artystycznej satysfakcji nie odniosłem niemal wcale – to wyjeżdżałem z Sieradza pełen nadziei. Ogólnopolski Festiwal Poezji Śpiewanej „Dopóki jestem…” w Sieradzu
ma szanse wrócić do swej niegdysiejszej roli
najważniejszej imprezy propagującej „piosenkę artystyczną” w Polsce centralnej. Tak,
jestem optymistą. Wiem dobrze, jaką słodko
można smakować po przejściach…
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Jerzy Łuska

ze Świdnika

W Świdniku dnieje
Tak, wiem, że naprawdę to dnieje w kołłątajowskim Pińczowie, skądinąd stolicy
bellonowskiego Ponidzia. Ale nie o realną
prawdę (oczywistą oczywistość) mi przecież w tym konkretnym przypadku idzie,
tylko metaforę: że właśnie w Świdniku się
polepsza.
Świdnik to jest miasto nieduże i w dodatku natury swej satelitarne, jak księżyc wobec
ziemi. Świdnik ma się do Lublina jak Wieliczka do Krakowa, czy zgoła Piaseczno do
stolicy. Tyle, że jest od Wieliczki brzydszy.
Ale od Piaseczna brzydszy przecie być nie
może, więc ogólnie wychodzi remis. Ma jednakowoż Świdnik swój niepowtarzalny atut,
lotny niebotycznie: otóż na najcentralniejszym jego placu parkuje helikopter. W charakterze pomnika. Miasto wysokich lotów?
Nikogo by to nie dziwiło, bo przecież każdy wie, że w Świdniku od dawna i na stałe
żyje paczka artystów, których zajęciem jest
„piosenka artystyczna”. Artystów, których
kocha publiczność, choć ich olewa wszelka
telewizja. Cały ród Kondraków, ale i wielu
innych, których twórcza aktywność bardziej
nawet uzasadnia pojmowanie zaparkowanego helikoptera jako metafory, niż pobliska
wytwórnia latającego sprzętu…
Przed laty Świdnik miał jeszcze jeden symbol dominującej roli, jaką odgrywają w jego
życiu artyści. Był to coroczny festiwal pod
nazwą „Świdnicka Jesień z Poezją”. Przez
kilka ostatnich jesieni „Jesieni” jednakże
nie było na kulturalnej mapie. Powodów
domyślamy się łatwo… I oto po przerwie, w
pierwszy weekend grudnia 2007 – „Jesień”
odżyła! Brawo, Świdniczanie!
Był to więc Ósmy Festiwal Piosenki Literackiej „Jesień z poezją”. Od razu powiedzmy – najlepszy z wszystkich, jakie się dotąd
odbywały. Zarówno przez ciekawy, przyzwoicie obsadzony konkurs amatorów, jak i

niesłychane wprost spiętrzenie atrakcji bezspornie artystycznych.
Najpierw o konkursie: w jego finale (domyślam się, że po wstępnej weryfikacji) zaśpiewało 15 solistów. Kilku – nieźle. Co charakterystyczne dla mijającego sezonu, wyróżnili
się artyści co prawda nieprofesjonalni, ale za
to mocno dojrzali, przynajmniej wiekiem.
Przypomnę, że podobnie było w Gorlicach,
Bytomiu czy Andrychowie: główne nagrody
zdobyli tam mężczyźni dojrzali, w okolicach
pięćdziesiątki: Włodzimierz Mazoń, Marek
Miś, Jacek Kadis.
Właśnie Kadis, bard z Kraśnika, śpiewający na modłę rosyjskich bardów niegłupie
teksty wsparte prostą muzyką (i dobrym
pianistą Michałem Dzikiem) zdobył w
Świdniku pierwszą nagrodę. Ale podzielił ją
z innym czterdziestolatkiem, lubelskim nauczycielem Andrzejem Namiotą. Ten znów
był solistą niejako w zastępstwie, gdyż nie
dojechała jego grupa (nauczycielska!) „Baszta”. I był prawdziwie wzruszający.
Drugą nagrodę w konkursie zdobył lublinianin z Limanowej Łukasz Jemioła. Trzecią
(w postaci refundacji pobytu na dwutygodniowych „warsztatach piosenkarskich”,
przygotowywanych pod egidą Sejmiku Festiwali) – lublinianka Olga Kuszpyt. Ona też
uzyskała nominację do Studenckiego Festiwalu Piosenki 2008. Wyróżniono też młodziutką Magdalenę Kaczor (wychowankę Jacka Musiatowicza z Radzynia Podlaskiego)
oraz Aleksandrę Węglewicz z Siedlec. Brakło nagród dla kilku młodych – zdolnych,
na przykład Kajetana Matczuka, zdobywającego już pewną popularność w środowisku
„piosenki artystycznej”. Dobrze to świadczy
o poziomie wznowionej „Jesieni”.
Osłupiała wszakże nie tyle rywalizacja
amatorów, co jakość „imprez towarzyszących”. Pierwszego dnia śpiewał „Świdnicki

Klub Piosenki”, dzielne dzieciaki, ale nade
wszystko „Czerwony Tulipan”. Czarujący
wokalnie, instrumentalnie, aktorsko, dał
„Tulipan” pokaz estradowego mistrzostwa.
A drugiego dnia było jeszcze lepiej! Najpierw
– odbyła się koncertowa promocja wyprodukowanego przez Świdnik DVD pod tytułem
„Wysoki lot”. To swoista sensacja: estradowy
wizerunek miasta. Napiszemy o tym w „Piosence” szerzej, więc na razie wstrzymam się
z opisami, choć nie powstrzymam od gratulacji. Potem była świdnicka premiera CD
„Tygiel” fantastycznie zagranej i zaśpiewanej przez Lubelską Federację Bardów.
A na deser coś całkowicie nieoczekiwanego: koncert z cyklu „Trzynastu poetów”,
przygotowany i poprowadzony z melancholijnym wdziękiem, kompetencją i luzem przez Profesora Poprawę. Była to nieco
zmieniona wersja szóstej premiery cyklu,
która odniosła wielki sukces w Krakowie na
Studencji Festiwal Piosenki.
Tym razem brakło Tomczaka, Lewandowskiej i Loranc – ale zastąpili ich pięknie
Margita Ślizowska. Michał Łanuszka, Anna
Stela, wreszcie Krystyna Świątecka. A przecież z niedawnego premierowego składu pozostali jeszcze Andrzej Garczarek, Tomasz
Szwed, Jan Kondrak, Marek Andrzejewski,
Beata Lerach czy fantastyczna Jaga Wrońska. Oj, było kogo słuchać! Nic dziwnego,
że publiczność domagała się nie tylko bisów,
ale nerwowo poszukiwała płyty „Trzynastu
poetów”. I nie mogła pojąć, że jej… nikt nie
wydał.
Rozjeżdżaliśmy się w różne strony pełni
radości, że oto pięknie odrodził się jeden z
najmilszych polskich festiwali „piosenki artystycznej”.
Dziękujemy wam, Świdniczanie!
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Bogdan Tomasik

Tygiel
Są piosenki, które w żaden sposób nie
dają się osłuchać, nie można ich zapomnieć.
Każde ich brzmienie przynosi stare radości, nowe oczekiwania. Są płyty, programy
muzyczne, koncerty, które siedzą w nas tak
głęboko, iż ruszyć je z „posad świata” - to
niemożliwe. Jednak przychodzi dzień, kiedy stare, piękne , niepowtarzalne - musi
spotkać się z nowymi wyzwaniami, z nowymi słuchaczami, z fanami których na nowo
trzeba zauroczyć i pozyskać.

Takim zjawiskiem jest „Federacja”. Grupa
ludzi tworzących „bardowski” klimat, własne interpretacje klasyki (np. Włodzimierza
Wysockiego, Leonarda Cohena), „Poematy”
poświęcone Edwardowi Stachurze czy przypomnienie twórczości Kazimierza Grześkowiaka - aż po piosenki, gdzie sami są autorami, kompozytorami i wykonawcami. Znaleźli
w swojej twórczości także miejsce dla Polaka,
który jest i pozostanie dumą nas wszystkich.
„Miłość mi wszystko wyjaśniła” - to piosen-

ki do tekstów Karola Wojtyły, to duchowość
zmieszana z trudnymi latami walki o wolność, to prostota i dobroduszność Papieża w
skojarzeniach z „kremówkami” , to wiara, to
nadzieja i miłość.
Oprócz tej „polskości” dotyczącej nas
wszystkich, są jeszcze „Klechdy Lubelskie”
uczące nas przywiązania do tego skrawka
ziemi, na której rośniemy, z którym związani
jesteśmy na codzień, które noszą miano patriotyzmu lokalnego.
Tak w kilku słowach można przybliżyć
część twórczości „Federacji”. Łatwo zauważyć, że jest to mieszanka wszelkich gustów, że
ten „pełen gar” zawiera w sobie mikst godny
spróbowania... Uwierzcie mi, że ten swoisty
tygiel smakuje wybornie.
W Krakowie, w Lublinie, wreszcie w Warszawie, na antenie III programu Polskiego
Radia – odbyła się jesienią 2007 roku promocja i prezentacja najnowszej płyty „Federacji”
zatytułowanej „Tygiel”. Płyta została przyjęta bardzo ciepło i entuzjastycznie o czym
świadczy wypełniona po brzegi sala klubu
„Hades” w Lublinie, owacje na stojąco i bisy
którym nie było końca. To po części odrębny
program poświęcony losom Lubelszczyzny,
różnym klimatom jakie krzyżowały się na
szlakach Roztocza i kresów wschodnich. Coś
z tego jednak mogło się wydarzyć w górach
i nad morzem, albo na moich Kujawach. To
przejazd cygańskich taborów z sentymentalną „Drogą Romów” Marka Andrzejewskiego,
to pełne ekspresji romanse Piotra Selima „Od
świtu po kres” czy „Płyń rzeko, płyń”. Słuchając tych piosenek czuje się zapach ogniska,
słyszy trzask płonących polan, łatwo zrozumieć dlaczego skrzypce cygańskie tak porywają do śpiewu i tańca. Małą stolicą romskich
imprez jest Ciechocinek (mieszkam tuż, tuż

8

74
blisko kurortu) i jestem pewien, że „cygański” repertuar „Federacji” stałby się ozdobą
tamtejszego festiwalu.
Skoro tabor cygański opuścił już kresy, pozostawiając nasze uszy i serca pełne spełnionych melodii – nawiedzają nas tęskne, pełne
liryzmu, a także skocznych rytmów klimaty
żydowskie. To nie tylko Icyk Manger w interpretacji Marka Andrzejewskiego (w piosence
„Anakreonta pieśń wiosenna”), ale przede
wszystkim Jan Kondrak z wizją tego tematu.
„Idę skacząc po górach”, „Wstań przyjaciółko moja”, a w szczególności „Tą uliczką?”, z
wileńskim klimatem lat dziecięcych, gdy widzimy siebie z przyklejonymi do sklepowych
wystaw nosami i oczami wpatrzonymi w „cukry i ciasto”, gdy z dorastającymi manierami
stać już nas na chałwę, którą „fundowało się
przyjaciółkom” – aż po gorzkie pożegnanie
lat beztroskich, skaleczonych wojną i rozstaniem... „To ciągle siedzi w człowieku”. Sami
oceńcie:
Tą uliczką szło się do szkoły
Wychodziła na Ostrobramską
Potem w lewo, a za kościołem
Żyd miał sklepik „cukry i ciasto”
Cukry i ciasto...
Więc ciułała grosze, grosiki
Te dla Bozi, a te na bułkę
Potem chałwę z kwasem w sklepiku

Warunki
prenumeraty
Prenumeratę można zamówić na dowolny okres, jednak nie krótszy niż 1
rok (cztery numery), z wyprzedzeniem
co najmniej miesięcznym. Wypełnione
zamówienie prosimy wysłać:
pocztą pod adresem:
Redakcja „Piosenki”
Prowincjonalna
Oficyna Wydawnicza
32-700 Bochnia, Proszówki 361
lub faksem
na numer (0-14) 611-00-71

Fundowało się przyjaciółkom
Sie fundowało...
Przyjaciółek nie ma i Wilna
Wszystko takie dawne, dalekie
Nawet wojnę się zapomina
A to ciągle siedzi w człowieku
To ciągle siedzi
To ciągle siedzi
To ciągle siedzi w człowieku...
Jest wśród federatów jeden diament, który
swoją wrażliwością, lirycznością i łagodnością dopełnia „Tygiel” smakiem smaków. To
Jola Sip, której nie groźne „Plotki” (bo któż
stawi czoła mistrzyni taekwondo – a to druga twarz Pani Joli). A „Drugi brzeg”, „Radość oblubienicy”? Tego trzeba po prostu
wysłuchać.
„Tygiel” powoli zapełnia się naszymi pragnieniami i marzeniami... Ale jeszcze zostajemy nasyceni nutą muzyki ludowej w wykonaniu Jana Kondraka: „Gdzie dolina siwa” - i
chwilą relaksu „Pana starosty”, czy „Ożenimy
ogień z wodą, będzie para!”..
I na koniec coś szczególnego. Adam Mickiewicz z przesłaniem Inwokacji z „Pana
Tadeusza”...
Litwo, Ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie
Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie
Kto Cię stracił....

I to cały tekst, „ubrany” w nuty przez Jana
Kondraka i genialnie wykonany przez całą
„Federację”. Czy to wystarczy, aby klasyka
naszej literatury przetrwała trendy „muzy”
młodzieżowej, czy wystarczy aby zapamiętać
i zacytować jak lecą dalsze strofy najważniejszego polskiego trzynastozgłoskowca?
Jest jeszcze ktoś kojarzący się z „Federacją”.
To ciepła tekstami, skromna i jakby zagubiona Hania Lewandowska, autorka „Tyle tu
barw” i „Zauroczeni”. Ale ona sama – także
dynamiczna i wręcz szalona w piosenkach
„Płyń rzeko, płyń” i „Od świtu po kres”.
Zmienna i nieokiełznana jak kobieta. „Dziś
Cię zanurzam w swoją zieleń, w moją codzienność i niedzielę”... czegóż chcieć więcej!.
Czyż nasze życie nie jest takim „tyglem”, z
pomieszaniem nastrojów, humorów czy różnych temperamentów? Czyż nie pragniemy
stać się wolnymi ptakami z cygańskich romansów? Czyż nie szukamy w sobie żydowskiej
roztropności i prawości? Czyż nie pragniemy
miłości i szczęścia? Czyż mądrość ludowa nie
jest dla nas nauką i wskazówką? Czyż nie potrzeba nam odrobiny szaleństwa i humoru?
Czyż sięganie do klasyki nie jest naszym obowiązkiem i nakazem? Czyż nie chcemy w tym
„tyglu” znaleźć siebie i być sobą?
Cóż....Piosenka jest dobra na wszystko!
Bogdan Tomasik

#
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Nazwisko (Nazwa firmy)
..............................................................................................
Ulica, nr domu i mieszkania
..............................................................................................
Kod pocztowy, mieszkania
..............................................................................................
tel. kontaktowy ....................................................................

