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nasza okładka:

LEKCJA WSPÓLNOTY
Dwaj poważni obywatele Stołeczno Królewskiego Miasta Krakowa,
dyrektorzy równie jak oni poważnych miejskich placówek kulturalnych wypowiedzieli wojnę bierności współobywateli i poderwali tysiące swych ziomków do niewielkiego, zdać by się mogło, ale jednak
– czynu. Wywołali na najpiękniejszym polskim placu, Rynku Głównym Krakowa, cykliczne zgromadzenia publiczne, których celem nie
jest ani manifestacja jakiegokolwiek poparcia, ani ryk zbiorowego
oburzenia wobec czegokolwiek. Na stworzonych w Krakowie spotkaniach tłumy stają po to tylko, by wspólnie śpiewać. Jak to się stało, do
czego doprowadziło – opowiadamy w numerze. Na pierwszą stronę
dając oblicza kochanych „winowajców”: to Waldemar Domański (w
krakusce) i Kazimierz Madej (w maciejówce).


fot. Wacław Klag
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Od redaktorów:
O tym co to kapitalizm – wiemy już
od dawna. Ale co to kapitalizm w kryzysie
– dowiadujemy się dopiero w tym roku.
W kapitalizmie decyduje kapitał, w kryzysie – bieda i strach. Dlatego też, z wielkimi
przeprosinami wobec wszystkich, których
zawiedliśmy – przedstawiamy pierwszy
(i najprawdopodobniej jedyny) numer
„Piosenki” Anno Domini 2008.
Do naszego kwartalnika (uparcie go tak
będziemy traktować) napływa mnóstwo
tekstów i jeszcze więcej pomysłów, nie
licząc spontanicznych deklaracji zainteresowania. Redakcję pobudza to do aktywności, ale nie ma wpływu na niezbędne
dla edytorskiego finału realia. Papier, druk,
transporty etc. – kosztują. Zwłaszcza gdy
bieda, bo wtedy najtrudniej liczyć na czyjąś
bezinteresowną pomoc, na sponsora etc.
Ale nie mogliśmy przecież przegapić
naszego Dziewięćdziesięciolecia. Obchody narodowego święta Polaków, szykowane na 11 listopada 2008 dały bowiem
i naszemu środowisku – środowisku ludzi,
którzy nie tylko lubią śpiewać i słuchać,
ale też upatrują w piosence wartości tak
artystycznych, jak i społecznych, zwłaszcza wychowawczych – silny impuls. Bardzo wiele osób zdało sobie sprawę, bądź
przypomniało o tym, że piosenka była,
jest i pewnie zawsze będzie (póki będzie)
także świadectwem narodowych tradycji,

znakiem tożsamości. Nie tylko plemiennej, nie tylko narodowej. Czasem lokalnej, czasem cechowej. Zawsze jednak
piosenka umie skleić ludzi na co dzień
sobie obojętnych - w coś, co nazywamy
społecznością. Piosenka jest spotkaniem.
W takim zwłaszcza momencie przypomina się niezapomniane zdanie niezapomnianej pamięci Aleksandra Bardiniego,
który mawiał, że „w cywilizacji ludzi mijających się obojętnie – każde spotkanie jest
wydarzeniem”.
Piosenka jest spotkaniem W numerze,
do którego lektury zachęcamy – przeczytacie o tym dużo. Przeczytacie o piosence
– prawdzie czasu minionego. O piosence – która bywa oznaką dumy, ale i bólu.
O piosence – wyznaniu miłości do rodzinnego gniazda…
Do specjalnego, poczwórnie numerowanego numeru „Piosenki” teksty napisali świetni autorzy. Zaszczycili nas swymi
myślami o zjawisku profesorowie i prezydenci, parlamentarzyści i oficerowie, piosenkarze i poeci piosenki… Kilka tekstów
dotyka tematu w tej jubileuszowej chwili bodaj najważniejszego. Na przykład
o hymnach polskich napisali, lub wokół
hymnów krążyli senator Piotr Boroń,
dyrektor Waldemar Domański i redaktor
(autor świetnej, choć wciąż jeszcze niewydanej książki o muzycznych tradycjach
Karpat) Bartłomiej Sala. Praktykujące
z sukcesem piosenkarki młodego pokolenia Dorota Osińska czy Margita Ślizowska

popatrzyły na to co robią z własnego doświadczenia sceny i estrady, profesor Jacek
Majchrowski czy doktor Paweł Tański –
z perspektywy własnej erudycji.
Układ „Piosenki” jest jej stałym czytelnikom znany: pierwsza część każdego
numeru – to prace omawiające gatunek
z szerszej, nieco teoretycznej, czasem nieco publicystycznej perspektywy. W części
drugiej – mieścimy korespondencje z kraju
i świata. Tym razem na trzy wątki drugiej
części numeru zwracamy szczególną uwagę. To debiut na naszych łamach profesora Adama Zielińskiego, w „pocztówkach
z Wiednia” opisującego życie muzyczne
swego (od półwiecza) miasta. Druga sensacja – to blok tekstów z Lublina. Któż
bowiem wie, że najpiękniejsza polska
posłanka doktor Joanna Mucha pisze też
i śpiewa ładne piosenki? Że wiceprezydent
Lublina Włodzimierz Wysocki, świadom
skojarzeń swego nazwiska – stara się dorównać niezapomnianemu imiennikowi
Wołodii . I że pod lubelska Bramą przez
lata przejmujące prawdy o świecie śpiewał
poeta ulicy, Krzysztof Nowak… Poświęciliśmy też wiele miejsca inicjatywie nad
wyraz cennej, mianowicie „warsztatom
artystycznym” w Pęzinie. W nich bowiem
widzimy przyszłość polskiej piosenki. Nie
w Mandarynie.
Zresztą po co to opisywać? Przeczytajcie sami. Zapraszamy do lektury!
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PIEŚŃ
- zwierciadło dziejów
Piotr Boroń

U

kład chronologiczny niektórych śpiewników pozwala na
dość reprezentatywne odzwierciedlenie w nich naszych dziejów. Zachęcony tym spostrzeżeniem wielokrotnie próbowałem w
śpiewnikach, które przygotowywałem do druku czy to poprzez same
utwory, czy też poprzez didaskalia
sprawić, aby śpiewnik był równocześnie wykładem historycznym.
Nie było to trudne, bo pieśń towarzyszyła polskim dziejom zawsze
i prawie wszystkie ważniejsze wydarzenia mają swoją ilustrację poetycko-muzyczną. Pieśń była towarzyszką żołnierskich marszów
(np. „Idzie żołnierz borem, lasem…), postojów (np. „Tam nasza
artyleria w Objezierskiej stoi…”)
i pojawiała się w samym ogniu
walki (np. „Bogurodzica”), by potem świętować triumfy lub dzielić
tułaczy los pokonanych i prześladowanych. Pełniła funkcję edukacyjną i propagandową (np. „Marsz
Mierosławskiego” – czysty manifest). Pisana była na zamówienie
przez najwybitniejszych poetów
(np. „Święta miłości kochanej ojczyzny” Ignacego Krasickiego) i
układana była przy ognisku kolektywnie i bezpretensjonalnie. Do
dziś trudno uzgodnić autorstwo

niektórych tak właśnie powstałych
(np. „Pierwszej Brygady”). Towarzyszyła wiernie na emigracjach
i wspominała Ojczyznę. Niektórych chłostała biczem satyry, gdy
trudno było znaleźć skuteczniejsze formy zwalczania przeciwnika
(np. „Jedzie Drewicz, jedzie” lub
„Brygadzista Albin”). Niektórzy
zarzucali jej, że jest zbyt romantyczna, że np. „poszli nasi w bój
bez broni”, ale była po prostu taka
jak nasze losy… Niektóre pieśni
patriotyczne już z założenia autora są przeglądem historycznym
naszych dziejów (np. „Żeby Polska była Polską” Jana Pietrzaka).
Ma historia swoją pieśń, ale
– jakże by inaczej – mają pieśni
swoją historię, bo utwory „zrodzone” w jakimś kontekście historycznym żyły w zmieniających
się warunkach i z potrzeby czasu
dorabiano nowe zwrotki lub zmieniano oryginalne. Dla autorów
śpiewników to nie lada problem,
bo często pojawia się dylemat, czy
należy sięgać do tekstów pierwotnych wobec rozpowszechnionej
wersji, która jest „entą” mutacją,
ale uprawomocnioną poprzez zasiedzenie w zbiorowej pamięci.
Czy odkrywać, czy narzucać, czy
poddać się sile tradycji i uszano-

wać współczesną wersję milionów wykonawców. Podobnie ma
się kwestia melodii. Co charakterystyczne dotyczy to głównie
utworów najbardziej popularnych
(jak np. „Marsz Polonia”).

„POBŁOGOSŁAW
PANIE”

Powszechnie znana i wykonywana z największym nabożeństwem pieśń „Boże coś Polskę”
ma chyba jedną z najbardziej pogmatwanych historii – taką jak nasze dzieje, których jest pochodną.
Zaliczana jest do najzaszczytniejszego zasobu hymnów polskich
i jest najczęściej wykonywaną pieśnią patriotyczną w kościołach.
Śpiewana jest zawsze w postawie
stojącej. Na jej przykładzie można
znakomicie prześledzić, jakie były najpoważniejsze zmiany opcji
i uniesień patriotycznych Polaków.
Pierwszą rzeczą, która rzuca się w
oczy każdemu, kto choćby trochę
pamięta stan wojenny jest kwestia
„ojczyznę wolną pobłogosław Panie” lub „ojczyznę wolną racz nam
wrócić Panie”(początkowo „Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie”). Rzeczywiście, zakończenie
hymnu było zawsze probierzem
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nastrojów patriotycznych. W czasach, gdy dominowało uczucie posiadanej niepodległości śpiewano
„pobłogosław”, ale brakowi suwerenności tłum dawał natychmiast
wyraz w zamianie tekst u na „racz
nam wrócić”. Wersja „racz nam
wrócić” zaistniała po raz pierwszy
jeszcze przed rokiem 1820. Tłumnie stało się to po raz pierwszy 29
XI 1860 roku podczas manifestacji
patriotycznej na Lesznie w Warszawie, gdy Karol Nowakowski
zaintonował „Boże coś Polskę”
i przez całe powstanie styczniowe
aż do 1918 roku tak ją śpiewano.
W okresie międzywojennym śpiewano „pobłogosław Panie”, a znów
od 1939 roku po obalenie władzy
gen. Jaruzelskiego obowiązywała
wersja „ojczyznę wolną racz nam
wrócić Panie.”
Historia tej patetycznej pieśni
jest jednak o wiele ciekawsza,
bo należy sięgnąć do 1815 roku,
gdy na kongresie wiedeńskim pogromcy Napoleona uzgodnili powstanie Królestwa Polskiego, które
miało pozostawać w unii personalnej z Rosją czyli każdorazowym
jego królem miał być car rosyjski. Pierwszym został Aleksander
z dynastii Romanowów, ten który
zdobył Paryż. Warto dodać, że w
okresie wojen napoleońskich Polacy byli – jak zwykle – skłóceni,
kogo należy popierać. Poniatowski trwał wierny Napoleonowi
zarówno wkraczając do Moskwy
jak i osłaniając odwrót Francuzów w 1813 roku pod Lipskiem,
co przypłacił życiem. Tadeusz
Kościuszko, mimo zachęt Napoleona, odmówił z nim współpracy, a
książę Adam Jerzy Czartoryski stanął nawet na czele dyplomacji carskiej i to głównie jego zabiegom
zawdzięczamy utworzenie Królestwa Polskiego jako kompromisowego bytu państwowego Polaków.
Czy satysfakcjonowało współczesnych? Na pewno miało zajadłych
przeciwników od początku, a w
kilka lat po jego założeniu wykryto

już kilka spisków,
mających na celu
Śpiewnik narodowy
wyzwolenie spod
z nutami,
carskiego panowydany
wania. Z początku
w Mikołowie przez
było jednak więSpółkę wydawniczą
cej jego zwolenKarola Miarki. Czas
ników, widzących
jego powstania
szacujemy na
w kompromisie z
początek XX
Aleksandrem szanwieku. Jeden ze
sę na zabezpieczestarszych śpiewników
nie podstawowych
zgromadzonych
warunków rozwoju dla naszego Na- w Bibliotece. Warty polecenia z uwagi na
rodu oraz innych czas powstania i różnorodność zawartych
m i e s z k a ń c ó w w nim utworów.
R zeczpospolitej Na przeszło 78 stronach czytelnik może
przedrozbiorowej. odnaleźć zarówno pieśni o tematyce
patriotycznej, historycznej, wojskowej,
Niektórzy z nich
obyczajowej, jak i religijnej.
aż do powstania
styczniowego wie*Publikacja znajduje się w zbiorach
Biblioteki Polskiej Piosenki.
rzyli w przyłączenie do Królestwa
Polskiego prastarych ziem Wiel- skiego w pierwszą rocznicę jego
powstania wojsku polskiemu do
kiego Księstwa Litewskiego.
śpiewu przez Wodza Naczelnego
podany”. Nota bene autor otrzy„ANIOŁ POKOJU”
mał od wspomnianego wodza
Właśnie z tych kręgów wyszło z wdzięczności pierścień z brynajwiększe poparcie dla Aleksan- lantem i nie dziwota, bo wreszcie
dra I jako naszego króla, któremu można było zwalczać „Mazurka
podlegała między innymi admi- Dąbrowskiego” konkurencyjnym
nistracja i wojsko. Postanowiono, utworem. Wodzem naczelnym
że Królestwo Polskie winno mieć był wówczas w Królestwie Polswój hymn, który by nie ustępował skim wielki książę Konstanty, niew swej powadze najpiękniejszym udany braciszek cara, dla którego
hymnom europejskim, umacniał nominacja wodzowska było eleautorytet władzy poprzez podkre- gancką formą zesłania, by nic nie
ślenie jej boskiego legitymizmu popsuł na petersburskim dworze.
i budował więzi uczuciowe pod- Konstanty potraktował swą funkdanych z dynastią. To była cecha cję z największą pasją, bawił się
wielu wcześniejszych i później- w musztry, parady i manewry,
szych hymnów państwowych, wymęczając nad miarę naszych
w których na czoło wysuwano żołnierzy i upokarzając oficerów,
więzi z domem panujących (np. którzy wobec zniewagi wybierali
angielskie „God save the King”, honorowe samobójstwo zamiast
austriackie „bo z Habsburgów do- zamachu na wodza. Ten okrutnik,
mem złączon jest na wieki Austrii bawiąc się ludźmi jak ołowianylos”, rosyjskie „Boże, cara chro- mi żołnierzykami wyćwiczył ich
ni…”). W roku 1816 na propagan- jednak na bodaj najlepszą armię
dowe zamówienie Alojzy Feliński ówczesnej Europy, co miało się
napisał pieśń, której długi tytuł w końcu odwrócić przeciw Ro(jak to było wówczas w zwyczaju) brzmiał: „Hymn Królestwa Pol-

6
sjanom, bo w dobie powstania
listopadowego Polacy zdolni byli wielokrotnie pokonać Rosjan
w bitwach i potyczkach. U zarania
tegoż powstania wielki książę Konstanty musiał salwować się ucieczką w przebraniu kobiecym przed
nienawidzącymi go podwładnymi,
ale to już inna historia…
Autorem pięknej i patetycznej melodii „Hymnu Królestwa
Polskiego…” był Jan Nepomucen
Kaszewski (podporucznik 4. Pułku Piechoty Królestwa Polskiego),
a hymn opublikowano po raz
pierwszy w „Gazecie Warszawskiej” 20 VII 1816 roku. Jego charakterystyczne słowa brzmiały:
Ty, coś na koniec nowymi ją cudy

owe „dwa braterskie ludy” to słowiańscy Rosjanie i Polacy, a „Anioł
Pokoju” to car Aleksander I – władca Królestwa Polskiego, którego (jak
w rosyjskim hymnie) Bóg miał zachować.
W roku 1817 Antoni Górecki
– żołnierz księcia Józefa Poniatowskiego – wystąpił z polityczną
polemiką w stosunku do Hymnu
Felińskiego i opublikował w „Pamiętniku Warszawskim” wiersz
pt. „Hymn do Boga o zachowaniu
wolności przez Antoniego Góreckiego napisany i Krakowskiemu
Towarzystwu Naukowemu ofiarowany”, w którym charakterystyczna strofa brzmiała:
Niech innym góry swe złoto oddadzą

Wskrzesił i sławne z klęsk wzajemnych

Niechaj ich miecza żelazna potęga



Dzierżąc okuty świat pod swoją władzą

w boju

Połączył z sobą dwa braterskie ludy

Od wiecznych lodów do ogniów dosięga.

Pod jedno berło Anioła Pokoju

My niesiem prośby przed Twoje ołtarze

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie

Zostaw nas Panie przy wolności darze.

Naszego Króla, zachowaj nam Panie!

W atmosferze przed powstaniem styczniowym hymn FelińI spraw niech odtąd szczęśliwą zostanie,
skiego z przeróbkami stał się barNiech zjednoczone dwa narody kwitną
dzo popularny jako utwór antycarI błogosławią jego panowanie
ski. Miał też swoje odpowiedniki
Przed Twe ołtarze...,
jako pieśń kościelna. Związki z
kościołem zaowocowały również
Piosenki leguna
przyjęciem nowej
tułacza
melodii dla hymnu
w opracowaniu
z pieśni kościelnej
Bogusława Szula
„Serdeczna Matto zbiór pieśni i
ko, opiekunko lupiosenek, które
dzi…”, która miała
towarzyszyły
tę samą stopę rytlegionistom
miczną.
Drążąc
podczas walk
głębiej
historię
i wojennych
pieśni, stwierdzatułaczek. Śpiewnik
my, że melodia
powstawał w
„Serdeczna Matlatach dwudziestych minionego wieku
ko” wzięta zostai w tym czasie najprawdopodobniej
ła z francuskiej
został wydany. Zawiera ponad dwieście
opery „Le secret”,
utworów, do których obok tekstu
a dokładnie z arii
redaktor dołączył ich linie melodyczne
„Qu’on soit jalo*Publikacja znajduje się w zbiorach
use”.
Biblioteki Polskiej Piosenki.
Rozpowszechniona „Boże coś
Wróć naszej Polsce świetność starożytną

Polskę” w wersji antycarskiej
z początkiem XX wieku, stała się
dosłownie przebojem opozycji
w okresie powstania 1905-6 roku
i jako taka została zakazana. Tak
to wiernopoddańczy hymn prorosyjski znalazł się na indeksie
pieśni zakazanych po przeróbkach, będących znakiem czasów.
Doczekał się także kilku przeróbek, które miały sprowadzić na
drogę prawdy i dobra Rosjan (np.
sławne: „Boże coś Rosję przez
tak liczne wieki trzymał w ciemnościach na hańbę ludzkości, coś
jej odmawiał dotąd Twej opieki, robiąc narzędziem tyraństwa
i złości. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie; lud nasz nieszczęsny racz oświecić Panie!””).
Odzyskanie
niepodległości
w 1918 roku postawiło Polaków
przed wyborem hymnu państwowego. Największe szanse miały
„Warszawianka 1831” K. Delavigne, „Rota” Konopnickiej, „Boże
coś Polskę” i „Mazurek Dąbrowskiego. Zanim w 1927 roku minister edukacji ustanowił „Mazurek
Dąbrowskiego” oficjalnym hymnem, pieśń „Boże coś Polskę”
funkcjonowała na równi z kilkoma
jako hymn państwowy, a w kościołach mogła z nią konkurować
tylko „Rota”.

WSPÓŁCZEŚNIE…
Kolejne transformacje dziejowe
wypisane zostały na dziejach tej
ważnej, ale jednej z wielu pieśni.
Była urzędową i opozycyjną…
Dzisiaj jest patriotyczną i kościelną.
Na koniec przedstawiam tekst,
będący kompilacją różnych strof i
najpełniejszą wersją hymnu „Boże
coś Polskę”, zastrzegając, że jest to
wersja nie jedyna, ale z największym prawdopodobieństwem może być kiedyś zaśpiewana na uroczystej manifestacji, jeżeli oczywiście sięgnie dwunastu zwrotek…
n
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1.
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały!
Ref.: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

2.
Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
Ref.

3.
Wróć naszej Polsce świetność starożytną,
Użyźniaj pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, wolność na wieki w niej kwitną.
Poprzestań kary, Boże zagniewany.
Ref.

4.
Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy,
Zniwecz Twych wrogów zamiary szkodliwe,
Obudź nadzieje polskiej naszej duszy.
Ref.

5.
Boże Najświętszy przez Twe wielkie cudy
Oddalaj od nas klęski, mordy boju,
Połącz wolności węzłem Twoje ludy
Pod jedno berło Anioła pokoju.
Ref.

6.
Boże najświętszy, od którego woli
Istnienie świata całego zależy,
Wyrwij lud Polski z tyranów niewoli,
Wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży.
Ref.

7.
Boże Najświętszy, przez Chrystusa rany
Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi,
Wejrzyj na lud Twój niewolą znękany
Przyjmij ofiary synów polskiej ziemi.
Ref.
8.

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,
Za naszych braci poległych błagamy
Cierniem męczeństwa uwieńczyli skronie
A nam wolności otworzyli bramy.
Ref.
9.
Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi
I łez, krwi naszej popłynęły rzeki
Jakże to musi być okropnie z temi
Którym ojczyznę zabierasz na wieki.
Ref.
10.
Oddalaj od nas klęski , mordy, znoje,
Okaż się ojcem nad dziećmi Twoimi,
Którzy wyleli łez tysiące, zdroje
Za matkę Polskę, o nią Cię Prosimy.
Ref.
11.
Jedno Twe słowo, o wielki nasz Panie,
Zniszczyć i w prochy obrócić nas zdolne,
A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!
Ref.
12.
Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska, wolności narodów chorąży,
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży.
Ref.

PIOTR BOROŃ jest historykiem i politykiem, wieloletnim radnym Miasta Krakowa, senatorem RP minionej
kadencji, obecnie członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
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Historia dwóch hymnów
Waldemar Domański

H

ymn, pieśń strzelista, podniosła budząca szacunek
i wzruszenie, to specjalny utwór
muzyczny występujący w całym
cywilizowanym świecie. Początki
tej formy muzycznej w Europie
sięgają IX wieku naszej ery. Podobno Bogurodzica wzorowana
była na pieśni bojowej Franków
pochodzącej właśnie z tego okresu. Inna legenda głosi, że pierwsze
strofy tej świętej pieśni u schyłku X
wieku napisał sam św. Wojciech.
Jak zwykle w takich przypadkach
można jedynie przypuszczać lub
dawać wiarę np. muzykologom,
którzy z kolei twierdzą ze utwór
ten do złudzenia przypomina chorał gregoriański lub pieśń procesyjną Cum rex gloria. Większość
badaczy przychyla się jednak do
poglądu że powstanie Bogurodzicy to XIII w. Na pewno ta pieśń
była hymnem dynastii Jagiellonów i nie wykluczone że została
napisana specjalnie na koronację
Władysława Jagiełły a także zaśpiewana po polsku na podobnej
uroczystości dla Władysława Warneńczyka. Niektóre źródła podają
że była to początkowo miłosna
pieśń, śpiewana przez zachodnie
rycerstwo, która z czasem trafiła jako „pobożna” do kościołów.

Jan Długosz pisał w swoich kronikach, że była śpiewana przed bitwą pod Grunwaldem, odnotowano również wykonanie tej pieśni
w bitwie wiłkomirskiej w czasie
wyprawy warneńskiej w 1444 roku. Jan Łaski wpisał Bogurodzice
jako hymn państwowy do swojego
„Kodeksu”.
W czasie reformacji nastąpił
stopniowy spadek popularności
Bogurodzicy. Rozwój nowych
technik wojennych (husaria) spowodował, że pieśń ta podległa
krytyce i zapanował pogląd że jest
zbyt wolna i nie nadaje się do np.
szarży. Pokpiwa się z niej wtedy,
mówiąc że jedynie powolna piechota jest wstanie zaśpiewać ten
utwór dostosowując jego tempo
do marszu w jakim się przemieszcza po polu bitwy. Nastąpiło po
drodze również kilka zmian w tekście, wprowadzających zrazu do
podstawowej wersji (dwuzwrotkowej od XV wieku) dodatkowych
trzynaście, kończąc w następnym
wieku na dwudziestu dwóch
zwrotkach. Najstarszy znany zapis tekstu Bogurodzicy pochodzi
z 1408 roku, jako zapisany tekst
z nutami na tylnej wyklejce zbioru kazań łacińskich skopiowanych
przez wikarego w Kcyni (na Kuja-

wach) Macieja z Grochowa. Obecnie wyklejka ta przechowywana
jest w Bibliotece Jagiellońskiej.
Bogurodzica jest trudną archaiczną kompozycją która najczęściej wykonywana była w kościołach przez wyszkolony chłopięcy
chór i niekiedy przez żołnierzy
przed bitwą. Symbolikę Bogurodzicy wykorzystywali również
kompozytorzy w drugiej połowie
XX wieku. Pisząc utwór na 1000.
lecie chrztu Polski, Andrzej Panufnik na melodii tej oparł finał
Sinfonii sacra (1963). A Wojciech
Kilar napisał Bogurodzicę na chór
i orkiestrę. Podobnie w Symfonii Polskiej Krzysztofa Meyera,
skomponowanej pod wpływem
szoku stanu wojennego (1982),
także występuje cytat z Bogurodzicy. Warto odnotować również
„krakowski” ślad w postaci zaśpiewania tej pieśni 3 sierpnia 2008
roku pod Sukiennicami w trakcie
uroczystej przysięgi żołnierzy z
ostatniego poboru do niezawodowej armii. Było to jednak tylko
echo gromkiego śpiewania z 11
listopada 2005 roku pięciotysięcznej publiczności zgromadzonej na
Rynku Głównym w ramach tzw.
Lekcji Śpiewania. Do tej pory jest
to jedyne znane mi tak „masowe”
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wykonanie Bogurodzicy od czasu
bitwy pod Wiedniem i Parkanami.
Mazurek Dąbrowskiego to swoista klamra muzyczna, spinająca
czasy najodleglejsze ze współczesnymi. To współczesny hymn
Polski zatwierdzony przez sejm
w 1927 roku. I chociaż dzisiaj wydaje się nienaruszalny a jego pozycja wydaje się niezagrożona, to w
przeszłości nic nie wskazywało że
tak właśnie będzie. Cofnijmy się
do upalnego lipcowego wieczoru
1797 roku. W małej włoskiej miejscowości Reggio była właśnie okazja do bankietu na cześć Henryka
Dąbrowskiego. Miejscowe władze
żegnały generała i jego oficerów.
Na rozkaz Napoleona polskie oddziały na następny dzień miały
zmienić swoje zakwaterowanie.
Biesiadnicy wiedzieli już o planach Korsykanina, że na wypadek
wojny z Austrią powołana zostanie polska dywizja pod dowództwem Dąbrowskiego. Wino lało
się strumieniami. Siedząc sobie w
chłodnej Cafe dil Lutherani, gdzie
ucztowała starszyzna Legionów
i notable miejscy z małżonkami
(aczkolwiek niekoniecznie) grupa
oficerów wpatrywała się w postać
bazgrzącego coś gęsim piórem na
papierze Józefa Wybickiego. Ten
zaś po chwili wstał i czytając co
dopiero napisane słowa zaintonował pieśń od słów: „Jeszcze Polska”…
Melodia była powszechnie znaną ludową kompozycją rodem
z Podlasia. W połączeniu z tekstem natychmiast stała się przebojem tego wieczoru a podchwycona przez żołnierzy śpiewających
i tańczących z miejscowymi
dziewczynami modną ówcześnie karmaniolę - dotrwała na
ich ustach do samego rana. I tak
w atmosferze polsko włoskiej biesiady, ogni sztucznych i toastów,
narodził się nasz hymn narodowy,
znany wtedy jako Pieśń Legionów
polskich we Włoszech. Niektórzy

twierdzili, że muzykę napisał Kleofas Ogiński (bo ten rzeczywiście
napisał bardzo podobna kompozycję) ale ostatecznie uznano że
jest to jednak muzyka ludowa.
Po powstaniu listopadowym
Mazurek stał się międzynarodową pieśnią wolności ujarzmionych
i uciskanych .Słowa przetłumaczono na wiele języków świata. Przez
chwile stał się on hymnem wszechsłowian a za sprawą Samuela Tomasika przyjęta go jako hymn Republiki Jugosławii. Uniwersalność
treści sprawiła, że pokochali tę
pieśń zwykli, prości ludzie. Tekst
nie sławił ani króla ani cesarza, nie
wywyższał jednego narodu nad
drugim. Jednak nie wszyscy byli
nim zachwyceni. Jako popularny
utwór – budził we współczesnych
skrajne reakcje. Na przykład Tadeusz Kościuszko początkowo
był bardzo niechętny śpiewaniu
o swoim „koledze z wojska” Henryku Dąbrowskim. Niektóre oddziały Legionów szydziły z tekstu
Wybickiego śpiewając ...jeszcze
Polska nie umarła póki my żyjemy
…gorzałeczka, nie skwaśniała, bo
my ją pijemy… Nawiasem mówiąc
oburzony generał kazał gromadzić takie teksty w swoim prywatnym archiwum. Współcześnie
te sprawdzone „włoskie” wzory
z przeszłości stosuje powszechnie
znany redemptorysta z Torunia.
Za czasów Królestwa Polskiego
kłopot z „naszym” hymnem miał
również znany danser i kochaś car
Aleksander I, który musiał podczas ulubionych przez siebie parad
wojskowych wysłuchiwać zamiast
skomponowanej na jego cześć
Pieśni narodowej za pomyślność
króla znanej bardziej jako Boże
coś Polskę innej kompozycji o …
obcych, co przemocą wzięli.
I obecnie wokół hymnu również
gromadzą się (od czasu do czasu)
czarne chmury. Nasi niektórzy
współcześni politycy albo mylą
tekst, skutecznie mijają się z linią
melodyczną, albo pytani o trzecią

zwrotkę wpadają w zakłopotanie mrucząc coś o pytaniach tendencyjnych. Parę lat temu znana
polska artystka zaśpiewała naszej
reprezentacji w Korei na stadionie jakąś bardzo eksperymentalną
wersję „mazurka”, za co została na
miejscu wygwizdana przez polskich kibiców, a po powrocie zrugana przez krajowe media.
W 2007 roku ukazała się
w dzienniku ogólnopolskim „Życie” płyta CD „Artyści w hołdzie
Mazurkowi Dąbrowskiemu”, gdzie
w ramach programu społecznego
Trebunie Tutki, Urszula Dudziak,
Stanisław Sojka, Kazik Staszewski
i inni zaśpiewali swoje bardziej
lub mniej udane wersje hymnu narodowego.
Bogurodzica była pierwszym
i najdłużej obowiązującym hymnem narodowym. Mazurek Dąbrowskiego ma już ponad dwieście lat. To filary naszych symboli
narodowych ale trzeba również
pamiętać że na przestrzeni wieków pojawiło się wiele innych
kompozycji które mogły stać się
„TĄ” najważniejsza pieśnią polaków. Można zaobserwować
swoistą rywalizację między tymi
utworami. Warto wymienić choćby utwór „Święta miłości kochanej
Ojczyzny” (po upadku konfederacji barskiej uważana za hymn narodowy) , „Warszawianka” (miała być hymnem Polski w 1918),
„Rota” ( podobno Konopnicka nie
chciała dokonać zmian w tekście
i dla tego nie została „Rota” hymnem) , „Pierwsza brygada” (dyskutowano o połączeniu z Mazurkiem Dąbrowskiego ) a nawet…
„Żeby Polska była Polską”. Były te
i inne, mniej znaczące lub zgoła
grafomańskie próby tworzenia
z „potrzeby serca” pieśni o charakn
terze patriotycznym. 
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Z ziemi włoskiej... w Tatry
czyli od Mazurka Dąbrowskiego do sporu o Morskie Oko
Bartłomiej Grzegorz Sala

C

o może łączyć słoneczną Italię
ze śnieżnymi szczytami Tatr?
Na pozór nic. Może górski charakter obu krain, ale przecież Apeniny nie dorównują urokiem tatrzańskim turniom, ani też nie stanowią
głównej atrakcji „włoskiego buta”,
nie dla nich w każdym razie się
tam przyjeżdża. Obie krainy połączyło jednak symbolicznie... Morskie Oko. Już dawno temu Górale
Podhalańscy twierdzili, że najsłynniejszy z tatrzańskich stawów
głęboko pod ziemią łączy swoje
wody z morskimi (stąd przecież
nazwa). Bardziej konkretna wersja
legendy (rozpropagowanej głównie za sprawą Benedykta Chmielowskiego) wskazuje jednoznacznie na Adriatyk...
Ale prastare podanie nie wyczerpuje wzajemnych powiązań. Italię i
Morskie Oko połączyła bowiem...
Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Ale zacznijmy od początku...
Legiony Polskie we Włoszech
były przede wszystkim doświadczeniem żołnierzy-tułaczy, skazanych na poniewierkę z dala
od stron rodzinnych, łagodzonej
chyba tylko smakiem przygody w
nieznanych dotąd krajach. Tym,
którzy uwierzyli w hasła rewolucji
francuskiej – a było ich przecież

całkiem sporo – było oczywiście
łatwiej: współudział w agresji na
Półwysep Apeniński i jego państwa oraz grabieże potężnego
francuskiego sojusznika chętnie
dawali sobie wytłumaczyć walką z
„tyranią” (czy ich potomkowie nie
nabiorą się zresztą na propagandę bolszewicką i nie zaakceptują
ohydnych zbrodni w imię walki z
wszechobecnym „faszyzmem”?).
Bardziej błyskotliwi do fizycznych
trudów dołączyć musieli psychiczne katusze, biorąc udział w zniewalaniu Włochów przez zbrodniczą I Republikę francuską, widząc
grabieże republikańskich najeźdźców oraz odkrywając, że hasło
Wolność, Równość, Braterstwo
oznacza w rzeczywistości niewolę
narodów (Włochów, Szwajcarów,
Holendrów, Belgów...) i terror, jakiego Europa dotąd nie widziała
(a zobaczy znowu w XX stuleciu).
To doświadczenie dane było jednak nielicznym. Wszyscy cierpieli za to trudy marszów, walki,
niewygody, tęsknoty za odległym
domem, a z czasem doskwierać
zaczęło i bezczelne wiarołomstwo ówczesnego francuskiego
„wielkiego brata”. Mimo to dominującymi nastrojami wśród żołnierzy-tułaczy spod znaku generała

Jan Henryka Dąbrowskiego były
radość i nadzieja. Radość, że tu,
na obczyźnie, w półtora roku po
III rozbiorze tworzy się polskie
wojsko, wojsko toczące boje pod
sztandarem Orła Białego. Radość,
że wojsko to, chociaż z dala od
polskiej ziemi, może brać odwet
na austriackim zaborcy. Wreszcie
nadzieja. Nadzieja na to, że agresywna potęga francuska pogrąży
wspólnych wrogów. Nadzieja, że
teraz, gdy mapa Europy zmienia
się z miesiąca na miesiąc, ostanie
się dzieła rozbiorów nie jest jeszcze przesądzone. Nadzieja na to,
że wraz ze zwycięskimi Francuzami uda się polskim żołnierzom
„przejść Wisłę, przejść Wartę”
i znów „być Polakami”...
Właśnie te uczucia – entuzjazm i
nadzieję – najlepiej wyrażała Pieśń
Legionów, którą letnią porą 1797
r. na melodię ludowego mazurka
(o jej autorstwo posądzano swego
czasu niesłusznie księcia Michała
Kleofasa Ogińskiego) ułożył Kaszuba z Będomina - Józef Wybicki (Kaszuba w znaczeniu geograficznym,
bowiem jako szlachcic nie pochodził naturalnie „z ludu”). Autor odśpiewał ją wkrótce przed legionową starszyzną, prawdopodobnie
w pałacu biskupim w Reggio, a po
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raz pierwszy zagrała ją orkiestra
16 lipca (niestety, dla uczczenia
powstania włosko-kolaboranckiej
Republiki Cisalpińskiej) na Piazza
Maggiore w tym samym mieście.
Z kolei ogłoszenie tekstu nastąpiło
w lutym 1799 r. w Dekadzie Polskiej, wydawanej w Mantui.
Jeszcze Polska nie umarła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
Szablą odbijemy.
Marsz, marsz Dąbrowski
Do Polski z ziemi włoski,
Za Twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Jak Czarnecki do Poznania
Wracał się przez morze,
Dla ojczyzny ratowania
Po szwedzkim rozbiorze.
Marsz, marsz...
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz...
Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza,
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza.
Marsz, marsz...
Już tam ociec do swej Basi
Mówi zapłakany:
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz...
Na to wszystkich jedne głosy:
Dosyć tej niewoli
Mamy racławickie kosy,
Kościuszkę Bóg pozwoli.
Marsz, marsz...

Pieśń
Legionów
prowadziła żołnierzy
Pieśni nowych
z polskich jednoLegionów Polskich
stek u boku Francji,
(1914/1915):
a później żołnierzy
opracowanie
Księstwa Warszawi wybór Stanisław
skiego przez całą
Lam, nakład
Europę.
Wreszcie
własny wydawcy
Wiedeńskiego
doprowadziła ich do
Kuriera Polskiego,
odrodzonego na konWiedeń 1915.
gresie wiedeńskim
Antologia
Królestwa
Polskiejest trzecim
go, w którym mogli
zbiorem poezji
już „być Polakami”.
wchodzącym w skład serii Biblioteczka
Wszak korpus oficerPolska. Publikacja obejmuje pieśni,
ski armii Królestwa
które są świadectwem krwawej historii
tworzyli weterani nai martyrologii polskiego narodu.
poleońskich kampa„Utwory wybrane przez autora
nii, generał Jan Henpozbawione są romantycznego
ryk Dąbrowski został
sentymentu i z patetyczną
senatorem-wojewoprawdziwością zdają relacje z
dą, a Józef Wybicki
wydarzeń tamtych czasów”.
prezesem Sądu Naj*Publikacja znajduje się w zbiorach
wyższego. Niemniej
Biblioteki Polskiej Piosenki.
słowa Mazurka Dąbrowskiego mocno
się zdezaktualizowały. Biorąc pod roku. W pewnym sensie moda na
uwagę niewielki obszar odrodzone- nią objęła... obie strony konfliktu.
go Królestwa, szablą nadal byłoby W każdym razie w czasie bitwy
co „odbijać”. Tyle, że „niewola” już pod Grochowem ostentacyjnie
się w zasadzie skończyła (car Miko- śpiewał ją... wielki książę Konstanłaj I i grupa polskich podchorążych ty, ku konsternacji rosyjskich oficepiechoty wkrótce zadbają, aby nie rów kibicujący Polakom (!). Mazutrwało to długo...), „Moskal” niespo- rek Dąbrowskiego stał się czymś
dziewanie stawał się na piętnaście w rodzaju nieoficjalnego hymnu
lat sojusznikiem, a generał Tadeusz walczącego Królestwa Polskiego.
Kościuszko, szczęśliwy wobec fak- Później śpiewano go na emigracji
tu powrotu Polski na mapę Europy, i w czasie uroczystości patriotyczani myślał o „racławickich kosach”. nych, wbrew szykanom zaborców.
Diametralnie zmienione realia spo- Być może żwawa ludowa melodia
wodowały, że Mazurek Dąbrow- spowodowała, że Mazurek przeskiego musiał w roli głównej pieśni wyższył z czasem popularnością
narodowej ustąpić miejsca bardziej pieśni bardziej podniosłe, jak Rota
aktualnemu utworowi Boże, coś czy właśnie Boże, coś Polskę (któPolskę (powstałej ku czci wskrzesi- ra w dobie powstania styczniociela Królestwa – Aleksandra Roma- wego zasłynęła – ze zmienionym
nowa, najsympatyczniejszego cesa- już tekstem – jako „Marsylianka
rza Rosji i nowego króla Polski), na- 1863 roku”). O sile oddziaływania
pisanemu zresztą przez sekretarza Pieśni Legionów i sile płynących
legendarnego Naczelnika. Moda z niej inspiracji świadczy chociażby
na Pieśń Legionów powróciła, gdy dziewiętnastowieczny Marsz Polorozpadła się unia polsko-rosyjska, nii o znamiennym refrenie:
a pomiędzy obydwoma krajami
rozpętała się pamiętna wojna 1831
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Marsz, marsz Polonia,
Marsz dzielny narodzie,
Odpoczniemy po swej pracy
W ojczystej zagrodzie.

W dobie I wojny światowej melodia Mazurka posłużyła z kolei
do wyrażenia dezaprobaty wobec polityki państw centralnych w
gorzkiej ironii:
Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki Niemiec z nami,
Bo nas jeszcze nie wywieźli
Razem z kartoflami.
Marsz, marsz Polacy,
Do Niemiec do pracy.
Za przewodem Beselera
Weźmie nas cholera!

Wreszcie w niepodległej Polsce 15 października 1927 r. Pieśń
Legionów Polskich we Włoszech
stała się oficjalnym hymnem państwowym decyzją... Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego. Tekst różnił się nieco
od pierwotnego:
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za Twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz...
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócił się przez morze.
Marsz, marsz...

[czwarta zwrotka bez zmian]
Marsz, marsz...
Mówi ojciec do swej Basi
Cały zapłakany:
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz...

[szósta zwrotka bez zmian]
Marsz, marsz...

monumentalne skalne mauzoleum dla Juliusza Słowackiego.
Ba, twierdzono nawet, że gwara
góralska stanowi relikt pierwotnej
polszczyzny – nieprzypadkowo
Henryk Sienkiewicz wykorzystał
elementy języka Sabały przy tworzeniu archaizmów w Krzyżakach.
Nieprzypadkowo też Witkiewiczowy styl zakopiański miał stać
się stylem „narodowym”.
Owe polskie montes sacri były
przy tym w całości... własnością
prywatną, najpierw węgierskiej
rodziny Homolacsów, później kolejno barona Ludwika Eichborna,
wrocławskiego kupca Magnusa
Peltza i nowotarskiego Żyda Jakuba Goldfingera, a w 1889 r. trafiły nawet... na licytację (!), zresztą
już drugą w tym roku. Do rywalizacji o tzw. dobra zakopiańskie
przystąpili wtedy dwaj wyjątkowo dostojni konkurenci – książę
Chrystian von Hohenlohe i hrabia
Władysław Zamoyski. Rywalizacja o „święte góry narodowe”
zelektryzowała całe polskie spo-

I chociaż Polska niepodległościowej dyktatury wojskowej upadła w 1939 r., a po wyzwoleniu
zmieniały się ustroje (od stalinowskiego totalitaryzmu przez komunistyczną oligarchię po demokrację parlamentarną), to Mazurek
Dąbrowskiego wciąż pozostawał
niezmiennie polskim hymnem
państwowym.
No dobrze, ale co z Tatrami?
Co z Morskim Okiem? Ten drugi
wątek także warto podjąć od początku...
Otóż w XIX stuCzesław Kozietulski,
leciu coraz bar10 pieśni
dziej
popularne
legionowych:
wśród
turystów
w łatwym układzie
Tatry okrzyknięto
na 3 głosy męskie
polskimi
górami
lub żeńskie,
„ n a r o d o w y m i ”.
dla użytku
Widziano w nich
chórów szkolnych,
niemych świadków
ludowych
dawnych polskich
i związków
zwycięstw, legowistrzeleckich,
sko czekających na
nakładem
znak śpiących rycePaństwowego Wydawnictwa Książek
rzy króla Bolesława
Szkolnych. Data wydania tego
II Szczodrego (Gieśpiewnika jest nieznana. Przyjmuje
wont),
miejscem
się, że śpiewnik ukazał się w latach
gdzie polska dudwudziestych XX wieku. Niewielki
zbiorek zawiera słowa i opracowania
sza może czuć się
nutowe opublikowanych w nim pieśni.
naprawdę wolna.
Dodatkowe objaśnienia na temat kilku
Nazywano je „polutworów znajdują się na odwrocie
skim Parnasem”, a
strony tytułowej.
z czasem nie brakło
nawet pomysłów,
*Publikacja znajduje się w zbiorach
aby wśród tatrzańBiblioteki Polskiej Piosenki.
skich turni wykuć
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łeczeństwo pod wszystkimi zaborami. Emocje podgrzewał fakt, że
jedną stroną sporu był niemiecki,
a na dodatek pruski arystokrata,
a drugą potomek wspaniałego
polskiego rodu współtworzącego
ongiś świetność Rzeczypospolitej,
w dodatku weteran walki z germanizacją w Wielkopolsce, skąd trzy
lata wcześniej musiał uchodzić
wskutek represji. Gdy więc polski
hrabia wyszedł z tej rywalizacji
zwycięsko, entuzjazm rozlał się
spod Giewontu aż po bałtyckie
wybrzeże i dostojny nurt Dźwiny. W oczach Polaków Zamoyski
nieomal dorównał wielkiemu hetmańskiemu przodkowi, widmo
upokorzenia zastępując dawno
nie pamiętanym smakiem narodowej dumy. Hrabia okazał się przy
tym znakomitym gospodarzem, w
pełni zasługując na miano „męża
opatrznościowego Tatr polskich”.
Doczekał zresztą niepodległej
Polski, a testamentem przekazał
tatrzańskie dobra na własność narodu (za pośrednictwem stosownej fundacji).
Jednak najbardziej emocjonujący i zażarty bój rozpętał się o perłę w tatrzańskiej koronie, za jaką
uważano właśnie Morskie Oko –
natchnienie poetów i malarzy. Inicjatywa wyszła od księcia Hohenlohego – już od 1879 r. właściciela
rozległych dóbr w południowej,
węgierskiej podówczas części
Tatr, który energicznie wystąpił z
roszczeniami do symbolicznego
serca śnieżnej korony Karpat. A
więc zaczęło się... Pruski arystokrata demonstracyjnie polował
na spornym terytorium, budował
pawilony myśliwskie, przesuwał
graniczne słupki, ściągał węgierskich żandarmów poza główną
grań Tatr. Zatargi i bójki toczone
pod nosem Austriaków pomiędzy
„jegrami” Hohenlohego a polskimi góralami na trwałe zapisały
się w podhalańskiej tradycji. Gdy
pewien austriacki urzędnik zapytał hrabiego Zamoyskiego – jedną

z głównych stron
konfliktu – o to, kto
Muza Legionów
spalił
węgierskie
Polskich 1914–1915:
(a więc związane
oryginalne śpiewy
z dobrami niei śpiewki wojenne z
mieckiego księcia)
melodyami – zebrał
schronisko, ten bez
Zbyszko Wilhelm
wahania
odparł:
Mroczek, Kraków
1916. „W tym
Górale mówią, że
zeszycie redakcja
słoneczko
przypostanowiła
grzało. Gdy zaś Auzebrać wszystkie
striacy próbowali
mniej znane pieśni i piosenki z okresu
wtrącić swoje „trzy
wojny w latach 1914–1915. Teksty,
grosze”, spotkali się
które znalazły się w zbiorze, zostały
ze stanowczą poopublikowane po raz pierwszy.
stawą dostojnego
Większość z nich to anonimowe dzieła
właściciela
dóbr
znalezione w notatnikach legionistów
zakopiańskich:
bądź zapamiętane z obozów i szeregów
Niech Ekscelencja
wojskowych. Bezimienni żołnierzespróbuje zabrać mi
poeci pozostawili po sobie nieoceniony
spodnie, a przekodorobek będący zapisem niedoli,
na się, czy ja czetrudów oraz znoju walczących”.
kać będę na po*Publikacja znajduje się w zbiorach
moc żandarmów.
Biblioteki Polskiej Piosenki.
Niemniej rozstrzygnięcie – tak ważne dla wszystkich Polaków – nale- symbolem „świętych gór narodożało właśnie do Wiednia. Finałem wych”. W końcu pod wpływem
było złożenie w 1892 r. przez Koło nowej akcji zbierania podpisów
Polskie w austriackim parlamen- – tym razem 30 tys. – oraz pocie stosownej petycji podpisanej stawy osobowości tego formatu
przez ok. 36 tys. osób, w tym co Henryk Sienkiewicz, Stanisław
wiele powszechnie szanowanych Witkiewicz czy Ludwik Solski, Auautorytetów (a przecież ówczesne striacy postanowili, że sprawę rozautorytety były o niebo wyższych sądzi międzynarodowy trybunał
lotów niż dzisiejsze...). W rezulta- w Grazu, złożony z trzech Polacie roszczenia księcia Hohenlohe- ków, trzech Węgrów i Szwajcara.
go oddalono.
I znów – jak w 1889 r. – cała polAle były to tylko harce przed ska opinia publiczna, niezależnie
prawdziwą batalią o najsłynniej- od zaboru, żyła kolejnym wielkim
szy tatrzański staw. Z pretensjami tatrzańskim sporem.
do galicyjskiego jeziora wystąpiło
Oczywiście Morskie Oko nigdy
bowiem oficjalnie Królestwo Wę- do Węgier nie należało, roszczenia
gier – drugi z członów dualistycz- Madziarów opierały się natomiast
nej monarchii austro-węgierskiej. na sugerujących taki stan rzeczy
Teoretycznie oponentem Węgrów dokumentach dóbr niedzickowinno być więc Cesarstwo Au- falsztyńskich, świadczących zreszstriackie. Tyle, że dla Wiednia był tą bardziej o niedbałości tamtejto zaledwie skrawek terytorium szych kancelarii niż realnych praaustriackiego na głębokiej pro- wach. Strona polska posiadała na
wincji wspólnego bądź co bądź szczęście fenomenalnych wręcz
państwa, zaś dla rządzących w przedstawicieli. Pierwszym z nich
Galicji Polaków Morskie Oko było
absolutnie wszystkim – sercem i
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był naturalnie właściciel spornego
terytorium – hrabia Władysław
Zamoyski, który podjął się trudu
wyremontowania dawnej drogi z
1811 r., prowadzącej do jeziora
(wybudowanej w związku z wizytą austriackiego gubernatora Piotra
Goessa), aby przekonać o komunikacyjnej dostępności stawu jedynie od strony galicyjskiej. Walery
Eljasz-Radzikowski i jego syn Stanisław gromadzili w tym czasie
dokumenty dowodzące polskości
spornego obszaru, a rewelacyjny
lwowski prawnik Oswald Balzer,
który w mgnieniu oka znalazł się
na ustach wszystkich Polaków,
znakomicie zbijał wszystkie argumenty węgierskie przed Międzynarodowym Trybunałem Rozjemczym, wygłaszając na koniec zgoła rewelacyjną mowę.
13 września 1902 r. trybunał w
Grazu ogłosił swój werdykt. Dzień
był doprawdy symboliczny, bowiem jednocześnie otwierano wyremontowaną przez Zamoyskiego
szosę (!). Balzer zastał natomiast...
nad Adriatykiem, zatem w mitycznej łączności z Morskim Okiem.
Wyrok jednoznacznie pozostawiał
sporne terytorium przy Królestwie
Galicji i Lodomerii, łatwo się więc
domyślić, że entuzjazm Polaków
sięgnął zenitu. Oto bowiem nieistniejące państwo polskie wygrało
spór terytorialny z sąsiadem! I to
spór o świętą, tatrzańską ziemię...
Oswald Balzer został pośród pej-

zaży Italii dosłownie zasypany
gratulacyjnymi telegramami. A cóż
dopiero działo się w Zakopanem!
Mieszkańcy i turyści triumfalnie
przemaszerowali przez podtatrzańską wieś (tak – jeszcze wieś)
aż pod „Eljaszówkę”, śpiewając
dumnie ułożoną przez samego
Ludwika Solskiego przeróbkę – a
jakże! – Mazurka Dąbrowskiego,
który tym samym ściśle związał
się z tatrzańską tradycją:
Jeszcze Polska nie zginęła,
Wiwat plemię Lasze!
Słuszna sprawa górę wzięła
- Morskie Oko nasze!

Dziś szosa prowadząca do tatrzańskiej „perły w koronie” nosi
imię Oswalda Balzera. Podróż nią
nie należy do najprzyjemniejszych
– najpierw należy wykosztować
się na nieustannie drożejącego
busa z Zakopanego lub jeszcze
bardziej słono zapłacić za parking
na Palenicy Białczańskiej. Później
czeka nas monotonna wędrówka
wyasfaltowana drogą, na której
panujący ruch skutecznie uniemożliwia kontemplację czegokolwiek, z wyjątkiem może samych
Wodogrzmotów Mickiewicza –
tylko huk ich spienionych progów
wyrwać nas może z atmosfery
wielkomiejskiej ulicy. Ale wreszcie
stajemy nad przepięknym górskim
jeziorem, ponad którym wyrastają
śmiałe sylwetki Mięguszowieckich

Polska pieśń
wojenna:
antologia poezyji
polskiej z roku
wielkiej wojny
wydana przez
Stanisława
Łempickiego
i Adama Fischera,
nakładem
Księgarni
Polskiej Bernarda Połonieckiego
we Lwowie 1916. roku, zawiera
ponad 200 tekstów pieśni legionów
powstałych w pierwszym roku trwania
I wojny światowej. Jak sami autorzy
zaznaczyli we wstępie, antologia
miała: „wieść do silnych przeżyć i
odczuwań, (…) umacniać, nauczać,
porywać. Umacniać w wierze w
wartość polskiego oręża i niezłomność
polskiego ducha, uczyć płomiennej
miłości Ojczyzny, porywać do Czynu,
do pracy dla Polski... Starym ojców
naszych szlakiem...”.
*Publikacja znajduje się w zbiorach
Biblioteki Polskiej Piosenki.

Szczytów i Mnicha. Zdając sobie
sprawę z faktu, że tamtejszą granią
przebiega dziś granica polsko-słowacka, warto przypomnieć sobie
o jej obrońcach – Zamoyskim, Balzerze, Eljaszach-Radzikowskich.
I - zachwyciwszy się wspaniałymi
pejzażami - docenić fakt, że „Morn
skie Oko nasze!”...

Bartłomiej Grzegorz Sala
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Z żołnierską pieśnią
na ustach
Jerzy Bukowski

C

zy można sobie wyobrazić
maszerujących żołnierzy bez
śpiewu na ustach? Piosenka towarzyszy im podczas przemierzania
kilometrów po drogach i bezdrożach, jak również w trakcie odpoczynku na kwaterze. Armia, która
nie śpiewa, może być słusznie podejrzewana o defetyzm.
Nikt nie oczekuje oczywiście
od żołnierzy wysokiego kunsztu
wokalnego, chociaż w każdym oddziale znajdują się znakomici „zapiewajłowie”, potrafiący porwać za
sobą nawet tych kolegów, którzy
twierdzą, że na ucho nadepnął im
słoń, więc wstydzą się publicznie
wydobywać z siebie jakiekolwiek
dźwięki.
Żołnierz śpiewa w różnych okolicznościach: kiedy czuje się dobrze piosenka pomaga mu wyrazić
radość, gdy gnębi go chandra i tęsknota za pozostawionymi gdzieś
daleko najbliższymi znajduje w
niej pocieszenie oraz zapomnienie. Radość wyzwala w nim chęć
spontanicznego włączenia się w
chór męskich głosów, smutek skłania go do anonimowego wtopienia
się w nie.
Mówi się, że Polacy nie umieją i
nie lubią śpiewać. Z pewnością nie
dorównujemy wokalnymi talenta-

mi Włochom, czy Hiszpanom, ale
nie mamy się też czego wstydzić.
Zamiłowanie do uzewnętrzniania
nastrojów poprzez śpiew cechowało nasz naród przez wiele wieków.
Ogromne szkody poczynili jednak w tej sferze komuniści, którzy
skutecznie zniechęcili Polaków
do grupowego wykonywania
tradycyjnych pieśni i piosenek.
Te chętnie śpiewane okazały się
zakazane, te odgórnie narzucane budziły zaś zrozumiałe
obrzydzenie, chociaż wielu z nich nie można było
odmówić ładnej linii melodycznej. Ulubione utwory
przodków śpiewano więc
konspiracyjnie: po domach,
na obozach harcerskich, w
nielegalnych organizacjach.
Po odzyskaniu niepodległości trzeba było zacząć
odbudowywać zamiłowanie
do śpiewu tak wśród żołnierzy, jak i cywilów. Pierwsi
dzielnie ćwiczyli patriotyczny repertuar w koszarach,
drugim pozostały głównie
takie imprezy, jak organizowane w Krakowie przez
Loch Camelot i Bibliotekę
Polskiej Piosenki „Lekcje
Śpiewania”.

Początkowo wydawało się, że
będzie to trudne, wręcz niewykonalne zadanie. Polacy wstydzą
się bowiem otwierać usta przed
samymi sobą, a co dopiero przed
szerszą publicznością. Wkrótce
okazało się jednak, że entuzjazm
organizatorów szybko udzielił się
uczestnikom muzycznych spotkań. Najlepiej świadczy o tym
wzrastająca liczba rozdawanych
podczas nich śpiewników.
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Bardzo cieszę się, że „lekcje
śpiewania” towarzyszą od kilku
lat Marszom Szlakiem Pierwszej
Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego. Wiadomo przecież, że „kadrówka” wyruszała z
krakowskich Oleandrów ze śpiewem. W jej szeregach, podobnie
jak później w Legionach, nie brakowało utalentowanych autorów,
piszących teksty piosenek, które
stały się przebojami w okresie
Dwudziestolecia.
Wykonywano je nie tylko w
Wojsku Polskim, ale także na rodzinnych i towarzyskich spotkaniach, rozbrzmiewały nimi szkoły
oraz modne lokale. Ponieśli je do
boju żołnierze września 1939 roku,
nucili członkowie Armii Krajowej,
pomagały przetrwać uczestnikom
powojennej konspiracji antykomunistycznej.
dr Jerzy Bukowski,
harcmistrz, jest rzecznikiem
Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie

Teraz odżywają w społecznej
świadomości, powoli, ale systematycznie odzyskując w niej
należne im miejsce. Dzieje się
tak dzięki wielu społecznym inicjatywom w całym kraju, choć jako krakowianin - nie znam lepszej, ani bardziej skutecznej, niż
wspomniane „Lekcje Śpiewania”.
Ich zaletą jest nie tylko ciekawy
sposób prowadzenia, zachęcający do otwierania ust nawet osoby przekonane, że nie potrafią
wydobyć z siebie prawidłowych
dźwięków, ale także rozdawanie
śpiewników. Wiadomo bowiem,
że Polacy najczęściej znają tylko
jedną, góra dwie zwrotki każdej
piosenki i refren. Wypominał im
to zawsze Papież Jan Paweł II,
zawstydzając
wykonywaniem
wielu zupełnie przez większość
rodaków zapomnianych zwrotek
kolęd.
Jest takie stare kościelne powiedzenie: „kto śpiewa, ten dwa razy
się modli”. Można je strawestować, mówiąc że kto włącza się w
patriotyczny chór, ten podwójnie
deklaruje swoją miłość ojczyzny.

Powinniśmy się cieszyć, że dla
udowodnienia jej wystarczy dzisiaj trochę pomuzykować, a nie
n
brać do ręki karabin. 