Cena 1 egz. w prenumeracie wynosi 10 zł (w tym 7% VAT). Koszty
wysyłki pokrywa Wydawca.

NIP (wypełniają firmy)

........................................................

Warunkiem otrzymania kwartalnika jest wpłata odpowiednio wyliczonej
kwoty na nr konta Wydawcy:
Krakowski Bank Spółdzielczy:
nr 27 8591 0007 0080 0012 9437 0001
z dopiskiem „Piosenka”.

10 zł x ............ numery x .............. egz. = ...................... zł

Zamawiam „Piosenkę” na okres od ............... do ................

o Tak, proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam Prowincjonalną Oficynę
Wydawniczą do wystawienia faktury bez mojego podpisu.
Podpis .........................................
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Wojciech Hawryszuk

jak wszyscy - słuchacze lubią te piosenki, które już znają, to podczas koncertu laureatów w
szczecińskim Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec, okazało się jednak, że piosenki niezna-
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Obejrzeć też, ale - posłuchać właśnie. Pan Bóg
dał jej chyba wszystko. Nie słyszałem takiej,
podobnie (i z takim sukcesem) śpiewającej
polskiej wykonawczyni. Ta niezwykła lekkość, emocje, powietrze, takie śpiewanie zdawałoby się na 50 procent, niekoniecznie cały
czas jazda „na Pstrowskiego”, 150 % normy
tygodniowej. w 4 czy 5 minut...
Piosenki z festiwalu krakowskiego, z festiwalu Bazuna - to ciekawy materiał muzyczny.
Te piosnki świadczą o sile, potencjale, pomysłowości i skłonności do zabawy wielu tysięcy
młodych muzyków. Świadczą o wiecznie żywej pomysłowości i różnorodności. Spośród
kilku tysięcy piosenek, jakie zostały napisane
i zaśpiewane pod Gdańskiem, w Warszawie,
w Krakowie i wszędzie - można wybrać, a
następnie wyprodukować wiele antenowych
przebojów. Oczywiście nie ma takiej potrzeby,
chociaż co do konieczności....
W internecie zarejestrowano ok. 50 000 polskich zespołów i solistów. Działają wytwórnie
net label, wydające płyty (wirtualne) wyłącznie w sieci. Nie ma problemów technicznych z
nagraniem, chociaż jakość bardzo wielu nagrań pozostawia wiele do życzenia. Ale głównie chodzi o to, że są „wyprodukowane” bez
żadnego pomysłu, nie są żadną indywidualną
kreacją. A można.
Stacje radiowe: „Trójka” (w kilku audycjach), BIS, stacje internetowe – wprowadzają
do „rotacji” antenowej (przepraszam) utwory
z nowych płyt. Regularnie wydają niezwykłe
składanki. To jest rzeczywista alternatywa dla
nieciekawych polskiego świata muzycznego
wielkich wytwórni. I nie ma to żadnego znaczenia, że zdecydowana większość „internetowych” muzyków utrzymuje się z czegoś innego
niż muzyka, bo ważne są ich piosenki.
Festiwal ma ośmielić, z jednej strony, z drugiej pokazać dystans, jaki dzieli laureatów od
debiutantów. Jest miejscem konkurencji. Po-

winien dać satysfakcję, że oto grałem z wielką
gwiazdą, albo z przyszłą wielką gwiazdą. Jak
się nie ma takiej wiary, to nie ma co zaczynać
zabawy w festiwal.
Skąd nagle festiwal muzyki pop wśród tekstów, recenzji, wywiadów i esejów traktujących
o piosence artystycznej? Miejsce bardzo dobre.
Charakter artystyczny piosenek nie wyklucza
ich popularności. I odwrotnie, to że nie są
popularne, nie znaczy że są niszowe czy artystyczne. Ważne aby na tej samej estradzie spotkały się „klasyczna” piosenka pop (cokolwiek
by to miało oznaczać), i piosenka artystyczna
(cokolwiek by to miało oznaczać). I powtórzę,
profesjonaliści z amatorami też. Na etapie eliminacji, przy czym drogi do finału nikomu z
założenia nie zamykamy.
Postawmy takie pytanie, czy wykonawcy
piosenki artystycznej mają być skazani wyłącznie na programy nocne, niszowe festiwale
czy niskonakładowe wydawnictwa? Właśnie.
I jeszcze jedno, czy wspomniana „niszowość”
jest sukcesem?
Ludzie są, i piosenki są. Brakuje sposobności. I odwagi. Czasem umiejętności. Czasem
stosownej aranżacji. Sentymentalna wycieczka
do Szczecina początku lat 60-tych - to również
próba uzyskania odpowiedzi na pytanie: jak
się rodzą gwiazdy? Pytani o Festiwal Młodych
Talentów AD 1962, Czesław Niemen, Wojciech
Korda, Helena Majdaniec, Halina Frąckowiak
pamiętali o miejscu gdzie odnieśli swój pierwszy wielkim sukcesie. Są (byli) przekonani, że
to ważne wydarzenie w ich życiu. Wielu laureatów, równie zdolnych jak ci artyści - nie zrobiło wielkich karier, ale pozostali w „branży” np
Stanisław Piechaczek, komponujący i produkujący nagrania w Nowym Jorku. A więc trud
organizatorów, którzy 45 lat temu przesłuchali
3000 wykonawców, nie poszedł na marne.
Teraz jest zdecydowanie trudniej, nie da się
oprzeć kariery muzycznej na przebojach z Ra-

dia Luxemburg. Do tego firmowe „ewenty” i
bezpłatne imprezy masowe zabijają muzyczny
rynek. W pogotowiu, czekając na telefon organizatora, z busem wypełnionym sprzętem
czeka kilka tysięcy sprawnych zespołów i solistów, gotowych dojechać w dowolne miejsce
Polski. Ale zapotrzebowanie na ich produkcje
jest zdecydowanie ograniczone. Czy zatem
jest sens robić nadzieję, rozbudzać apetyty,
organizować wyścig, po nagrodę o wartości 10
000 zł, a nawet większą?
Powtarzam, że choć każdy festiwal kreuje przeboje, to z pewnością nie pierwszy i nie
drugi. My przekonujemy, że warto wystąpić
publicznie i nie bać się swoich „produkcji”,
swoich tekstów, muzyki, aranżacji, a nawet
wyglądu. Wiele piosenek powstaje w cichości
internetu, a my zapraszamy ich twórców na
estradę. W sieci znaleźć można kilkadziesiąt
tysięcy utworów, które - owszem wielokrotnie
czasem wysłuchane - nigdy nie zostały wykonane „na żywo”, publicznie.
Jak to było w naszym przypadku? Co się wydarzyło podczas Gramy 2007?
Przeważały zespoły gitarowe, było kilku
wykonawców „z taśmą”, a zdarzył się też laureat, co piosenkę ułożył na kwartet skrzypcowy i wibrafon. Mimo że za tym niespecjalnie
przepadamy - nie eliminujemy wykonawców
„z taśmą”, licząc na to, że kiedyś na naszym
festiwalu wystąpią z sekcją muzyczną. Nie
było żadnego „filtrowania” stylistycznego i w
dalszym ciągu żadnych tego typu pułapek nie
będziemy zakładać. Graj jak chcesz i co chcesz,
ale swoją zaśpiewaj piosenkę. Festiwal Gramy
to festiwal dla każdego, niezależnie od wieku.
Nie przesądzamy z góry, kto ma jakie szanse w
dalszym życiu artystycznym.
Koncerty eliminacyjne Gramy 2008 odbędą się w 20 miastach zachodniopomorskich.
W każdym koncercie weźmie udział od 4 do
8 zespołów. Jury eliminacji w składzie: przedstawiciel Biura Koordynacyjnego Gramy 2008,
dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Szczecin oraz zawodowy muzyk delegowany przez
organizatora lokalnych eliminacji, rekomenduje dwie - trzy piosenki do udziału w czerwcowym finale Festiwalu. Ostateczna decyzję co
do udziału konkretnej piosenki w finale podejmie Biuro Koordynacyjne. W finale zostanie
zaprezentowanych od 16 do 24 piosenek. Planujemy zorganizowanie koncertu galowego,
podczas którego wystąpi zaproszona gwiazda
oraz nagrodzone zespoły. Do Jury finału zaprosimy muzyków reprezentujących naszych
partnerów - organizatorów koncertów eliminacyjnych, dziennikarzy, krytyków i menadżerów. Wartość nagród w naszym festiwalu w
2008 roku przekroczy kwotę 100 000 zł.
Często słyszymy takie oświadczenia: nie
będziemy Waszymi partnerami, ponieważ
nie ma na naszym terenie zespołów i solistów.
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Po pierwsze, nie wiecie, czy macie te zespoły,
kompozytorów i wykonawców. Nie ma chórów
kościelnych, orkiestr szkolnych, teatrów, musicali przygotowywanych w domach kultury
z udziałem absolutnych amatorów, a także orkiestr dętych? Trzeba pamiętać, że każdy zespól muzyczny, to taka mała szkółka muzyczna, w której na różnych poziomach kształci się
kilkudziesięciu, kilkuset młodych ludzi. Nie
ma tradycji sprzedawania i kupowania biletów na takie koncerty i spektakle. Jest za to zła
tradycja płacenia (zbyt wcześnie) honorariów
amatorom. Dlatego nie wierzę, gdy urzędnik
samorządowy lub właściciel klubu: mówią: u
nas nie ma. Są, tylko o nich nie wiecie.
Partnerem naszego festiwalu może być każdy organizator życia muzycznego, nie tylko
samorządowe instytucje kultury. Do współpracy zapraszamy 17 rozgłośni regionalnych
Polskiego Radia, dla których zarezerwujemy w
koncercie laureatów 4 miejsca, a liczymy przynajmniej na jedną dobrą, antenową piosenkę z
każdej publicznej stacji radiowej. Planujemy
w związku z tym zorganizowanie specjalnego koncertu eliminacyjnego, podczas którego
zaprezentują się wszyscy zgłoszeni przez rozgłośnie wykonawcy.
Każdy kto zechce wziąć udział w Festiwalu,
musi przygotować 2 piosenki autorskie (oczywiście autorzy piosenek nie muszą ich wykonywać) oraz własną wersję utworu polskiego,
napisanego i wykonanego przed 1995 rokiem.
Piosenki nie mogą być wydane w nakładzie
komercyjnym, czyli nie więcej niż 500 płyt.
Nie akceptujemy zakupionych melodii lub tzw.
„bitów”. I wreszcie czwarta piosenka - nieobowiązkowa. Ogłosimy też konkurs „Polska nuta
w polskiej piosence” na opracowanie komercyjnej wersji polskiego utworu ludowego lub
wykorzystanie w kompozycji fragmentów
ludowych melodii z ziem polskich. Nie tyle
odrzucamy, ile nie będziemy preferowali klasycznych wykonań folkowych lub opartych
wyłącznie na instrumentarium ludowym. Poszukujemy bowiem piosenki „antenowej”. Ta
czwarta piosenka, to próba zachęcenia muzyków aby zainteresowali się polskimi korzeniami muzycznymi. Liczymy, że znajdzie się kilka
nut, a właściwie, że znajdą je kompozytorzy,
kilka słów, które znajdą autorzy tekstów, które
zaciekawią wykonawców, a następnie odbiorców i słuchaczy.
Zapraszamy. Zapraszam.
Wojciech Hawryszuk

Agnieszka Grochowicz

A kiedy

Witaj

a kiedy prześni się nasz sen

Witaj

kiedy już wybrzmią wszystkie pieśni

Oto mój cyrk

gdy ktoś nam zacznie pisać tren

Cyrk bezpański, co zgubił się w trasie

a miejsce zajmą nam „współcześni”

Mam papugi i słonie i lwy

kiedy poczujesz że już czas

Pawie pióra oraz pustkę w kasie

wsiąść do pociągu w drugą stronę
gdy wszystkie światła, setki chwil

Witaj

zostaną nagle wyłączone

Biletów brak

i kiedy nam powiedzą że

Ale możesz podglądać do woli

bez nas się „da” bo przecież trzeba

Jak ktoś wdziewa frak

to poszukamy po omacku

A ktoś inny wypada z swej roli

obiecanego kiedyś nieba
Wszystkich nas Dobry Bóg
Pokochać trochę bardziej mógł
w kolejce posłusznie

Lecz i tak - chapeau bas! -

staniemy z nadzieją

Szafa całkiem nieźle gra...........

że TAM w zimie grzeją
staniemy posłusznie

Wczoraj ktoś z liny spadł

w kolejce do nieba

Choć przyznaję, że ćwiczył niemało

z nadzieją że tam

Tylko skręcił kark....

nic nie trzeba

A poza tym nic mu się nie stało

a jeśli się okaże że

Pokochał ją

tam trzeba myśleć o tych latach

Ale ona wybrała lamparta

które spędziłeś wcześniej tu

Miał pistolet, więc poszło raz-dwa

na rozgryzaniu tego świata

Serce czasem się nie zna na żartach....

na potykaniu się o próg
pomrocznych tańcach z własnym

Wszystkich nas Dobry Bóg

cieniem

Pokochać trochę bardziej mógł

to poprosimy wtedy o

Lecz i tak - chapeau bas! -

inną metodę na zbawienie

Szafa całkiem nieźle gra...........

kiedy już prześni się nasz sen
kiedy już wybrzmią wszystkie pieśni

Nie wiem dlaczego lew

gdy ktoś nam zacznie pisać tren

Pożarł dzisiaj swojego tresera

a miejsce zajmą nam „współcześni”

Widać “los tak chciał”
Czasem przecież się zdarza umierać....

staniemy spokojnie

Witaj.

w kolejce do piekła

Publiki brak...

z nadzieją na ciut więcej ciepła

Brak biletów i sali i szefa...

staniemy w kolejce

Można komuś odsprzedać ten cyrk

by za ziemski lament

Ale wcale niełatwo zaniechać....

otrzymać
Biuro Koordynacyjne Festiwalu Młodych
Talentów Gramy 2008,
tel. 501 693 300, gramy@radio.szczecin.pl,
www.gramy2008.pl

piekielną niepamięć

Wszystkich nas Dobry Bóg
Pokochać trochę bardziej mógł
Lecz i tak - chapeau bas! -

.

Szafa całkiem nieźle gra...........

78

Bartłomiej Grzegorz Sala

z Suwalszczyzny

Nad Hańczą i Wigrami
Czasami się to zdarza. Zwykle zdarza się
w wakacyjne miesiące. Ktoś rzuca hasło:
„Jedźmy na jeziora!”. „Jeziora” bez dodatkowych określeń – prawie zawsze oznaczają
Mazury, niekiedy z Warmią.
Trudno się dziwić, to tutaj znajdują się
największe polskie akweny z „mazurskim
morzem” – Śniardwami (113,8 km˛) na czele.
Nieznacznie ustępuje im kompleks Mamrów
(104,4 km˛), a i błękitna tafla Niegocina robi
wrażenie. Obok nich – wiele mniejszych, nieraz także wielkich, innym razem średnich czy
wręcz małych, ale nie mniej malowniczych.
Do tego potężny system szlaków żeglarskich i
ta niezwykła, opiewana w tylu pieśniach mazurska przygoda. O tak różnych, a przecież w
duchu podobnych rodzajach nieograniczonej
swobody szepcą słowa utworów wygrywanych na „Festiwalu Piosenki Żeglarskiej” w
Mikołajkach czy „Pikniku Country” i „Festiwalu Kultury Kresowej” w Mrągowie. Komu
tego mało, zachwycić się może krzyżackimi
warowniami, rezydencjami biskupów warmińskich, neogotyckim pałacem w Sorkwitach i sanktuarium w Świętej Lipce uznanym
za „perłę baroku”. Do tego ostoje dzikiego
ptactwa (jezioro Łuknajno to światowy ewenement!), a dla kontrastu – gwar i kurortowa atmosfera Mrągowa, Węgorzewa, Giżycka, Mikołajek, Rucianego-Nidy... I wreszcie
związane turystycznie z Mazurami Pojezierze
Iławskie, gdzie króluje słynny Jeziorak...
Ale przecież polskie „jeziora” to nie tylko
Pojezierze Mazurskie i Iławskie. Zostawmy
nawet wielkie akweny Wybrzeża Słowińskiego (71,4 km˛ zapewnia Łebsku trzecią pozycję
w kraju). Tutejsi turyści i tak rzadko widzą
coś więcej niż piaszczyste bałtyckie plaże.
Zostawmy tatrzańskie, babiogórskie i karkonoskie stawy, a także Jeziorka Duszatyńskie
w Bieszczadach – to zupełnie inna atmosfera
(chociaż Górale Podhalańscy twierdzili on-

giś uparcie, że Morskie Oko ma połączenie z
Adriatykiem...). Zostawmy wreszcie sztuczne
zalewy, tak popularne na niedzielny wypoczynek. Pozostańmy przy „prawdziwych”
pojezierzach. Z pewnością nie tylko Mazury
mają się czym pochwalić...
Szeroko pojęte Pojezierze Wielkopolskie
to nie tylko „żywe muzeum form polodowcowych”, jak mawiał prof. Adam Wodziczko.
To także słynne uzdrowisko w Ciechocinku,
ponura Mysia Wieża w Kruszwicy, przeglądająca się w błękitnej toni osławionego Gopła,
monumentalne sanktuarium w Starym Licheniu, przepyszne zabytki Poznania, Gniezna
i Kazimierza Biskupiego, nieprzebyte ostępy
Puszczy Noteckiej, legendarny już Biskupin,
pałace Kórnika i Rogalina, wreszcie sielskie i
wciąż dość dzikie pejzaże ziemi lubuskiej. Pojezierza Myśliborskie, Wałeckie i Krajeńskie
zdają się być ziemią „wciąż obiecaną” o olbrzymim wręcz potencjale. Z kolei Pojezierze
Kaszubskie słynie ze wspaniałych zakątków,
gdzie na pierwszy plan wysuwają się malownicze Jeziora Raduńskie, dostojna tafla Wdzydz
– „kaszubskiego morza”, niesamowite widoki
z Wieżycy i sławne Bory Tucholskie. Piękna
tej krainy dopełnia barwny folklor Kaszubów,
symbolizowany przez arcyciekawe narzecze,
„tabaczane” tradycje, baśnie o stolemach i
skansen we Wdzydzach Kiszewskich. Z kolei
Pojezierze Drawskie zachwyca przepięknym
jeziorem Drawsko, romantyczną Doliną Pięciu Jezior oraz starówką, kościołem Mariackim i wspaniałym uzdrowiskowym parkiem
Połczyna Zdroju (ciekawostkę stanowi fakt,
że na bazie połczyńskich wód mineralnych
produkuje się piwo Brok – jedyne w Polsce o
odczynie nie kwaśnym, lecz zasadowym!)...
Wreszcie Pojezierze Suwalskie, wspaniała
kraina jezior i puszcz, ozdobiona cmentarzyskami Jaćwingów i okryta sławą „polskiego
bieguna zimna”. Gdyby szukać analogii po-

między pojezierzami a górami, to Mazury
uznaćby trzeba za odpowiednik Tatr (wszystko tu przecież „naj” – i Śniardwy i Rysy, w
obu miejscach turystyka nastawiona jest na
balans pomiędzy podziwianiem cudów natury a rozrywkami i nierzadko graniczy ze
snobizmem), natomiast Suwalszczyzna stałaby się pewnie krainą analogiczną do Bieszczadów, króluje tu bowiem przede wszystkim
dzika przyroda, z lekka tylko muśnięta ludzką ręką. O ile Bieszczady stały się po wojnie
substytutem utraconych Gorganów, Beskidu
Huculskiego i Czarnohory, o tyle Pojezierze
Suwalskie może uchodzić za namiastkę dawnej Wileńszczyzny z jej narodowo-religijną
mozaiką. Wciąż żyją tu bowiem koło siebie
Polacy, Litwini i rosyjscy staroobrzędowcy.
Bo przecież każdy region to nie tylko przyroda i zabytki, ale także ludzie. Na Pojezierzu Mazurskim i Iławskim oraz dużej części pojezierzy wielkopolsko-pomorskich o
ciągłości kulturowej mowy być nie może (w
ramach powojennych przemian ludnościowych pozbyto się nawet... Mazurów). Kultura
Kaszubów jest – nawet jeśli powierzchownie
– powszechnie znana i rozpoznawalna, chyba każdy słyszał też o poznańskich pyrkach,
laczkach czy dynksach. Natomiast folklor
polskiej ludności Suwalszczyzny wciąż pozostaje nieznany. A warto go poznać, zanim
całkiem nie zniknie...
Tradycyjne zagrody Pojezierza Suwalskiego reprezentowały zagrody złożone z
domu, budynków gospodarczych, studni i
przydomowego ogródka. Siedzibę gospodarza stawiano według konstrukcji wieńcowej,
sumikowo-łątkowej lub szkieletowej. Obowiązkowy był dwuspadowy dach, kryty popularnymi drewnianymi wiórami. Suwalska
rodzina miała w swoich „czterech kątach” do
dyspozycji izbę, alkierz, kuchnię z komorą i
wejściową sień.
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Tego typu budownictwo najłatwiej dziś zobaczyć w Maćkowej Rudzie. Możnaby rzec, że
to „suwalski Chochołów”. Możnaby, ale „znaj
proporcje, mociumpanie!” – tradycyjne chałupy Maćkowej Rudy nie stanowią tak zwartego i cennego zespołu jak chochołowski „żywy
skansen”, pomijając już zupełnie inną rangę
Suwalszczyzny i Podhala w kulturze polskiej.
Ot, zachowało się tu po prostu więcej starych suwalskich domostw niż gdzie indziej.
W pozostałych miejscowościach przetrwały
tylko pojedyncze egzemplarze tradycyjnych
chałup, zaś współczesne budownictwo unika
tego typu nawiązań. A szkoda...
Gwara suwalska z charakterystycznym
„mazurzeniem” przeminęła jak wiatr targający wyniosłe sosny Puszczy Augustowskiej.
Czasem jeszcze usłyszeć można typowe dla
wschodniej Polski „zaciąganie”, ale i to nieczęsto. Strój ludowy? Pamiętają go może niemi świadkowie dziejów tej ziemi – lasy i jeziora. Może jeszcze wigierski klasztor zaklął w
swych murach jakieś jego wspomnienie wraz
z pamięcią o dożynkach z dawnych lat. Dziś
używają go tylko zespoły ludowe na festiwalach. A że festiwali tu mało, a te które są nie
narzekają na nadmiar zainteresowania, przeto nawet wśród miejscowej ludności pamięć o
ubiorze z tkanin samodziałowych mocno się
już zatarła. Stare ryciny to prawie wszystko,
co po nim zostało...
Tradycje Pojezierza Suwalskiego najlepiej
chyba zachowały się w regionalnej kuchni. Trudno przecież być „na jeziorach” i nie
spróbować tutejszej rybki. W Błaskowiźnie
szczególnie poleca się lina z Hańczy. Kultowymi nieomal rybami z Wigier są sielawa, a
zwłaszcza sieja. Ta druga miała wedle tradycji
trafić tu z Włoch za sprawą kamedułów z wigierskiego klasztoru. Gotujący zakonnikom
braciszek Barnaba pragnął bowiem do tego
stopnia zaspokoić kulinarne zachcianki prze-

ora, że aby sprowadzić rzeczoną rybę z odległych mórz nie zawahał się podpisać paktu
z diabłem. Cena była wysoka i łatwa do odgadnięcia – wszak mieszkańcy piekieł myślą
tylko o jednym. Przerażony swoim czynem
Barnaba doniósł o wszystkim przeorowi,
który zaczął bić w dzwony, gdy diabeł zbliżał
się do klasztoru. Nie mogąc pochwycić duszy
szefa kuchni, wściekły rogacz cisnął sieję w
przepastną toń Wigier, gdzie odtąd ryba zadomowiła się na dobre. Charakterystyczna
dla Pojezierza Suwalskiego jest też nieduża
stynka, wymagająca krystalicznie czystych
wód. Łowi się ją niemal wyłącznie spod lodu,
w czasie ostrych zim.
Pod żadnym pozorem nie można opuścić
Suwalszczyzny bez spróbowania najważniejszej, obok ryb, tutejszej potrawy – kartacza.
Suwalskie kartacze – zgodnie z nazwą przypominające (wyglądem, nie smakiem!) dawne
pociski artyleryjskie – to dużych rozmiarów
pyzy ziemniaczane nadziewane mielonym
mięsem. Podawane ze skwarkami zniewolą każde podniebienie... Innymi ważnymi
daniami regionu są soczewiaki (rodzaj ciepłych bułek z soczewicą – najlepiej smakują
z barszczem!) oraz różnego rodzaju potrawy
z zapiekanych ziemniaków (kiszka ziemniaczana, babka ziemniaczana etc.) Lokalnym
przysmakiem są też sery z Wiżajn.
Trudno nie wspomnieć też o innym miejscowym specjale – tradycyjnym suwalskim
sękaczu. Charakterystyczne „sęki” tego ciasta są efektem skapywania masy jajecznomączno-śmietanowo-maślanej w procesie
pieczenia. Dobrze zrobione sękacz zachowuje
podobno świeżość przez rok czasu. Do dziś
towarzyszy obrzędom i doprawdy trudno bez
niego wyobrazić sobie wesele lub inną dużą
uroczystość.
A muzyka Suwalszczyzny? Niestety, stare nuty dawno już przeminęły. Tak jak strój

ludowy, ożywają od czasu do czasu na nieczęstych i skromnych festiwalach. Jest to już
– dosłownie - pieśń przeszłości, raczej inscenizacja niż żywy folklor. Nawet miejscowa
ludność często nie pamięta piosnek, które
towarzyszyły życiu jej przodków...
Dlatego właśnie zapraszam Czytelników
na podróż po Suwalszczyźnie i zakątkach
tej wciąż zbyt mało znanej krainy. Podróż
ilustrowaną pieśniami, które dziś prędzej
wyszepta nam złocisty łan zboża niż żywy
człowiek...
Na północy Pojezierza Suwalskiego, wśród
zaskakujących na północy kraju Gór Sudawskich, rozłożyła się lokalna „stolica sera” – Wiżajny, nad jeziorem o tej samej nazwie. Nieco
na południe polodowcową rynnę wypełniło
słynne jezioro Hańcza. Wędrując wzdłuż jego
brzegów, czy to od strony Błaskowizny, czy
wsi Hańcza, z pewnością zaimponuje nam
jego rozległość (rozmiar ma znaczenie!), ale
to nie ona zapewniła akwenowi sławę. Każde dziecko dobrze wie, że znajdujemy się nad
najgłębszym jeziorem Polski i całego Niżu
Środkowoeuropejskiego, którego dno opada na 108,5 m. (!). W zależności od pogody
wesoła lub groźna Hańcza, zawsze pozostaje
nastrojową i romantyczną.
Pognała Kasieńka do boru bydełko
A Jaś na Kasieńkie nastawił sideł(ko).
Uo mój ty Jasieńku, com ja tobie winna,
Co ty ponastawiał po drozeńkach sid(ła).
Nie ułowis ty mnie zadnem sidełeńkiem
Jeśli nie ugadas łagodnem słoweń(kiem).
Nie ułowie ja cie, ułowis sie sama,
Pójdzies do karcemki, a beńdzies pija(na).
A ja do karcemki to sama nie chodze,
Mam ja towarzyskie, to jo z sobo wo(dze).
A ja towarzyskie gorzałkom upoje,
A tobie dziewcyno figielka wystro(je).
Wystroje figielka na dziewieńć miesięcy
Żebyś nie kochała chłopaków wię(cej).
Być może to właśnie w przepastnej toni
Hańczy znajdowały się znane z suwalskich
legend podwodne pałace? Ludowe opowieści
prowadzą nas gdzie indziej. Poza imponującym głazowiskiem Bachanowo – olbrzymim
polem, które zdaje się być „obsiane” wielkimi kamieniami – i dalej, poza zawieszoną
doliną Czarnej Hańczy, poza kolejnym głazowiskiem Rutka, rozlało swe wody jezioro
Szurpiły. To na jego dnie znajdować się miał
kryształowy zamek króla suwalskich jezior,
Żaltisa, zauroczonego – z wzajemnością
– piękną Jeglą z pobliskiej wioski. Miłość ta
przyniosła tragedię – jeziorny pan zamordowany został przez braci wybranki. Ale legen-
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dy nigdy nie pozwalają winowajcom uniknąć
kary: mordercy zamienieni zostali w głazy.
Zrozpaczona Jegla przemieniła się w wysmukłą jodłę, synowie jej i Żaltisa – w dąb i jesion,
a córeczka to dziś drżąca osika. Pamiątką po
tych tragicznych wydarzeniach ma być nazwa
jeziora Jeglówek.
Zakowała zieziula na sośnie
Zapłakała dziewczyna żałośnie.
Nie kuj, nie kuj zieziulo tak głośno,
Nie płacz, nie płacz dziewczyno żałośnie.
Zakowała zieziula na kole,
Zapłakała dziewczyna przy stole.
Nie kuj, nie kuj...
Zakowała zieziula na ganku,
Zapłakała dziewczyna przy wianku.
Nie kuj, nie kuj...
Zakowała zieziula na klonie,
Zapłakała dziewczyna w welonie.
Nie kuj, nie kuj...
Zakowała zieziula na dubie,
Zapłakała dziewczyna przy ślubie.
Nie kuj, nie kuj...
Zakowała zieziula lecący,
Zapłakała dziewczyna jadący.
Nie kuj, nie kuj...
W pobliżu Szurpił rozciągają się wyrzeźbione przez lodowiec wzgórza, jakich nie powstydziłoby się niejedno pogórze. Tu, obok
Gulbieniszek, wyrosło nie najwyższe, ale
najpiękniejsze wzniesienie Suwalszczyzny
– Cisowa Góra. Sława „suwalskiej Fudżijamy”
wynika z jej charakterystycznego kształtu,
wspaniałego położenia i przepysznych widoków z wierzchołka. Góra zdaje się stać na
straży niedalekich mogił pierwotnych mieszkańców tych ziem – Jaćwingów. Tam gdzie
Cisowa Góra – ku niebu – wznoszą się też
piękne drewniane wieże kościoła w Jeleniewie
i molenny staroobrzędowców w Wodziłkach.
Dalej na południe rozciągają się zielone lasy
i uprawne pola, przez wieki rodzące ludziom
w trudach surowego klimatu ciężko wypracowany chleb.
Powałem zytko, powałem: [x2]
za nasem panem nie dbałem.
uOj, żeby nas pan o to dbał: [x2]
dawno by zytko w domu miał.
Ale ze nas pan niedbały: [x2]
koni zyteńko stargali.
Pojechał nas pan po polu: [x2]
prosić zyteńko po polu.
Do domu zytko w gościne: [x2]
pójdzies w poleńko na zime.
Kierując się nadal na południe docieramy
do stolicy regionu – Suwałk. Miasto posiada
wspaniałe tereny rekreacyjne nad zalewem
Arkadia i kilka niezwykle interesujących za-