Jerzy Bukowski

Pieśni narodowe:
wojenne, obozowe,
ludowe z muzyką
– zebrał i ułożył
M. B. Nowina,
Warszawa: Skład
Główny w Księgarni
M. Borkowskiego,
1916. Jedna ze
starszych publikacji
będących
w posiadaniu
Biblioteki Polskiej Piosenki. Na
44 stronach widnieją 34 pieśni o
różnorodnej tematyce. Obok tekstów
autor umieścił również melodie
prezentowanych utworów. Pozycja ta
jest cenna m.in. ze względu na czas
powstania.
*Publikacja znajduje się w zbiorach
Biblioteki Polskiej Piosenki.
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Pieśń ujdzie cało…..
czyli gdy piosenka szła do wojska
Robert Zapora



K

Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje ,
Pieśń ujdzie cało …

(A. Mickiewicz „Konrad Wallenrod”. Pieśń Wajdeloty)

iedy w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczynałem swoją edukację muzyczną i poznawałem świat dźwięków,
jedynym oknem na świat „dobrej”
piosenki i muzyki dla mojego
pokolenia były trudno dostępne
płyty i nieliczne, a wręcz rzadkie
audycje radiowe. Do prezentowanej w państwowych mediach,
grywanej na akademiach i spotkaniach przy ognisku (często z akompaniamentem rozstrojonej gitary)
tak zwanej piosenki patriotycznej
i ludowej miałem totalny wstręt.
Chciałem wtedy, aby na wszystkich naszych kanałach radiowych
i telewizyjnych zamiast występów
Mazowsza, Śląska, orkiestr symfonicznych, Gawędy i zespołów
wojskowych było więcej rocka i
„kawałków zachodnich”. W tamtych czasach moje pokolenie fascynował brytyjski rock, polski i
amerykański jazz i blues, a od lat
osiemdziesiątych – kontrkulturowy punk rock i muzyka alternatywna do tego, co było na naszym

ubogim i miernym oficjalnym rynku. Nie ukrywam, że forma muzyczna interesowała mnie bardziej
niż treść. Uważałem wtedy, że
polskie piosenki popowe i pieśni
mają archaiczną formę muzyczną
i nieudolnie naśladują anglosaskie
przeboje. Oczywiście, ceniłem
kilku polskich wykonawców, z których najważniejsi byli: Skaldowie,
Czesław Niemen, SBB i Breakout,
ale niestety nie byli oni przedmiotem adoracji mediów publicznych.
Mimo to zainteresowali mnie swoją twórczością, w którą wplatali
znakomitą polską poezję, sięgali
po ludowe motywy muzyczne,
dokonując nowoczesnych jazzowych lub art rockowych aranżacji
w duchu najnowszych światowych
trendów muzycznych. Według
mnie, jednym z największych
wydarzeń muzycznych w historii polskiego rocka było nagranie
przez Skaldów płyty „Krywań”.
Twórczość Niemena (szczególnie
płyty: „Enigmatic” czy „Marionetki”, przepełniona znakomitą pol-

ską poezją patriotyczną, szczególnie Norwida, stała się zaczynem
moich zainteresowań literackich.
Wtedy zamiast czytać poezję Norwida, Leśmiana, Herberta, Loebla,
Moczulskiego, Słowackiego, po
prostu jej słuchałem. Zaczarowali
mnie swoją progresywną i intrygującą zarazem twórczością. Nie
przypuszczałem wtedy, iż moje
dorosłe życie zawodowe będzie
związane z popularyzacją wśród
dzieci i młodzieży tego rodzaju
wypowiedzi artystycznej i to na
dodatek jeszcze w wojsku.
W moim rodzinnym, grudziądzkim, muzycznym domu słuchano
Ewy Demarczyk, Marka Grechuty,
Klanu, ambitnego repertuaru Krystyny Prońko, Grażyny Łobaszewskiej czy wykonawców piosenek
Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, Jonasza Kofty czy
Agnieszki Osieckiej. Jednak niechęć do tego co polskie, uwielbienie dla tego co brytyjskie i amerykańskie w muzyce towarzyszyło
mi do wczesnych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Teraz
rozumiem dlaczego – w tamtych
czasach większość mojego pokolenia odczuwała przesyt oficjalną
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kulturą narzucaną przez państwo,
a co za tym idzie powierzchownością i wybiórczością w postrzeganiu naszych tradycji narodowych
i kulturowych przez ówczesnych
luminarzy kultury. Pieśń ludowa i
pieśń patriotyczna stanowiły element propagandy, a nie czynnik
kulturotwórczy. Najbardziej wymownym symbolem propagandy
tamtych czasów był niewątpliwie
Festiwal Piosenki Żołnierskiej w
Kołobrzegu. Piosenki tam śpiewane to, z niewielkimi wyjątkami,
marnej jakości peany propagandy
socjalistycznej. W tamtych czasach o wielu piosenkach i pieśniach zapomniano, a niektóre
zakazano wykonywać, jak choćby Marsz Pierwszej Brygady czy
Pierwsza Kadrowa. Te i inne „zakazane piosenki” najbardziej nas
jednak fascynowały, bo śpiewane
były wyłącznie na nieoficjalnych
spotkaniach.
Wiele w mojej świadomości
zmieniły lata osiemdziesiąte, a
szczególnie ich pierwsza połowa.
Pojawiły się na naszych scenach
młode zespoły rockowe, opisujące w piosenkach naszą smutną,
socjalistyczną rzeczywistość. Z
powodu ich „obrazoburczego”
charakteru nie były dopuszczane
do oficjalnych publikatorów. Nagrania realizowane amatorsko w
podziemnych studiach nagraniowych, na koncertach i kopiowane
w domowym zaciszu, przewróciły
do góry nogami moją świadomość.
Niewielu już pamięta takie zespoły jak Rejestracja Przedpoborowa,
WC, Brak czy Kryzys, które w
prosty i ostry sposób rozprawiały
się z rzeczywistością. W tych samych czasach silnie zaakcentowała swoją obecność młoda polska
inteligencja spod znaku kultury
studenckiej, która w wysublimowany sposób, używając do tego
współczesnej poezji, zmagała się
z historią i otaczającym światem.
W mojej kolekcji taśm, oprócz
rockowców istotne miejsce zajmo-

wały piosenki tria: Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego i Zbigniewa Łapińskiego. Niewiele wtedy z tego rozumiałem,
ale moja świadomość dzięki nim
dojrzewała. Sam zacząłem komponować i śpiewać poezję. Dzięki
udziałowi w konkursach recytatorskich, turniejach poezji śpiewanej,
a w szczególności w pięknych i
pełnych poetyckiej subtelności
Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie oraz
studiom w warszawskim PWST
na wydziale wiedzy o teatrze zacząłem doceniać wartość słowa w
piosence, doceniać tradycje narodowe w dobrze „skrojonych” piosenkach.
W latach dziewięćdziesiątych
świat wtoczył się do naszego
kraju, zalewając nas tym o czym
marzyłem przez lata. Płyty, kasety, pojawiające się jak grzyby po
deszczu rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne zaczęły serwować
to, czego u nas brakowało, czyli
anglosaską piosenkę. Nasza rodzima twórczość gdzieś znikła w
gąszczu amerykańskiej komercji.
Zupełnie zapomniano o Czesła-

wie Niemenie, Jacku Kaczmarskim
etc. Wzniosłe treści patriotyczne
poszły w zapomnienie wyparte
przez produkty taniej „ludowizny”
spod znaku disco-polo. Taka była
najwyraźniej potrzeba odreagowania. Przykłady można mnożyć.
W 1991 roku, na niegdysiejszym
reżimowym Festiwalu w Kołobrzegu, w konkursie amatorów nie było żadnego wykonawcy, który zaśpiewałby piosenkę patriotyczną.
„Gazeta Wyborcza” w recenzjach
pofestiwalowych stwierdziła, że
jedynym fragmentem piosenki wykonanej na tym Festiwalu, który
można by ewentualnie skojarzyć
z treścią wojskową czy patriotyczną był cytat z piosenki Maanamu
„(…) a Słońce wysoko, wysoko
świeci pilotom w oczy (...)”. Ta sytuacja utrzymywała się do końca
istnienia tego kołobrzeskiego festiwalu, czyli do roku 1997. Później
wojsko, a konkretnie Dom Wojska
Polskiego (od 2006 roku – Dom
Żołnierza Polskiego) w Warszawie organizował do roku 2003
przeglądy piosenki w ramach Festiwalu Form Scenicznych Wojska
Polskiego, odbywających się do
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dzisiaj w Przemyślu. Tylko w 1998
roku odbył się w Zegrzu. Święto
piosenki „ w mundurze” traciło na
swojej autonomiczności.
W 2004 opracowując regulamin
konkursu piosenki, miałem możliwość zmiany jego formuły. Moja
propozycja została przyjęta. I tak I
Przegląd Piosenki Wojska Polskiego stał się faktem. Regulamin Przeglądu zobowiązywał również jego
uczestników do wykonania jednej
piosenki o charakterze patriotycznym lub popularyzującym historię
i współczesność sił zbrojnych. Ta
formuła przyjęła się i cieszy się
dużym zainteresowaniem wykonawców. Około 20 laureatów
konkursów regionalnych z wojskowych ośrodków kultury- reprezentantów: Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Pomorskiego
Okręgu Wojskowego, Śląskiego
Okręgu Wojskowego oraz Sceny
Żołnierskiej Wojsk Lądowych z
Krakowa bierze corocznie udział
w konkursie. Rywalizują w trzech
kategoriach: solista, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne,
a od 2006 roku w nowej kategorii konkursowej – recital. Wszyscy startujący w konkursie biorą
udział w 5-dniowych warsztatach,
zdobywając i pogłębiając umiejętności z zakresu interpretacji
piosenki, techniki wokalnej, ruchu scenicznego, choreografii czy
nawet wizerunku scenicznego,
przygotowując się do Koncertu
Galowego, który odbywa się co
roku 15 sierpnia na scenie Teatru
na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego.
Od 5 lat wykonawcom towarzyszy zespół muzyczny pod kierunkiem Artura Grudzińskiego, który
jest również autorem większości
aranżacji. Sprawdzeniem umiejętności nabytych podczas warsztatów są koncerty dla mieszkańców
Warszawy, Zegrza i Serocka. W
2007 roku wykonawcy konkursowi „wyśpiewali” w ciągu pięciu

dni 22 koncerty, które obejrzało
blisko 10 tysięcy osób. Impreza
ta promuje piosenkę patriotyczną
i piosenkę artystyczną. Jest przykładem promocji amatorskiego
ruchu artystycznego w wojsku.
Wykonawcy sięgają po nowoczesną formę muzyczną, przekazując
ciekawe współczesne spojrzenie
na piosenkę i pieśń narodową, odpowiadające percepcji młodego
pokolenia wokalistów. Laureatami
tego Przeglądu byli wykonawcy
związani ze współczesną kulturą
studencką i profesjonalną sceną
muzyczną, między innymi: Marta Groffik, Joanna i Marta Piwowar, Paweł Lucewicz, Agnieszka
Hekiert, Paweł Strymiński, Marta
Smuk, Cecylia Celina Sadowska,
Zofia Ławrynowicz.
Oprócz Przeglądu Piosenki
Wojska Polskiego odbywa się w
wojsku jeszcze jedna tego typu impreza – Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w
Hrubieszowie. Jej organizatorami i
pomysłodawcami są ks. ppłk Andrzej Puzon – dziekan dekanatu
Hrubieszów Północ oraz ppłk Stanisław Gardias – kierownik klubu
2. Korpusu Zmechanizowanego w
Krakowie. Wykonawcy prezentują
podczas konkursu dwa utwory –
jeden o tematyce religijnej, a drugi wojskowy lub patriotyczny. W
2008 roku Festiwal odbędzie po
raz trzynasty, w przeddzień 90
rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
W Wojsku Polskim istnieje wiele zespołów i wykonawców, którzy od lat pracują w wojskowych
ośrodkach kultury i jednostkach
wojskowych. Do najstarszych
należą: istniejący nieprzerwanie
od 1983 roku Zespół Estradowy
„Czasza” z 6. Brygady Desantowo
-Szturmowej z Krakowa, a także
Zespół Wokalny Klubu Marynarki
Wojennej „Riwiera” z Gdyni, prowadzony przez muzyka, wokalistę, laureata wielu festiwali – Adama Wrońskiego. W wojsku pracuje

wielu utytułowanych instruktorów,
którzy stymulują działalność wokalną. Trzeba wymienić tutaj: Elżbietę Bernatek z Klubu Garnizonowego w Przemyślu, Ewę JaworskąPawełek z Klubu Garnizonowego
w Rzeszowie, Janę Koronkiewicz
z Klubu Garnizonowego w Brzegu, Tomasza Zielińskiego z Klubu
Garnizonowego w Bielsku-Białej,
Krzysztofa Kowalskiego z Klubu
Garnizonowego w Bartoszycach,
Marka Karolskiego z Klubu Garnizonowego w Ciechanowie,
Andrzeja Kolendo i Piotra Wizę
z Klubu Garnizonowego w Poznaniu. To wychowawcy wielu pokoleń młodych wokalistów.
Piosenka patriotyczna znalazła w wojsku swoje nowe, niepropagandowe oblicze. Stała się
elementem wychowania obywatelskiego młodych Polaków
w szacunku dla wartości uniwersalnych. Do kanonu tej piosenki
dopisano utwory powstałe w latach walki o wolność ekonomiczną, społeczną i narodową. Do
repertuaru wykonawców trafiają
często piosenki autorstwa Wojciecha Młynarskiego, Jana Pietrzaka,
Mariana Jonkajtysa, Grzegorza
Tomczaka i wielu wielu innych artystów związanych z kontrkulturą
lat osiemdziesiątych. Wykonawcy
i odbiorcy zaczynają utożsamiać
się z bohaterami, wydarzeniami
opisywanymi w naszych narodowych pieśniach i piosenkach. Dla
odbiorców koncertów piosenek
patriotycznych, którymi często
są żołnierze w czynnej służbie,
kombatanci, a także młodzież
szkolna – to lekcja patriotyzmu
i międzypokoleniowej konsolidacji. Piosenka patriotyczna stała
się elementem ugruntowującym
poczucie naszej narodowej dumy
n
i niezależności. 




ppłk Robert Zapora
Dyrektor Przeglądu
Piosenki Wojska Polskiego
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Quo vadis, piosenko
turystyczna?
Marcin Binasiak

Piosenka turystyczna: nieodłączny element wszelkich wycieczek,
rajdów, spływów i obozów, towarzyszy nam w schronisku i na biwaku,
nad wodą i w górach. Piosenka sławiąca piękno przyrody, urok
wędrówki, trud zdobycia i poznania, mówiąca o zespoleniu człowieka
z przyrodą, dającym prawdziwe przeżycia, o miłości i przyjaźni na
szlaku, o pięknie i wartościach turystycznej włóczęgi.
Z Regulaminu V Ogólnopolskiej Studenckiej Giełdy Piosenki Turystycznej



1.
Tytułem wstępu
Takie pytanie na zakończenie
obrad postawili sobie członkowie jury 33. Ogólnopolskiego
Studenckiego Przeglądu Piosenki
Turystycznej „YAPA 2008” w Łodzi. I – jak napisał jeden z jurorów
na yapowym forum internetowym
– nie udało się im udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
Tylko czy faktycznie istnieje
potrzeba określenia, jaka jest i w
jakim kierunku zmierza piosenka
turystyczna, skoro piosenka – bez
względu na sposób klasyfikacji
– podlega powszechnie obowiązującym prawom i ocenom? Czy
w otaczającej nas rzeczywistości,
raczej odległej od filozofii idei,
piosenka turystyczna ma szansę

Szklarska Poręba, 5-9 sierpnia 1972

ucieczki przed unifikacją z innymi
nurtami występującymi w piosence? Czy za parę lat będzie można
odróżnić piosenkę turystyczną od
np. aktorskiej? Zanim odpowiemy
sobie jaka dzisiaj jest kondycja
piosenki wędrujących oraz jej otoczenie, spróbujmy choć na chwilę
zagłębić się w historię tego nurtu
w piosence.

2.
Piosenka turystyczna
w zarysie historycznym
Niech nikogo nie przeraża tytuł tej części artykułu. Nie znajdą
się tu bowiem nudne i – choćby
nawet nie wiem jak uzasadnione
– zupełnie nikomu niepotrzebne
teoretyczne snucia o piosence, a

raczej garść spostrzeżeń, poczynionych na bazie dość szerokiego
repertuaru – zarejestrowanego lub
zasłyszanego.
Ogólnie rzecz ujmując, piosenka turystyczna ma bodaj najdłuższy rodowód spośród wszystkich
nurtów piosenki studenckiej.
Piosenki wędrowców, żeglarzy
i podróżników są znane są od
wieków, bo przecież ich genezy można szukać w twórczości wagantów, rybałtów czy też
trubadurów przynajmniej od XII
wieku, choć zapewne raczej w
sposobie ich funkcjonowania,
aniżeli tematyce wykonywanych
utworów.
W erze nowożytnej, a dokładnie
w drugiej połowie XX w., piosenka
turystyczna stała się silnie powiązana z niezwykle urozmaiconą
i czynną działalnością turystyczną, o czym stanowi chociażby
definicja zawarta w cytacie rozpoczynającym artykuł.
Skąd biorą się piosenki turystyczne? Tak onegdaj mówiła
o tym Elżbieta Adamiak: Pierwszą
piosenkę zrobiłam przez przypadek. Kolega przyniósł mi zbiorek
wierszy, to się nazywało „Bieszczady w prozie i poezji”. Z tym
kolegą jeździliśmy razem na rajdy
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turystyczne... zawsze jeździłam,
żeby sobie pośpiewać naprawdę
to, co chciałam, właśnie w takiej atmosferze. Śpiewałam przy
ogniskach, umiałam grać na gitarze, akompaniowałam innym. Na
poezji się nie znałam, poezją się
nie interesowałam, nie obchodziła
mnie ona. Miałam taki podręcznik „Wypisy” jeszcze ze szkoły
podstawowej, to sobie brałam,
co mi się podobało: o lesie, o łące, o kwiatkach. (...) Bieszczady
dobrze już znałam, jeszcze przed
tym, jak kolega przyniósł mi ten
tomik i powiedział, że ma takie
ładne wiersze Harasymowicza.
Przeczytałam te wiersze raz i niewiele z tego do mnie dotarło. Ja
tego nie rozumiałam. Po dwóch
tygodniach przeczytałam je jeszcze raz i myślę sobie: O! Przecież
to jestem ja....
Zanim jednak pojawił się autorski, oryginalny repertuar, piosenkami turystycznymi stawały
się najczęściej: pieśni patriotyczne, piosenki biesiadne lub
przyśpiewki ludowe. Wyznacznikiem ich „turystyczności” było wówczas wyłącznie miejsce
wykonania, w żadnym razie nie
treść. Z czasem zaczęli pojawiać
się wędrujący, głównie studenci,
uprawiający turystykę krajową
(najczęściej górską) z gitarami.
Tym samym dokonaliśmy zdecydowanego rozgraniczenia piosenek turystyczne od obszernego
repertuaru, wykonywanego przez
turystów w kolibach, szałasach
i schroniskach.
Aby wprowadzić pierwiastek
naukowości w podejmowanym
studium (a gatunek godzien tego ze wszech miar), warto kilka
zdań poświęcić choćby pobieżnej analizie piosenki turystycznej. Można bowiem wyróżnić
kilka ważnych zagadnień, dotyczących źródeł jej powstawania,
treści, współistnienia słowa i muzyki, odbiorców, funkcji etc. Do
rzeczy zatem.

Źródła
Piosenka turystyczna ewoluowała na przestrzeni wielu dziesięcioleci. I tak np. w latach sześćdziesiątych środowiska (głównie
studenckie) interesowały się piosenkami rosyjskimi, piosenkami
wywodzącymi się z folkloru miejskiego czy piosenkami kabaretowymi, a także balladami Bułata
Okudżawy. Należy dodać, że duży wpływ na twórców piosenki
nurtu turystycznego wywarły ballady Boba Dylana i amerykańska
muzyka country (szczególnie widoczne w warstwie muzycznej).

Autorstwo
W piosence turystycznej (autorskiej!) autor tekstu słownego
był najczęściej jednocześnie kompozytorem muzyki i wykonawcą.

Treści
Zapoczątkowany
studencki ruch piosenkarski (końca lat
60.) wniósł nowe treści do piosenki turystycznej. Piosenki zaczęli pisać sami studenci. Jedną
z kategorii studenckich piosenek
turystycznych stanowiły utwory quasi filozoficzne, traktujące o krainie
szczęścia, nieistniejącym miejscu
życzliwości, serdeczności i zrozumienia. Chęć poszukiwania takiego
miejsca z jednej strony był mrzonką
o idealnym świecie, z drugiej –
chęcią ucieczki od otaczającej rzeczywistości, w której prym wiodły
niesprawiedliwość i brak perspektyw. Drugą kategorię stanowiły
utwory mówiące wprost o pięknie
krajobrazu, wędrówce, przyjaźni
czy też plecaku, namiocie, butach
turystycznych, tu już raczej bez filozoficznych odniesień.

Strona muzyczna
Tekst muzyczny i harmonika piosenek turystycznych były

w zasadzie nieskomplikowane: tonalność dur-moll, prosty akompaniament, głównie wykonywany na
gitarze z użyciem czterech, pięciu
podstawowych funkcji oraz równie nieskomplikowana melodyka
– łatwa do zapamiętania (co jest
szczególnie istotne podczas wspólnych spotkań w schroniskach turystycznych czy przy rajdowych
ogniskach). Piosenka turystyczna
charakteryzowała się dominacją
słowa nad muzyką.
Warto dodać, że podstawowym
założeniem piosenki turystycznej
był jej amatorski charakter. Piosenki tworzyli zwykle wędrujący
turyści, nie posiadający przygotowania muzycznego. Dzięki temu
powstawały utwory dość prymitywne, tak pod względem treści
jak i oprawy muzycznej (o wykonawczej nawet nie wspominając),
ale dzięki temu autentyczne, pisane z potrzeby, z chęci podzielenia
się własnymi przeżyciami z najbliższymi – najczęściej towarzyszami wędrówki.

Odbiorcy
Piosenki turystyczne pisane
były najczęściej dla najbliższego
kręgu odbiorców, dlatego też w
kręgu piosenki turystycznej nierzadko zacierała się granica między wykonawcą a słuchaczem,
powstawała atmosfera wspólnego
muzykowania. Stąd piosenki turystyczne stały się na tyle popularne
w środowisku studenckim, że zdarzało się, iż odtwórcy niekiedy nie
wiedzieli już nawet, kto i kiedy je
napisał.

Funkcje
Podstawowe funkcje, jakie mogły
spełniać piosenki tego nurtu, to:
• konsolidująca i integracyjna
(budowanie wspólnoty),
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• emocjonalna (poczucie bliskości świata przyrody; duchowość),
• edukacyjna
(kształtowanie
postaw i wartości, propagowanie turystyki i ochrony środowiska naturalnego),
• użytkowa (łatwa do wykonania).

Festiwale i przeglądy
Już w latach 60. szukano odpowiedniej formuły dla skanalizowania piosenki turystycznej.
Już w 1968 roku zorganizowano
I Ogólnopolską Turystyczną Giełdę Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie, a w ślad za nią wiele innych przeglądów piosenki
turystycznej, odbywających się
w całej Polsce. I tak, przez wiele
lat pojawiło się w kalendarzu niemało przedsięwzięć, mających na
celu głównie spotkanie w gronie
przyjaciół i „wymianę” repertuaru. Wśród nich można wymienić
m.in.:
1. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej „PiosTur
Gorol Song” w Andrychowie
(d. w Bielsku-Białej),
2. Przegląd Piosenki Turystycznej „ŁAJBA” w Charzykowych,
3. Ogólnopolski
Turystyczny
Przegląd Piosenki Studenckiej „BAZUNA” w Gdańsku
(i okolicach),
4. Przegląd Piosenki Turystycznej „GORCSTOK” na Gorcu
(na stokach góry),
5. Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej
„ROGACZ” w Katowicach,
6. Przegląd Piosenki Turystycznej
i Poezji Śpiewanej „WRZOSOWISKO” w Kędzierzynie-Koźlu,
7. Bieszczadzki Jarmark Piosenki w Komańczy,
8. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej w Limanowej,

9. Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej
„YAPA” w Łodzi,
10. Przegląd Piosenki Turystycznej „MAŁA YAPA” w Łodzi,
11. Ogólnopolską
Turystyczną
Giełdę Piosenki Studenckiej
w Szklarskiej Porębie,
12. Konkurs Piosenki przy Ogólnopolskim Studenckim Rajdzie z Piosenką w Uniejowie,
13. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej „TARTAK”
w Warszawie,
14. Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej
„ZIMOWA WŁÓCZĘGA” w
Zielonej Górze.
O celowości definiowania piosenki i spełnianych przez nią funkcjach piosenki tak mówił Wojciech
Bellon: W momencie, gdy ja się
znalazłem (...) w kręgu tak zwanej piosenki turystycznej, było mi
wszystko jedno, co się tam śpiewa: czy się śpiewa o górach, czy
Dylana, czy Beatlesów. Chodzi
o to, żeby razem śpiewać, żeby
być ze sobą przy tym śpiewaniu,
że to śpiewanie jest funkcją wspólnego bytowania (wypowiedź za-

czerpnięta z ostatniego, udzielonego Piotrowi Bakalowi wywiadu
pt. Nigdy nie zdradzę Majstra Biedy, przeprowadzonego 30 marca
1985 roku w Zielonej Górze podczas X Ogólnopolskiego Przeglądu
Piosenki Turystycznej „Włóczęga
’85”. Wywiad ten został wyemitowany w 1985 roku w Rozgłośni Harcerskiej, w prowadzonej
wspólnie z Pawłem Szeromskim
audycji „Turystykon” oraz w Programie 3 Polskiego Radia w audycji Piotra Bakala „Śpiewać poezję”.
Wywiad został także wydrukowany w nieukazującym się już dziś
tygodniku „ITD” w 1985 roku).

3.
Piosenka turystyczna
dziś
Niezwykle trudno jest odpowiedzieć na pytanie, jaka dzisiaj
jest piosenka turystyczna i czy
w ogóle takowa istnieje. Bowiem
na przeglądach, które od dziesięcioleci promowały piosenki
turystyczne pojawiają się utwory
z owym gatunkiem mające niewiele wspólnego.
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Profesjonalizacja
W latach 90. i po roku 2000
nastąpiła profesjonalizacja piosenki. Profesjonalizacja w piosence
turystycznej ma jednak różne oblicza. Spróbuję poruszyć kilka z
nich.
W stosunku do czasów zamierzchłych zmianie uległa podstawowa
kwestia: coraz częściej zdarza się,
że osobno istnieją autor i kompozytor, niekiedy także wykonawca
piosenki. Nierzadko też autor i/lub
kompozytor mają przygotowanie
zawodowe tak w zakresie pisania
tekstów, jak i komponowania muzyki (co do niedawna jeszcze występowało np. w tzw. poezji śpiewanej, gdzie do wiersza znanego
i uznanego poety muzykę pisał
zawodowy kompozytor). Jednak
w dalszym ciągu większość wykonawców piosenki turystycznej to
amatorzy.
Nastąpiła również profesjonalizacja w sensie „życia z grania”.
Niektóre z podmiotów wykonawczych nurtu turystycznego utrzymują się z wykonawstwa. Jednak
większość z nich grywa dla przyjemności, rzadko kiedy czerpiąc z
tego znaczące korzyści materialne. Tym bardziej, że los wykonawcy piosenki – nie tylko turystycznej – jest dziś dość marny: granie
w lokalach gastronomicznych o
godnym pozazdroszczenia wyszynku, prezentacja twórczości w
gminnych ośrodkach kultury, za
to z ambicjami kulturotwórczymi,
nieustannie startowanie w konkursach na różnego rodzaju przeglądach – zawsze jakieś miejsce uda
się zdobyć (a że nierzadko są one
premiowane biletami NBP, zatem
korzyści finansowe z tego – poza
wieloma innymi - na pewno są).
Kolejnym obszarem profesjonalizacji wykonawców piosenki jest
dostępność sprzętu muzycznego i
internetowe kursy: gitarowe, emisyjne, interpretatorskie etc. Inwestowanie w siebie i sprzęt – jakkol-

wiek cenne i godne uznania – nie
zapewnia jednak sukcesu w branży. W dalszym ciągu trzeba mieć
coś do powiedzenia, by zaistnieć
na wymagających scenach piosenki z tekstem, a do takich przecież
chcą zaliczać się wykonawcy z
kręgu piosenki turystycznej. Być
może dlatego tylko nieliczne zespoły osiągają poziom artystyczny taki, jak wywodzące się z tego
nurtu „Wolna Grupa Bukowina”,
„Mikroklimat” czy „Nasza Basia
Kochana”?

Komercjalizacja
Wraz z profesjonalizacją niejako automatycznie pojawia się
problem komercjalizacji, który
dotknął również wykonawców
spod znaku piosenki turystycznej.
Zagadnienie to jest dość szerokie i
dotyczy piosenki jako takiej, dlatego pozwolę sobie ten temat tylko
zasygnalizować.
Pułapką, w jaką wpadają doświadczeni wykonawcy piosenek
turystycznych jest zamknięcie się
we własnych, szczelnych ramach,
innymi słowy – wpadnięcie w rutynę. Wykonywanie tych samych
piosenek – skądinąd stale oczekiwanych przez publiczność –
prowadzi do bezpiecznego, acz
nieewolucyjnego osiadania na laurach. Trzeba tylko wydać kilka płyt
kompaktowych, najlepiej ubrać je
w jakiś szerszy projekt i sukces murowany. Dobrze, że są wykonawcy, którzy szukają nowych dróg
artystycznego wyrazu, a rozwój
jest sensem istnienia. Przykładem
może tu być „Słodki Całus od Buby”, „Bez Jacka” czy wspomniana
już „Wolna Grupa Bukowina” czy
„Mikroklimat” („Nasza Basia Kochana” niestety zakończyła żywot
sceniczny, choć jej piosenki żyją
dzięki Jurkowi Filarowi).
Kolejnym przejawem komercjalizacji jest dostosowywanie
się do panujących mód. Dzięki
temu mamy modę na szokowa-

nie gawiedzi wykraczającą nawet poza aktorską interpretację,
modę na „gubienie” tekstu w nazbyt głośnej muzyce (który nota
bene niewielką posiada wartość,
więc może to i lepiej…), modę na
dopisywanie nut do zgoła grafomańskich zapędów uznanego poety – przecież ważne jest, by to
się sprzedało, by ktoś kupił płytę
CD czy DVD, najlepiej zaś, by
nabywcą była dowolnie wybrana
stacja telewizyjna itd., itd.