bytków, ale rzucające się wszędzie w oczy blokowiska szpecą je skutecznie i czynią niestety
ogólnie mało ciekawym.
Na południowy wschód od Suwałk rozlało się największe spośród jezior tej krainy
– słynne Wigry, które powierzchnią 21,18
km˛ zamykają pierwszą dziesiątkę polskich
gigantów, a głębokością 73 m. zapewniły sobie piątą pozycję w kraju. Dawni Jaćwingowie trafnie „ochrzcili” (choć w odniesieniu
do Jaćwieży to sformułowanie może mało
szczęśliwe) błękitnego olbrzyma – jego nazwa
(jaćw. wingris) oznacza tyle co „kręty”. Istotnie, „suwalskie morze” wykręca się na wszelkie możliwe strony na kształt litery S (może
„S” jak „Suwalszczyzna”?), tworząc półwyspy
i połączone prawdziwymi cieśninami plosy.
Kapryśny olbrzym szarpie ląd wcinającymi
się weń zatokami i zatoczkami, w rewanżu
pozwalając ziemi ozdobić się niewielkimi wysepkami. Kryształowo czyste wody Wigier to
raj dla ryb, żeglarzy i plażowiczów. Po błękitnej tafli kursuje niezmiennie z pasażerskimi
rejsami nieduży i „ekologicznie podrasowany” (wszak jesteśmy na terenie Wigierskiego
Parku Narodowego) „Tryton”. Obok samego
rejsu, atrakcyjność statku podnoszą jego
papieskie konotacje – płynął nim Jan Paweł
II w 1999 r. Wycieczka „papieską” łajbą to
nie tylko przygoda na „suwalskim morzu” i
wspaniałe widoki na wodę, jej dzikie brzegi,
przystań jachtową i plażę w Starym Folwarku
oraz klasztor w Wigrach. To także możliwość
zobaczenia królów polskich przestworzy
– orły bieliki i pewność spotkania z kormoranami (aby możliwie blisko podpłynąć, załoga
wycisza silnik). Nad jeziorem rozlokowały
się turystyczne miejscowości (Stary Folwark,
Gawrych Ruda), dzikie plaże i królujący nad
„suwalskim morzem” klasztor w Wigrach.
Pokamedulski zespół sakralny na Półwy-

spie Klasztornym zachwyca – obok położenia
– wspaniałością form (co barok, to barok!) a
widok z wieży na jezioro dorównuje nawet...
widokowi z jeziora na erem. Piękne ogrody
klasztorne, ozdobione intrygującymi rzeźbami sakralnymi sporych rozmiarów, schodzą
do przystani żaglówek nad małą zatoczką.
Wśród wodnej roślinności można tu w przezroczystej wodzie pooglądać rybki, pałaszujące co się tylko da. Ten tonący w zieleni zakątek to jedno z najbardziej urokliwych miejsc
nad Wigrami.
Ziemio ty śliczna nad Wigier błękitem,
Złota od pszenic, posrebrzana żytem,
Nigdzie na świecie nie było tak cudnie,
Jak nad Wigrami w słoneczne południe.
Wiorsta za wiorstą i mila za milą
Jędrne się kłosy aż do pasa chylą
I polny wietrzyk co po łanach brodzi
Nigdzie nie śpiewa weselej i słodziej.
A na rozdrożach, tam gdzie Boża Męka,
Po całodziennej pracy naród klęka,
I wdzięcznym sercem modli się w pokorze,
I nam i ziemi pobłogosław, Boże.
Pomijamy leżącą na wschodzie ziemię sejneńską, zamieszkałą głównie przez Litwinów
i z tej racji nazywaną „Małą Litwą”. Nie dlatego, że naród ten, zamieszkujący Sejnszczyznę
i sąsiednią Republikę Litewską, stworzony
w XIX w. w oparciu o żmudzkie narzecza (a
więc mające swoje korzenie na peryferiach
historycznej Litwy, których swego czasu
sam Witold Wielki nie zawahał się pozbyć
na rzecz Krzyżaków) zawłaszczył litewskie
tradycje – łącznie z nazwą – w sposób dość
bezczelny (potomkowie bojarów Giedymina
ulegli wszak polonizacji). Nie dlatego nawet,
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że Litwini po obu stronach granicy okazują
Polakom niechęć na każdym kroku, w sposób
nierzadko kabaretowy. Groteskowy antypolonizm fantastycznie wręcz bawi, a folklor
litewski pozostaje przecież niezależnie od
wszystkiego niezmiennie arcyciekawy. Tyle,
że udaliśmy się w podróż śladem muzycznych
(i nie tylko) tradycji polskiej ludności Suwalszczyzny.
Ruszając dalej na południe wkraczamy
na najbardziej w tym kierunku wysuniętą
część Pojezierza Suwalskiego – Równinę Augustowską, gdzie towarzyszące nam dotąd
pagórki pozostają już tylko wspomnieniem.
Przed nami ruiny pałacu w Dowspudzie.
Wzniósł go wybitny polski patriota, mecenas kultury i oświaty oraz reformator gospodarczy i społeczny – generał Ludwik Michał
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Z Lochu

Lochomotywa (5)

Mariusz
„Oziu” Orzechowski
Autor tekstów i melodii, wokalista, obserwator nie zdarzeń lecz ludzi, w zespole Loch
Camelot pierwszy sezon. Oziu należy do
wymierającego już gatunku bardów i to do
tych bardo-bardo. W pełny liryzmu i spokoju
sposób zawłaszcza sobie scenę. Jest niewątpliwą Osobowością, z tych nie-uczesanych,
nie-okiełznanych, nie-zależnych, nie-przewidywalnych, nie-przywiązanych- do-miejsca,
nie-uwiązanych itp itd.....
Generalnie - to poeta lirycznie kontestujący. Z tych „nie-negujących” ale też „nie-zgadzających się”.
Urodzony w Hajnówce, która nigdy nie
leżała i nigdy leżeć nie będzie w górach mili
Państwo... Publicznie śpiewa od trzeciego
(sic!) roku życia, z czasem - basem (na czym
skorzystał niewątpliwie lokalny chór cerkiewny)...

W konkursach i festiwalach udział brał był
od 1992 roku. A nagrody zdobywał bywał następujące:
* Grand Prix w kategorii Poezja Śpiewana
na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Białowieży (1993)
* I nagroda (Hebanowy Szczebel Do Kariery) na Spotkaniach Młodych Autorów i Kompozytorów SMAK 2002 w Myśliborzu;
* I nagroda (Hebanowy Szczebel Do Kariery) na Spotkaniach Młodych Autorów i
Kompozytorów SMAK 2003 w Myśliborzu,
a jakże;
* Grand Prix Bezalkoholowej Uczty z Piosenką Różną „Sandłicz” 2003 w Sandomierzu;
* Grand Prix (Gęste Sito Krytyki (na Spotkaniach z Poezją Śpiewaną i Piosenka Autorską w Biłgoraju 2003;
* II nagroda, oraz nagroda im. Andrzeja
Waligórskiego (Andrzej 2004) na Przeglądzie
Piosenki Aktorskiej 2004 we Wrocławiu;
* III nagroda na 40 Festiwalu Piosenki Studenckiej 2004 w Krakowie;
* Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Artystycznej 2004 w Rybniku ;
* Grand Prix na Festiwalu Sztuki Słowa
„czy to jest kochanie” w Elblągu (2004);
* I nagroda na Piaseczyńskim Zlocie Piosenki Różnej PZPR 2004;
* Nagroda za osobowość artystyczną (Neptun 2004) na Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej FAMA 2004 w Świnoujściu;
* nagroda na Festiwalu Recitali w Lublinie
2007;
* Nagroda na Festiwalu im. Agnieszki
Osieckiej 2007;
Tak właśnie. Zuch.		
Aga Jałoszewska
Konduktor osobowy

Mariusz
„Oziu” Orzechowski

Polepianka
polepimy się od nowa
poskładamy nowe słowa
polepimy nowe ciała
dawnym grzechem i podziała
dziwny trochę afrodyzjak
śmieszny tak że wstyd się przyznać
ale wstyd cóż wstyd oznacza
tylko strach strach się wybacza
polepimy się nawzajem
unikając dawnych tajeń
pokleimy byłe wątki
uwzględnimy nieporządki
i nazwiemy siebie nami
połatamy nas myślami
by nim się pojawią słowa
móc im nie dać odparować
ale nim się stanie nowe
gdy jesteśmy wciąż w połowie
nim lęk jutra w nas zagości
nic nie mówmy o miłości
nim się stanie zmartwychwstanie
trzeba byśmy uwierzyli
że być musi umieranie
byśmy jakoś to przeżyli
trzeba się nauczyć kochania
trzeba się go uczyć od nowa
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żeby nie oszaleć do rana
byśmy nie musieli się chować

ja się boję
że za drzwiami stoisz

trzeba się nauczyć pamiętać
trzeba się nauczyć konkluzji
trzeba nowe życie też przegrać
trzeba się na sobie odegrać

i też się boisz
pukać
brak mi chyba spokoju enklawy tylko mojej
strach już obdarł z bezsensu każdą myśl

ale nim się stanie nowe
gdy jesteśmy wciąż w połowie
nim lęk jutra w nas zagości
nic nie mówmy o miłości

konsekwencji tego lęku się boję
bo w zbyt wielu teraz myślach tych tkwisz

nim się stanie zmartwychwstanie
trzeba byśmy uwierzyli
że być musi umieranie
byśmy jakoś to przeżyli...

nie ma szans na spokój obok
nie ma szans na siebie z tobą
nie ma szans na brak strat
.

,
00

Niekołysanka
ukradnę ciebie tobie sobą
aż jasnym stanie się że
chcesz tylko ze mną tylko obok
zaś przyjaciółmi już nie
tak jakby nagle zbrakło czasu
by dopaść siebie wśród chmur
będziesz mnie więzić żebrząc o spokój
bym już na zawsze był tuż
zamykam na zamki na sztaby drzwi
niech nie wejdzie tu dzisiaj już nikt
obijam ściany watą wyciszam się
niech nie przedrze się tu żaden już krzyk
pies z ufnością patrzy mi w oczy
teraz wstyd mi się będzie chyba bać
trzeba z nim będzie wyjść przecież na spacer teraz
tylko jak
ja się boję
kiedyś wyjdę stąd wystawię się na krzyk i wizg

ja się boję
kiedyś wyjdę stąd wystawię się na krzyk i wizg
a przecież muszę stąd kiedyś chyba dokądś sobie iść
ja się boję
że za drzwiami stoisz
i też się boisz
pukać
ukradłem ciebie tobie sobą
aż jasnym stało się że
chcesz tylko ze mną tylko obok
zaś przyjaciółmi już nie
tak jakby nagle zbrakło czasu
by dopaść siebie wśród chmur
będziesz mnie więzić żebrząc o spokój
bym już na zawsze był tuż…
a ja ci ucieknę
dam nogę
wścieknę się
i schowam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To nie jest kołysanka.
Nie!
.

a przecież muszę stąd kiedyś chyba dokądś sobie iść

00
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z Radzynia Podlaskiego

Tomasz Teleśnicki

Oranżeria
Do Radzynia wybierałem się od lat. Tyleż
zachęcany wiadomościami dochodzącymi
do miłośników „piosenki artystycznej” z
„Oranżerii”, co z roku na rok bardziej skruszony nieznajomością Podlasia. Choćby w
jego niewielkiej próbce, jaką jest Radzyń
właśnie. Toteż gdy nadeszła pora – wsiadłem
do auta i popędziłem, po drodze z mego rodzinnego Krakowa mijając różne śliczności,
jak Nowy Korczyn, Sandomierz, nawet sam
Lublin.
Z Krakowa do Radzynia jedzie się dość długo, więc przypomniałem sobie „Oranżerię”
znaną mi ze szczegółowej dokumentacji, jaką
na łamach ”Piosenki” przedstawił niedawno
pan Kotyła. Tego roku owe „Ogólnopolskie
Spotkania z Piosenką Autorską” odbywały się
po raz dwunasty. Trwałość godna największego uznania, wszak wszyscy wiemy, że łatwiej
zainteresować publiczność sprowadzeniem
jakiejś „gwiazdy” tabloidów i telewizyjnych
ekranów, umownie nazwijmy ją „Dodą Andrzejewicz” - niż skłonić do wysłuchania nieznanych nikomu (poza ich kręgiem towarzyskim) „bardów”. A w Radzyniu się to udało!
Zastanawiałem się przy tej okazji, na ile skutkiem owego powodzenia, a na ile jego przyczyną jest istnienie w Radzyniu Podlaskim
lokalnego barda. Jacek Musiatowicz to postać
znana w świecie miłośników piosenki autorskiej, niegdyś triumfator najpoważniejszego
tej branży festiwalu, Studenckiego Festiwalu
Piosenki w Krakowie. Jego tomiki, jego autorskie płyty docierają gdzie trzeba. Chęć zobaczenia Musiatowicza była dodatkowym magnesem, jaki ciągnął mnie do Radzynia.
Na miejscu okazało się, że nie tylko z Musiatowiczem mogę się spotkać. Grono jurorów
zaszczycił sam Ernest Bryll. Młodym poetom
z gitarami wiele czasu poświęcał sam Jan Kondrak. Byli i inni znani twórcy (na przykład
Andrzej Sikorowski, z pięknym recitalem na

koniec festiwalu), dzięki którym „Oranżeria”
stała się wydarzeniem.
Czy była też wydarzeniem artystycznym?
Tu bym się zawahał. Na pewno w Radzyniu
pojawiło się więcej niż gdziekolwiek (nawet na
lepiej rozreklamowanych przeglądach) autentycznych śpiewających poetów. Tyle że cześć z
nich albo nie umiała zaśpiewać tego, co im się
z duszy w słowo zamienia – albo nie umiała
swemu wzruszeniu przypisać wartościowego poetyckiego słowa. Śpiewanie wierszy jest
umiejętnością niełatwą, w której trzeba posiąść tak literackie, jak i estradowe kompetencje. Tyle że właśnie na takich jak „Oranżeria”
konkursach adepci owej trudnej sztuki mogą
się dowiedzieć czego im brakuje…
Był to jednak bardzo ciekawy konkurs. W
nim wielu artystów zaskakująco perspektywicznych, obiecujących. Wymienię w kolejności występów tych tylko, których wpisałem do
notesika: Jacek Gutry z Warszawy, Gabriela
Lencka z Warszawy, Wojciech Urban z Warszawy Joanna Mioduchowska z Warszawy,
Marek Król z Biłgoraja, Piotr Kajetan Matczuk
z Ełku (ale doniesiono mi, że zdał na studia
do Gdańska), Tomasz Salach z Siedlec… Nie-

którzy z nich robią utrwalone w amatorskiej
praktyce błędy, niektórzy grzeszą brakiem doświadczenia - ale właściwie u każdej z wymienionych tu postaci znalazłem coś oryginalnego, własnego, zajmującego. Takie zaglądanie
w głąb innego człowieka możliwe jest pewnie
tylko w autorskiej piosence, gdzie w najmniejszym stopniu obowiązuje doktryna, iż „dzieło
nie ma związku z osobą jego twórcy”…
Dla kronikarskiego obowiązku powiem,
że konkurs wygrała Lencka przed Gutrym i
Królem.
W wolnych chwilach obejrzałem i miasteczko. I jakbym widział dwa miasta w jednym: piękne starocie i szkaradne szyldy, znaki
czasu teraźniejszego. Sam jestem staroć, więc
zabytki podobały mi się bardziej.
Wracając - upodobanie to (do piękna, do
przeszłości) zaspokoiłem swoistym deserem.
Zapuściłem się w boczne polskie drogi, przystanąłem przez bramą w Opatowie, zachwyciłem się ruiną w Ujeździe, zjadłem kawałek
bizona w Kurozwękach, nasłodziłem się śliwkami pod średniowiecznym murem w Szydłowie. Po drodze nie widziałem pstrokatych
banerów. Jakiż to piękny kraj!
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z Kędzierzyna

Maria Folwarska

Donoszę uprzejmie
Powodowana ciekawością świata oraz
życzliwą sugestią mego ulubionego Redaktora – postanowiłam pojechać do Kędzierzyna. Nigdy mnie tam jeszcze nie było. Ale
o Kędzierzynie wiedziałam przecie sporo,
nie tylko z lekcji geografii czy historii, ale i
szeptanej legendy, głoszącej chwałę organizowanego w tym mieście (i pobliskim Koźlu)
Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej, poezji śpiewanej i sztuk różnych
„Wrzosowisko”. To jedno z tych spotkań
ludzi śpiewających z potrzeby, nie na zamówienie, jakich coraz mniej w naszym coraz
bardziej amerykańskim kraju.
„Wrzosowisko” wypadło ładnie, choć remontowa zawierucha mocno utrudniła tegoroczna jego organizację. Ale urocze i pomysłowe organizatorki, panie A. Białas i A. Gorgowicz wybrnęły z kłopotów zręcznie, stawiając
specjalny namiot, w którym zobaczyć można
było i gwiazdy i uczestników konkursu. Zobaczyć tylko tam, ale usłyszeń – i kilka przecznic
dalej. To swoisty bonus dla mieszkańców.
Mieli czego słuchać. Zwłaszcza konkurs był
bardzo udany. Wzięło w nim udział 12 solistów

i zespołów wybranych z liczniejszego grona
chętnych. A nazwiska i nazwy laureatów świadczą o tym, jak dobrze było. Grand Prix zdobył
Marcin Skrzypczak ze Starogardu Gdańskiego.
I słusznie, dał bowiem najlepszy swój koncert,
przynajmniej z tych jakie słyszałam! Dwie
pierwsze nagrody przyznano weteranom podobnych konkursów: Mirce Żak Radzionkowa
(już zawodowej aktorce po krakowskiej PWST)
i „Drużynie Wawrzyna” ze Zduńskiej Woli (w
końcu niegdyś laureatom Studenckiego Festiwalu Piosenki i wielu innych konkursów).
Dwie trzecie nagrody zdobyły panie Karolina
Tuz ze Szprotawy i Natalia Rycek z Kędzierzyna. Jedna dojrzała, druga młodziutka, obie bardzo ładne i sprawne.
Na widowni (czyli w namiocie) widziałam
wielu znakomitych gości, artystów, ale i dyrektorów podobnych festiwali z Rybnika, Siemian,
Andrychowa, Bytomia czy Krakowa. Widomy
to dowód, ze pomysł „sejmiku” animatorów
piosenki artystycznej był dobry. Te festiwale
– reduty niemodnego gustu, łączy najwidoczniej poczucie wspólnej misji. Co nastraja bardzo optymistycznie.

Marcin Skrzypczak

Karolina Tuz (powyżej),
obok: Andrzej Wawrzyniak i Mirka Żak
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na poddaszu
Ominąć by można to miejsce
Nie mówić...
Nie śpiewać...
Nie wspomnieć...
Nie spojrzeć raz jeszcze na deski leniwe–
Tory do raju

Kamil Wasicki:

Moje słowne pejzaże
Coraz częściej dochodzę do
wniosku, że moje słowne pejzaże czy też bohaterowie liryczni
moich tekstów są mi po prostu
niezbędni jak powietrze. I tylko
żal, że są jedynie wyliterowani
na Bogu ducha winnej kartce...
Moje pisanie rozpoczęło się jeszcze w liceum. Inspirowany Osiecką,
Stachurą, Bellonem, Ziemianinem,
klejąc początkowo mniej lub bardziej
udolnie zdania, chciałem chociaż na
krótką chwilę stać się poetą i wyrwać się w zupełnie inny wymiar.
Dziś, po tych paru latach wiem, że
ta wyjątkowa potrzeba oddawania
kartce moich uczuć, emocji, frustracji czy marzeń - jest mi tak samo
potrzebna jak miłość czy powietrze.
Bez niej nie byłoby też zespołu G A
B R Y Ś - swoistego pomostu między mną a odbiorcą. To dzięki niemu
tak naprawdę skończyło się moje
pisanie do szuflady i rozpoczął się
zupełnie nowy rozdział. To właśnie
z Gabrysiem mogłem cieszyć się z
wielu festiwalowych nagród, w tym
z największej, dwukrotnej nagrody
Wojtka Bellona na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. Nie sposób więc nie wymienić tutaj Artura
Matejuka, Patryka Kazusia i Pawła
Andrzejewskiego i nie podziękować
im za to, że są ze mną tych parę
lat, mimo że czas bardów jakby nie
ten. Mam nadzieję, że w niedalekiej
przyszłości uda nam się zrealizować
nasze wspólne marzenie - wydać autorską płytę. Mam nadzieję...

Nie sposób też nie podziękować
Janowi Poprawie - człowiekowi, który jakieś osiem lat temu na jakimś
tam festiwalu powiedział krótko, bez
ogródek: pisz, bo warto! Serdeczne
dzięki, Panie Janie.
Dzisiaj wiem już na pewno. Warto

Nie sposób nie mówić
Nie śpiewać
Nie spojrzeć na ściany usłane wierszem Nie jedno słowo już od nich kupiłem
Za marne grosze
Tu na poddaszu
Mam
Wytarte kąty
Drzwi na cztery strony
Łóżko z widokiem na sny o Tobie
Okno
Pejzaż słowny
Ominąć by można to miejsce
Nie mówić...
Nie śpiewać...
Nie wspomnieć...
Nie zebrać już nigdy słów nie spisanych
Najlepszych wierszy
Nie sposób nie mówić
Nie śpiewać
Nie wspomnieć wersów sennie pisanych
Nie spojrzeć na sufit żałośnie smutnyMoją mleczną drogę

Kamil Wasicki

ur. 23.06.1979 r. w Koninie. Autor
tekstów i muzyki. Z zawodu instruktor i realizator dźwięku. Założyciel i
wokalista grupy GABRYŚ. Dwukrotny
laureat nagrody specjalnej im. Wojciecha Bellona Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie oraz wielu
innych festiwali.
Szczegółowe informacje o autorze
i zespole GABRYŚ można znaleźć na
www.gabrys.art.pl.

gdzieś między
Bogiem...
gdzieś między Bogiem a moim domem
jest mała ulica ulotny chodnik
i spokój - nieludzko metafizyczny
bar wolny stolik kieliszek czystej
czasem ktoś wpadnie obrzuci wzrokiem
uśmiechnie się wierszem podzieli słowem
niezdarnie nakreśli ciszą pejzaże
i idzie dalej
czasem gdy słowa bolą zbyt mocno
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gdy oczy się pocą powieki ciążą
łatwiej jest znaleźć ulicę chodnik
łatwiej jest milczeć
w kartkę się wtopić
łatwiej usiąść, pozornie cicho
naparzyć myśli potem je łyknąć
kreślić ciszą pejzaże
dla ciebie
dla mnie
bywam przypadkiem
rzadko
choć prawdę mówiąc w a r t o
gdzieś między Bogiem a moim domem
gdzieś...

Wszystko inne – pozory
...ulice, miasta
Na prędce zlepione „nieludzi” sprawy
I niech tak zostanie
Niech tak będzie
Niech nie będzie to tylko zbieżność
miejsca i czasu
Ślady łagodności zalotnych, intymnych
spojrzeń
Niech zostanie - tak jak jest
Niech będzie

nie czas
Niech tak będzie
Z pozoru
To może nawet i lepiej
Ty błękit, biel
Ja czerń lub czerwień
Chociaż to czasem dwa różne światy
Niech tak będzie
Koniec końców dano nam
wspólne życie
Na koniec jedną furtkę w labiryncie
Więc niech tak zostanie
Niech tak będzie
I niech nie będzie to tylko zbieżność
miejsca i czasu
Ślady łagodności zalotnych, intymnych
spojrzeń
Niech zostanie - tak jak jest
Niech będzie

zwykły szpargał
kilka uczuć zbitych w zdania
tak banalnych że wstyd gadać
czasem taki dotyk Boga
czasem taki list do nikąd
tak bezmyślnie wyszczerbiony w środku
zdania
bardziej dla żartu
bo nie czas
bardów, szpargałów, fusów rozczytywanie
dla żaru bardziej szufladkowanie uczuć,
emocji
i czytam z fusów
wynajduję na dnie szklanki miejsca twarze
czasem łatwiej z nich wyczytać korowody
zdarzeń
czytam z fusów
żeby upchnąć coś na bogu ducha winny
szpargał
żeby nie czas w czas zamienić
tak dla żartu
bardziej dla żartu ...

Jakieś dziwne nas drogi do siebie
prowadzą
Jakieś dziwne przystanki od siebie dzielą
Może lepiej niech tak zostanie
Byle z Tobą

Wszystko inne zabobon , testament niemy
Ciągłość gestów daremnych, niezgrabnych
wspomnień
I Niech tak zostanie
Niech tak będzie

nie czas
nie czas

krótki list
Wysłałbym list – taki jak lubisz
Lub kartkę,
Lub dwa uśmiechy,
Jeden poranny,

Drugi nocny
Byś pamiętała dłużej
Wysłałbym list – tak od niechcenia
Trochę wczorajszy
Trochę jutrzejszy
Wplótłbym parę dźwięków – takich jak
lubisz
I zakleił kopertę
Na amen.
Wysłałbym list – jeden, jedyny
Taki kwitnący
Wyśniony
Najlepiej krótki, najlepiej dwu słowny
By odpowiedź przyszła szybko
Mógłbym tak zrobić–
Tylko powiedź po co?
Przecież mogę to wszystko wyśpiewać
nocą
Mógłbym tak zrobićTylko powiedź po co?
...Po co?

... do wiersza
nie po to słowem się stajesz
żeby słowa trwonić
i rymem nie po to malujesz światy
by złudne światy tworzyć
nie po to z liter wyrastasz
byś w jednym skończył słowie
nie po to w słowach zaklinasz twarze
trochę mniej wierszowych ludzi
nie po to
raczej rymem radosne wywołuj dreszcze
raczej gest zwyczajny –
w bardziej ludzkie gesty zmieniaj
i rymy w garści trzymaj dla mnie
tak na co dzień
nie po to jesteś
wierszowy człowieku
byś milczał byś tylko był
w wyśnieniu
nie po to jesteś
nie po to
więc ciebie proszę
wierszowy człowieku
żyj i bądź nie tylko w brzmieniu
słów
bo po to cię tworzę
po to jesteś
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Jan Przystaś