Giełdy, festiwale
i przeglądy
Wykonawcy tzw. piosenki
z tekstem próbują swych sił w
konkursach. Na marginesie warto zauważyć, że w zasadzie ten
przywilej dotyczy już wszystkich
wykonawców piosenek w Polsce, nawet tych prezentujących
raczej beztekście, biorąc chociażby pod uwagę to, co można
zaobserwować w telewizyjnych
show (zdarza się niestety, że w
jury zasiadają także autorzy i
wykonawcy piosenki turystycznej – cóż, pecunia non olet…)
czy sprowadzonym do rangi terenowego studia telewizyjnego
KFPP w Opolu.
Wykonawcy piosenki turystycznej zwykle mieli zapewnione
miejsce w konkursie Studenckiego Festiwalu Piosenki. Także dziś
chęć zakwalifikowania się do krakowskiego festiwalu jest w nich silna. Wynika to z wiary, iż festiwal
posiada niezwykłą moc promującą – pozwoli zaistnieć w świadomości bezpośrednich odbiorców
i w mediach, szeroko promujących
krakowską imprezę. Trudność w
dotarciu do konkursu wynika też
z faktu, iż wykonawcy nieturystyczni startują na przeglądach
dedykowanych podmiotom turystycznym. Różnice w poziomie
wykonawczym i zaawansowaniu
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muzycznym powodują jednak
trudność w przebiciu się przedstawicieli „turystycznych” do finału
SFP, więc zespoły wykonujące
piosenkę turystyczną kończą zwykle na Giełdzie Ostatniej Szansy,
która odbywa się we wrześniu w
Krakowie.
Spośród trzydziestu sześciu
giełd, festiwali i przeglądów, stanowiących dziś kwalifikacje do
Studenckiego Festiwalu Piosenki
w Krakowie, charakter turystyczny
mają tylko cztery:
1. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej „Pios Tur
Gorol Song” w Andrychowie,
2. Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej
„YAPA”,
3. Ogólnopolski
Turystyczny
Przegląd Piosenki Studenckiej
„BAZUNA”,
4. Maraton Piosenki Studenckiej
i Turystycznej w Świeciu.
Kolejna trudność w zakwalifikowaniu się do SFP i szerszej
promocji piosenkarzy wędrujących powoduje od wielu już lat
fakt zamykania się kręgów piosenki turystycznej i tworzenia
gett. Takim gettem jest chociażby Giełda w Szklarskiej Porębie,
BAZUNA czy YAPA. Niestety –
hermetyczne zamknięcie światka
turystycznego skutkuje tym, że
publiczność stanowią prawie wyłącznie wykonawcy i organizatorzy. Pozytywnym wyjątkiem jest
łódzka YAPA. Co roku, w drugi
weekend marca pojawiają się w
Łodzi tłumy kibiców piosenki
turystycznej. To wymagająca publiczność, w tym wielu harcerzy
(bo im jeszcze chce się wędrować z plecakiem od schroniska
do schroniska, „czują klimat”, a
do tego lubią śpiewać), którzy
potrafią usiąść w hallu i wykonywać piosenki (nie zawsze turystyczne, nie zawsze zgodnie z
oryginałem).

Promocja
Dawno, dawno temu bywało, że
na jeden czy drugi przegląd szło
się z własnym magnetofonem pod
pachą („grundigiem”, potem „kasprzakiem”) i nagrywało wszystko,
co mieściło się na kasetach renomowanej gorzowskiej firmy Stilon,
po czym uczyło i niosło w góry.
Dzisiaj promocja wygląda nieco
inaczej, a z rozlicznych dobrodziejstw techniki korzystają także
wykonawcy piosenki turystycznej.
Jednym z podstawowych sposobów promocji jest zaistnienie w telewizji, niekoniecznie publicznej.
Cieszy, że szczególnym zainteresowaniem stacji telewizyjnych cieszą się regionalne przeglądy. Pisze
o nich także prasa, pojawiają się
relacje emitowane przez rozgłośnie radiowe. Jest to wydarzenie.
Ważną role w promowaniu
wykonawców, także z grona śpiewających turystów, odgrywa Internet. Na stronach można znaleźć
pliki w formacie .mp3, teksty, różnego rodzaju informacje, terminy
i miejsca koncertów etc. Poza tym
dość sprawnie funkcjonują czaty,
blogi i fora. Można też znaleźć informacje o wydawanych płytach,
książkach i audycjach radiowych.
Taką niemożliwą do przecenienia
rolę spełnia serwis Strefa Piosenki
(www.strefapiosenki.pl) czy Internetowy Serwis Autorów i Kompozytorów (www.isak.pl).
Minęły czasy niemocy czy niechęci fonograficznej. Dzisiaj medium zwane płytą kompaktową jest
powszechne dostępne dla wykonawców – po zgromadzeniu odpowiedniej kwoty do wydania i promocji oraz dla odbiorców – pod rygorem uiszczenia dość drakońskich
opłat za ich wieczyste posiadanie.
Wydawanie nagrań z kręgu piosenki turystycznej zapoczątkował
po transformacji ustrojowej „Pomaton” (pamiętna seria wielokasetowa „Przeboje trampów”), choć
po kilku latach zmienił preferencje

wydawnicze, zarzucając zupełnie
wielu ciekawych wykonawców, w
tym pieśniarzy wędrujących. W
tym miejscu nie można nie wspomnieć o takich wydawcach, jak:
„SDM” Alka Suchojada ( niestety
nieistniejącym), „Dalmafonie” Marka Sztandery, „Agencji Artystycznej” Pawła Komolibusa, a także
wielu innych, mniejszych firmach
fonograficznych.

4.
Resume
Koniec XX wieku i początek
wieku XXI to czas, kiedy mniej
chodzi się po górach. Smutna to
konstatacja, ale fakt ten zaważył
m.in. na tym, że coraz mniej ludzi
spotyka się na szlaku i w schroniskach, a to implikuje kolejny fakt:
repertuar nie jest przenoszony lub
jest przenoszony fragmentarycznie, a do tego raczej ten dobrze
znany, utrwalony.
Uważam jednak, iż mimo rozlicznych trudności i pułapek, jakie
napotykają adepci i mistrzowie
piosenki turystycznej, w skomercjalizowanym do granic możliwości świecie nawet takie próby
zaistnienia jak choćby te, z ambitnym tekstem i nieskomplikowaną
muzyką, są cenniejsze aniżeli usilnie promowane gwiazdek showbusiness’u, których żywot jest
sztucznie podtrzymywany i sezonowy. Bowiem w dalszym ciągu
siłą piosenki, nie tylko turystycznej jest autentyzm przekazu.
Jedno jest pewne: ludzie będą
chodzić po górach, bo te po prostu są, jak mawiał onegdaj Jerzy
Kukuczka. Zatem jeśli będą się
w górach i w schroniskach spotykać, zachowując tradycję oralnego
przekazu turystycznego repertuaru, wtedy podstawowa funkcja
piosenki (wg Bellona) – zostanie
n
spełniona. 


Marcin Binasiak
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P

olski Listopad to, poza Świętem Zmarłych, czas pochylania
się nad tym, czym jest patriotyzm,
co oznacza nasza niepodległość.
Czy, jak pisał Marcin Świetlicki,
jest tylko „martwym, martwym
wyrazem”, czy też w dobie kolejnej (nie ostatniej) formacji historycznej, niesie aktualne, żywe
składniki treściowe.
Niegdyś ojczyzna to był król.
„Państwo to ja”, mówił jeden z
władców nad Sekwaną. Nad Wisłą państwo należało wówczas
do szlachty, czyli do jakichś 10%
mieszkańców, co i tak było w ówczesnej Europie wynikiem nie do
pobicia. Później mieliśmy jeszcze
państwa mieszczan, państwa robotników. Obecnie, nazwijmy to
umownie i z przymrużeniem oka,
mając świadomość wszelkich płynących dobrodziejstw, „euro-kombinat”. Konstrukcję rozsadzaną
przez struktury poziome, regionalizm, korporacje, ponadnarodowy
kapitał. Trwała i nieprzemijająca w
swej treści wartość państwa realizuje się od okresu romantyzmu w
kulturze.
Sądzę że w przyszłości o państwie będzie można mówić właśnie głównie poprzez i dzięki kulturze. System znaków, kodów kulturowych, kulturowa transmisja,
dzielenie wspólnej mentalności.
„Związek pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych”, wspólne interesy. Ale i tradycja zbudowana na historii oraz utworach:
literackich, muzycznych, filmowych. Dla odbiorcy masowego
wciąż liczyła się i liczyć się będzie
Piosenka.
Nie czuję się na siłach omawiać
tematu całościowo. Rozpoczynając podróż od „Bogurodzicy”,
poprzez inne utwory rycerskie, romantyzm, „Rotę” Marii Konopnickiej… Każdy z tych podtematów
ma swoich wybitnych znawców
oraz opracowania. Jedynym zadaniem zda się być opracowanie
syntezy, publikacja w zwartym

Patriotyzm
według Świętego Mnie
riff patriotyczny
Łukasz Mańczyk
wydaniu oraz popularyzacja tegoż
wydarzenia. Dobór właściwych
kryteriów i przeprowadzenie odbiorcę przez historię piosenki,
przy użyciu atrakcyjnego ale i pożytecznego klucza.
Zreferuję po krótce temat, który mnie nurtuje, mianowicie,
patriotyzm w piosenkach współczesnych i współcześnie nagrywanych, z okresu ostatnich trzydziestu lat. Ufam że w przyszłości to
skromne studium rozwinie się i ujrzy światło dzienne w formie projektu stypendialnego oraz książki
„Riff patriotyczny”. Zasygnalizuję
parę tropów.
Kluczowe dla opisu zjawiska
zda się pojęcie modalności, to
jest stosunku podmiotu lirycznego do wypowiadanych tez. Pojęcie ojczyzny, narodu, zbiorowości oczywiście przewija się w
tekstach piosenek, czy w formie
muzycznych cytatów. Nie jest to
temat wyklęty i obecnie obserwuje się zdrową równowagę między
indywidualizmem a próbami „kolektywistycznymi”, opisu większych grup. Trudno natomiast się
połapać w intencji, z jaką tych
motywów się dotyka. Dominujące przyzwolenie na relatywizm
sprawia, że nie ma bezspornych

autorytetów, a wśród idei panuje pluralizm. Cena jest dowolnie,
każdocześnie kształtowana, niczym na pchlim targu.
Porzućmy jednak na chwilę założenie, że artysta zawsze musi
subtelnie cyzelować przekaz publiczny. Wiele utworów wylewa
się spod piór tekściarzy metodą
„kawa na ławę”.
Zdecydowanie najmniej jest
żarliwych wyznań wiary, charakterystycznych dla czasu wojny
i rewolucji. Współcześnie mało
znane jest wybitne dziedzictwo
Barda Nr 2 Solidarności, patetycznego miejscami Krzysztofa
Kelusa. Jacek Kaczmarski nadal
jest na szczycie parnasu, dzięki
autotematycznej ironii i bystrości
obserwacji, które wplatał w swe
z pozoru jednoznaczne deklaracje. Nasi rodzice na zebraniach w
parafiach i po domach śpiewali że
„mury runą, runą, runą”. Obecnie
jednak dośpiewujemy zawsze: „a
mury rosły, rosły, rosły…”, i to że
śpiewak, choć dla ludu, to jednak ciągle był sam. Czas po wielkiej przemianie podkreśla nade
wszystko dialektyzm i dwubiegunowość zjawisk, z pozoru czar-

26
no-białych i syndrom zdradzonej
rewolucji. „Każda rewolucja jest
dobra tylko na początku drogi /
bo później wszystko zamienia się
w system i są potrzebne rewolucje
nowe”, usłyszeliśmy na początku
III RP z ust Zygmunta Staszczyka, i
to diagnoza T’Love wydaje się być
najtrafniejsza.
Osobiście czekam na nowe,
wielkie wykonanie „Janek Wiśniewski padł”. Nie tylko takie,
jakie pamięta cała Polska z filmu
Pasikowskiego „Psy”… Póki co pozostaje nam się delektować współczesnym odczytaniem Powstania
Warszawskiego i wojennych piosenek przez zespół Lao Che. Ich
interpretacja zasługuje na osobne
studium. Pozornie przefiltrowana jest przez punkowy system
wartości. Chłopcy z Warszawy
sześćdziesiąt lat później zaśpiewali o swoich rówieśnikach: ze
złych dzielnic, którzy byli zwykłymi rozrabiakami, pogardzanymi
przez społeczeństwo (niezależnie
oczywiście od regularnych żołnierzy Podziemia, skautów itd.).
Sierpniowy zryw był początkowo
szansą na kolejną, ciekawą drakę. Lecz w efekcie przemienił ich
serca, skłonił do nigdy nie czynionych refleksji. No i z wyrzutków
społeczeństwa uczynił kwiat narodu, idący w pierwszym szeregu.
Ku zaskoczeniu ich samych, nagle
stali się bohaterami. Rzeczywista
modalność Lao Che jest jednak
inna, gdy wziąć pod uwagę wcześniejsze i późniejsze dokonania
zespołu oraz prawdę koncertową.
Płyta „Gusła” eksploruje tematykę
słowiańską (także lingwistycznie
– język starocerkiewnosłowański,
staropolszczyzna…),
nawiązuje
do polskiego aspektu romantycznego paradygmatu („Nie rozdzióbią nas kruki i wrony”). A ostatnie
„dziecko”, „Gospel”, to rozmowa
z Bogiem. Z jednej strony zapewnienia, że „Gospel” do demistyfikacja różnych postaci religijności,
ostatni utwór w którym słyszymy

że Oko (Trójcy Świętej) „nie należy do Polaka-katolika”… Z drugiej jednak żarliwe wyśpiewanie
„zbawi mnie, zbawi On, zbawiciel
– Diesel”, do którego zaprzęgnięty został cały kunszt i maestria
poetyckiego warsztatu. Wreszcie
pieśń o Katyniu z perkusją niczym
karabin maszynowy rozlegającą
się w refrenie. Osobny rozdział
można napisać o koncertach.
Teksty i emocje podawane przez
zespół są przyjmowane wprost,
literalnie. „Ruszaj na Germańca,
ruszaj jak do tańca… / Niech żyje
Polska, żyje Polska, żyje Polska”,
śpiewał cały tegoroczny Off-Festival w Mysłowicach. Porwali nas,
rozgrzali tę samą stronę duszy,
co kiedyś Sienkiewicz i Słowacki.
Słowiańszczyzna, patriotyzm oraz
afirmatywność / myśl konstruktywistyczna zawarta chociażby w
przebojowej piosence o Noe, sytuują raczej tego nadawcę w obrębie nadawców konserwatywnych.
W każdym razie spośród konserwatystów i centrystów rekrutuje
się spora część ich odbiorców.
Dzięki swoistej prowadzonej od
niedawna „polityce historycznej”
państwa, wpisaniu do zadań ministerstwa kultury również troski
o dziedzictwo narodowe i wspaniałym realizacjom na miarę LP
„Powstanie Warszawskie”, obserwuje się renesans myślenia patriotycznego i piosenki patriotycznej
również wśród młodych odbiorców. W sytuacjach niezobowiązujących, poza oficjalnymi akademiami. (Nie bez znaczenia jest tu
też pośmiertny kult „JP II” i jego
autentyczny wpływ na przemianę światopoglądową, gdy Duch
„zmienia oblicze ziemi, tej ziemi”,
ale to mógłby być temat na zupełnie inne opracowanie).
O miano utworów patriotycznych rywalizować mogą również
niektóre piosenki reportażowe i interwencyjne. Ciekawym
przykładem jest utwór „Dokąd
idziesz Polsko” odsądzanego od

czci i wiary Ich Troje. Teledysk,
w którym ułan przeskakuje ocean i wbija swoją lancę, niczym
samolot wżerający się w budynek
Word Trade Center. Aktywnym
recenzentem
współczesności
pozostaje Kazik Staszewski. Pamiętamy znany od lat osiemdziesiątych Kultowy liryk „Polska”.
Niezwykle cenne wypowiedzi
zawarł udzielając się w formacji
„Buldog”, komentując rządy PiS.
„IV RP”: „IV Rzeczpospolita /
Kradnie nie pyta / Będzie i Szósta
/ Czas brać w usta”. Nie zgadzam
się z wymową i intencją tych tekstów i mam odwagę to publicznie
zadeklarować. Jednak chylę czoła
przed artystycznym rzemiosłem.
„V rozbiór Polski” pokazuje jak
w obliczu zagrożenia z Zachodu
i Wchodu doszło do zażegnania
wojny polsko-polskiej. „W ogniu
bitwy o Mazowsze / w prawosławnej cerkwi / Roman Giertych
wziął za żonę / wdowę po Kwaśniewskim” a „ochotnicze hufce
generała Leppera / pokonały siły
Rosji 4 do 0”. Niezwykle udatnie
podejmuje też wątek wyjazdów
do Dublinu i Londynu, wpisując
to w szerszą perspektywę kolejnych emigracyjnych fal: „Czemu
wszyscy wyjechali, jak to stało
się, że siebie tu / Nie widzieli tutaj więcej? Powiedz, zamieniam
się w słuch (…) Boże drogi! Tyle
czasu zmarnowano aby znowu
dziś / Od początku drogi szukać
i od nowa drogą taką iść”.
Nie sposób wyczerpać tematu współczesnego patriotyzmu
w piosenkach w formie artykułu
prasowego. Do piór sięgnęli też
inni, bardziej zasłużeni autorzy
„Piosenki”. Niezmiernie ciekaw
jestem, od której strony ten patriotyzm zanalizują. Pozostaje
mi rekapitulacja rozważań oraz
wytłumaczenie się z tytułu: „Patriotyzm według Świętego Mnie”.
Obecnie nie ma obowiązującego
sposobu przedstawiania spraw
narodowych. Taka sama dowol-
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ność panuje przy używaniu innych wartości, z Panem Bogiem
włącznie. W podgatunku patriotycznym spotykają się zarówno
twórcy piszący w sposób narodowy, jak i o narodzie. Apologeci,
subtelni glosatorzy, ale i zawzięci
krytycy. Twórcy współcześni, jak
i klasycy pozostający w kanonie.
Dowolność form rodzi też nieraz pytania o granice prowokacji
i wypowiedzi artystycznej. Czy
np. wypowiedź znana z konkursu jednego wiersza w krakowskich „Jaszczurach”: „moja flaga
ma kolor podpaski” to naruszanie
prawnie chronionych barw i narodowych symboli? Cały utwór
nosił tytuł „CHWDP”. Ale był trawestacją haseł walczących z policją piłkarskich pseudokibiców.
„Ch… wybraliście d… Prezydenta”. W 2007 roku podczas FAMY odmówiłem publikacji tego
utworu w „zinie plażowym”. Ale
czy po tak rozumianą tematykę
narodową nie sięgnie Doda lub
jej odpowiednik, po wyeksploatowaniu tematów związanych z
seksem, obyczajowością i towarzyskimi skandalami? Jak Madonna śpiewająca w teledysku na tle
amerykańskiej flagi, czy okładka
zespołu The Stone Ross, na której
flaga zakrywa wzgórek łonowy?
Po przesycie indywidualizmem,
ale i pamiętając błędy kultury programowej, nie piszmy nowych
„Pieców Magnitogorska”. Pozostawmy też na historycznej półce
pieśni Szpilmana i Sygietyńskiego.
Ale nie uciekajmy od tych tematów, nie traktujmy ich jak trędowate!
W zasadzie, z okazji kolejnej
rocznicy odzyskania niepodległości, jak w święto Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania, powinniśmy sobie również pogratulować
i złożyć życzenia. Proszę tylko nie
łamać płyt z piosenkami, ale ciern
pliwie ich słuchać. 


Łukasz Mańczyk

Piosenka
pomożena wiele
Kilka myśli o Polaków wspólnym śpiewaniu

Dorota Osińska

P

iosenka pomaga. Jak napisał
Mistrz jest dobra na wszystko
i nie ma w tym ponadczasowym
stwierdzeniu krzty przesady. Zaryzykuję stwierdzenie, że pomóc
w czymś komuś, jest jedną z podstawowych funkcji tej krótkiej acz
szczęśliwie nie ulotnej formy muzycznej. Pomaga przetrwać, pomaga zrozumieć, ułożyć emocje.
Śpiewamy na weselu i pogrzebie,
podczas zabawy, w świątyni, na
wycieczce, przy ognisku czy podczas uroczystości państwowych…
Wspólne śpiewanie jest jedną z
najpopularniejszych, najbardziej
niezawodnych i pożytecznych
form aktywności społecznej i bez
wątpienia łagodzi obyczaje. Piosenka otwiera ludzi. Integruje. Łączy. Dodaje wiary. Tak było, jest
(choć trzeba nie lada wysiłku, żeby to dostrzec) i będzie – miejmy
nadzieję.
Mimowolna myśl na temat
kiedy najchętniej podejmujemy
zbiorowy śpiew jest, że albo gdy
nam szczególnie lekko, albo gdy
wręcz przeciwnie. Gdy lekko –
śpiewamy na ogół wesołe nieistotne utwory jak choćby Hej sokoły
czy Sto lat. Wspólna zabawa przy

piosence jest niezwykle cennym
sposobem uatrakcyjnienia społecznego życia, jednak cechy takiegoż są krotochwilne. Błahość,
prostota, Nie sposób jednak tego
nie docenić.
A co gdy jakiejś wspólnocie,
w jakimś czasie jest szczególnie
ciężko i bez większej nadziei na
lepsze? Takich sytuacji i czasów
jest w historii naszej Ojczyzny
bez liku. Zabory, zesłania, bieda,
wojny, niewola, reżim… W takich
sytuacjach… iluż ludziom wspólny
śpiew pozwolił zachować życie,
zdrowe zmysły, czy wiarę, że nie
zawsze tak będzie a jeśli nie – pomógł z godnością i bez pamięci o
strachu przetrwać ostatnie chwile
życia…
Potrzebę śpiewania a co więcej
tworzenia piosenek, w dużej mierze determinują czasy w jakich
żyjemy, sytuacja z jaką przychodzi nam się mierzyć. Tęsknota za
domem, tułaczka, niewola, bieda,
lub przeciwnie: zachwyt nad ojczystą ziemią czy z niej duma,
były stymulacją do stworzenia
niejednej ważnej pieśni śpiewanej
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przez pokolenia. Piosenka dodaje
otuchy, zagrzewa do walki, wyraża
niewyrażalne w inny sposób emocje, uwrażliwia, jednoczy…
Forma się zmienia, ale w chwilach szczególnie ciężkich lub szczególnie podniosłych wciąż potrafimy
się jednoczyć, bardzo często za
pomocą muzyki. Podbijanie zbiorowego nastroju piosenką przynosiło
nie raz wielkie efekty. Żołnierze
śpiewali w drodze na front, skazani
w drodze w miejsce kaźni. Tłumy
Polaków oddając cześć ważnym rodakom…
Gdy odszedł Jan Paweł Drugi,
na placach całego kraju gromadziły się tysiące ludzi (wierzących,
niewierzących, młodych, starych
– wszystkich!) i co się działo? Place rozbrzmiewały zbiorowym śpiewem. Śpiewano nie tylko święte
pieśni jak Abba ojcze, ale chociażby Góralu czy Ci nie żal – wielogodzinne zjednoczenie w piosence…
Takich momentów jest coraz mniej,
jednak jak pokazuje historia – nawet ta najnowsza wciąż się zdarzają. A rola piosenki jest wtedy nie do
przecenienia.
Niedawno Jan Pietrzak zaproponował mi występ podczas obchodów Solidarnościowych na Jasnej
Górze. Bez wahania a nawet z
pewną dozą wzruszenia przyjęłam
tę propozycję. Obchody te zgromadziły ok. stu tysięcy działaczy
solidarności. Górnicy, stoczniowcy,
profesorowie, politycy, duchowni,
artyści… Wszyscy przed laty narażając życie (jak wiadomo nie tylko
własne) toczyli bój o wolną Polskę.
O tych czasach i o tych działaniach
wiem oczywiście tylko z książek.
i opowieści przyjaciół, którzy tego
doświadczyli. To jednak co wiem
nie pozwala mi lekceważyć czy
niedoceniać bohaterstwa ludzi, którzy wtedy walczyli. Bycie z nimi
teraz, śpiewanie ważnych dla nich
pieśni było dla mnie w jakimś sensie okazją do pokazania, że kolejne
pokolenia doceniają, pamiętają i
podziwiają ich heroizm.

Dom pielgrzyma w Częstochowie
to wielobudynkowy obiekt w pobliżu Jasnej góry, w którym gromadzą
się przyjezdni. Ogromne gmachy,
nie remontowane od lat, w klimacie
zdecydowanie poprzedniej epoki…
Stołówka zwana górnolotnie KAFETERIĄ to wielka sala przypominająca wymierające już zjawisko jakim
są bary mleczne. W Kafeterii tłum.
Właśnie skończyła się msza i zmarznięci solidarnościowcy ustawili się w
gigantycznej kolejce po miskę zupy
czy szklankę z herbatą. My też stoimy. Wzruszeni ludzie wymieniają
się wrażeniami, opowiadają historie
swojego życia, wspominają, śpiewają. Stanie w kolejce się nie dłuży a
ja czuję jakby czas pogalopował daleko wstecz, w rejony, które dotąd
mogłam sobie jedynie wyobrażać.
Ktoś zaczyna śpiewać Żeby polska,
dołączają się inni…Nie potrafię powstrzymać łez.
Czym teraz jest patriotyzm?
Czym społeczna jedność? Gdzie
w sztuce miejsce na miłość do Ojczyzny? Boję się odpowiedzi na te
pytania. Stawiam je jednak ku rozwadze. Tradycja to dziś słowo, które
niewiele znaczy. Patriotyzm? Czytałam ostatnio reportaż na temat dumy z własnej ojczyzny. Bohaterami
artykułu opublikowanego w Dużym
formacie byli licealiści z Berlina,
Moskwy i Warszawy. Uderza fakt,
że tylko polskie dzieci słowo patriotyzm wymawiają z zażenowaniem a
duma z ojczyzny czy przywiązanie
do narodu są wręcz ośmieszone.
Z pewnością nie można generalizować. Jedna klasa jednego liceum,
jednego polskiego miasta nie świadczy o nastrojach społecznych ogółu.
Czasem strach patrzeć na dzisiejszy świat, na dzisiejszych ludzi,
na dzisiejszą kulturę, na dzisiejszą
sztukę… Wtedy myślę sobie dość
może banalnie, może naiwnie –
Nie przesadzaj. Zawsze zostaje
piosenka. Ona pomoże. Na wiele.
n


Dorota Osińska
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O muzycznej miłości do
mojego miasta, czyli
ukryty patriotyzm jutra…
Margita Ślizowska

W praskiej kafejce „Pod Fregatą”, gdzie barman miał czerwony nos,
kochałam Ciebie... nie wiem... za co i w bzach za oknem stygła noc.
W praskiej kafejce „Pod Fregatą”, skrzypek do rana tanga grał
i kelner był pod dobrą datą i białe wino w szklanki lał.
A kiedy świt się mgły wynurzył i Wisły w dali błysła toń,
rozwiewał wiatr miłosne wróżby, co jak dmuchawce w trawie śpią…

M

ocno sentymentalny tekst,
kołysząca i nawiązująca do
muzyki retro beguine, chwila zadumy i… w okamgnieniu przenosimy
się do Warszawy naszych rodziców i dziadków.
Wtedy wszystko wyglądało inaczej. Ludzie cieszyli się wolnością,
każdym nadchodzącym dniem pomimo tego, że czasy nie były łatwe.
Ale miłość do własnego miasta była czymś naturalnym i powszechnym… Na powojennych zgliszczach
rozkwitały kawiarnie, bary, a przede
wszystkim jaśniała wszechobecna
nadzieja. Nadzieja na lepsze jutro,
na nowe życie, na nowy dom…
Na ulicach królowały kapele i
muzykanci, sławiący piękno nowopowstałych ulic i swojski romantyzm
zielonych skwerów. Chwilę później
pojawiło się radio, a wraz z nim nagrania, którymi żyła cała Polska…
O Warszawie śpiewała Irena Santor,
Jerzy Połomski, Alibabki czy Sława

Przybylska… Z energiczną pieśnią
na ustach robotnicy odradzającej
się Polski budowali nowe mosty
rozglądając się przy tym na lewo i
prawo, śpiewali pod gołym niebem
dając sobie maleńkie znaki. Elita piła kawę i koniak na MDMie, spacerowała po kamiennych schodkach
tuż obok Krzywego Koła, podziwiała zieleń Łazienek i pałacyk Michla.
U licznych kataryniarzy kupowano
warszawskim dziewczynom złote
pierścionki na szczęście. Mieszkano
na Mokotowie, Mariensztacie czy
Francuskiej.
Warszawę naprawdę dawało się
lubić. Uwielbienie dla miasta i odradzającej się Polski uwiecznione
w licznych piosenkach z tamtych
lat subtelnie wypierało przejaw
wojennego buntu przeciwko niewoli i niedoścignione marzenia o
niepodległości… Czasem piosenka
„mówiła” o tym w sposób nieco
banalny, ale zawsze szczery. Wciąż

i na nowo stawała się swoistym
dokumentem i świadectwem żyjącego społeczeństwa. Tę ważną
funkcję społeczną pełniła piosenka
od wieków… Wcześniej jako pieśń
ludowa zapisywała kroniki przekazów ustnych, była dowodem
przynależności klasowej, dawała
nadzieję, zagrzewała do walki…
W dzisiejszej popkulturze obserwujemy galopujący zanik nie
tylko piosenki mogącej pełnić jakąkolwiek znaczącą rolę, ale w
ogóle - zanik piosenki z tekstem
„mówiącym” o „czymś”. Słowa,
niby zrymowane, w zestawieniu
ze sobą nie wykazują tendencji
do żadnego ciągu myślowego i
dowodzą o zamierzonej bądź nieświadomej bezmyślności autora.
Albo gorzej. Często słowa zastąpione są zmanierowaną i kiczowatą wokalizą. Nawet jeśli banalność
tekstów da się wytłumaczyć chęcią prostoty przekazu, to niestety,
ich autora nie można podejrzewać
o najmniejszy choćby przejaw
szczerości. Dzisiejszą szczerość
mierzy się, jak wszystko inne,
możliwością jej spieniężenia. Tym
bardziej nie można oczekiwać
przejawów uwielbienia dla pojęć
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czy rzeczy abstrakcyjnych, takich
jak „miasto” czy „społeczeństwo”.
Dziś te pojęcia kojarzone są jedynie z możliwością wyciągnięcia
jak największych korzyści dla jednostki, a później… stają się bezużyteczne.
Na szczęście wszystko miewa
swój kres. Bezużyteczne - dopóki
jakaś wrażliwa dusza nie zaopiekuje się nimi i nie uwieczni swoich przemyśleń na ich temat w
tekście wypływającym z głębin
zszarganego serca… Wtedy pojawia się prawdziwa Warszawa. Z
oczami zmęczonymi tak, jak jej
mieszkańcy, ciężko oddychająca
spalinami zasnuwającymi pierwsze wiosenne dni… Dziś lubi się
tylko wybrane dzielnice - zielony
Żoliborz czy niedaleko sytuowaną
Chomiczówkę… Rzadziej wspomina się o ursynowskich blokowiskach… Nieopodal dworca Wileńskiego pojawia się Czarna Mańka
z Towarowej, w pasażu Różyckiego można spotkać Hankę z balu
na Gnojnej. I nawet warsiafskiemu
cfaniakowi czasem zadrży serce

na widok zapomnianej kapliczki
na Ząbkowskiej…
We współczesnej Warszawie
mieszka około 20 % rdzennych
jej mieszkańców. Reszta to imigranci za chlebem, za przygodą
i za… ciosem różnorakich popędów… Przeważnie narzekają na
miasto: że za szybko, że nieczule,
że drogo, że obco… Ale przecież
to właśnie ludzie przebywający
w danym miejscu tworzą jego klimat. Możliwe, że wystarczyłoby
kilka sekund każdego dnia zastanowienia nad tym faktem, żeby taka prosta prawda trafiła do zapracowanego umysłu? I mieszkańcy
i przyjezdni nieustannie psioczą,
wybrzydzają i marudzą na warszawską codzienność. A jednocześnie chcą tu być. Świadomie
i przeważnie dobrowolnie chcą
uczestniczyć w tym szaleńczym
biegu po… no właśnie… Po co?
„Niech żyje bal, bo to życie, to bal
jest nad bale, niech żyje bal, drugi
raz nie zaproszą nas wcale, orkiestra gra – jeszcze tańczą i drzwi
są otwarte, dzień wart jest dnia, a
to życie zachodu jest
warte…” Warte? Czy
takie życie jest warte
zachodu?
Czy na co dzień
zastanawiamy się na
tekstami przebojów,
które nuci całe społeczeństwo? Czy zdajemy sobie sprawę, że
właśnie w piosence
najszybciej i najtreściwiej można zamieścić
całą prawdę o naszej
codzienności? Wszyscy potrafimy zacytować rożne teksty, ale
czy mamy czas dociekać ich prawdziwej
treści? Mam ogromną
nadzieję, że tak. Moja nadzieja poparta
jest licznymi głosami
publiczności,
które
docierają do mnie

w pokoncertowych rozmowach,
tych wprost i tych podsłuchanych,
w nierzadkich listach i poczcie elektronicznej … Niby zdajemy sobie
sprawę z tego, że duch walki, siła
jedności i chęć ratowania małych
czy dużych ojczyzn pojawiają się
dopiero w obliczu realnego zagrożenia i przerażającej wizji utraty tego, co się posiada. W obliczu wroga i przeciwieństwa losu… Ale czy
na co dzień uświadamiamy sobie,
że właśnie dziś naszym wrogiem
stała się wszechogarniająca cywilizacja, komercjalizacja każdej dziedziny życia i nieubłaganie pędzący
czas…? Pięknym byłoby, gdybyśmy
mimo tego nie stracili potrzeby poezji, pielęgnowali klimat miejsc w
których żyjemy, nie tracili wiary w
lepsze jutro, hołdowali wrażliwości
na słowo i melodię.
Jeszcze nie jest za późno…. Bo
przecież nigdy nie jest za późno…
Mam tak samo jak ty miasto
moje, a w nim:
najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni, zostawiłam tam
kolorowe sny…
Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt - już dziś wyruszaj ze
mną tam
- zobaczysz jak przywita piękn
nie nas warszawski dzień… 



Margita Ślizowska
www.margita.art.pl
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W

skądinąd wartościowej, wydanej przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Encyklopedii
Krakowa próżno by szukać hasła
„piosenka”. Jest w niej hasło „studencki festiwal piosenki”, ale haseł
„piosenka”, czy też „krakowska piosenka” nie ma. Czy więc coś takiego
jak krakowska piosenka nie istnieje?
Z pewnością Kraków, jeżeli chodzi o piosenkę, jest w zdecydowanie gorszej sytuacji niż drugie
wielkie miasto dawnej Galicji, czyli
Lwów. Wystarczy wypowiedzieć
słowa „piosenka lwowska”, a każdemu Polakowi natychmiast przypomina się: „W dzień deszczowy
i ponury”, „Bal u weteranów” albo
„W stryjskim parku na festynie”.
Kraków nie wywołuje takich
natychmiastowych piosenkowych
skojarzeń. Z pewnością nie bez
znaczenia jest w tym przypadku
fakt, że polski Lwów jest dziś Atlantydą, a Atlantyda zawsze fascynuje. Nie jest to jednak jedyna przyczyna. Kraków był bez wątpienia
zawsze o wiele bardziej poważny
niż rozwichrzony Lwów. Co o tym
decydowało? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Niewątpliwie
był Kraków mniejszy od Lwowa,
nie był stolicą, był bez wątpienia
znacznie uboższy. Czy mimo to
miał on swoje piosenki?
Zanim przystąpimy do dywagowania nad krakowską piosenką
powinniśmy się zastanowić, co w
tym przypadku rozumiemy pod
słowem „krakowska”? Czy ma to
być piosenka, która powstała w
Krakowie, czy też taka, której słowa mówią o Krakowie?
Piosenki, które powstały w Krakowie i zdobyły popularność to
przede wszystkim piosenki urodzone w krakowskich kabaretach albo
na scenach krakowskich teatrów.
Wszyscy pamiętamy o „Zielonym
Baloniku”, który dzięki Tadeuszowi Boyowi-Żeleńskiemu zyskał
nieśmiertelną sławę. Jednak zielonobalonikowy repertuar był chyba
zbyt elitarny, aby mogła się w nim

Krakowska piosenka
czy piosenka
w Krakowie?
Jacek Majchrowski
znaleźć piosenka mająca szansę na
prawdziwą, wielką popularność.
Mało kto zauważył, że w mijającym, 2008 roku mieliśmy dwie
rocznice. Obie związane w pewnym sensie z krakowską piosenką.
Była to sto dziesiąta rocznica prapremiery „Królowej przedmieścia”
i siedemdziesiąta rocznica śmierci
autora tego wodewilu, Konstantego Krumłowskiego. Wplecione w
„Królową” piosenki, jak choćby ta
o krakowskim fiakrze:
Krakowski jestem fiakier,
Z krakowską fantazyją,
melonik mam na bakier
I długą kierezyją!
Po lewej w rynku stoję
Sukiennic naprzeciwko...

zdobyły wielką popularność. Lata przed I wojną światową to złoty
czas krakowskiego wodewilu i wodewilowej piosenki. Nie tylko „Królowa przedmieścia” zyskała wielką
popularność. Publiczność chodziła
chętnie na „Krowoderskie zuchy”,
„Lolę z Ludwinowa”, „Śluby dębnickie”, „Bosą królewnę”. W każdą
z tych sztuk – a czasem sztuczek –
wplecione były piosenki. Czas wodewilu się jednak kończył. Odeszła
w przeszłość cała epoka. Zaczęło

znikać jako zjawisko urbanistyczne i socjologiczne przedmieście,
którego folklor inspirował twórców
wodewilowych piosenek. Przedostatni krakowski wodewil, napisana w roku 1937 „Jaskółka z Wieży
Mariackiej”, była już tylko niezbyt
udanym łabędzim śpiewem sławnego ongiś twórcy.
Z krakowskiego wodewilu
wywodziła się popularna kiedyś
„Oka”, która powstała w ten sposób, że Leon Pasternak napisał w
roku 1943 nowe słowa do starej
melodii „Szumią Oleandry” z wodewilu „Lola z Ludwinowa” Stefana Turskiego.
Czasy międzywojnia i pierwsza
dekada po II wojnie światowej jakoś nie sprzyjały krakowskiej piosence. Nowa Huta, rodząca się na
żyznych glebach Pleszowa, Mogiły, Bieńczyc, inspirowała raczej
twórców pieśni masowych niźli
autorów piosenek. Także sławny
kiedyś wodewil „Traktor i dziewczyna” autorstwa trzech znanych
krakowskich literatów nie przyniósł
nowych szlagierów. Dopiero kabaret „Piwnica pod Baranami” okazał
się wręcz niewyczerpanym źródłem nowej, krakowskiej piosen-
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ki. Genialną epoką był zwłaszcza
pierwszy okres funkcjonowania
„Piwnicy”, kiedy śpiewali Mieczysław Święcicki, Tadeusz Kwinta,
trochę później pojawił się Leszek
Długosz. Każdy z pokolenia, które
wkraczało w dorosłe życie gdzieś
koło roku 1964, pamięta doskonale: „Jęczmienne łany” z muzyką
Mariana Koniecznego do słów Roberta Burnsa, „Berlin 1913” z muzyką Leszka Długosza, czy „Jaka
szkoda”. W roku 1962 zjawiła się
Ewa Demarczyk i już na zawsze
wpisała w pamięć słuchaczy „Taki
pejzaż”, „Karuzelę z madonnami”,
„Grande Valse Brillante”, „Cygankę”, „Wiersze wojenne”.
W roku 1967 na Studenckim Festiwalu Piosenki ujawnił się wielki talent Marka Grechuty, który
przez wiele dziesięcioleci będzie
najbardziej krakowskim piosenkarzem. Dwa lata wcześniej pojawili
się Skaldowie, którzy przez wiele
lat byli znaczącym, niezwykle popularnym zespołem.
Piosenka - zarówno ta stara, jak
i ta najnowsza - to niewątpliwie
świetny materiał promocyjny. Dlatego należy się tylko cieszyć, że krakowska piosenka żyje, że urządzane są w Krakowie festiwale oraz że
do krakowskiej tradycji weszły już
lekcje śpiewania. Warto pamiętać,
że niektóre piosenki, choć powstały w Krakowie, nie są z Krakowem
kojarzone. Tak jest w przypadku
znanej wszystkim pieśni „Góralu,
czy ci nie żal?”, której słowa napisano w krakowskim więzieniu św.
Michała, a autorem ich był Michał
Bałucki. Dlatego też warto przypominać przeszłość i współczesność
n
krakowskiej piosenki. 

Jacek Majchrowski
Prof. Dr Jacek Majchrowski jest wybitnym prawnikiem,
sędzią Trybunału Stanu, byłym
Wojewodą Małopolskim, od
dwóch kadencji Prezydentem
Miasta Krakowa.

Piosenki krakowskie
Adam Ochwanowski

Podzwonne
dla Piotra S.
Jak każdy romans głupio skończony
Jak zimny wiatr
Jak czyste serca wcześnie spalone
Jak smutku smak
Jedna jest gorycz, jak prawda jedna
Jeden jest ból
Wytarte słowa co nie pasują
Do żadnej z ról
Hej dzwoneczki, dzwoneczki
Hej kurtyna i światła
Hej modlitwa najcichsza
Której nikt nie zagmatwa
Hej czapeczka błazeńska
Siwej brody kosmyki
Hej poezja upadła
Kona w sidłach muzyki
Jak każda przyjaźń w karty
przegrana
Jak w oczach piach
Jak zwykła zgoda w tłum zaplątana
Jak ludzki strach
Jedno jest życie, jak serce jedno
Jeden jest śmiech
Jak poplamione usta i ręce
Jak pierwszy grzech

Hej dzwoneczki, dzwoneczki
Hej kurtyna i światła

Hej modlitwa najcichsza
Której nikt nie zagmatwa
Hej czapeczka błazeńska
Siwej brody kosmyki
Hej poezja upadła
Kona w sidłach muzyki

Jak każda miłość wściekle przepita
Jak straszny sen
Jak nim się zaczął – przerwany
spektakl
Jak prosty dzień
Jeden jest teatr, jedno jest piekło
Jedna jest śmierć
Jak czarna chustą okryta matka
Jak bólu pieśń
Hej dzwoneczki, dzwoneczki
Hej kurtyna i światła
Hej modlitwa najcichsza
Której nikt nie zagmatwa
Hej pijany dorożkarz
Zapomniana dorożka
Czarny Anioł na bruku
Czarny Człowiek i rozpacz...
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Kraków
Po ulicach stąpa człowiek
Świat się kręci w lustrze powiek
Z białą laską oszalały kret
Zgubił adres, myli drogi
Igłą zaplataną w stogi
W obiecany Pana Boga szept
Nie na zawsze, nie na teraz
Hamletycznie łka chimera
Dla suflera nie ma ludzkich spraw
Jeszcze tylko po kropelce
Potem pusto jest w butelce
Słychać echo norwidowskich braw
To jest nasz piwniczny teatr
Tu ułomnie gra cholera
Wielką rolę wywróżoną z kart
Pod sufitem sieć rozpina
Pierrot Pan i Colombina
Rozebrani z naiwności szat
Spójrz na gwiazdy, które w niebie
Wyśpiewują tren dla Ciebie
Gdzie jest jasność, gdzie jest złudna

czerń
Na blask myśli sen się boczy
Duszny konfesjonał nocy
Traci wiarę nim nastanie dzień
Nam do wiary jak do siebie
Trudno dojść w krakowskim niebie
Gdzie kościołów więcej jest jak much
Nie śpiesz się mówimy sobie
W podwawelskim pięknym grobie
Gdzie chichocze Skrzyneckiego

duch

Adama Ochwanowskiego podajemy drukiem z dwóch powodów.
Pierwszy to sam Ochwanowski, poeta bardzo wysokiej próby, którego
twórczość, ujęta w licznych autorskich tomikach i zbiorowych almanachach, nie tylko nasze wzbudza
od dawna wzruszenia i nowych
wierszy łaknienie. Poeta z Pińczowa pisze też od dawna pieśni i
piosnki, z których niektóre doczekały się ładnej muzyki pińczowsko

Ostatni bal
Uliczny zegar zgasł, baterii nikt nie

zmienił
Kto nam odmierzy czas jesieni
Ostatnia spadła łza na jego rdzawą

tarczę
Za dużo było łez. Wystarczy
Gdy pod kopułą dnia nie mieszczą

się problemy
Kiedy nie wiemy gdzie idziemy
Założę stary frak i włożę w

butonierkę
Wytartych wspomnieć kwiat.
Nic więcej

Zaczarowany pan w uliczne

zapomnianej
Daje paproci kwiat kochanej
Księżyc kochanków brat odprawia

nocne czary
W poświacie przemknął cień
Kaczary
Gdy staromodny świat trąca się

wina dzbanem
Kiedy zakwili ptak – nad ranem...
.......................................
.......................................

Potem pojadę na bal
Na dwieście, na tysiąc par
Dorożką, czemuż by nie
Dorożkarz stary jak sen

Chodź pojedziemy na bal
Na dwieście, na tysiąc par
Dorożką, czemuż by nie
Dorożkarz stary jak sen

A potem, a potem, a potem
Gdy już nie ma słowa – z powrotem
Będę dobijał się sam
Do starych przyjaciół i dam

A potem, a potem, a potem
Gdy nie ma już słowa z powrotem
Gdzie wino i czas ze mnie drwi
Do pierwszej zapomnę się krwi

A potem, a potem, a potem
Gdy nie ma już słowa – z powrotem
Gdzie jeszcze kulawy pies
Potrafi się wzruszać do łez

A potem, a potem, a potem
Gdy nie ma już słowa z powrotem
Gdy w winie zaplącze się śmiech
Krakowie

– buskiego kompozytora Andrzeja
Żądły. Słuchaliśmy ich chętnie,
zwłaszcza w najpiękniejszych interpretacjach pińczowsko-krakowskiej
aktorki Pauliny Napory.
Jest wszakże i druga przyczyna naszej radości, że możemy
drukować teksty Adama Ochwanowskiego. Dał nam bowiem do
redakcyjnej dyspozycji poetyckie
obrazki Krakowa. Ładne i szczere. Czytając je i słuchając ich -

zastanawialiśmy się: jakaż to siła
nieczysta sprawia, że poeci krakowscy oślepli ostatnimi laty na
osobliwości i czary swego miasta?
I jakiż to anioł poleciał aż do Pińczowa by natchnąć tamtejszego
Poetę uczuciem do Krakowa?
Prezydencie Jacku Majchrowski, uciesz się jeszcze jedną bratnią duszyczką, tak jak my się cien
szymy… 

„Piosenka”

		

Pamiętasz mnie?
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Lekcje patriotyzmu
w Krakowie
Waldemar Domański

N

a krótko przed świętem 11 Listopada 2002 roku Kazimierz
Madej dowiedział się, że jego kabaret Loch Camelot weźmie udział
w „Lekcji śpiewania”. Co to takiego,
do licha?
Zacznę

AB OVO
Jestem kolekcjonerem. Od
lat zbieram polskie piosenki, ale
właśnie w 2002 roku krew mnie
zalała. Dowiedziałem się, że nie
ma siły, aby zdobyć na polskim
rynku jedno banalne nagranie. Telefonowałem do radia, archiwów,
pisałem listy do zbieraczy – i nic.
Instytucje „spuszczały mnie po
brzytwie”. A znajomi nigdy nie
słyszeli o piosence „Gdzie jest ta
kiszka” Małego Władzia z Chicago. Albo udawali, że nie słyszeli…
Ja jestem, że tak powiem, kolekcjonerem – aktywistą. Jak to
się nie da? Musi się dać! Wtedy to
właśnie zaświtał w mojej głowie
pomysł powołania Biblioteki Polskiej Piosenki. Choćby dla takich
wariatów jak ja. Ta idea wydała
się szalona, ale…sprawdziłem, niczym stary hazardzista. Udało mi
się dostać do ówczesnego prezesa
Radia Kraków, a ten (w asyście kil-

ku specjalistów) powiedział, że to
świetny pomysł. Hmm…Skoro tak
– to wysłałem list otwarty do artystów i ludzi związanych z polską
piosenką, opisując swój projekt.
Po kilku dniach otrzymałem pierwsze życzenia powodzenia i słowa
poparcia. A od wspomnianego
Radia – dostałem z nagła propozycję prowadzenia autorskiej audycji. Szał! Pomyślałem wtedy, że
może nie jestem stuknięty? Robię
tę (te) audycje do dziś. Program
nazywa się Biblioteka Polskiej Piosenki, w jego trakcie krakowianie
dowiadują się, że polska piosenka
oprócz funkcji rozrywkowej jest

również naszym dobrem narodowym. Takie poglądy spowodowały, że zaprosiła mnie jedna ze
stacji telewizyjnych, gdzie – jak w
trakcie prawdziwego konsylium –
poddany zostałem szczegółowym
badaniom. Wynik był pozytywny.
A skoro tak, to się rozzuchwaliłem.
Zaproponowałem zorganizowanie
koncertu. Pomysł z „biblioteką”
wymagał przecież promocji. ..
I tak doszliśmy do pierwszej „lekcji śpiewania”. Polegać ona miała
na wspólnym wykonaniu przez
możliwie największą rzeszę Krakowian piosenek patriotycznych. Stosownych w święto Niepodległości.
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Madej jest geniuszem improwizacji. I motywatorem, że tak
powiem, pierwszej klasy. Bez
reklamy w mediach, zwołując
krakowian jedynie przy pomocy
wielkiego bębna – zgromadziliśmy na Rynku Głównym w Krakowie kilka tysięcy ludzi. Deszcz,
łzy wzruszenia i uśmiechy – to pozostało w pamięci z tego prawie
dwugodzinnego koncertu. To był
naprawdę duży sukces!
Od tej pory „Lekcje śpiewania”
w Krakowie odbywają się często.
Mamy już na swoim koncie trzydzieści takich koncertów. „Lekcja
śpiewania” stała się tradycyjną imprezą miejską. I swym sukcesem
„napędziła” inne poważne (a może i bardziej trwałe) wydarzenia
krakowskie. Na przykład takie: w
2006 roku udało się „wyśpiewać”
u Prezydenta Krakowa pomieszczenia na terenie Muzeum Inżynierii Miejskiej, a w następnym
– zapewnienie, że w budżecie
miasta znajdą się pieniądze na
działalność Biblioteki Polskiej Piosenki. Od stycznia 2007 roku Biblioteka Polskiej Piosenki stała się
samodzielną jednostką kultury a ja
jej dyrektorem.
Zbieramy płyty, śpiewniki, plakaty i książki. W ramach akcji
„Szanujmy wspomnienia… nie
wszystko do kosza” – specjalna
„muzyczna śmieciarka” MPO zebrała blisko 2.5 tysiąca „winyli”.
Tworzymy stronę internetową,
która będzie już niedługo totalną
informacją o polskiej piosence.
Współpracujemy z autorami leksykonów, zbieraczami, bibliotekami,
szkołami, kusimy do współpracy
szkoły muzyczne.
Kraków – najbardziej rozśpiewane miasto w Polsce! Takie hasło
coraz częściej słyszymy, nie tylko
w samym Krakowie. „Piosenka”
oczywiście od swego początku
towarzyszy próbom zrealizowa*touch untouchable – dotchnąć dziedzictwa nienamacalnego

nia szczytnej idei w haśle tym zawartej. Choćby pilnie obserwując
kilkuletnią dziś – ale na naszych
oczach powstałą – imprezę…
Imprez, spektakli czy koncertów
w Krakowie bez liku. Ale każdy
już dziś chyba w Krakowie wie, żę
kilka razy w roku na Rynku Głównym odbywają się najdziwniejsze
koncerty w mieście. Tutaj artyści
biją brawo publiczności a publiczność otrzymuje cierpkie uwagi od
prowadzących imprezę.

LEKCJA ŚPIEWANIA
jak sama nazwa wskazuje, pomaga w nauce śpiewania. Ale dlaczego tysiące ludzi ciągnie wieczorami, często w deszcz i mróz, aby
przez dwie godziny stać i śpiewać
polskie piosenki – do dzisiaj jest
dla mnie zagadką. Na Rynku nie
ma wtedy laserów ani gwiazd. Repertuar – to często kompletnie zapomniane utwory, mające niekiedy
po kilkadziesiąt lub kilkaset (!) lat.
A mimo to ludzie przychodzą. I są
najwyraźniej szczęśliwi! Może za
sprawą słowa „touch untouchable”*
trafiamy również do wyobrazni
„egzotycznych” gości. Często widzimy śpiewających „tralala” turystów z zagranicy gorączkowo szukających w słowiańskich słowach
odpowiedzi na zadane wcześniej
proste pytanie… What’s going on?

Nadal mam w oczach postać zwalistego fina z „ichniej” telewizji
który ze sceny przez ponad godzinę zawzięcie nakręcał na swoją
kamerę wspomniane śpiewające
„tysiące” memroląc pod swoim
skandynawskim nosem… gdrjkvqla… beautiful… super… i inne
takie. Lub studenta z Mauritiusa
śpiewającego polską kolędę z pomocą słów nie spotykanych nawet
w esperanto.
Kiedy pierwszy raz „magistrat”
kazał przysłać scenariusz koncertu „na śpiewającą publiczność i
artystów” – napisałem, że nie do
końca wiem co tam będzie, ale
jedno jest pewne: że … na początku się przywitamy, potem będziemy śpiewać a na końcu powiemy
dobranoc. I tak jest do dzisiaj. W
śpiewaniu „pomaga” ze sceny kabaret Loch Camelot, ale scena jest
dla wszystkich. Jedni chwalą się na
niej swoimi szkolonymi głosami, a
inni chęciami. I tak pewnego razu
postanowiłem dać szansę bezzębnej pani Zosi z Czerwonego
Prądnika, która jak rasowy sprawozdawca sportowy w ramach
swoistego preludium opowiedziała (w mniej niż jedną minutę) całe
swoje życie, a potem przez kilka
następnych minut skutecznie mijała się z linią melodyczną.
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Prawie zawsze w trakcie wspólnych śpiewów pojawia się magia.
Obcy ludzie patrzą sobie w oczy
i widzą tam bliskich. Nierzadko są
łzy radości i wzruszenia. Pamiętam, że po kolejnej „lekcji” – chyba z okazji Święta Niepodległości
– podszedł do mnie starszy pan,
stanął na baczność i drżącym głosem zameldował: ”Panie Waldku,
ja wiedziałem że jestem Polakiem,
ale teraz jestem tego pewien”. W
takich chwilach nie ma mocnych.
Zanim zdążyłem powiedzieć coś
mądrego, musiałem pożyczyć od
niego chusteczkę...
Tematy „lekcji” są różne, ale
najczęściej łączą się z ważnymi
rocznicami lub świętami państwowymi. Lecz myliłby się ten, kto
by przypuszczał, że są to kolejne
„akademie ku czci”. Już na pierwszej „lekcji” (11.11.2002 ) dokonaliśmy symbolicznego odebrania
Świąt Państwowych urzędnikom,
twierdząc że patriotyzm to osobista sprawa każdego obywatela.
I dlatego dzień wcześniej z Maciejem Beiersdorfem (poważnym
dyrektorem Muzeum Fotografii)
i Kaziem Madejem (jeszcze poważniejszym dyrektorem kabaretu Loch Camelot) chodziliśmy po
Rynku i „prywatnie” zapraszaliśmy
na koncert… Własnie wtedy waląc
w wielki bęben i drąc się jednocześnie w pożyczony megafon,
że mamy już dość oficjalnych, koturnowych i smutnych świąt państwowych i że chcemy je zmienić
na święta radosne. Prawdziwe
emocje budził jednak transparent

”PATRIOTYZM
NIE MUSI BYĆ
CIERPIENIEM”
Ludzie przystawali, klaskali robili sobie zdjęcia, gratulowali pomysłu.
Daliśmy znać o tym happeningu do wszystkich mediów (może
tylko poradnik blacharski „Lutuj

z nami” nie dostał informacji).
I przegraliśmy z... wizytą Kwaśniewskiego na Kopcu Kościuszki. Na następny dzień, patrząc z
pewną nieśmiałością w zapłakane
listopadowe niebo – czekaliśmy
na publiczność. Było strasznie.
Scenę (czytaj: kilka podestów bez
zadaszenia) ktoś porzucił w innej części Rynku niż trzeba, nasz
przewód do prądu okazał się za
krótki, suka kolegi miała młode z
chomikiem... BEZNADZIEJA!!! A
tu czas leci, trzeba działać! Sprzęt
więc trafił pod arkady Sukiennic,
mikrofony na „ziemię”, prąd na
„krótko” podłączyliśmy do zamrażarki w pobliskiej restauracji. I
nagle nie wiadomo skąd przyszło
jakieś dwa tysiące ludzi. Wydawało nam się, że trzysta śpiewników
(obok reprodukujemy okładki) jakie zostały wydrukowane gdzieś w
ksero – wystarczą na co najmniej
trzy imprezy, a tymczasem koncert rozpoczęła pierwsza bitwa
o te „zeszyciki”. Dla ciekawości
czytającego: trzysta śpiewników
rozdaje się Krakowie w niecałą
minutę a dwa tysiące rozchodzi
się w cztery.
Kiedy opadły emocje a ostatni
walczący powstali z płyty Rynku
Głównego – rozbrzmiały pierwsze
akordy i popłynęła melodia. Najpierw nieśmiało, a po chwili z pełną mocą. Na twarzach pojawiły się
uśmiechy, jedni śpiewali z pamięci,
drudzy ze śpiewnika. Ktoś odkrył
że ma dwa – więc dał sąsiadowi.
Sukces! Gdzieś w trakcie śpiewania
zobaczyłem uniesione telefony. To
nasi zadzwonili do swoich i w ten
sposób odbyła się pierwsza transmisja „lekcji” w świat. Polonusy z
końca świata zadzwoniły do Warszawy z energicznym pytaniem:
„…panie, gdzie jest ten koncert?”
Warszawa zadzwoniła do Krakowa. A Kraków nic nie wiedział!
Śpiewający właśnie redaktor Radia
Kraków Adam Piśko dostał więc
zadanie: opisać przez własny telefon to co się w koło dzieje. Jedyne

ciche miejsce znalazł w męskiej toalecie. I tak się świat dowiedział po
raz pierwszy...
LEKCJA ŚPIEWANIA to niewątpliwie nowe

zjawisko socjologiczne.
Całkiem niedawno w Instytucie Zarządzania i Komunikacji
Społecznej UJ napisano prace
magisterską „Specyfika zarządzania projektami kulturalnymi na
przykładzie Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz Lekcji Śpiewania”.
Autorka pracy chwaliła modelowe
prowadzenie tego pierwszego a o
Lekcji napisała że:… pomimo braku odpowiednich przewidzianych
przez naukę instrumentów takich
jak zarządzanie czy też komunikacja w projekcie…ten obywatelsko – artystyczny produkt trwa i w
najlepsze się rozwija! Warto przy
tej okazji podziękować władzom
Miasta za pomoc w finansowaniu i organizowaniu tego przedsięwzięcia! Podziękowania kierujemy zwłaszcza do tych których
najczęściej się nie wymienia a bez
których cała ta machina administracyjno – logistyczna by z pewnością stanęła. Ukłony należą się
również dziennikarskiej braci która od lat kibicuje i życzliwie opisuje kolejne zapowiedzi i koncerty.
Czasami nad „Lekcjami” zbierają się czarne chmury, w posta-
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ci nieodpowiedzialnych pomysłów błyskotliwych działaczy. W
czerwcu w 2008 roku na łamach
lokalnej gazety ukazał się w „oryginalny” tekst, w którym jakiś syn
ziemi krakowskiej domaga się rozpisania konkursu na organizacje
autorskiej Lekcji Śpiewania, po
rozstrzygnięciu której „jakiś” dla
przykładu Dom Kultury mógłby
dostać „Grant” i zorganizować
w jego ramach taki koncert! Gratulacje! Gdyby nie krakowianie,
których opinii nie jestem w stanie
tutaj przytoczyć bez naruszenia
ustawy o ochronie języka polskiego, to dzisiaj bylibyśmy również
po przetargu na taniego Hamleta
w Starym Teatrze, lub castingu na
najładniejszego wykonawcę piosenek Marka Grechuty. Była to
bez wątpienia brawurowa próba
politycznego samobójstwa, lub
pierwsze objawy np. malarii, bo
przecież każdy polityk powinien
wiedzieć, że co jak co, ale Lekcja
Śpiewania realizuje w praktyce
idee społeczeństwa obywatelskiego. A to jest przecież cel każdej
nowoczesnej partii na świecie. To
tutaj w deszcz i zawieruchę schodzą się ludzie szukający jedności i
sensu historii tego kraju. Na lekceważenie kilku tysięcy wyborców
mogą pozwolić sobie jedynie…
Ale po kilku tygodniach dowiedziałem się, że była to pomyłka
i że autor nie to miał na myśli co

napisał…I tej wersji będziemy się
trzymać! Od tej chwili zapraszamy
„grzesznika” do udziału choćby w
jednym koncercie aby chociaż w
ten sposób zmazał swoje winy.
Śpiewniki. Do tej pory rozdano
ich około stu tysięcy. Sto tysięcy!.
W trakcie koncertów zaśpiewało
około 150.000 ludzi.
Scenariusze. Prowadzący Waldemar Domański (to ja!) i Kazimierz Madej nigdy nie planują
tego, co powiedzą, ani jak komu
„przygadają”. Jak piosenka zostanie źle zaśpiewana – widownia za
karę musi ją powtórzyć. Być może
taka rodzinna atmosfera ściąga do
Krakowa całe rodziny i znajomych
z wielu, często odległych miast.
Uczymy też śpiewać w różnych
miejscach i przy różnych okazjach. Na przykład w święto zakochanych, na Poczcie Głównej,
czy jeżdżąc po mieście nagłośnionym tramwajem. Ludzie na przystankach wyśpiewywali z nami
najpiękniejsze polskie piosenki o
miłości z repertuaru Grechuty, Laskowskiego, Starszych Panów, Bodo i innych. W 2006 roku zrobiliśmy fałszywe „święto” 1 maja pod
hasłem „Trele Peerelu, czyli …ale
to już było i nie wróci więcej”. Były piosenki przodownic pracy, słomiany miś Bareji, cztery pochody,
traktorzyści, plakaty z epoki oraz
nauka walczyka z lat 50 tych. Ale
najfajniejsze są kolędy, wpadnijcie
do Krakowa w grudniu to sobie zaśpiewamy!
Płyty. Nie tylko zbieramy!
Również (w tak zwanym międzyczasie) ukazało się kilka naszych
(z Krakowianami) płyt kompaktowych. To taki domowy śpiewnik
najważniejszych pieśni, piosenek
i kolęd, który każdy powinien
mieć w domu. Z tych płyt można również wydrukować śpiewnik, zapisany tam w formie pliku.
Jedna z płyt kolportowana była
przez kilka gazet w Polsce i osiągnęła rekordowy nakład 100.000
egzemplarzy.