Sejmik
Pragnę zwrócić uwagę Szanownych Czytelników „Piosenki” na nowe, nietypowe i
najwyraźniej perspektywiczne zjawisko, jakie pojawiło się ostatnio w naszym kraju. Jest
nim tak zwany „sejmik dyrektorów” (albo
przedstawicieli) festiwali „piosenki artystycznej” organizowanych w Polsce.
Inicjatywa ta, zwana zrazu „Konferencją
Dyrektorów Festiwali” zrodziła się w Rybniku, przed dwoma laty. Właśnie do Rybnika
A.D.2006 po raz pierwszy zjechali się ludzie reprezentujący lokalne i ogólnopolskie imprezy,
których celem nie jest jedynie doraźny hałas, ale
także - a może nawet przede wszystkim - dbanie o gust Polaków. W dzisiejszych czasach kraj
jest bowiem w najoczywistszy sposób zalewany
papką produkowaną przez całkowicie zglobalizowany „przemysł rozrywkowy”. Posługując się
mediami, operując podyktowaną modą – wielkie koncerny użyły języka dotąd przynależnego
sztuce, następnie przyprawiły go demagogią
demokratyczną – i osiągają krociowe zyski z
produkowania i sprzedawania „towaru”.
Świadomość, iż wszystko zaczyna być jednakowe, że piosenka staje się produktem służącym przede wszystkim do osiągania zysku
– podczas gdy zachowało się gdzieniegdzie
marzenie, iż może być ona także źródłem
wzruszeń, przeżyć i przemyśleń - była ogólną,
być może nigdzie nawet nie wyartykułowaną
podstawą do akcji. Uczciwie też przyznajmy, że
w jakiś sposób podjął ją przed laty Studencki
Festiwal Piosenki z Krakowa, przymuszony
rozrastaniem się polskiego środowiska akademickiego i poszukujący kontaktu z młodzieżą
akademicką nowych, niewielkich środowisk:
wtedy to studenckie „giełdy piosenki” zastąpione zostały przez samodzielne, lokalne festiwale, akceptujące rolę eliminacji do najstarszego polskiego konkursu artystycznej piosenki.
Ale naprawdę to dopiero w lutym roku 2006
w Klubie Energetyka (jednym z najważniej-

szych ośrodków kultury niekomercyjnej w Polsce!) po raz pierwszy spotkali się dyrektorzy
ok. 30 festiwali, głównie mających charakter
konkursowy. I właśnie konkurs, a także wynikająca zeń (a może odwrotnie?) troska o przygotowanie, ocenę, umożliwienie merytorycznej
weryfikacji i startu dla najzdolniejszych adeptów piosenki – była pierwszym tematem obrad
„Konferencji”. Pisaliśmy o tym w „Piosence”.
Drugie spotkanie (nieśmiało nazywane już
„sejmikiem” środowiska) – odbyło się w sierpniu 2006 r. w Elblągu. Co ważne: zarówno na
czele środowiska rybnickiego, jak i elbląskiego stoją wybitni animatorzy kultury, którzy
nie tylko w dziedzinie piosenki doprowadzili
swe środowiska do najwyższego poziomu. W
Rybniku dyr. Stanisław Wojtowicz (wspierany
przez Wojciecha Bronowskiego i Jadwigę Demczuk-Bronowską), w Elblągu zaś dyr. Bożena
Sielewicz. Gdy ta ostatnia awansowała (zasłużenie) – imprezy elbląskie straciły rozmach,
charakter, znaczenie…
Wracamy jednak do „sejmików”: trzecie spotkanie dyrektorów odbyło się znów w
Rybniku, podczas Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Artystycznej 2007. Czwarte zaś – w
Krakowie, w czasie 43 Studenckiego Festiwalu
Piosenki. Tę sesje po raz pierwszy przygotował i prowadził prof. Jan Poprawa, szef Rady
Artystycznej SFP – jemu to bowiem przekazał
funkcję pierwszy przewodniczący dyr. Stanisław Wójtowicz.
Jan Poprawa zastrzega: nie chcę być szefem,
uważam się raczej za koordynatora wśród równych. Dlatego zaproponowałem, by „sejmik” miał
strukturę i praktykę swoistego lobby na rzecz realizowania poszczególnych zadań. Bezpośrednim
kierowaniem zadaniami zajmowaliby się ludzie,
którzy mają najwięcej kompetencji i mocy. Może
pomysłodawcy? Plenarne zebrania, jak to na sejmikach bywało – zarówno przyjmowałyby projekty, jak kontrolowały ich realizację…

I tak „Pod Jaszczurami” 21 października
2007 r. przyjęto pierwsze projekty działań w
sferze edukacyjnej. Talenty jakie pojawiają się
na konkursach zyskają szanse na fachową pomoc: w wakacje A.D.2008 w Pęzinie koło Stargardu Szczecińskiego planowane są dwutygodniowe stacjonarne „warsztaty artystyczne”, z
imponująco profesjonalną kadrą. Szefem tego
przedsięwzięcia – w imieniu „Sejmiku” właśnie, ale także w imieniu własnej inicjatywy (on
był jednym z pomysłodawców) został dyr. Ireneusz Ziembicki ze Stargardu Szczecińskiego.
Z kolei za sprawę udokumentowania rozproszonej działalności festiwalowej w skali całego
kraju podjął się odpowiadać dyr. Waldemar
Domański z „Biblioteki Polskiej Piosenki” w
Krakowie. Może wkrótce ukaże się pierwszy
tom z serii monografii książkowych, poświeconych lokalnym festiwalom? „Piosenka” też
zgłosiła swą gotowość pozostawania kroniką i
dyskusyjnym „ringiem” środowiska.
Projektów jest wiele. Wkrótce okaże się,
które są realne, które zaś trudno zrealizować.
O tym zapewne będzie mowa na kolejnym, V
Sejmiku. Odbędzie się on znów w Rybniku, 24
lutego 2008 r. O przebiegu i kolejnych inicjatywach P.P. Dyrektorów poinformujemy.
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KALENDARZ
FESTIWALI PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ
W SEZONIE 2008

[Styczeń]

[Marzec]

[ZAJAZD BARDÓW]

XIII Piaseczyński Zlot Piosenki Różnej PZPR

Gołdap, 24-27 stycznia 2008 r.

Piaseczno 1 marca 2008 r.

Uwaga: kolizja nazwy z „Zajazdem Bardów”

Org. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 49,

o lokalizacji zmiennej, rozstrzygana prawnie.

05-500 Piaseczno
www.kulturalni.pl

[Luty]

Katarzyna Biernadska-Hernik
tel. 603 669 945

ZAJAZD BARDÓW

e-mail: katarzyna.hernik@kulturalni.pl

Wigry, 1-2 lutego 2008 r.

		

Org. Stowarzyszenie „Archiwiści

XV Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję

Północy”,

„ŁAŹNIA”

ul. Kościuszki 16/5, 19-420 Kowale Oleckie

Radom, 7-9 marca 2008 r.

www.zajazd.andryszczyk.com

Org. Klub Środowisk Twórczych „Łaźnia”,

Dyr. Adam Andryszczyk

ul. Żeromskiego 56, 26-600 Radom

e-mail: ap@andryszczyk.com

e-mail: lazniaradom@op.pl

tel. 0-87 523 82 78

Dyr. Paweł Kowalski
tel. 607 666 807

I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej
ŚLESIN 2008
Ślesin, 16 lutego 2008 r.

[Kwiecień]

Org. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Ślesinie,

V Spotkanie Laureatów Ogólnopolskich

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

Konkursów Poetyckich i Poezji Śpiewanej

Tel: 0-63 270 41 96

„PISZ I ŚPIEWAJ POEZJĘ”

e-mail: mgok@slesin.pl

Pisz, 2-6 kwietnia 2008 r.

Kier. art. Kamil Wasicki

Org. Piski Dom Kultury,
ul. Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz

XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej

www.pdk.pisz.pl, e-mail: pdkpisz@op.pl

[Festiwal Festiwali]

Leśniczówka Pranie, 12-200 Ruciane–Nida

Rybnik, 21-24 lutego 2008 r.

Dyr. art. Wojciech Kass, tel. 0-87 425 62 48

Org. Fundacja Elektrowni Rybnik
www.fundacja.rybnik.pl, www.ofpa.pl

Przegląd Piosenki Aktorskiej

e-mail: sekretariat@fundacja.rybnik.pl

Wrocław, 4-13 kwietnia 2008 r.

Dyr. Stanisław Wojtowicz

Org. Teatr Capitol

tel. 605 241 913

www.ppa.art.pl

e-mail: stwojtowicz@gmail.com

Dyr. Konrad Imiela
Producent konkursu PPA: Agnieszka Kozak

Kier. programowy Wojciech Bronowski

a.kozak@teatr-capitol.pl

e-mail: bronowskiw@vp.pl

tel. 601 877 109

tel. 660 435 661

8
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Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej

Dyr. Anna Czenczek

„O ZŁOTE KOŁO MŁYŃSKIE”

e-mail: ania@csw.info.pl

Stargard Szczeciński,

tel. 0-604 117 423

11-13 kwietnia 2008 r.
Org. Stargardzkie Centrum Kultury,

17 Festiwal Piosenki Poetyckiej

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105,

„KWIATY NA KAMIENIACH”

73-110 Stargard Szczeciński

Bytom, 24-25 maja 2008 r.

www.sck.stargard.pl

Org. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w

e-mail: sekretariat@sck.stargard.pl

Bytomiu, ul. Powstańców Śląskich 12, 41-

tel. 0-91 578 40 73

902 Bytom

Dyr. Ireneusz Ziembicki

tel. 0-32 281 25 08

tel. 502 044 106

e-mail: mdk@mdk.bytom.pl

Kier. art. Cecylia C. Sadowska-Gładysz

Dyr. Wiesław Ciecieręga

e-mail: cela5@tlen.pl

e-mail: wiesiek_bck@o2.pl

tel. 603 454 060

tel. 607 286 937

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej

Śpiewające uliczki

„WIOSENNA GIEŁDA PIOSENKI”

Gliwice, 24-25 maja 2008 r

Siedlce, termin nieznany

Org. Impresariat Artystyczno

Org. Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach,

– Promocyjny „Pro Arte”, ul. Wolności

ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce

345a, 41-800 Zabrze

www.mok.siedlce.pl

tel. 0-32 777 14 75

e-mail: pegaz@mok.siedlce.pl

e-mail: proarte@silesianet.pl

Dyr. Krystyna Paczuska

Dyr. Tomasz Beler, tel. 609 521 591

tel.: 0-25 632 27 50
fax.:0-25 644 21 57

IX Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki
Aktorskiej FIPA
Bydgoszcz, 25-26 maja 2008 r.

[Maj]

Org. Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, ul.
Jagiellońska 27

Ogólnopolski Turniej Piosenki Literackiej

Tel. 0-52 321 00 81

„POETYCKO – MUZYCZNA BITWA POD GORLICAMI”

e-mail: dak1@palac.bydgoszcz.pl

Gorlice, 2 maja 2008 r.

Dyr. Roman Baranowski

Org. Młodzieżowy Dom Kultury, Rynek 11,

Tel. 692 145 512

38-300 Gorlice
e-mail: mdk@gorlice.net.pl
Dyr. Tomasz Kubala,

[Czerwiec]

tel. 693 573 220
Ogrody Piosenki
XVI Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów

Lublin, 2-8 czerwca 2008

i Śpiewających Poezję „AMOR SPRAWIŁ...”

Org. ACK „Chatka Żaka”, Lublin

Oświęcim,

Dyr. Piotr Zieniuk

16-17 maja 2008 r.

e-mail: pzieniuk@ack.lublin.pl

Org. Oświęcimskie Centrum Kultury

Dyr. artystyczny: Jan Kondrak

Dyr. Piotr Matusiak

e-mail: janko8@poczta.onet.pl

e-mail: pm@ock.org.pl			

tel. 608 421 380

tel. 502 500 085
Festiwal Młodych Talentów GRAMY 2008
International Festival of Song CARPATHIA

Szczecin, finał 20-21 czerwca 2008 r.

Rzeszów, 20-25 maja 2008 r.

Org. Biuro Koordynacyjne Festiwalu

Org. Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie,

www.gramy2008.pl

ul. Jagiellońska 6, 35-025 Rzeszów

e-mail: gramy@radio.szczecin.pl

www.csw.info.pl

Koordynator. Wojciech Hawryszuk
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tel. 0-501 693 300

[Lipiec]

[Sierpień]
[Sierpień]

Festiwal im. B. Klimczuka

Festiwal Piosenki Poetyckiej

Kozienice, termin nieznany

im. Jacka Kaczmarskiego „NADZIEJA”

Org. Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu im.

Kołobrzeg, 1-2 sierpnia 2008 r.

Bogusława Klimczuka, ul. Bohaterów Studzianek 30,

Org. Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

26-900 Kozienice

www.fundacja-kaczmarski.org

e-mail: dk@kozienice.dt.pl

e-mail: fundacja.jk@interia.pl

Dyr. Marek Łuczyński

Dyr. Jacek Pechman

tel. 0-48 611 72 00

tel. 0-94 352 47 45

fax 0-48 611 72 02
13 Ogólnopolskie Spotkania z piosenką autorską
Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe

„ORANŻERIA 2008”

„ŚPIEWAJMY POEZJĘ”

Radzyń Podlaski, 29-31 sierpnia 2008 r.

Olsztyn, 3-6 lipca 2008 r.

Org. Radzyński Ośrodek Kultury i

Org. Centrum Edukacji i Inicjatyw

Rekreacji, 21-300 Radzyń Podlaski, ul.

Kulturalnych,

Jana Pawła II 4

ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

e-mail: radzrok@home.pl			

Dyr.: Krzysztof Stachowski
e-mail: ceik@wwbp.olsztyn.pl

Dyr. Zbigniew Wojtaś
tel. 0-83 352 73 14

Dyr. Jolanta Szydzińska
e-mail: jola@spiewajmypoezje.pl
tel. 601 661 812

[Wrzesień]

Stachuriada

Konkurs „PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ”

Grochowice k. Kotli, pow. Głogów,

[Sopot – Pranie – Elbląg, 3-11 sierpnia 2008 r. –

4-6 lipca 2008 r.

prezentacje]

Org. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli,

Warszawa 13-14 września 2008 r. – finał konkursu

ul. Głogowska 90, 67-240 Kotla

Org. Fundacja Okularnicy im.

www.kotla.pl

Agnieszki Osieckiej

dyr. Ludmiła Woźniak

www.osiecka.pl

e-mail: gokis_kotla1@wp.pl

e-mail: okularnicy@okularnicy.org.pl

tel. 509 243 575

Dyr. art. Jerzy Satanowski

Barbara Gela-Rutkowska

e-mail: jsatan@poczta.onet.pl

tel. 0-76 83 18 388

tel. 602 661 009

Łagodne Spotkania Muzyczne

XV POETYCKIE OKRUCHY LATA  

– Muzyka i Środowisko

Grudziądz 22 września 2008 r.

Gdańsk, termin nieznany

Org. Centrum Kultury Teatr,

www.lagodnespotkaniamuzyczne.prv.pl

ul. Marszałka F. Focha 19, 86-300 Grudziądz

e-mail: lagodne@tlen.pl

tel. 0-56 462 34 76

Dyr. Mirosław Michalski

e-mail: teatr@grudziadz.pl

tel. 605 545 477

dyr. Anna Janosz
e-mail: dyrektor@teatr.grudziadz.pl   

Nad Jeziorakiem Festiwal
Siemiany, 25-27 lipca 2008 r.

20 Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną

Org. Gminny Ośrodek Kultury Laseczno

i Piosenką Autorską

Dyr. Stefan Brzozowski			

Biłgoraj, 26-28 września 2008 r.

e-mail: stefan@czerwonytulipan.olsztyn.pl

Org. Biłgorajskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie

tel. 606 274 641

„Teatr i muzyka”,

Nina Drej
tel. 695 629 103

8
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ul. Kościuszki 16, 23-400 Biłgoraj,

IX Ogólnopolski Konkurs

www.bck.lbl.pl/

Poezji Śpiewanej

e-mail: bckbil@poczta.onet.pl

„POETYCKA STAJNIA”

tel. 0-84 686 04 15		

Dzierżoniów, 14-15 listopada 2008 r.