W listopadzie 2008 roku „lekcja” pojawi się po raz trzydziesty
pierwszy. Tym razem, z okazji
Święta Niepodległości postanowiliśmy uczyć nie tylko piosenek legionistów ale i pieśni z Powstania Warszawskiego oraz utworów z okresu
pierwszej Solidarności. Dajemy w
ten sposób do myślenia. My – tylko
czasem miewamy niepodległość a
tak najczęściej w naszej historii jedynie do niej zmierzamy.
Dla podkreślenia tego faktu, jak
również z okazji 90 tej rocznicy
odzyskania niepodległości – ostatnio nagraliśmy z Loch Camelot
kolejną płytę pod tytułem „Droga
Niepodległości – Kraków, Warszawa, Gdańsk” Do nagrania zaprosiłem również słuchaczy Radia
Kraków. 21 września ze zdumienia
przecierałem oczy, bowiem zamiast spodziewanych kilkudziesięciu – do studia S-5 przybyło blisko
pół tysiąca „wokalistów”. Trzeba
było podzielić ludzi na dwie grupy
i nagrywać na dwa razy. W tłumie
widać było kilku radnych którzy
tego dnia dali POPiS, śpiewając
ponad podziałami. Blisko pięćdziesiąt tysięcy kompaktów trafi w
listopadzie z Dziennikiem Polskim
do małopolskich domów.
Byłbym zapomniał! W sierpniu
ogłosiłem potrzebę utworzenia
Towarzystwa Śpiewaczego. Bez
sekretarek i prezesów a jedynie
dla przyjemności Biblioteka Polskiej Piosenki będzie organizowała spotkania muzyczne, w trakcie
których przy pianinie zaśpiewamy
to na co nam przyjdzie ochota, poznając w ten sposób choćby cząstkę dziedzictwa narodowego, jaką
bez wątpienia jest polska piosenka. Do tej pory zapisało się blisko
sto osób czekamy na następnych.
Dzwońcie na numer 12/43043-00 lub piszcie na adres biblion
teka@bibliotekapiosenki.pl 


Waldemar Domański
dyrektor@bibliotekapiosenki.pl
www.bibliotekapiosenki.pl

38

N

a okoliczność 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę, postanowiłam zorientować
się w zgromadzonych przez rodzime biblioteki materiałach związanych z polską pieśnią patriotyczną/
historyczną. W szczególności zainteresowały mnie książki, druki
muzyczne, pojedyncze nuty oraz
teksty, śpiewniki, antologie i inne
opracowania związane z zagadnieniem. Zadnie nie należało do
najłatwiejszych. Już na samym początku jego realizacji, pojawiło się
pytanie, co rozumie się pod pojęciem „pieśń patriotyczna”. Zwykle
łączy się ono z narodem, ojczyzną
i jest to skojarzenie jak najbardziej
trafne. Należy jednak zaznaczyć,
iż ujęcie tematu w ten sposób nie
wyczerpuje zagadnienia. Na przestrzeni wieków polska pieśń patriotyczna rozwijała się zarówno w
kontekście religijnym, wojennym,
wojskowym, legionowym, jak również ludowym. Gros pieśni patriotycznych należy już traktować jako
historyczne, chociaż i tak do końca
nie jest wiadomo kiedy oraz gdzie
przebiega granica pomiędzy pieśnią historyczną a patriotyczną. Na
potrzeby badań przyjęłam założenie, że jedno pojęcie nie wyklucza
drugiego. Szukałam zatem pieśni
patriotycznych i historycznych.
Pierwsze kroki skierowałam do
Biblioteki Narodowej. Wyszukiwa-

Gdzie szukać polskich
pieśni patriotycznych?
Aleksandra Litwin

nie informacji o zgromadzonych
tam materiałach, było stosukowo
łatwe. Od 1997 roku Biblioteka
Narodowa udostępnia w Internecie
katalog elektroniczny. System, który go obsługuje, umożliwia szybkie
wyszukiwanie danych o zgromadzonych tam książkach, śpiewnikach, nutach, drukach ulotnych
itp. W efekcie poszukiwań dotarłam do 182 tytułów zawartych w
elektronicznym katalogu BN, co
nie oddaje wielkości księgozbioru.
Wśród nich znalazłam opracowania, śpiewniki, druki muzyczne,
druki ulotne, pojedyncze teksty,
płyty CD, antologie, biografie i
partytury. Wszystkie dotyczyły poszukiwanych przeze mnie pieśni.
Zważywszy na fakt, że Biblioteka
Narodowa ma obowiązek gromadzić publikacje, które dotychczas
ukazały się w Polsce, to nie jest to
zbiór zbyt wielki. Idąc dalej tym
tropem, sięgnęłam do katalogu Biblioteki Jagiellońskiej, jednej z najstarszych bibliotek akademickich
w kraju. Od 1994 roku rozpoczęto
opracowywanie książek w elektronicznym katalogu. Okazało się, że
w BJ nie ma żadnej publikacji związanej z pieśnią patriotyczną.
Pojawia się pytanie, czy zatem
nasze narodowe zasoby w tym te-

macie są tak niewielkie, czy może
problem tkwi gdzie indziej? Aby
móc rzetelnie na nie odpowiedzieć, postanowiłam zmienić strategię wyszukiwawczą. Zwróciłam
się do 45 bibliotek muzycznych
w całym kraju, z prośbą o przesłanie informacji o nie opracowanych dotychczas materiałach
związanych z polską pieśnią patriotyczną/historyczną. Na prośbę
odpowiedziało 6. Na podstawie
przesłanych przez nie danych
można stwierdzić, że największy
zbiór jest w posiadaniu Biblioteki
Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po-
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śród zgromadzonych 35 tytułów
obok śpiewników znajdują się tam
nuty, światłokopia autografu oraz
rękopisu. W Książnicy Pomorskiej
nie opracowanych do tej pory jest
13 śpiewników o tematyce patriotycznej, powstańczej oraz wojskowej. W większości są to materiały
wydane w pierwszej połowie XX
wieku, ale odnalazłam tu również
śpiewniki z początku XIX wieku
(do najstarszych należą opublikowane w 1816 roku, w Warszawie
Śpiewy historyczne do słów J. U.
Niemcewicza). W Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Łodzi pozostaje 11 publikacji,
które nie znalazły się w ewidencji
elektronicznej. Wszystkie śpiewniki pochodzą z początku XX wieku. Za pośrednictwem Biblioteki
Publicznej i Miejskiej w Bydgoszczy dowiedziałam się o istnieniu
jednej, nie wydanej drukiem, pieśni na głos i fortepian. Nie ma ona
tytułu, nieznany jest również kompozytor jak i autor, a zaczyna się
od słów Pójdźmy, pójdźmy moja
droga….
Z przesłanych od bibliotek informacji wynika, że do wielu publikacji można dotrzeć tylko poprzez
tradycyjne katalogi kartkowe. Do
tej grupy należy Wojewódzka Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. W Dziale Sztuki i Rzemiosł

Artystycznych znajduje się 25 tysięcy nut i śpiewników. Spośród
zgromadzonych materiałów udało
się mi odnaleźć w elektronicznym
katalogu 35 tytułów. Natomiast w
Oddziale Zbiorów Muzycznych,
wspomnianej wcześniej Biblioteki
Jagiellońskiej, wszystkie materiały
z tej dziedziny są dostępne jedynie na miejscu. Jaka jest ich liczba
nie sposób określić. Można tylko
podejrzewać, że zbiór ten jest znaczący. Aby dopełnić całokształtu
zagadnienia, sprawdziłam drogą
internetową zawartość centralnego katalogu polskich bibliotek naukowych i akademickich NUKAT.
Od 2002 roku biblioteki zrzeszone
w NUKACIE, wprowadzają dane
o swoich bieżących jak również
starszych nabytkach. Znalazłam 5
tytułów śpiewników.
Moja próba wskazania miejsc,
gdzie można odnaleźć polskie
pieśni patriotyczne i historyczne, z uwagi na złożoność tematu,
nie powiodła się. W większości
polskich bibliotek trwa bieżąca
ewidencja zbiorów. Jednocześnie
prowadzone są prace nad elektronicznym opracowaniem wcześniej zgromadzonych zasobów.
Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy publikacje, śpiewniki,
nuty, materiały związane z polską
pieśnią patriotyczną oraz historyczną, stanowią niewielki procent zbiorów, czy może czekają
na opracowanie w kartkowym
lub elektronicznym katalogu. Niemniej jednak można stwierdzić,
iż temat ten potraktowany jest po
macoszemu. Materiały, o których
mowa, wciąż w większym stopniu są niedostępne przeciętnemu
użytkownikowi.
Odnalezienie
konkretnych nut, śpiewników, czy
tekstów, nastręcza wielu trudności, a co się z tym wiąże, zniechęca do szukanie w ogóle. Odrębną
sprawę stanowi klasyfikacja pieśni i piosenek albo raczej jej brak.
Dotychczasowe systemy rzeczowego opracowania zbiorów nie

oddają różnorodności i złożoności repertuaru pieśniarskiego. W
ten sposób zawęża się kryteria
wyszukiwawcze oraz ogranicza
dostęp do informacji.
Zadane przeze mnie pytanie
było swoistą prowokacją do tego,
aby pokazać zasadność powstania
Ośrodka Kultury Biblioteki Polskiej Piosenki. Zaplanowane przez
Bibliotekę utworzenie kompendium wiedzy o polskiej piosence,
uwzględnia również rzetelne opracowanie materiałów związanych z
polską pieśnią patriotyczną i historyczną. Dotychczasowe prace
nad narzędziem umożliwiającym
opublikowanie materiałów o tej
tematyce i łatwy dostęp do informacji przez Internet, zaowocowały powstaniem Cyfrowej Biblioteki
Polskiej Piosenki. Jest to pierwsza
w kraju taka baza danych. Jednym
z priorytetów Biblioteki jest zgromadzenie wszelkich zasobów i
informacji, które do tej pory ukazały się w tym temacie zarówno
wirtualnie, jak i fizycznie. Biblioteka stawia sobie za cel „ocalić
od zapomnienia” tę ulotną formę
muzyczną, jaką jest piosenka oraz
stworzyć warunki do prowadzenia
badań nad nią. Zadanie trudne,
n
ale realne do wykonania. 


Aleksandra Litwin
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ariera Republiki rozpoczynała się w latach, gdy nie można było przechodzić obojętnie
wobec polityki. Jak wiadomo, ta
zawsze interesuje się nami, jednak tylko w momentach przełomowych to zainteresowanie podzielamy. Nazwanie Republiki
Republiką to była wielka prowokacja. G.C. wspierał indywidualizm, z dala obchodził wszelkie
zachowania stadne. Z ironią odnosił się do pierwszomajowych
pochodów, czynów społecznych
(zachowały się zdjęcia). Jeżeli pozwalał sobie komentować doczesność, to w sposób metaforyczny. Jego paradygmaty systemu
były oparte na literackiej tradycji
Kurta Vonneguta i George’a Orwella. Nawet pisząc o kosmosie,
miał na myśli dwoje poszukujących się kochanków („Grawitacja”), co dopiero schodząc na
ziemię, na poziom narodowopaństwowy. „Śmierć w bikini”1,
„Mój imperializm”, „Syberia” to
świadome nakładanie dyskursu
uczuciowego oraz tego znanego z politycznych przemówień,
miłosna agitacja. Bohaterowie
przejmują język otoczenia i posługują się nim nawet w skrajnie
nieadekwatnych przypadkach.
Ich wyrażenia obnażają rzeczywiste „zniewolenie umysłu”, zatarcie się granicy między światem
przedstawianym a uwewnętrznionymi doznaniami. Jeśli nie ma
granicy między jednostką a ogółem, poeta nie może przejść nad
tym stanem obojętnie. Protestuje
ukazując, że w warunkach pozbawienia prywatności miłość to
jedynie autotematyczny pastisz.
Na autokomentarz, obnażający
rzeczywistą modalność nazwy
zespołu2, pozwolił sobie dopiero w „Republice Marzeń”, nagranej jakbyśmy to dziś powiedzieli,
„po wojnie”. „Republiką moich
marzeń bądź”. Kobieta-jaskinia,
kobieta-schronienie, kobieta-państwo-w-państwie. „Jak konkwista-

Grzegorz Ciechowski,
obywatel
Łukasz Mańczyk

dorzy / jak odkrywcy lądów / nowi Kolumbowie zdobywają cię”.
„Nowe sytuacje” Republiki
to koncept-album, maksymalna
realizacja postulatu „sztuka dla
sztuki”. Przekucie doświadczenia
czasu w uniwersalny komunikat o
nieprzemijającym walorze. Hermetyczna całość jednak z biegiem
lat zaczęła się rozszczelniać. Już
na drugim LP, „Nieustanne tango”, mamy „Poranną wiadomość”
tekstowo zbudowaną niemal z
samego wstecznego odliczania.
Do jej odczytania niezbędny jest
kontekst biograficzny: zdaniem
wielu jest to czekanie na wcielenie do wojska (ostatecznie Ciechowski, podobnie jak później
Marcin Świetlicki, służył w artylerii). Płyta ta o wiele bardziej dzieje się „tu i teraz”, w tym również
w kontekście obywatelskim. Jeśli
do odczytania „Nowych sytuacji”
najbardziej adekwatnym kluczem
jest uniwersalizujący opis systemu opresyjnego, to „Nieustanne
tango” ukazuje trwający z przyczyn programowych karnawał,
bachanalia które przerwać może
jedynie katastrofa. Znany z „Wesela” chocholi taniec bez końca,
orkiestra na „Titanicu” grająca aż
do zatonięcia transatlantyka…

Czy też ostatnia scena z filmu
„Rejs” Marka Piwowskiego. Rozpędzony statek wycieczkowy z
załogą i pasażerami, niczym papierek lakmusowy przypominający Polskę, w środku najlepszej zabawy rozpętanej przez „kaowca”
spada z wielkiego wodospadu w
rzeczywistość przepaści i napisów
końcowych. Prawda nie jest wesoła: akompaniatorzy mogą się mylić, nie podobać, lecz: „nie strzelajcie do orkiestry / jeśli oni zginą /
przyjdą lepsi, przyjdą lepsi”3.
W 1988 roku, w toku strajków
na Wybrzeżu, gdy Sierpień miał
przekuć się w historyczny kompromis opozycji z władzą i wyczuwało się oczekiwanie na tę przemianę, powstała kolejna solowa
płyta Obywatela G.C. „Tak tak…
to ja”. Znalazł się na niej jeden z
najpiękniejszych liryków ojczyźnianych, „Nie pytaj o Polskę”4. Z
dala od orwellowskiego myślenia,
fantasmagorycznych relacji z państw-utopii. Gdzie wyraźnymi składowymi są motyw wędrowca oraz
trawestacja narodowego hymnu:
„jeszcze Polska nie zginęła / póki
my żyjemy” – „lecz póki my żyjemy / ona żyje też”. Ten przebojowy, patriotyczny haczyk połknął
cały kraj.
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W roku 1989 wychodzi muzyka filmowa do filmu Janusza Kijowskiego „Stan Strachu”, portretującego stan wojenny. Obywatel
G.C. daje się poznać m.in. jako
obserwator wojny polsko-polskiej
(„Ja Kain Ty Abel”).
Rok 1991 przyniósł utwór „Republika”, nawiązujący bardziej do
Monteskiusza i Johna Locka, niż
poetów będących zwykle patronami poezji Ciechowskiego. W większości analiz odsądzany od czci i
wiary, jednak nad jego istnieniem
nie można przejść obojętnie. Jeśli
nazwa formacji i tytuł piosenki są
tożsame, można zastanowić się
nad tym, czy właśnie, po dziesięciu
latach istnienia kapeli, nie powstała
piosenka programowa5. Treść „Republiki” nie jest reprezentatywna
dla żadnego z okresów działalności zespołu. Wydźwięk nagrania
jest jednak symptomatyczny: G.C.
śladem wielu Polaków wrócił z
wewnętrznej emigracji i w sposób
stosunkowo doraźny, korzystając
ze zniesienia cenzury, ustosunkowuje się do bieżących spraw. (Tak
miało być już do końca. W jednym
z czterech ostatnich tekstów napisanych w szpitalu, datowanym na
grudzień 2001, autor z ulgą wyznaje: „od kiedy nie wiem co się dzieje na świecie / mam lepiej (…) od
kiedy oczy sobie sam dokładnie /
zabeto- zabetonowałem / od kiedy
z głowy odkręciłem sobie / anten
pięć / to wraca życia chęć”).
W 1994 roku Republika włączyła się w akcję humanitarną i wydała singiel „Obejmij mnie Czeczenio”. Polacy, pamiętający radzieckie interwencje, obserwowali losy
zbuntowanej względem Moskwy
republiki. „Obejmij…” jest jak najbardziej utworem patriotycznym,
z tym że pisanym z perspektywy
Czeczeńca i do Czeczenki (poprzedzony jednakże introdukcją:
„śniłem dzisiaj że / jestem górskim
lwem / na Kaukazie” która stopniowo wyprowadza nas z Polski
w odległe tereny objęte walką). W

refrenie „Psów Pawłowa” (1984)
pojawia się rosyjska melodia ludowa. Analogicznie, w „Obejmij…”,
refren jest stylizowany na ludowy
taniec wojenny, wykonywany w
kółku przez mężczyzn idących
do walki. Idących niczym kamikadze na nierówny bój. W pewnym
momencie mężczyzna konstatuje: „patrzysz na mnie już / jak na
grób”. G.C. nie byłby jednak sobą,
gdyby nie zestawił sytuacji politycznej z erotyczną. W ostatnim
życzeniu wyrażonym przed pójściem na bój słyszymy: „Nie bądź
Rosją i / nie odmawiaj mi / swego
ciała”. Jak echo brzmi początek
„Arktyki”(1982): „Syberia właśnie
w tobie w tobie jest”; oraz „Paryż
- Moskwa 17.15” (1986): „naprawdę pragnę ciebie tak / jak chłodu
Moskwy”. Teledysk do utworu
został zbudowany na brutalnych
ujęciach z działań wojennych, których ofiarą pada ludność cywilna:
są zabici, na porządku dziennym
spotyka się urwane kończyny, nie
wspominając już o głodzie (na
okładce singla jest kromka chleba).
Pozostaje tylko dodać, że sytuacja
w Czeczenii: struktury rodowomafijne, przestępczość zorganizowana, terroryzm połączony siatką zależności z wiele lat później
poznaną Al.-Kaidą; nie była tak
prosta jak piosenkowa rzeczywistość. Mamy jednak dzięki temu
praktyczny przykład literacki, i to
z końca XX wieku, walki „o wolność waszą i naszą”.
To będzie wykładnia nieco
rozszerzająca, lecz Grzegorz Ciechowski był w najwyższym stopniu patriotą realizując projekt
Grzegorz z Ciechowa „ojDADAna”
oparty na polskiej twórczości ludowej (pierwotny tytuł, jak zdradził
mi wiele lat temu Leszek Biolik,
miał brzmieć „Polska Rzeczpospolita Ludowa”). Była to pierwsza
taka płyta w naszym kraju, która
wyprzedziła modę na etno i folk o
dobre kilka lat. Skorzystał z archiwów ludowych twórców oraz na-

grań dokonanych na przeglądach
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą,
w którym po okresie „warszawskim” zamieszkał. Tutaj patriotyzm
odwołuje się do rytmów, wspólnej przeszłości, zakodowanych w
świadomości tańców. Zbieżność
toposów, stylu życia i fascynacji…
Uchwycenie substancji ludowej
twórczości, najbardziej istotnych
pulsacji a następnie przetworzenie
przez elektronikę studia nagraniowego i aktualne trendy oddające
prawdę czasu, jednak tak by nie
tracić ducha i napięcia oryginału.
Bezpośrednim powodem nagrania „ojDADAna” a wcześniej
„Siódmej Pieczęci” była śmierć
ojca artysty. Skłoniła go do poszukiwania korzeni, także na gruncie
muzycznym. Nie można wreszcie
nie powiedzieć o patriotyzmie lokalnym G.C. Okres młodości aż
po ukończenie liceum najlepiej dokumentuje książka historyka, społecznika a obecnie posła Jana Kulasa „Grzegorz Ciechowski. Wielki
artysta rodem z Tczewa”. Bo G.C.
pochodził z Tczewa, jego ojciec
był dyrektorem mleczarni, zaś
siostra uczy po dziś matematyki i
informatyki. Większość spotkań z
Tczewiakami, rodziną i nie tylko,
kończyła się konkluzją, że na swojej drodze szkolnej spotkali Aleksandrę Ciechowską (Krzemińską).
Tczew to była trudna miłość G.C.
Miasto położone 35 kilometrów od
Gdańska, z najdłuższym w Europie
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mostem kolejowym, liczące 60 tysięcy mieszkańców ale sprawiające wrażenie mniejszego. Podobne
nieco w klimacie do Lubeki prozaika Tomasza Manna. Takie w którym trudno zostać prorokiem. Artysta opuścił je zaraz po maturze.
Studiował polonistykę w Toruniu a
następnie pochłonęło go życie w
stolicy. Atmosferę małego miasta
przypomniał sobie za sprawą Kazimierza Dolnego nad Wisłą, ostatniego miejsca zamieszkania. W
Kazimierzu Dolnym udało mu się
odtworzyć wiele z pierwszych doświadczeń: zasobny rodzinny dom
nasycony życiem uczuciowym, olbrzymi pies, spokojny rytm życia z
dala od metropolii. Duchowy powrót do domu, jeden z najważniejszych kulturowych toposów i ważne doświadczenie każdego z nas,
konfrontacja dziecięcych planów z
dorosłością, miał miejsce w połowie lat dziewięćdziesiątych. Zjazd
absolwentów, rocznica powstania
tczewskiego liceum, jeden jedyny
koncert Republiki, konferencja znanych Tczewiaków (obok Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, Grzegorza
Kołodko)… Opuszczenie rodzinnego miasta było świadomym wyborem G.C. Swoją kontrkulturę chciał
realizować w zakresie ogólnopolskim z nowo spotkanymi, inaczej
myślącymi ludźmi. Pozostawił za
sobą żal za zerwane kontakty. Po
śmierci ojca w 1993 roku, coś się w
nim przełamało. Odnowił przyjaźnie. W utworze „Przeklinam cię za
to” (1994) opowiedział o pogrzebie
mentora młodości Jana Klińskiego:
„nie pojechałem na / ten pogrzeb /
był grudzień ciemny / kartkę z twym
wyrokiem / znalazłem w sieni / tuż
przed nowym rokiem”. Historia zatoczyła koło. G.C. który miał duszę
buntownika, za życia nie wpisywał
się w historię miasta. Jednak rodzina Ciechowskich, jest dla Grodu
Sambora jedną z najważniejszych.
Jego dawni przyjaciele (Jan Kulas,
Adam Przybyłowski, Józef Galicki
i inni) rokrocznie organizują pod

koniec sierpnia jego urodziny,
ba, cały festiwal „In memoriam”6.
Również w 2008 roku w amfiteatrze odbył się konkurs zespołów
grających jego covery, wystawa
fotografii, czytanie wierszy. Tczew
polubił swojego Grzegorza, jest z
niego dumny, choć nie zawsze podzielał, podziela, jego idee.
Być może odbiór G.C. z okresu jego największej popularności,
byłby w Tczewie podobny jak koncert Cool Kids of Death (CKOD)
na festiwalu. Konfrontacja postaw,
kultur, zszokowana publiczność,
koncert dla kilkudziesięciu new
punków pod sceną, z milczącymi trybunami. Dorobek Republiki i Obywatela G.C. jest obecnie
kanonem twórczości rockowej.
Łódzki skład CKOD to prowokatorzy, kontrowersyjni, choć niezdolni jednak do wywołania takich
konfliktów jakie w latach osiemdziesiątych powodowały czarnobiałe stroje Republikan, poppersowska grzywka… CKOD zagrało
swój koncert, z przeproszeniem,
„na wielkiej kurwie”, agresywnie.
Nie uwzględniając specyfiki publiczności, nie szanując jej, ba,
nie szanując nawet przybyłego
licznie z całej Polski fanklubu Republiki, z szefem f-c, księdzem
Adamem Ryłko z Włoch na czele.
Było dużo wulgaryzmów, a nawet
stwierdzenie wokalisty że zawsze
wolał Lady Pank (na co starzy fani
Republiki, nawiązując do „Fabryki
Małp” zaczęli krzyczeć w jego kierunku: „pokaż ogon!”). Na koncercie dawnego prowokatora wystąpili nowi, jeszcze bardziej zadziorni
następcy. Być może to tłumaczy,
dlaczego G.C. musiał opuścić swój
Tczew, ale dzięki temu mógł triumfalnie wrócić po latach. Gdyby nie
to, zastosowanie znalazłaby mowa
pogrzebowa znana z „Buddenbroków” Tomasza Manna: „Nie było ci
za dobrze, stryju Gottholdzie (…)
Zbyt późno nauczyłeś się iść na
ustępstwa, mieć względy”… Ten
„wariat z grzywką postawioną na

białku, niosący karton ciastek na
własną maturę”…
Jednak metodą wytnij/wklej,
przyciągania/odpychania, odbył
się powrót G.C. do domu. Obie
strony barykady do tego dojrzały.
Odys wracał siedem lat, w przypadku Ciechowskiego ten okres
wydłużył się bardziej, i gdyby
nie przedwczesna śmierć, byłby
jeszcze dłuższy. Mamy wielkiego
zrealizowanego artystę i piękne
spokojne miasto nad Wisłą, pełnych ciepła mieszkających tam
ludzi. Wszyscy są na swoim miejscu, bez potrzeby kompromisów
nad miarę. Nie potrafię napisać
tego zręczniej, ale to dobrze, gdy
ludzie pozostają sobą, i jeszcze
n
potrafią się szczerze lubić. 


Łukasz Mańczyk

1 Atol Bikini, na którym w latach osiemdziesiątych odbywały się próby z bronią jądrową.
2 Republika-kobieta to nie jedyna wariacja wokół Republiki. W 1991 roku opublikowano utwór „Republika” przypominający
w swej konstrukcji przemówienie wyborcze.
27 października 1991 odbyły się pierwsze
w pełni wolne wybory parlamentarne i koniec
Sejmu kontraktowego. Teza może wydać się
kontrowersyjna, ale być może jest to agitka
wyborcza wpisana w usta polityka rekrutującego się z byłego PZPR, reprezentanta partiispadkobierczyni. Posłuchajmy zresztą: „zła
chydra znów podnosi wrogi łeb (…) prawica
razem z lewakami chcą / obalić naszej pracy wspólny dom (…) zdecydowana polityka /
zdecydowana republika (…) bo dla nas zawsze
najważniejszy lud (…) ludu mój / ja z ciebie
wyrastam (…)”.
„Zła chydra” to zabieg autotematyczny
nawiązujący do „Gadających głów” („goni
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mnie stugłowy smok / zdołam uciąć jedną /
już wyrasta nowych sto”. Kim natomiast może być podmiot liryczny, polityk, lansujący
hasła rządów silnej ręki, trybun ludowy? Jako
wrogów przedstawia „prawicę”, „lewaków”
(ale nie lewicę), „anarchistów”, „chuliganów”
i „faszystów”. Raczej nie jest to ówczesny
prezydent Lech Wałęsa który z hasłami wojny na górze i wojny z elitami wygrał wybory
prezydenckie w 1990 roku. Przemawia przeciwko temu passus: „ludowi (…) obiecamy
z n ó w” (podkreślenie red.). Być może jednak jest to przemówienie uniwersalne, oddające tęsknotę, za małym wielkim dyktatorem
(może nawet chłopskim jak w międzywojennej powieści Juliusza Kadena-Bandrowskiego „Bigda idzie!”), znajdujące posłuch w
czasach, gdy niestabilna sytuacja polityczna
przypominała republikę weimarską. Takie
rozważania nie miałyby sensu na gruncie
pierwszych dokonań Republiki, gdzie zmetaforyzowany język odnosił się do meta-faktów.
Konkretyzacja nastąpiła jednak już w utworze „Nie pytaj o Polskę”, a intencja reportażowo-interwencyjna najmocniej ujawniła się w
opublikowanym w 1994 roku singlu „Obejmij
mnie Czeczenio”.
3 Po drugiej płycie, w związku ze służbą
wojskową lidera, zespół miał na dłuższy czas
faktycznie zamilknąć. Jednak wątpliwe jest,
by ostrze tego passusu skierowane było właśnie w Republikan.
4 Co ciekawe, znów powraca znany z
„Nieustannego tanga” i „Na barykadach walka trwa” motyw karnawału, który otwiera
piosenkę: „To nie karnawał ale tańczyć chcę /
i będę tańczyć z nią po dzień”.
5 Na gruncie polskiej muzyki popularnej
zabieg nie aż taki częsty. Przykładowo: „Mała
Lady Pank” zespołu „Lady Pank”. Natomiast
niemal każdy zespół wyjaśniał, od czego brała się jego nazwa. Chociażby zespół Wilki,
od cytatu z Jima Morrisona: „we wszystkich
wierszach są wilki”.
6 Więcej: www.festiwalciechowskiego.
tcz.pl
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Artykuł jest roboczym rozdziałem
książki pisanej w ramach stypendium
Ministra Kultury „Grzegorz Ciechowski. Wybór osobisty / Czytanie Ciechowskiego”. Inne artykuły według
tego klucza: „Gender Grzegorza
Ciechowskiego”, „I dziecięctwo” –
przygotowywane są do kolejnych
numerów.
Autor będzie wdzięczny za nadsyłanie spostrzeżeń o Grzegorzu Ciechowskim oraz komentarzy do bieżąco publikowanych artykułów: lukasz.
manczyk@hotmail.com

Robert Kasprzycki –
Opera Omnia
Jan Kondrak

R

obert Kasprzycki wydał swoje teksty w formie książkowej. Dołączył płytę nagraną
podczas koncertu w studio Radia
Kraków. Książka opatrzona jest
odautorskim posłowiem, wyczerpującym - więc właściwie na
tej informacji należałoby poprzestać. Ale, że nie było w piśmie
Piosenka omówienia pozycji, a
należy się ona autorowi, więc
padło na mnie.
Byłem nausznym świadkiem
jednego z największych sukcesów
festiwalowych
Kasprzyckiego.
Wygrał Olsztyn – jak to się mówi.
Bardzo mi zaimponował jedną z
piosenek. Brzęczała mi za uchem
kilka dni bez przerwy. Byłem
wtedy jeszcze w fazie bezinteresownego doradzania wszystkim
i w każdej sprawie. Dorwawszy
gdzieś przy barze młodszego kolegę wypowiedziałem swoją teorię.
Że mianowicie bardów dzielę na
tych, którzy wyżyliby z tworzenia
literatury bez muzyki i na tych, co
to bez muzyki ani rusz. Kasprzyckiego zaliczyłem do grupy utalentowanych w stopniu najwyższym,
tych którzy bez muzycznej protezy dadzą sobie radę i swoje linie
papilarne w przestrzeni publicznej
odcisną. Radziłem mu jeszcze że-

by nie utył, bo tusza jest dobra w
mięsnym, a nie na scenie.
Ironia losu sprawiła, że Robert
zaistniał w mediach dopiero gdy
przytył i zakpił sobie z publiki
prościuchną piosenką o niebie do
wynajęcia. A ona, ta publika, pokochała go. I do dziś kocha, nie
tylko za wynajem. Tym doświadczeniem zmitygowany nie będę
już doradzał ani wartościował
całego dzieła Kasprzyckiego. Nie
mniej jednak opis rzeczy trzeba
dać. Choćby pobieżny, ale trzeba. I
mam z tym niejaki problem. Pozycja zawiera grubo ponad setkę tekstów. Pisane są z wielką biegłością
i stylistycznie nienagannie. Z tym,
że tych stylistyk jest sporo. Trudno
znaleźć tam jedno Kasprzyckiego
Alter Ego. Cóż – jest to efekt „robienia w piosence”, gdzie zmiana
konstrukcji opowiadacza bardzo
się przydaje i jest na miejscu. Pieśniarzowi wolno. Pisarzowi nie.
Z pomocą niech więc przyturla się płyta. Płyta dołączona do
książki. Skupmy się na tym co sam
autor wyselekcjonował. Z czym
się identyfikuje dziś?
Pierwsze trzy teksty tworzą sekwencję, która pozycjonuje podmiot mówiący. List od nieznanego
poety daje główny katalog rekwi-
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zytów i obrazów, które przewijają
się przez całą twórczość. Są to:
obskurny pokój, okno, widok na
rzekę i jaskółka, tu akurat znacząco przecięta przez pękniecie na
szybie. Mówiący jest biedaczyną
mającym nadzieję, że różni się
na korzyść od innych biedaków
umiejętnością dostrzegania szczegółu i zdolnością do refleksji. W
końcówce tekstu pojawia się element autoagresji, czyli końcowe
stadium autoironii. Tekst następny,
Ballada o mieście, umiejscawia
podmiot w pokoju jakby tym z
poprzedniego tekstu. Nie wiemy
kim jest ten, który mówi. Wiemy,
że jest w doskonałej rozterce. Dokładnie na rozdrożu. Świat dookolny jest jednoznacznie brudny i zły,
a on czuje, że też zawinił tylko nie
wie w czym. Konkluzja-„przemyka między prawdą a fałszem”. A
kto? A no pewnie bard współczesny z pojmowaniem roli własnej.
Sylogizm o poetach I jest pisany
dla niepoznaki w drugiej osobie,
w obu liczbach. Nasz biedaczyna
z pierwszej piosenki znajduje się
w miejscu publicznym. Wygląda
jak inteligencik – chudopachołek,
więc naraża się na zaczepki zdrowej części społeczeństwa. Okazuje się, że podpatrywanie życia na
gorąco, czyli zbieranie materiału
do twórczości jest mylone z czynnością szaleńców i kapusiów. Te
dwa stany w jednym ciele dają w
rezultacie poetę.
Więc pomylą się bardzo panny
nadobne myśląc, że o życiu autora
dowiedzą się wiele z jego tekstów.
Narrator piosenek Kasprzyckiego
jest wykoncypowany i zewnętrzny w stosunku do autora. Ten narrator to inteligent zdegradowany
materialnie. Samotnie przeżywający sromotę rzeczy świata tego.
Cygan z wyboru. Zdolny do pogłębionej refleksji ale z dystansem
do siebie.
Kasprzycki pisze frazą miarową
(w miarę), jak na pieśniarza przystało. Natomiast nie ma zaufania

do rymu. Stosuje czasem, ale jakby od niechcenia i niedokładnie.
W tym jest bardziej współczesnym poetą i bardziej anglosaskim
niż rosyjskim – z pochodzenia.
Ale pomówmy jeszcze o treści
kilku pieśni. Jest taki tekst pt. List,
a właściwie dwa. Mistrzowskie
otwarcie – bohater otwiera list od
dawnej swej miłości, w którym
ona prosi o pomoc. To budzi nagle zaprzeszłe emocje(„ zadrżały
mi ręce”). Kapitalny, retardacyjny
refren, będący konstatacją, że kiedyś było się razem. W następnych
zwrotkach narrator przypomina,
że to z jej winy się rozpadło, do-

myśla się, że ona jednak wróci w
te strony jak zbrodniarz „po śladach” i prosi, żeby mu nie wchodziła w drogę, bo życie jego jest
bez niej może monotonne, ale na
trwałych fundamentach. Wielkie
napięcie pomiędzy „mogło być”,
a „jest”, to ogromne osiągnięcie
autora. Na dodatek, nie wiem czy
świadomie, nawiązuje do formuły tradycyjnego romansu rosyjskiego.
Szaleństwo (może nawet hospitalizowane, bo bohater ma ‘klucze podrabiane”, jakby służące
ucieczce z zakładu) po utracie kogoś, rozpacz późna, powiązana z
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niewiarą w sens pisania wierszy
pojawia się w tekście pt. Kropla
po kropli. Tematyką i sposobem
ewokowania emocji nawiązuje
do poprzedniego tekstu. Pierwsza
zwrotka jest tak mocna, jakby to
sam Brodski pisał, czyli „ na Nobla”. Przytoczę ją w całości:
była sobota trzeźwy jak poranek/płakałem nad rzeką/przeklinając dzień powrotu do zmysłów/dzień ucieczki o świcie/
brudne dłonie kryjąc w płaszczu/
niosłem klucze podrabiane/korek
po wypitym winie kartkę z Londynu (…)
Kilka przedmiotów wymienia
autor, a ile skojarzeń. Jak ładnie
sam się konkretyzuje film!
Dwa inne teksty przykuły moją uwagę. Tematycznie powiązane, przeszczepiające udatnie z
Cohena coś co nazywam mistyką
flirtu, albo mistyką grzesznej miłości. Tekst pierwszy nazywa się
Jakbyt I. Na bohatera spłynęła
epifania piękna za sprawą ziemskiej kobiety. Daje jej nawet imię
własne – Patrycja. Ona działa
na niego i wytrąca go z równowagi. Popada w nielinearny ciąg
skojarzeń. Już postponować chce
obecną ukochaną, ale reflektuje
się, że to przestępstwo jest. Boi
się popaść w uzależnienie od
świeżo poznanej, ale też przypisuje sobie święte olśnienie rodem
ze Swedenborga. Nerwowa fraza
oddaje ten rozkrok uczuć i kondensuje znakomicie piękno, które
jest skazane na chwilowość, bo
też i z tej chwilowości wynika w
znacznej mierze. A tekst o grzesznej miłości nazywa się Spadanie.
Obskurny pokój jak w pierwszej
piosence. Sytuacja między dwojgiem jest taka, że kochali się i
ucztowali ostatni raz. On niedokładnie pamięta jej imię. Ale było
pięknie. Teraz trzeba posprzątać.
Dosłownie i w przenośni. Poukładać myśli i wrócić do normalności. Bohater stara się rozpaczliwie jeszcze jej napatrzeć. Bo to

ostatnia chwila, więc trzeba ją
utrwalić pod powieką. Pamięć
będzie jedynym ocaleniem, ale
i źródłem bólu. Ulga po zejściu
z nieprawej drogi prowadzi do
konstatacji, że to „wolność ptaka
w klatce żeber”. A żeby było jeszcze bardziej lirycznie autor daje
kontrast: inna para za ścianą kocha się tak sugestywnie, że zagłusza płacz kochanki. Znakomita
robota. Mistrz z Quebeku zjadłby
cygaro z wrażenia.
Podczas ostatniego SFP w Krakowie siedziałem w zacnym gronie pieśniarzy. Był Garczarek,
Tomczak, Tercz, Szwed. W pokoleniowym wianku, w sali nieco
innej, siedział Robert Kasprzycki. Tomasz Szwed podzielił się
refleksją, że polscy bardowie do
końca życia legitymują się piosenką, którą wygrali Kraków, albo
coś dużego. Znaczy, że potem
już niczego lepszego nie napisali. Nie potrafię zweryfikować tej
tezy, ale przyznam, że kusząca
z naukowego punktu widzenia.
Jak to się ma do Kasprzyckiego
też nie wiem i nikt nie wie, bo to
karta ledwie odkryta. Nie mniej
jednak utwór, który za mną przyjechał do domu z Olsztyna nazywa się Brudny autobus do stacji
Golgota. Kasprzycki tak zaczynał
karierę, choć na debiutanckiej
płycie utworu nie uświadczysz.
I ja domyślam się dlaczego. To
tekst osobny. Mający te wszystkie
piętra konotacji co Biblia. Czyli
warstwę dosłowną, alegoryczną,
symboliczną i eschatologiczną.
Najlepiej ten efekt osiąga się poprzez odwołanie do mitologii. W
przypadku tego tekstu, do Biblii.
Warstwę dosłowną pomińmy bo
mowa jest o tym, że grupa ludzi
jedzie autobusem. Na pierwszy
plan wybija się warstwa alegoryczna. Autobus to Polska pełna
pospólstwa, upodlonego moralnie, z władcą – kierowcą, któremu obojętne dokąd ma jechać.
Mówiący to jedyny sprawiedliwy

w tej Gomorze, porte parole autora. Na ten obraz autor nakłada
siatkę odniesień biblijnych. Ale
jak? Uczłowiecza i Boga Ojca,
i Syna. Każe im działać według
reguł ziemskich. Sacrum sprowadza do Profanum. To pozorne
bluźnierstwo jest symbolicznym
dialogiem z historią cywilizacji i
historią kultury. Gdzieś w domyśle autor stawia pytanie o to, czy
przypadkiem nie mamy do czynienia z końcem tej formacji kulturowej. Chrześcijańskiej znaczy.
Trzeba pamiętać, że upadek kultury starożytnej był poprzedzony
utworami literackimi ( Lukian z
Samosaty, III wiek n.e.), w których bogowie olimpijscy zachowywali się jak dzisiejsi dresiarze,
albo bohaterowie Monachomachii). Wreszcie eschatologia. Pięknie mówi Kasprzycki, że „tak się
dłuży w tej podróży jakbyśmy do
nieba”. Nikt tak pięknie nie powiedział o nudzie jak Kasprzycki.
Ale ważniejsze jest to, co wynika z kontekstu dla eschatologii
właśnie. Otóż nie będzie żadnego odkupienia, nie będzie życia
wiecznego. Chrystus może okazać się oszustem, a na krzyżu zawiśnie za oszukiwanie w kartach.
Niebo jest wzięte w nawias i to
dość gruby. Jeśli coś nas czeka to
raczej piekło i to tu, na ziemi. Bo
narrator wie, ze stacją końcową
jest Golgota. Stacją dla wszystkich. Straszne? Oczywiście, ale
dziś tylko tak można wywołać katharsis i obudzić sumienia.
A książka jest pięknie wydana. Z bardzo przyjemną okładką.
Płyta zawiera 16 utworów zagranych w konwencji bardowskiej,
czyli mało orkiestry, dużo frontmena. Całość godna podziwu
n
i polecenia. 


Jan Kondrak


Robert Kasprzycki.
Piosenki i Nie.
 Wyd. Radio Kraków 2007.
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Interpretacje piosenek
Wojciecha Bellona
Marcin Binasiak

3.3.1. „Ballada o Cześku piekarzu”
(słowa wiersza = słowa piosenki)
sł. i muz.: Wojciech Bellon, wyk.:
„Wolna Grupa Bukowina”
chleba takiego jak ten od Cześka
nie kupisz nigdzie nawet w Warszawie
bo Czesiek piekarz nie piekł lecz tworzył
bochny jak z mąki słonecznej kołacze
kłaniali mu się ludzie gdy wyjrzał
przez okno w kitlu łyknąć powietrza
a kromkę masłem smarując każdy mówił
nad chleby ten chleb od Cześka
chleb się chlebie chleb się chlebie
bo nad chleb być może co
chleb się chlebie chleb się chlebie
niech ci nigdy nie zabraknie
drożdży wody rąk i ziarna
(mruczał Czesiek tak noc w noc)
a o porankach chlebem pachnących
gdy pora idzie spać na piekarzy
zaczerwienione przymykał oczy Czesiek
i siadał z dłutem przy stole
ciągle te same włosy i trochę
za długi nos w drzewie cierpliwym
pieściły ręce dziesiątki razy
w poranki świeżym chlebem pachnące
chleb się chlebie chleb się chlebie...
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kurła tobi mati buła
mruczał piekarz w żyłach krwią
kurła tobi mati buła
myśli moje niespokojne myśli moje rozognione
idźcie idźcie wszystkie stąd
nikt takich słów jak miasto miastem
nie znał i źle się dzieje mówili
na obraz czerniał Czesiek razowca
kruszał podobnie bułce zleżałej
gdy go znaleźli na pasku z wojska
dłuto jak wbite w bochen miał w garści
i nikt nie wie co Cześka wzięło
lecz śpiewa każdy jak miasto miastem
chleb się chlebie chleb się chlebie...

3.3.1. „Ballada o Cześku piekarzu”
(tekst muzyczny)
Metryka
1. Głosy: 4 z 7
2. Nagranie: 1975, Polskie Radio Kraków, 12 SFP
3. Czas trwania: 3’48”
4. Miejsce na SFP, rok edycji SFP: nagroda, 1975
5. Słowa wiersza: W. Bellon, Niechaj zabrzmi Bukowina, Wrocław 1986, s. 64–65
6. Słowa piosenki: transkrypcja własna z nagrania,
materiał porównawczy: W. Bellon, Niechaj zabrzmi Bukowina, Wrocław 1986, s. 64–65
7. Tekst muzyczny: transkrypcja własna z nagrania, materiał porównawczy: Wolna Grupa Bukowina. Bukowina, Warszawa 1990, s. 101–102;
A. Cichocki (red.), Sen znaleziony w lesie, Poznań 1998, s. 112–113
8. Klasyfikacja piosenki: nurt poetycki

Denotacje tekstu słownego
Cechą wyróżniającą twórczość poetycką W. Bellona jest opisywanie nietuzinkowych postaci, które
spotykał (przykładem w niniejszej pracy są chociażby Majster Bieda i Czesiek-piekarz), zdarzeń, w których sam uczestniczył oraz miejsc, które odwiedzał
– najczęściej z przyjaciółmi.
W „Balladzie o Cześku piekarzu” (znanej też jako
„Ballada o Cześku”) autor opowiada o człowieku, który wśród drożdży, wody i ziarna tworzy bochny, dzięki
którym jest powszechnie znany i szanowany, traktowany
nie jak piekarz, ale jak rzemieślnik – a nawet twórca czy
artysta. Senne poranki po pracowitych nocach zmęczony bohater opowieści spędza na oddawaniu się jednak

innej, pochłaniającej pasji – rzeźbieniu. Powstają zapewne ludowe świątki, piękne w swej prostocie i podobne
do siebie zarazem. Każdy zmrok zapowiada, że wszyscy piekarze – także Czesiek – powinni wrócić do swej
pracy, do piekarni, by nazajutrz wypieki mogły cieszyć
i wprawiać w podziw. Lecz w głowie piekarza snują się
niepokorne, rozognione myśli. Być może wykonywana
przezeń praca nie daje mu satysfakcji? Może wypiekanie najlepszego chleba (takiego, jakiego nie kupisz nigdzie nawet w Warszawie) nie jest jego powołaniem?
Mijają dni, a piekarz zamyka się w sobie, kruszeje podobnie bułce zleżałej. Pewnego dnia Czesiek popełnia
samobójstwo – wiesza się, trzymając rzeźbiarskie dłuto
w dłoni.
Dla wyjaśnienia należy dodać, że postać, przywołana przez Bellona w „Balladzie o Cześku piekarzu”,
jest autentyczna. Czesław Król, bo tak brzmiało jego
nazwisko, pochodził z Buska Zdroju i był piekarzem
wywodzącym się z rodziny słynącej wielowiekową
tradycją w branży piekarniczej. Był on także znany
jako twórca ludowy – rzeźbiarz.

Analiza tekstu muzycznego
„Ballada o Cześku piekarzu” ma formę pieśni
zwrotkowej z refrenem. Zwrotki mają identyczną
oprawę muzyczną, podobnie rzecz się ma z refrenami. Tekst muzyczny „Ballady” jest nieskomplikowany
i stanowi jedynie podkład, tło muzyczne dla wiersza.
Oprawa harmoniczna zwrotki mieści się w ramach tonacji D–dur, nie wykraczając poza jej obszar tonalny.
Ciekawe rozwiązanie to osadzenie części refrenu w
tonacji C–dur od chleb się chlebie chleb się chlebie aż
do niech ci nigdy nie zabraknie, gdzie bez modulacji
następuje nagłe, nieprzygotowane zestawienie z tonacją właściwą – D–dur i zakończenie piosenki już w tej
tonacji. Interesującym zabiegiem słowno-muzycznym,
rzadko spotykanym w twórczości Bellona, jest nałożenie na melodię drugiego refrenu fragmentu mówionego – parlando (kurła tobi mati buła… itd. aż do idźcie
idźcie wszystkie stąd), co może obrazować pewien
dwugłos bohatera wiersza – z jednej strony posłuszne
wywiązywanie się z zawodowych obowiązków, implikowane wspomnianą już rodzinną tradycją, z drugiej – chęć wyrwania się z niewolniczej pracy, przeciwstawienia przeznaczeniu i wewnętrzna potrzeba
zupełnego oddania się rzeźbiarstwu. Akompaniament
stanowi gitara – podstawowy zestaw chwytów wykonywanych w sposób klasyczny oraz arpeggio.
Tonacja: D-dur
Ambitus melodii: a – h1
Architektonika muzyczna utworu:
A A B A A B/C A A B
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3.3.2. „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
3.3.2. „Bukowina I” (tekst muzyczny)

q = 80 MM

Metryka
1. Głosy: 6 z 7
2. Nagranie: 1974, Polskie Radio Kraków, 11 SFP
3. Czas trwania: 1’41”
4. Miejsce na SFP, rok edycji SFP: nagroda specjalna, 1974
5. Słowa wiersza: W. Bellon, Niechaj zabrzmi Bukowina, Wrocław 1986, s. 35; Wolna Grupa Bukowina. Bukowina, Warszawa 1991, s. 7
6. 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
7. 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
8. 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. Poprawa1.
Początek wiersza „Bukowina” to opowiadanie
o wymarzonej krainie – dowiadujemy się, że są
w Bukowinie 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
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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 Ziemianin2.
Ta wrażliwa, bratnia dusza – pisał dalej Ziemianin
– nie mogła sobie czasem poradzić z otaczającym
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.
Tonacja: c-moll
Ambitus melodii: b – g1
Architektonika muzyczna utworu: A A A
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Marcin Binasiak

Jacek Kadis
KIEDYŚ...
Jeszcze kiedyś dostrzeżemy
w piasku zdarzeń szczęścia pył.
Wyłuskamy go zdziwieni,
że od zawsze tutaj tkwił.
A nam - ślepym - brzęk srebrników
drogowskazem był od lat.
Rozpostarte podciął skrzydła
ścieżki marzeń z mapy starł.
Pytasz – kiedy będzie to „kiedyś”?
Czy w ogóle „kiedyś” zechce przyjść?
I nie czekasz wcale odpowiedzi
trochę głośniej zatrzaskując drzwi.
A ja krzyczę w te ściany puste,
że wciąż wierzę, że nadzieję mam.
Jakbym chciał się od zwątpienia ustrzec,
jakbym siebie sam przekonać chciał.
Jeszcze kiedyś odkryjemy
w zgrzebnej prozie wiersza szyk.
I błyszczący okruch tęczy
zawinięty w szarość dni.
Wzejdzie wtedy w oczach słońce
i zostanie aż po zmierzch.
Odprowadzi nas pogodnie
w nieuchronnej nocy czerń.
Pytasz – kiedy będzie to „kiedyś”...
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Bohaterowie wiosennych

Dominika Barabas pierwszym miejscem na Spotkaniach Zamkowych w
Olsztynie rozpoczeła serię konkursowych sukcesów w całym kraju

Pierwszy w historii konkurs w Ślesinie wygrały w lutym Milena Chypś i Joanna Gogulska.

Joanna Kaczmarek była odkryciem lutowego OFPA w Rybniku
W kwietniu skromnny bard z Kraśnika
Jacek Kadis został laureatem radomskiej Łaźni

w obiektywie

festiwali A.D. 2008
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Natalia Rycek z Zakrzowa pojawiła się
z sukcesem na Festiwalu Sztuki im. Grechuty w Zamościu
W maju rzeszowska Carpathia Festival pokazała różnice estetyczne krajów środkowej Europy

Swoistym festiwalem był jubileusz Zbigniewa Rutkowskiego
w Jaworznie, luty 2008

Jana Poprawy

Majowa FIPA w Bydgoszczy przyniosła pierwszy konkursowy sukces Emilii Kudrze z Łodzi
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Z kalendarza 2008
Jan Poprawa

P

rzez kilka lat z sumiennością na jaką mnie tylko stać
opisywałem kiedyś wydarzenia
związane z tak zwaną „piosenką artystyczną”. Zwłaszcza to,
co działo się w Polsce – opisywałem starannie, przekonany iż
tak trzeba. Uświadamiała mi to
coraz dobitniej tak zwana „otaczająca rzeczywistość”, w której coraz mniej było miejsca na
piosenkę traktowaną jako dzieło
artystyczne – a coraz wyraźniej
liczyła się piosenka – produkt,
piosenka – towar, piosenka – gadżet. Przyjmując reguły rynkowe
przyjęliśmy bowiem i tę ich konsekwencję że liczyć się będzie to,
na co jest możliwie najliczniejszy
nabywca. A wymagania nabywców trzeba kształtować długo,
nieraz przez pokolenia. Przekonali się o tym już dawno ludzie
biznesu. Nawet tam, gdzie idzie
o sprzedanie nowości, dajmy na
to technicznej – wymagana jest
zmasowana reklama lub długotrwała informacja (nie edukacja
niestety, tylko propaganda). W
sferach tak ezoterycznych jak
gust, muzykalność, wrażliwość
na piękno – informacja nie działa, a edukacji nie ma (przynajmniej w Polsce). Stało się więc:

o sprzedaży decyduje dziś nie
wartość, lecz większość.
Mimo to nie uważam swego
wysiłku w spisywanie „Sezonów”
(taki tytuł, ze zmieniającymi się
tylko datami, miały moje książeczki) za stracony. Może dlatego, że jestem historykiem i wiem,
jak wiele zależy od zachowania
dokumentacji, jakiejkolwiek bazy źródłowej, która po latach
pozwoli na odtworzenie faktów i
ocenę ich znaczenia. Może owe
„Sezony” będą przydatne dla
przyszłych historyków, którzy
z mniejszym zaangażowaniem
osobistym zechcą wrażliwość
naszych czasów, wyrażaną m.in.
piosenką – ocenić?
Zanim przyjdzie czas na kolejny „Sezon” – staram się publikować relacje i opinie dotyczące
tego, co dzieje się w światku piosenki, na łamach „Piosenki”. Nie
jest to zadanie łatwe, bo „Piosenka” – jak wiadomo choćby
z opublikowanego tu już słowa
wstępnego – nie zdołała jeszcze
zagwarantować sobie płynności
wydawniczej, nie zawsze gromadzie społeczników piszących ją i
redagujących udaje się „przeskoczyć” barierę kosztów wydawniczych (choć to koszta śmieszne,

gdy je porównać z innymi, na
przykład ocenić ile mógłby kosztować wkład własny, jaki dają autorzy piszący gratis). Dlatego tegoroczne wydarzenia nie mogły
być w pełni opisane na naszych
łamach. Na stronach „Piosenki”
tradycyjnie poświęconych doniesieniom z kraju i świata - nie
znajdziemy opisu wielu ważnych
wydarzeń. Co chcę nadrobić tym
choćby, jednym tekstem.
Działo się całkiem sporo. Czytelnicy pamiętają zapewne publikowane na naszych łamach
„Kalendarze imprez i festiwali”.
Znajdowały się na nich imprezy
najważniejsze, przygotowywane
w różnych miejscach Polski. Na
nich też w krótkim omówieniu
poprzestanę. Koncertów, spektakli
z piosenką jako tworzywem artystycznym (itp.) było oczywiście
więcej. Uczestniczę w nich z zawodowego obowiązku i z potrzeby, ale miejsca zbrakło na proste
nawet ich odnotowanie.
Ten rok „piosenki artystycznej” zaczynał się na północnych rubieżach kraju od dwóch
konkurujących ze sobą zjazdów
bardowskich. Nie udało nam się
w żadnym wziąć udziału. Może
za rok, gdy się smętna atmosfera
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ustoi? Za to z prawdziwą satysfakcją braliśmy udział (braliśmy – nie
tylko autor tych słów, ale i liczni
„Piosenki” współpracownicy) w
rybnickich „Pojedynkach na słowa”. Prezydent Polski powinien
jak najprędzej odznaczyć orderem pana Wojciecha Bronowskiego, niestrudzonego i nie poddającego się słabościom twórcę owej
„ligi licealistów wrażliwych”. W
setkach młodzieży walczącej o
zwycięstwo (systemem pucharowym) znalazły się prawdziwe odkrycia, perełki, po których już w
tym sezonie głośno. O niektórych
przeczytać możecie w tym numerze „P”.
W Rybniku odbywał się też
zazwyczaj pierwszy w kalendarzowym roku festiwal – OFPA.
Tym razem wszakże uprzedził
rybniczan Kamil Wasicki, który z
początkiem lutego zorganizował
bardzo ładną i dobrze obsadzoną
imprezę w wielkopolskim Ślesinie.
Ślesiński festiwal ma przed sobą
przyszłość! Oczywiście nie mógł
jeszcze dorównać rybnickiemu gigantowi – ale w końcu na OFPA
pracuje sztab ekspertów (ze wspomnianym już Bronowskim i prezesem Stanisławem Wójtowiczem na
czele). Pracuje też tradycja: OFPA
to „festiwal festiwali”, do którego
aspirują wyłącznie laureaci innych
konkursów i to bez gwarancji
udziału…
Elementem dodanym do OFPA
ostatnimi laty stał się śląski Turniej Regionalny. Coraz ciekawszy, w tym roku wypromował
m.in. Agnieszkę Błońską, Joannę
Kaczmarek, Malwinę Klimek i
Natalię Załucką. Zapamiętajcie te
nazwiska.Jeszcze w przedwiośnie
odbyła się też w Opolu 18 Zimowa Giełda Piosenki. Jedna z najstarszych imprez konkursowych
w kraju, niestety organizacyjnie
amatorska (studenci!) i artystycznie nierówna. Niemniej i tu pojawiły się interesujące postaci, np.
Joanna Kaszta czy Gabriela Ma-

chej. Szkoda, że brakło nam na
łamach miejsca, by opublikować
studenckie recenzje z „Giełdy”:
napłynęło ich do redakcji kilka,
całkiem trafnych…
Z Opola kto chciał – przeniósł
się do Wrocławia, na Przegląd
Piosenki Aktorskiej. Nie każdy
oczywiście chciał, gdyż PPA od
pewnego czasu usiłuje zerwać
kontakt z tradycyjnie, „po Bardiniowsku” rozumianą „piosenką
artystyczną” i specjalizuje się w
niespodziankach. Ale konkurs
przyniósł sporo ciekawych postaci, z ciemnoskórym absolwentem
PWST we Wrocławiu Mikołajem
Woubishetem na czele. Także
Kapituła Nagrody im. Aleksandra
Bardiniego dostrzegła piosenkarkę, Katarzynę Groniec.
W kwietniu odbywał się jak
zwykle konkurs „O koło młyńskie” w Stargardzie Szczecińskim, ale niestety „Piosenka” nie
została zaszczycona zaproszeniem. Za to z radością uczestniczyliśmy w radomskiej „Łaźni”.
Miała ona mały jubileusz (po raz
15!) i potwierdziła raz jeszcze,
że jest jednym z najciekawszych
konkursów w Polsce. Tym razem wygrała Joanna Kaczmarek
przed weteranem Jackiem Kadisem. Dobry poziom!
Z poziomem było nieco gorzej
w Gorlicach, na tradycyjnej „Poetycko – muzycznej Bitwie pod
Gorlicami”. Tu wygrali sprawdzeni w niejednym konkursowym
boju: Magdalena Lepiarczyk i
Kuba Pałys. Zadebiutował zaś
chłopiec, o którym powinno być
za jakiś czas głośno, Antoni Gustowski.
Z Gorlic niedaleko do Krynicy,
gdzie powolutku rozwija się międzynarodowy (!) festiwal piosenki
turystycznej. A także do Rzeszowa. Tam w maju odbył się festiwal
z zamierzenia międzynarodowy,
co więcej – pięknie obsadzony
przez młodzież artystyczną i jurorów z kilkunastu krajów Europy