Kier. Maryla Olejko

Org. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,

tel. 607 084 916

ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów
Dyr. Krzysztof Tokarski
e-mail: dyrektor@dok.pl

[Październik]

tel. 0-74 646 46 56;
607 315 132

IX Ogólnopolski Przegląd
Piosenki Poetyckiej

30 Ogólnopolski Przegląd

Olesno, 4 października 2008 r.

Piosenki Turystycznej

Org. Miejski Dom Kultury,

i Poetyckiej „PIOSTUR GOROL SONG”

ul. Wielkie Przedmieście 31, 46-300 Olesno

Andrychów, 21-23 listopada 2008 r.

www.mdkolesno.prv.pl

Org.: Centrum Kultury i Wypoczynku,

e-mail: mdkolesno@go2.pl

ul. Krakowska 35, 34-120 Andrychów

Dyr. Ernest Hober

www.piostur.andrychow.pl

tel. 608 464 736

e-mail: ckiw@andrychow.pl
Dyr.: Zbigniew Przybyłowicz

44 Studencki Festiwal Piosenki

tel. 602 287 238

Kraków, 13-19 października 2008 r.
Org. Stowarzyszenie Kultury

IX Festiwal Piosenki Literackiej

Akademickiej

„JESIEŃ Z POEZJĄ 2008”

Instytut Sztuki

Świdnik, 29-30 listopada 2008 r.

www.instututsztuki.pl

Org. Miejski Ośrodek Kultury,

e-mail: biuro@instytutsztuki.pl

ul. Wyszyńskiego 14, 21-040 Świdnik

Dyr. Jacek Wilczyński

www.mok.swidnik.pl

tel. 602 622 142

Dyr. Leszek Olechnowicz
e-mail: ollech@poczta.onet.pl

Przewodniczący Rady Artystycznej:

tel. 603 644 868

Jan Poprawa

Kierownik artystyczny:

e-mail: poprawa@markom.krakow.pl

Jan Kondrak

tel. 793 245 793

e-mail: janko8@poczta.onet.pl
tel. 608 421 380

Ogólnopolski Przegląd
Piosenki Turystycznej,
Poezji Śpiewanej i Sztuk Różnych

[Grudzień]

„WRZOSOWISKO 2007”
Kędzierzyn-Koźle, 25-26 października 2008 r.

17 Festiwal Poezji Śpiewanej

Org. Miejski Ośrodek Kultury,

„DOPÓKI JESTEM...”

ul. Skarbowa 10,

Sieradz, 6-7 grudnia 2008 r.

47-200 Kędzierzyn-Koźle

Organizator:

www.mok.com.pl/wrzosowisko

Miejski Dom Kultury,

e-mail: dkchemik@sowatech.com.pl

ul. Dominikańska 19

Kier. Hanna Białas

Sieradz

e-mail: hania_mok@tlen.pl

www.mdksieradz.pl

tel.: 602 701 193

Dyr. Romuald Erenc

Alicja Gorgowicz

e-mail: info@mdksieradz.pl

e-mail: dkkozle@tlen.pl

tel. 0-43 827 10 06.

		

Małgorzata Jurkowska

[Listopad]

tel. 0-508 213 608

93

Bożena Sielewicz

Jadwiga
Demczuk-Bronowska

Tadeusz Skoczek

Bogusław Sobczuk

Krzysztof Haich

Oni także
uczestniczyli
aktywnie
w dotychczasowych
pracach
Sejmiku
Dyrektorów:
fot. Jan Poprawa

Waldemar Domański
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Co do „no worries” tłumaczenie
jest dość proste: żadnych trosk, czyli
dosłownie - nie przejmuj się. Można
to zobrazować taką serią dialogów:
„Nadchodzi susza - no worries Josh,
przecież jest co roku” albo „Jasna
cholera, ktoś mi ukradł owcę - no
worries, powiesimy sukinsyna” czy „
Niech to szlag, moja córka puszcza
się z Mc Gowannem! - no worries,
jego dziadek zginął pod Gallipoli*, to
porządny chłopak”.
Geneza no worries jest dość prosta. Składają się na nią dwie rzeczy:
klimat i bezkres Australii, pchający
mieszkańców w objęcia właściwego
dla mieszkańców basenu Morza Śródziemnego stoicyzmu z domieszka relatywizmu, oraz więzienny rodowód
części białych mieszkańców dzisiejszej Australii (która w XIX stuleciu
była wielką kolonią karną).
Z „walcującą Matyldą” sprawa ma
się trochę inaczej. Kiedyś niewiele
brakowało a piosenka ta zostałaby
hymnem Australii. Zresztą zapewne
część mieszkańców jest przekonana, że to właśnie „Matylda” jest ich
hymnem narodowym a nie „Advance
Australia”.... Co to znaczy „walcować
z Matyldą” ? Otóż sprawa jest dość

skomplikowana. Co do jednej rzeczy
możemy być pewni - Matylda bowiem
to wielofunkcyjny koc. Podróżując w
XIX wiecznej Australii nie bardzo było
gdzie się zatrzymać na popas. Dodatkowo bywają miesiące, że opady są
całkiem spore, więc trzeba coś zarzucić na plecy, trzeba także w czymś
nieść najpotrzebniejsze rzeczy: kubek żeliwny, garnek, sól, pieprz, parę
wstążek suszonej wołowiny i manierkę na wodę. Należy więc mieć ze
sobą coś, w czymś cały ten dobytek
można nosić. Naturalnie, skoro już
mamy odpowiednio duży koc spełniający trzy powyższe funkcje trzeba go
jakoś nazwać. Nie muszę mówić, że w
czasie szalejącego w XIX w. patriarchatu koca nie nazwano, dajmy na
to, „Bob” ale „Matylda”... Co do walca, zdaje się, że chodzi o niemiecki
„auf der walz”, termin oznaczający
podróż wędrownego rzemieślnika. W
średniowieczu system nauki zawodu
był następujący: po odbyciu terminu
trzeba było zostać czeladnikiem i samemu znaleźć sobie majstra. Znalezienie dobrego majstra murarskiego
czasem zmuszało młodego fryzyjczyka do wycieczki aż do Torunia. I nie
chodziło tylko o naukę zawodu, wia-
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Waltzing Matilda
Once a jolly swagman camped by a billabong,

Raz włóczęga wesół, obok stawu sobie siadł

Under the shade of a coolibah tree,

Śpiewał tak i czekał, aż w puszce woda zacznie wrzeć

And he sang as he watched and waited ‘til his billy boiled

„Kto zechce ze mną wyruszyć już dziś?”

”Who’ll come a-Waltzing Matilda, with me?”

Hej na włóczęgę, ech na włóczęgę

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda
”You’ll come a-Waltzing Matilda, with me”
And he sang as he watched and waited ‘til his billy boiled,
”You’ll come a-Waltzing Matilda, with me”.
Down came a jumbuck to drink at the billabong,
Up got the swagman and grabbed him with glee,

Kto zechce ze mną wyruszyć już dziś?
Śpiewał tak i czekał, aż w puszce woda zacznie wrzeć
„Kto zechce ze mną wyruszyć już dziś?”
Nagle owca przyszła, w stawie wody napić się
Skoczył więc ku niej, szybki niczym myśl
Śpiewał tak, wpychając owieczkę w stary worek swój
„Czy zechcesz ze mną wyruszyć już dziś?”
Hej na włóczęgę, ech na włóczęgę
Kto zechce ze mną wyruszyć już dziś?

And he sang as he stowed that jumbuck in his tucker bag,

Śpiewał tak, wpychając owieczkę w stary worek swój

”You’ll come a-Waltzing Matilda, with me”.

„Czy zechcesz ze mną wyruszyć już dziś?”
Wtem przybył właściciel na rasowym koniu swym

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda

za nim trzej łowcy, każdy jak ten ryś

”You’ll come a-Waltzing Matilda, with me”

„Czyja jest ta owca, którą w starym worku masz?”

And he sang as he stowed that jumbuck in his tucker bag,

„Ktoś chyba z nami wyruszy już dziś”

”You’ll come a-Waltzing Matilda, with me”.
Down came the squatter, mounted on his thoroughbred,
Up came the troopers, one, two, three,
”Where’s that jolly jumbuck you’ve got in your tucker bag?”
”You’ll come a-Waltzing Matilda, with me”.
Waltzing Matilda, Waltzing Matilda

Hej na włóczęgę, ech na włóczęgę
Kto zechce ze mną wyruszyć już dziś?
„Czyja jest ta owca, którą w starym worku masz?”
„Ktoś chyba z nami wyruszy już dziś”
Skoczył więc włóczęga, w wodną stawu opadł toń
I krzyknął „żywym nie chcę z wami iść”
Duch wciąż tu spoczywa, a w stawie czasem słychać głos
„Kto zechce ze mną wyruszyć już dziś?”
Hej na włóczęgę, ech na włóczęgę

”You’ll come a-Waltzing Matilda, with me”

Kto zechce ze mną wyruszyć już dziś?

”Who’s that jolly jumbuck you’ve got in your tucker bag?”,

Duch wciąż tu spoczywa, a w stawie czasem słychać głos

”You’ll come a-Waltzing Matilda, with me”.

„Kto zechce ze mną wyruszyć już dziś?”

Up got the swaggy and jumped into the billabong,
”You’ll never catch me alive,” said he,
And his ghost may be heard as you passed by that billabong,
”Who’ll come a-Waltzing Matilda, with me?”
Waltzing Matilda, Waltzing Matilda
Who’ll come a-Waltzing Matilda, with me
And his ghost may be heard as you passed by that billabong,
”Who’ll come a-Waltzing Matilda, with me?”

w tłumaczeniu Eli Gepfert
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Piosenka ma tekst (3)
Leszek Żuliński 							

Lektura do nucenia
Pisanie tekstów do piosenek nazywamy lekceważąco tekściarstwem. Autora
uprawiającego ten proceder nazywamy
tekściarzem. Od dawna pytamy: jaka jest
różnica między tekściarstwem a poezją
i między tekściarzem a poetą? Moim
zdaniem tylko „utylitarna”; piosenka i
wiersz istnieją „w różny sposób”.
Ale jak wiesz, Drogi Czytelniku, wiersz
można śpiewać, a tekst piosenki – jak widzisz – można czytać. To dlatego, że granica
jest nieostra, a tzw. tekściarstwo do poezji
ma się tak jak bliskie kuzynostwo wobec siebie. Przekonanie o wyższości poezji nie powinno być uogólniane. Owszem, wiele wierszy to teksty lepsze niż te w piosenkach, ale
łatwo wskazać liczne przypadki odwrotne...
Nie kruszmy jednak o to kopii. Zwłaszcza w
przypadku Ryszarda Ulickiego, który zanim
zaczął wydawać swoje tomiki wierszy, był
już znanym autorem estradowym, a zanim
zdecydował się na druk wyboru tekstów piosenkowych, miał już za sobą tomiki wierszy.
Ulicki to tekściarz i poeta. Chciałbym, aby
po przeczytaniu tego tomu zgodzili się Państwo ze mną, że trudno tu rozgraniczyć owe
„dwa w jednym” – walor poetycki, a nawet
czysto liryczny tych tekstów jest oczywisty
i wzruszający.
Nie ma chyba nikogo, kto by nie umiał
zanucić przynajmniej jednej piosenki z tego
tomu. Mnie podczas „nuconej lektury” przewinął się przed oczyma mój wiek – lata stare
i nowe. Kompozytorzy, którzy pisali muzykę
do tekstów Ulickiego to także dziś już historia polskiej estrady. Są tu i teksty, które na
muzykę dopiero czekają. Niechaj się doczekają jak najszybciej, trzymam za to kciuki.
Ulicki nie przyjął do wiadomości, że renesans się już skończył. Sam jest poetą, prozaikiem, humorystą, rzeźbiarzem, radiowcem,
dziennikarzem, politykiem i... kompozyto-

rem. W każdej z tych dziedzin uprawia liczne
podgatunki. Rozsadza go wigor twórczy i pomysłowość, a języki sztuki, jakimi się posługuje tworzą wokół niego istną Wieżę Babel
znaków, brzmień i sensów. W tej wielości jest
jednak doskonała jedność, co możesz, Czytelniku (nadal Drogi), stwierdzić już teraz,
podczas lektury tej książki.
Ileż tonów kryją te utwory! To tekściarstwo czułe, mądre i poruszające; artykułowane z jakiejś bardzo szczerej, autentycznej
i chyba głęboko przeżywanej prawdy o życiu i
świecie, jaka „odłożyła się” w Autorze. Te piosenki (teksty?, wiersze?), mające swój „punkt
wyjścia” w realistycznej obserwacji i racjonalnej refleksji życiowej umieją równocześnie być liryczne, nostalgiczne, melancholijne
(bez taniego sentymentalizmu), obrazowe...
Pejzaż małych zapomnianych miasteczek z
malowniczymi uliczkami i targowiskami,
klimaty polskiej prowincji kulturowej i społecznej, swoiście, subtelnie „sprzedawany”
tu patriotyzm, spleen wieku męskiego, bagaże życia, jesienność przemijania... ach, ile
wzruszeń, ile mądrości – prostych, ludzkich,
zwykłych i trafiających w sam środek naszego doświadczenia i odczuwania.
Niektóre teksty mają swoje smaczki polityczne (np. Piosenka narciarza), ich aluzyjność – nie nachalna, niebolesna – jest zapisem czasu, w jakim żyjemy, inne wznoszą się
jeszcze wyżej, np. w tekście Rewolucje kochają... poprzez sarkazm polityczny prześwieca
przesłanie historiozoficzne, jeszcze inne (np.
Codziennie toną Titaniki) to osobliwa refleksja
egzystencjalna, etyczna, aksjologiczna. Tak,
to są piosenki ważnych przesłań, piosenki
ważkich „nauk”.
A jakie lekkie!
I miłość. Miłość opisywana w nich z wielkim ciepłem, delikatnością, subtelnością. I
hedonizm – ta wielka radość życia, ta ma-

nifestacja epikurejskiej elan vital, ta cudowna bachiczność postawy (od Bacha lub od
Bachusa – jak Państwo wolicie)... Parabole,
elipsy – mówienie zgrabną metaforą; poprzez drobiazg o rzeczach i uczuciach wielkich, poprzez słowa poważne – o rzeczach i
uczuciach tkliwych.
Ulicki jest także wspaniałym piewcą „tematu cygańskiego” (zasłużył sobie nawet na
tytuł (h )-55u5u5u10(s)-9(2(ya)3(u9(y)-)-26(i8łW8ł4 423.15
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OBRAZKI
Adam Urbanik

Sikorowski na strychu
Znalazłem na strychu gitarę… tak zaczyna się „Naftalinowy świat”, piosenka w wykonaniu Andrzeja Sikorowskiego i Grupy pod Budą. Andrzej Sikorowski jest autorem słów, Jan Hnatowicz
skomponował muzykę. Nie pamiętam
dokładnej daty, była to druga połowa
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku,
kiedy Krzysztof Haich, redaktor i reżyser telewizyjny (wtedy była tylko jedna
Telewizja), złożył mnie, telewizyjnemu
scenografowi, propozycję nie do odrzucenia: robimy teledysk do „Naftalinowego świata”! Na strychu!
Wiedziałem od razu: to może być tylko
jeden strych. zaczarowany strych mojego
dzieciństwa.
Ogromny, zawsze ciemny i tajemniczy
strych w kamienicy przy ulicy Szewskiej.
Pojechaliśmy na wizję lokalną, Krzysztof
zachwycił się i mogłem przystąpić do działania. Scenografia już była gotowa, potrzebne były meble i rekwizyty. Część rzeczy
wziąłem z domu, pozostałe z przepastnych
magazynów telewizyjnych. Praca przy takiej scenografii daje możliwość wymyślania
dodatkowych smaczków. A to odtworzyłem
metronom Man Raya, a to ożywiłem terapeutę René Magritte’a, a szewcy byli jak z
Witkacego. Równocześnie z dekoracją przygotowywałem kostiumy:
mój ojciec w szkolnym mundurku
żołnierze jeszcze sprzed września
pan radca w czarnym tużurku
kabaretowy artysta
rodzina jakaś żydowska
W nagraniu brała udział grupa statystów,
stale współpracujących z Telewizją Kraków.
(Jeden z nich po tym nagraniu już na zawsze
został panem radcą). Z dobraniem przedwo-

jennych kostiumów nie miałem większych
problemów. I tu trafiły się smakowite kąski, jak choćby piękna skórzana pilotka (czy
dzisiejsza młodzież wie, co to jest pilotka?).
Kiedy okres przygotowawczy został zakończony mogliśmy przystąpić do nagrania.
Ekipa przy takim nagraniu liczy kilkanaście osób. Każdy musi jak najlepiej wykonać
swoją pracę, by mogło powstać wspólne
dzieło. Jedni mają więcej pracy przy przygotowaniu planu, inni w czasie realizacji. Zaczyna się od transportu dekoracji i sprzętu.
Wnoszenie po wąskich, wysokich schodach
było dość kłopotliwe. Nie będę ze szczegółami opisywał każdej czynności. Wspólnym
wysiłkiem została przygotowana dekoracja,
ustawione reflektory, przygotowana aparatura dźwiękowa i kamera. Statyści przebrani i ucharakteryzowani.
Przed nagraniem osobiście zająłem się
patynowaniem, w tym wypadku pokryciem
części dekoracji warstwą kurzu. Bardzo
ładny kurz robi się z kredy zmieszanej z
rozgniecionym węglem drzewnym. I przez
sitko sypie się gdzie trzeba. Jeszcze tylko
kilka pajęczyn i plan gotowy. Możemy zaczynać nagranie. Pierwsze ujęcie: metronom tyka, na strych wchodzi Andrzej Sikorowski i… znajduje gitarę. Ale najpierw
reżyser Krzysztof Haich musi krzyknąć:
akcja! a operator Andrzej Misaczek włączyć

kamerę. To na tej trójce przez najbliższe
kilka godzin spoczywa największy ciężar
nagrania. Wprawdzie Andrzej Sikorowski
nie musi cały czas naprawdę śpiewać, ale
udawanie śpiewu do playbacku przy jednoczesnym wykonywaniu zadań aktorskich
proponowanych przez reżysera wymaga
umiejętności i wysiłku. A czasem te zadania aktorskie bywają nawet niebezpieczne.
W scenie bójki Andrzej musiał wydostać się
ze środka grupy walczących ze sobą statystów, a przy każdym kolejnym dublu statyści byli coraz bardziej przekonujący. Ale
jakoś wszystko szczęśliwie się skończyło.
Nagrywając kawałek po kawałku, scena po
scenie zakończyliśmy pracę na planie. Po
wielu godzinach nagrania teraz musi nastąpić wiele godzin montażu, by w końcu
powstało 5 minut i 8 sekund teledysku. To
już praca w dwie osoby: montażysta Mieczysław Orman i reżyser Krzysztof Haich.
W końcu dzieło gotowe, ale by mogło zostać
wyemitowane na antenie telewizji, potrzebna jest kolaudacja. Proszę pamiętać, że były
to czasy, kiedy działał Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (czyli cenzura).
Teledysk owszem, spodobał się, Sikorowski
ładnie śpiewa, realizacyjnie bez zarzutu,
tylko… Dlaczego na końcu ludzie z płaczem wyciągają dłonie ku biało-czerwonej
fladze? Dlaczego smutny Sikorowski siedzi
pochylony i trzyma się za głowę? Odległa
tamta Polska. Znaczy się Polska Ludowa im
się nie podoba i tęsknią za II Rzeczpospolitą? Długo Krzysztof musiał tłumaczyć, co
artysta chciał przez co powiedzieć. W końcu
teledysk w niezmienionej postaci ukazał się
jednak na antenie. A ja do dzisiaj nie wiem,
o co wtedy chodziło Krzysztofowi, gdy pokazywał braci bliźniaków, którzy z wyżyn
drabiny drwiąco spoglądali na ludzi, którym zabrali biało-czerwoną flagę.
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Z PAMIĘCI

Stanisław Zajączkowski

Drogi Poprawo!
Dopiero co dowiedziałem się, że wydajesz zacne pismo pod tytułem „Piosenka”. Więc postanowiłem skreślić (jak
mawiał mój tata) kilka słów właśnie w
kwestii piosenki. A może nawet pieśni,
chociaż nie wiem jak te dwa pojęcia w opinii znawców mają się do siebie. Uświadomiłem sobie przy tym, że „piszę do ciebie
po latach milczenia”, ostatni raz robiłem
to chyba jakieś dwa lata temu…
Naturalnie wiesz z góry, że jako stary facet
będę w moim liście wspominał dawne lata.
Bo już taki jest porządek rzeczy, że większość
rozmów panów w naszym wieku zaczyna się
nieśmiertelnym zwrotem „a pamiętasz?”.
Zanim jednak zacznę mordować cię mobilizacją pamięci, chcę poczynić przed tobą,
jako redaktorem „Piosenki” właśnie, pewne
dramatyczne wyznanie. Otóż ja przestałem
lubić piosenki. Od dłuższego czasu denerwuje mnie cały ten zgiełk, jaki tworzy się i trwa
wokół tego monstrualnie wielkiego działu
kulturalnej działalności człowieka, jakim
stała się piosenka. Chwilami zaczyna mnie to
niepokoić, czuję się w jakimś stopniu osaczony. Bo gdziekolwiek się znajdę, słyszę tony
– nie, nie muzyki, ale właśnie piosenki. Włączam radio - a tam prawie każda stacja działa
według recepty „mało słowa, dużo muzyki”.
A ta „muzyka” to oczywiście piosenki. Wchodzę do kawiarni – ryczy głośnik. W takim dobrym lokalu jak krakowska „Loża”, to nawet
w ubikacji „lecą” piosenki, tyle że dość dyskretnie. U fryzjera – piosenki, w sklepie małym i dużym – piosenki. Na ulicy stare BMW
z łysym w środku - i piosenki (tu przeważnie
łupu dubu). W tramwaju stoisz – obok człowiek ze słuchawkami na uszach i piosenka. I
tak dalej. Dodaj do tego kilkadziesiąt radiowych kanałów muzycznych i telewizyjnych,
dziesiątki festiwali, plebiscytów, list przebojów, koncertów, recitali, klubów i bóg wie cze-

go jeszcze… Piosenką „robi się” dziś politykę,
reklamę, religię, wszelką propagandę. Głosi
się miłość i nienawiść, nadzieję i upadek.
Musisz przyznać, że mniej odpornego faceta
może to frustrować. Ten facet to ja.
Dolicz teraz do tego wszystkiego, drogi
przyjacielu, 45 lat pracy w telewizji, gdzie
jako tzw. etatowy reżyser, obok teatru, widowiska, reportażu, meczu, skoków narciarskich, koncertu, lekcji matematyki, transmisji Przylotu Pana Prezydenta itd. – przynajmniej kilka razy w miesiącu musiałem wykonać program piosenką, kilkoma piosenkami,
bądź o piosence! Czasem była to piosenka o
miłości, ale czasem o Pierwszym Maja… Największą męką tej pracy było wymyślenie tak
zwanej „ryby”, czyli jakiegoś pomysłu generalnego. Na przykład, że wykonawca siedzi
w wannie albo jedzie autobusem, a jedną
piosenkę śpiewa w nocy, choć drugą – o poranku. Nie zdziwi cię, jeśli powiem, że często
powtarzałem słowa Wojtka Młynarskiego: ja
to kręcę w jednej ręce, te piosenki o piosence!
Mam nadzieję, że jako człek dorosły (choć
nie tak dorosły jak ja) wybaczysz mi, że się
zachowuję jak Bas z piosenki „Skaldów”, który poczuł raz frustrację i ból. I postarasz się
zrozumieć moje nastroje, choć przy twoim
uwielbieniu dla muzyki i piosenki w szczególności może to być trudne. Na wszelki
wypadek przyznam więc, że choć za chwile
jadę do Opery, więc wsiądę do samochodu i
włączę radio (potem silnik), i oczywiście po
drodze będę słuchał…piosenek! Całe szczęście, że moje radio nastawione bywa głównie
na fale Jazz Radia, RMF Classic lub zgoła
na państwową Dwójkę. Te stacje mają, jak
się wydaje, nieco łagodniejszy repertuar i
słyszę tam dość często melodie, które bardzo dawno temu z trudem „wyłapywałem”
za pomocą radyjka „Pionier” (tego samego,
które memu Ojcu służyło do słuchania Radia

Wolna Europa, bądź Bum Bum Bum Tu Mówi
Londyn). Mnie służyło ono też do łapania
Głosu Ameryki, gdzie Willis Conover swoim
basem zapowiadał Godzinę Jazzu. I dodawał słowa budzące z niewiadomego powodu
jakby poczucie pewnej wolności: ten program
przychodzi do Ciebie ze Stanów Zjednoczonych
Ameryki…
Każdy program Conovera rozpoczynał jako
sygnał pewien znany kawałek jazzowy, grany
przez orkiestrę Duke Ellingtona. Tytułu nie
pamiętam, ale kawałem do tej pory umiem
zanucić prawie w całości. Ta audycja zawierała głównie utwory jazzowe, ale przecież od
czasu do czasu pojawiały się w niej wspaniałe
piosenki w wykonaniu Elli Fitzgerald, Louisa
Armstronga, Franka Sinatry, Binga Crosby’ego
i innych. One wydawały mi się wówczas (a
częściowo i teraz) najlepsze i najpiękniejsze.
Może właśnie dlatego, że tak wiele trudu wymagało znalezienie ich w radiu? Ale może dlatego, że te piosenki błyskawicznie „wpadały
w ucho”? Wystarczyło posłuchać dwa razy – i
już umiałeś zanucić melodię. A było to bardzo
ważne, bo na drugi dzień po audycji Conovera
w szkole odbywała się „sesja przypomnieniowa”, to jest zebranie naszego „zespołu muzycznego”, który nosił nazwę STAWIDABO,
od pierwszych naszych imion (Staszek, Witek,
Darek i Bolek). Kłopot polegał na tym, że żaden z nas ani nie posiadał ani nie grał na żadnym instrumencie muzycznym. Ale wszyscy
„graliśmy” na perkusji, czyli ławce, na której
wybijaliśmy rytm czym się dało. Wszyscy
też „dawaliśmy wokal”, co wobec mniej lub
bardziej zaawansowanej mutacji wychodziło
raczej żałośnie. Ale usprawiedliwia nas fakt,
że zespół publicznie prezentował się tylko w
pustej klasie, w obecności kilku kolegów, którzy również cicho porykiwali…
Muszę ci powiedzieć, ze takich „zespołów”
jak nasz było więcej. Rodziły się z miłości do
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piosenki, a także w cichym proteście wobec
obowiązujących utworów typu „Miliony rąk”
bądź „Piosenka o pierwszym maja, święcie
ludowych mas”… Ciekawostką było również
i to, że do zasłyszanych melodii namiętnie
pisaliśmy teksty. Na przykład do „Serenady
w Dolinie Słońca” początek nasz brzmiał:
W dal ciągnie sanki koń siwy…Oczywiście nie
było to żadne tłumaczenie z angielskiego, bo
ten język był nam obcy (klasa była niemieckojęzyczna), tylko nasza oryginalna twórczość, w której nadzwyczaj eksponowały
się zwroty „w dal” i „wkrąg”, zupełnie jak a
amerykańskich piosenkach „bejbi” albo „siugar”…
Z czasem sytuacja zmieniała się, zaczęły
się pojawiać rodzime przeboje, bądź po cichu
w radio przemycano piosenki przedwojenne.
Z pobudek patriotycznych lub z podziwu dla
wykonawcy (dziewczyny dla facetów, faceci
dla dziewczyn) pogwizdywało się więc czasem rodzime szlagiery typu „Cicha woda”
lub „Karuzela”. Wszelkie rekordy podziwu
i popularności pobiła jednak audycja nadawana przez Lucjana Kydryńskiego z Radia
Kraków – „Rewia Piosenek”! To było źródło
naszej edukacji i informacji piosenkarskiej
przez wiele, wiele lat. Ciągle jednak dobra
piosenka była towarem reglamentowanym.
Może również powodu charakterystycznego krajach wpływów radzieckich poziomu
techniki? Jedynym cywilnym (i to mało dostępnym) urządzeniem był w owych czasach
patefon „Bambino”. A płyty były właściwie
niedostępne, wyłącznie „spod lady ”i „po
znajomości”. Magnetofon pozostawał w sferze bajki o żelaznym wilku.
Ta marność techniczna dotyczyła nie tylko naszego życia prywatnego. Tak było również zawodzie robienia programów muzycznych. W tamtych czasach było to naprawdę
trudne. Ale opiszę ci to może za jakiś czas.
Teraz – kończąc mój list – chcę tylko przypomnieć, co zresztą wiesz lepiej niż ja: otóż
dobra piosenka nie była kiedyś towarem pospolitym i masowym. Ale być może właśnie
z tego powodu jeszcze dziś potrafię zanucić
kilkanaście wspaniałych przebojów, które
usłyszałem dawno temu. A dzisiejszych,
które słyszę wszędzie - wcale. Co więcej, gdy
słyszę Armstronga, to nadal wiem, że „świat
jest wspaniały”. Choć śpiewa on to po angielsku, a ja do tej pory tego cudacznego języka
się nie nauczyłem…
Pozdrawiam świątecznie
Zając
PS. Zastanawiam się, czy kolędy są też piosenkami? Bo jeśli tak, to mam sporą szansę nadrobić
wszystkie zaległości w śpiewaniu!
Zając