Środkowej. Gratulacje należą się
wiecznie zapracowanej pani dyrektor Annie Czenczek. Nie jej
wina, że większość uczestników
„Carpathia Festiwal” (tak to się
nazywa) prezentowała stylistykę
nieco – hmmm – egzotyczną. Na
pewno jednak na Rzeszów trzeba
mieć baczenie.
Ja osobiście prosto znad Wisłoka
udałem się do Bydgoszczy, gdzie
Pałac Młodzieży po raz kolejny
organizował konkurs o brzydkiej
nazwie FIPA. Nazwa marna, ale
laureaci nie. To właśnie tu zaczęła
swe – wierzę, że długotrwałe –
pasmo sukcesów łodzianka Emilia
Kudra, tu też potwierdziła klasę
Anna Topolewska.
Nie wiemy, czy odbył się tym
razem bytomski konkurs „Kwiaty
na kamieniach”. Ale z radością
wzięliśmy udział w nowym festiwalu w Busku Zdroju, noszącym
imię Wojtka Bellona. Piękne to
miejsce, Busko, piękna idee i patron. Poziom jeszcze średni (wygrała Anna Kossakowska przed
Marcinem Skrzypczakiem), ale
sama obecność Masi z Belonów
Miodowiczowej byłaby przecie
wystarczająca atrakcją każdego
spotkania z legendą Jej Brata.
Czerwiec był tym razem
bardziej piłkarski, niż piosenkarski. Ale przecież pod sam
jego koniec odbył się w Zamościu świetnie obsadzony konkurs kandydatów do II Festiwalu Sztuki im. Marka Grechuty,
tej jedynej i niepowtarzalnej
imprezy, którą zamojszczanie
czczą pamięć swego rodaka.
Z czerwcowej eliminacji ”wypłynęli” na wielką rynkową sceną
świetni artyści – ale o tym odrębnie wspomina pan Czechalski.
Kolejny festiwalowy jubileusz
odnotowaliśmy z początkiem lipca 2008. „Zamkowe Spotkania
z poezją śpiewaną” to jedna z najstarszych i najbardziej cenionych
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imprez w interesującej nas sferze. Tym razem pozostała nieco
w cieniu zamówionych koncertów – spektakli, zwłaszcza doskonałego pokazu zapominanej
twórczości Wiesława Dymnego.
Ale i konkurs stał na niezłym poziomie, czego dowodem laureatki, m.in. duecik Anna Karamon
& Ola Nowak, a także Dominika
Barabas.
Na pewno najważniejszym z
naszego punktu widzenia lipcowym wydarzeniem były „Warsztaty piosenki artystycznej” w
Pęzinie pod Stargardem. Poświęcamy im mnóstwo miejsca w
tym numerze „Piosenki”. Mniej
miejsca - choć na nie załugują
– dostały lubelskie „Ogrody Piosenek” maestro Kondraka. A już
zupełnie nie zmieścił się reportaż z kołobrzeskiego festiwalu
„Nadzieja”, noszącego ponadto
imię Jacka Kaczmarskiego. A było o czym i o kim pisać, wszak
występował sam Jarek Nohavica, „Piosenki” i jej redaktorów
szczery przyjaciel.
Pominęliśmy z bólem nieoczekiwanie odrosły w Serocku
i Zegrzu festiwal amatorów pozostających pod opieką Wojska
Polskiego. Nie udało się zmieścić
ekscytującego opisu zamojskiego
finału festiwalu grechutowskiego
z września, podobnie jak brakło
miejsca na refleksje o Festiwalu
Bardów, zorganizowanym przez
Marka Gałązkę w Operze Leśnej.
Szkoda.
W tej długawej liście miejsc,
w których byliśmy, gdzie „działo
się”, brakło oczywiście zdarzeń
mniejszych i najnowszych. O
nich będziemy pisać w kolejnych
edycjach „Piosenki”. Bo choć to
brzmi zabawnie – to wciąż mamy
nadzieję, że się ona będzie ukazywać. Jest – tak nam mówią –
n
potrzebna. 


Jan Poprawa

Z Biłgoraja

W Biłgoraju
jak w raju
Anna Krasnoludowa

B

oże drogi, jak ten czas leci! Już
dwadzieścia lat istnieją Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewana i Piosenką Autorską, jedna
z najważniejszych imprez tej odmiany polskiej sztuki estradowej,
która nazywa się czasem „piosenką artystyczną”. Wiele jest w
kraju (na oko – kilkadziesiąt) przeglądów, konkursów i festiwali o
podobnym charakterze, wszakże
niewiele z nich osiągnęło równie
sędziwy wiek i tak duże uznanie
środowiska.
Środowisko to co prawda niewielkie. Gdy się powędruje tu i
ówdzie – to spotkać można wciąż
te same osoby. W tym roku kilkanaście razy spotykałam już w kon-

kursach na przykład Annę Kossakowską. A w ostatnich kilkunastu
latach – jeszcze częściej napotykałam się na pana Dekiela z Kielc.
Tak tak, tego o którym złośliwy
profesor J.P. napisał ongiś, że ma
głos jak zapowietrzona rura kanalizacyjna…
Dwudziestolecie biłgorajskich
„Spotkań” było okazją do zastanowienia się nad kondycją zjawiska,
które stanowi alternatywę dla pożal się Boże „gwiazd” polskiej piosenki komercyjnej. Z okazji jubileuszu organizatorzy zaprosili bowiem laureatów z całej swej historii. Nie wszystkich oczywiście (nie
było na przykład Gabrieli Lenckiej
z Warszawy czy Anny Kadulskiej
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z Katowic), ale nie bądźmy drobiazgowi, może nie wszyscy zaproszeni mogli wystąpić. Co byłoby
zrozumiałe: „Spotkania” są wszak
w istocie konkursem amatorów lub
półprofesjonalistów, których przyszłość w chwili przystępowania do
rywalizacji wcale nie jest jeszcze
postanowiona. Może Kadulska postanowiła być bardziej aktorką niż
piosenkarką, nawet poetyczną?
Wspominam o niegdysiejszych
laureatach, bowiem najciekawsze
wydarzenie tegorocznych biłgorajskich „Spotkań” im właśnie zawdzięczamy. W pierwszym dniu
festiwalu (26 września 2008) odbył się mianowicie w dużej sali
Biłgorajskiego Centrum Kultury
uroczysty koncert, w którym mogliśmy ich wysłuchać. Bardzo to

była udana impreza, choć ułożona dość nonszalancko, długa jak
kadencja Breżniewa, zaświecona
tak, by nikt nie mógł rozpoznać artystów z twarzy. Ale wzruszająca.
Choćby tym, co Biłgoraj wyróżnia
z wszystkich polskich miast: oto
mianowicie funkcje prezenterskie
pełnią tam pospołu dyrektorka
Spotkań Maryla Olejko i…burmistrz miasta, przystojny, elegancki i rezolutny Janusz Rosłan. Co
więcej, gdy w odpowiednim momencie Burmistrz śpiewać zaczyna (!) – niejeden widz żałuje, że
nie wypadało mu nigdy stawać do

konkursu. Burmistrz Rosłan śpiewa lepiej niż niejeden laureat!
W owym jubileuszowym koncercie pokazało się osób wiele, z

których część śpiewała doskonale.
Raz jeszcze pełny profesjonalizm
estradowy pokazała Cecylia C.
Sadowska, na co dzień skromna
instruktorka w Stargardzie Szczecińskim. Więcej niż profesjonalny kunszt wykonawczy pokazali Mariusz Orzechowski, Beata
Osytek, Jarek Chojnacki, Dzidka
Muzolf, Karolina Serocka, Jarek
Wasik. Przez scenę przewinęli się
też Magda Turowska, Waldemar
Śmiałkowski, Jacek Musiatowicz,
Stanisław Krawczyński, Jacek Kadis, Marek Sochacki, Marek Król,
Michał Fałkiewicz, a nawet wspominany tu już pan Dekiel z Kielc.
Było więc – jak z samego zestawu
bohaterów biłgorajskiego dwudziestolecia wynika – rozmaicie.
Zarówno jeśli idzie o gatunki prezentowanej piosenki, jak i jej poziom. Całość jubileuszowej gali
ozdobił chór męski „Echo” oraz
urocze babuleńki z Rudy Solskiej.
Jedynemu w swym uroku redaktorowi Zoniowi z Lublina dano do
wygłaszania zza sceny komentarze, marne niestety.
Było to święto dla całego Biłgoraja. Tym bardziej, że lokalna
„kablówka” nieustraszenie całość
transmitowała, nie cofając się
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Jacek Kadis

ZAMIAST
MODLITWY

nawet przed pokazaniem fałszywych, biesiadnych śpiewów na
bis. Ale może i dzięki nim miało
się wrażenie obcowania z czymś
nieupudrowanym, żywym? A to
pochwała najwyższa, w czasach
telewizji pełnej tańców i plastikowych cycków Dody…
Drugiego dnia „Spotkań” odbył
się konkurs, czyli sedno imprezy.
Przy tej okazji raz jeszcze pokazało się, że Biłgoraj jest miejscem
do którego niektórzy przylgnęli na
zawsze. Połowa uczestników konkursu byli to weterani, nie raz i nie
dwa pokazujący już co potrafią.
Wymienię: Marcin Skrzypczak,
Dariusz Rubin, Jacek Daszyński,
Jacek Kadis, Marek Sochacki, Magda Lepiarczyk, Kuba Pałys, Barbara Hanaczewska, Michał Konstrat,
Adam Hajduk (odnowiony i ogolony, po dłuższej przerwie) a nawet Mateusz Rulski-Bożek (choć
ten, choć wiekiem dojrzały, nie
zaliczył jeszcze długiego stażu
estradowego). Z młodzieży byli w
konkursie dobrze z innych tegorocznych konkursów znani: Anna
Kossakowska, Dominika Barabas i
zupełnie nowi: Marta Dzieciuch,
Aleksandra Abramczyk, Michał
Żuczkowski i Anna Idzikowska.
Konkurs nie wzbudził już takich
emocji jak jubileusz. Wygrała (jak
to ostatnio ma w zwyczaju) Dominika Barabas, dzieląc „Gęste

sito” (tak się nazywa nagroda) z
Mateuszem Rulskim-Bożkiem. Za
nimi znaleźli się na liście nagród
Hanaczewska, Daszyński, Pałys i
Lepiarczyk. Z debiutantów – najbardziej obiecująca i mnie i jurorom (Jury: Sadowska, Poprawa,
Głowacki, Fedorowicz) słusznie
wydała się Ola Abramczyk.
Po koncercie konkursowym sala
opustoszała niemal całkowicie, tak
że nikt nie przeszkadzał występować zaprzyjaźnionym Austriakom,
którzy specjalnie na jubileusz do
bratniego Biłgoraja przyjechali.
Po czym był festiwalu dzień
trzeci, niedziela. Z występami
laureatów i świetnym jak zwykle
Janem Kondrakiem, tym razem w
recitalu autorskiej pieśni. Na deser wystąpiła stareńka krakowska
„Jazz Band Ball Orchestra”, której
jak zwykle towarzyszyła murzyńska wokalistka, tym razem o nazwisku Caroline Mhlanga, jeśli się
nie mylę. Bardzo było przyjemnie
posłuchać.
Odbył się więc w Polsce kolejny
interesujący festiwal. Jeszcze Polska nie zaginęła w rykach i kwikach dobiegających z telewizora.
Biłgorajowi za uporczywe trwanie
przy piosence z sensem – dziękun
jemy! 


Anna Krasnoludowa

Ja prosić nie umiem, nie potrafię

błagać
o szczęście, zdrowie, majątek.
I nie przywykłem na kolana padać
gdy życie mi drogi poplącze.
Pod bramy niebieskie skarg nie

zanoszę
na los mój nie zawsze beztroski.
I w górę wzroku błagalnie nie

wznoszę,
czekając za grzechy litości.
Już słyszę jak mówią, że brak mi

pokory
odpowiem – w sam raz mi jej

dano
bym wszystkim świętym nie

zaprzątał głowy
istotą swą lichą i marną.
Wszak tyle ja znaczę w tym planie

misternym
co kropla wody w strumieniu
Raz będąc na dnie, raz na

powierzchni
podążam ku przeznaczeniu.

I tylko czasami otulam się ciszą
i oczy przed światem zamykam
i czoło chylę przed tajemnicą...
i taka to moja modlitwa.
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P

od koniec września zespół
„Czerwony tulipan” gościł
w Budapeszcie. Powiem kilka słów
o tej wycieczce, połączonej oczywiście z koncertowaniem. Wspomniałam już kiedyś, że z racji uprawianego zawodu stałam się również
turystką, więc cieszy się ma dusza
zawsze ilekroć zdarzają się koncerty w tak atrakcyjnych miejscach!
A że Budapeszt wciąż leży za granicą naszego kraju – się zwierzyć
z pewnej przypadłości właśnie
z granicami związanej. Otóż póki
jestem w Polsce czuję się bardzo
dobrze we własnej skórze i jestem
po prostu Ewą Cichocką, ale wystarczy, że przekroczę granicę naszego kraju (nawet, gdy praktycznie jej już nie ma), postawię stopę
na obcej ziemi natychmiast staję się
nie zwyczajną Ewą Cichocką a Polką, patriotką, reprezentantką kraju
i narodu polskiego, czuję ogromną
odpowiedzialność, i gdybym przecież ja zachowała się niestosownie
– to znaczyłoby najpewniej, że
niestosownie zachowują się Polacy
itd., itp. Jednym słowem czuję, że
pracuję na wizerunek całego narodu polskiego. Więc nie muszę chyba dodawać jak się staram na koncertach mając świadomość, że od
tego zależy czy odbiorca pokocha
polską piosenkę!!!
Oczywiście wszystkie te odczucia są niedorzeczne i „na rozum”
doskonale o tym wiem, zwłaszcza
że zazwyczaj koncerty nasze za
granicą są adresowane do Polonii,
a więc do ludzi, którzy Polskę doskonale znają i wszystkiego, co polskie łakną jak kania dżdżu. Ale do
rzeczy. W Budapeszcie znaleźliśmy
się na zaproszenie Towarzystwa
Polsko – Węgierskiego im. Józefa
Bema. Organizacja ta świętowała
jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia, a zatem mieliśmy uświetniać (w miarę swoich możliwości)
tę uroczystość. Miejsce wydarzeń
wybrano znakomicie – statek „Europa”. Dodatkową atrakcją był rejs
po Dunaju późnym wieczorem.

Z Budapesztu

Polak, Węgier
dwa bratanki…
Ewa Cichocka

Wrażenia niezapomniane, cudownie oświetlone perły architektury
po obu stronach uroczego Dunaju przeniosły nas w iście bajkowy
świat. Na uroczystość przybyło ok.
250 osób – Polaków i Węgrów. Byli to ludzie związani mocno zarówno z jednym jak i drugim narodem
(choćby przez zawarcie małżeństwa). Ludzie, którzy swoją postawą i działaniem wpływają na to, że
jesteśmy na Węgrzech przyjmowani jak starzy przyjaciele, co można
odczuć na ulicy, w sklepie – szalenie miło jest widzieć, że na hasło: POLACY rozjaśniają się twarze
i wiesz, że jesteś miłym gościem.
Wieczór rozpoczął się od odegrania hymnów narodowych Polski i Węgier, co od razu nadało
całości niesamowicie uroczysty
charakter. Po czym nastąpiły przemówienia bardzo ważnych gości,
podziękowania, odznaczenia. Widać było, że jest to dla wszystkich
ogromne święto! Wzruszenie malujące się na twarzach, radość ze
spotkania z przyjaciółmi, atmosfera bardzo podniosła…
Na koniec tego niezwykłego
wieczoru my – czyli „Czerwony tulipan” – ze swoimi prostymi
piosenkami o miłości, o świecie,
o ukochanym mieście, oczywiście

śpiewanymi po polsku. I wtedy
nagle wszyscy poczuliśmy, jak innego, nowego znaczenia nabierają
w tym kontekście wyśpiewywane
słowa. Kolejny dowód na to, że
koncert jest zawsze dziełem dwóch
stron: artystów i publiczności. A ta
publiczność była naprawdę wyjątkowa. Z ogromną tęsknotą wsłuchująca się w każde słowo, rozsmakowująca się w brzmieniu polskiej poezji, której na co dzień jest
jej bardzo, bardzo brak. Ku uciesze
wszystkich zebranych wyrecytowałam „Lokomotywę” w języku
węgierskim. Biorąc pod uwagę, że
języki obce są mi obce (jak mówi
A. Poniedzielski), a od siebie dorzucę, że węgierski w szczególności –
był to iście karkołomny wyczyn.
Gest został doceniony i wszyscy
bawili się doskonale. To był naprawdę niezapomniany wieczór.
Niezapomniany wieczór również, dlatego, że byłam dumna z tego, że jestem Polką. Zawsze wykonywanie mojego zawodu uważam
za zaszczyt i szczególne wyróżnienie. Uczestnicząc w takich uroczystościach odczuwam – odczuwamy! – to szczególnie mocno.
No to dziś niech będzie tak patetycznie.
n
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Z Gliwic

Beler potrafi
Władysław Orzeł

O

d kilku lat roznosiły się szeroko wiadomości o swoistym
cudzie na Śląsku, mianowicie o
„grających uliczkach” starożytnego miasta Gliwice. Choć przedsięwzięcie nie doczekało się najskromniejszej choćby wersji telewizyjnej, choć omijały je skrzętnie
czeredy paniuś z kolorowych magazynów dla paniuś – to nie tylko
gliwiczanie, ale i wszyscy ludzie
„w branży” artystycznej wiedzieli,
że w Gliwicach stało się i dzieje
coś nowego, świeżego i wartościowego. Odnotowała zresztą ów fenomen i „Piosenka”, piórem swej
pięknej współpracownicy pani
Marii Folwarskiej, kto chce - ten
sprawdzić może w ubiegłorocznych numerach kwartalnika.
Jakież więc było zdumienie w
świecie melomanów i miłośników
wartościowej piosenki i muzyki,
gdy się wiosną tego roku nie doczekali kolejnego wznowienia
czarownie rozśpiewanych gliwickich uliczek. Jakiż się wydobył jęk
zawodu z tysięcznych ust bywalców gliwickiego corso, gdy z przyjemności miejskiej kanikuły zostało im tylko piwo. Dlaczego władze
Gliwic podjęły te dramatyczną i
błędną, w dodatku świadczącą o
kompletnym lekceważeniu istot-

nego kulturowego
faktu, jakim nie
tylko stało się w
ciągu kilku lat – i
było – nie tylko
owo niezwykłe,
równoległe koncertowanie w kilku zaułkach gliwickiej starówki,
ale nade wszystko
pełen życzliwego
zainteresowania,
oddający sprawiedliwość artystom
tłum gliwiczan,
którzy mieli swoje
święto?
Plotki do nas
dochodziły różne, ale plotkami
się nie zajmujemy. Przyjęliśmy
po prostu do wiadomości, że „Uliczek” nie ma, i tyle. I ciekawi byliśmy tylko, czy fakt ów zaakceptuje
pomysłodawca i szef zlikwidowanej imprezy, Tomasz Beler. Znamy bowiem pana Belera od lat, i
podobnie jak cała Polska wiemy,
że jest on jednym z najwybitniejszych, najbardziej doświadczonych i kreatywnych impresariów

polskich. Przez lata całe prowadził (i doprowadził do rozkwitu)
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu.
W sporym i generalnie młodym
środowisku managerów, agentów,
impresariów czy producentów
pracujących w polskiej rozrywce
– Beler należy do seniorów i mistrzów. Jeśliby kiedyś „Piosenka”
chciała tej grupie zawodowej po-
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święcić więcej miejsca – pewnie
od Belera właśnie trzeba by panoramę środowiska zacząć…
Nie trzeba było długo czekać.
Już w sierpniu roku 2008 w Gliwicach pojawiły się plakaty zapowiadające inną imprezę: Parkowe
Lato 2008. jak na potem powiedziano – z kilkuletnią już tradycją

(ale
zamiejscowym
nieznaną). Pojechaliśmy zobaczyć. I wróciliśmy oczarowani.
Gliwicki Park Chopina jest cackiem
„zielonej architektury”. A w nim szczególną uwagę zwracają – obok pomnika
Chopina oczywiście
– ogromne oranżerie.
Księżycowe te budowle nie mają co prawda
uroku konstrukcji inżyniera Ohmanna z
wiedeńskiego Schonbrunnu – ale są na
pierwszy rzut oka estetycznymi,
nowoczesnymi konstrukcjami inżynierskimi, budzącymi podziw.
Pod szklanymi ścianami wielkiej oranżerii parkowej ustawiono
estradę. Zorganizowano profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.
Na wielkim trawniku stanęły
kawiarniane stoliki i krzesełka
dla widzów. I co tydzień, przez
cały miesiąc Tomasz Beler prezentował gliwiczanom swoich
faworytów. Nie byli to wcale najpopularniejsi dziś idole, bohaterowie telenowel czy „Pudelka”.
Zaśpiewał więc krakowski aktor
Tadeusz Zięba (francuskie piosenki Y. Montanda), potem recital dał
inny krakowianin Janusz Radek.
W sierpniowe państwowe święto
Kapela Staśka Wielanka przypomniała, że jej szef to znawca dawnej piosenki warszawskiej, także
powstańczej. W tydzień później
zaśpiewała z ogromnym sukcesem Margita Ślizowska. Wreszcie
przypomniała się stareńka Halina
Frąckowiak.
Teoretycznie taki zestaw wykonawców – to powinna być klęska frekwencyjna. A jednak „Parkowe Lato” stało się bezprzykładnym sukcesem! Na koncerty
przychodziły prawdziwe tłumy,
przyjęcie artystów było entuzjastyczne!

Jak Beler to zrobił, że z niczego – stworzył kolejny sukces? I to
wcale nie umizgując się do prymitywnego gustu, nie stosując reguł
inżyniera Mamonia… Odnieść
można wrażenie, że twórca „Lata” po prostu starannie obserwuje nie tylko to, co się w polskiej
rozrywce, ale i sztuce estradowej
dzieje – a potem wyciąga wnioski.
I wyczuł, że chamstwo, udawactwo, mizdrzenie się i strojenie w
cudze piórka – jakże dziś chętnie
faworyzowane przez najróżniejsze telewizyjne „panie od rozrywki” (z nominacji) zaczyna co
światlejszych ludzi nudzić, nużyć,
a nawet zbrzydzać. Beler wie, że
w Gliwicach jest ogromna rzesza
inteligentów, którzy nad knajackie
porykiwanie z estrady („tak się bawią tak się bawią Gliwice!” albo
„hej, jesteście tam?”) przedkładają kunsztowne frazy krakowskich
mistrzów ceremonii, zaś ponad
hałaśliwą onomatopeję cenią mądre teksty Mistrzów śpiewanego
słowa…
To bardzo krzepiące doświadczenie. Na Śląsku, w samym brzuchu wielokulturowego, skundlonego potwora – mieliśmy dowód, że
piosenka może być sztuką.
Niech ci, Tomaszu Belerze, będzie to w niebie policzone za kon
lejną zasługę. 
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Z Ełku

Kultura za 0,4%
Piotr Kajetan Matczuk

O

d czasu zaniku cenzury i
dawnej kultury podziemnej,
po zachłyśnięciu się wolnością i
liberalnymi regułami rodzącej się
demokracji jasnym stał się fakt,
że miernikiem jakości kultury jest
pieniądz – zarówno pod względem wykonawczym jak i instytucyjno – organizacyjnym. Każdy
koncert, każdy festiwal, każde
nawet najdrobniejsze przedsięwzięcie to pewien określony,
zazwyczaj niemały budżet, bez
którego teoretycznie nie da się
zbyt wiele zdziałać. Mniejsze
ośrodki kultury działające w gminach lub niewielkich miastach nie
mogą sobie z racji tego pozwolić
na organizację imprez godnych
uwagi, czy też wartych tego, by
dla poszerzenia grona ich widzów
przemierzać setki kilometrów. Co
gorsza takie ośrodki często nie są
nawet odpowiednio wyposażone,
budynki tychże wymagają remontu, a budżety urzędów miast (jako
instytucji macierzystych) ledwo
pokrywają wynagrodzenia ich
pracownikom. Jak w takich warunkach dbać o kulturę? Można
z dozą zazdrości podziwiać Kraków, Warszawę czy Kołobrzeg,
w których dzieje się niemało (eg.
SFP, OPPA, Herbertiada, Nadzieja

etc., co możemy śledzić w środkach masowego przekazu), lecz
można też na ich wzór ciężką
pracą i zaangażowaniem dochodzić do rzeczy wielkich, jak to
się dzieje w 60-tysięcznym Ełku,
jednym z piękniejszych miast Pojezierza Mazurskiego.

Krok po kroku
Kilka lat temu w Ełckim Centrum Kultury zmienił się dyrektor.
To co zastał – nie prosperowało
dobrze. Budynek z zarośniętym
krzakami patio, wymagający remontu. Wewnątrz jedna niewielka sala teatralna i właściwie nic
poza tym. Można by rzec – zero
perspektyw. Ale dyrektor rozpisał projekty, rozpoczął przetarg,
pozyskał środki z ministerstwa
oraz z UE i w niedługim czasie
rozpoczął się kapitalny remont
ECK. Budynek rozbudowano: w
górnej części wykonane zostało
biuro, sale taneczne i galerie, na
dole wybudowana została nowoczesna, potężna sala koncertowa.
Zakupiono sprzęt oświetleniowy
i nowoczesny system nagłośnieniowy Cobra Dynacord, podobny do tego w Teatrze Narodowym w Warszawie. Dzięki po-

zostałym funduszom zakupiono
ogromną konsoletę koncertową
Midas, pianino cyfrowe, profesjonalne syntezatory dźwięku,
kamery do rejestracji koncertów
na żywo i inne gadżety akustyczne, na których już się nie będę
skupiał. W piwnicy stworzono
studio nagrań a z tyłu budynku
powstał park, w którym organizowane są festiwale plenerowe.
Słowem – ECK stworzyło sobie
profesjonalne warunki do organizacji i realizacji ogólnopolskich
przedsięwzięć
artystycznych.
Wykonawcy przyjeżdżający do
Ełku byli zdumieni. Anna Maria
Jopek w jednym z wywiadów
powiedziała, że jeżeli miałaby
sobie wyobrazić profesjonalną
salę koncertową na Zachodzie,
to tylko taką, jaka jest w Ełku.

Im gorzej – tym lepiej?
Niestety najkrócej by rzec
– podówczas zaczęły się schody, w dodatku wysokie i kręte.
Nie znaczy to jednak, że nie
do przejścia. Przeciętne miasto
wielkości Ełku lub nawet nieco
mniejsze niż Ełk zazwyczaj przeznacza ze swego budżetu około
4% do 5% środków instytucjom

61
kultury – na funkcjonowanie,
organizację imprez, koncertów
etc. Ełckie Centrum Kultury w
ub. roku otrzymało zaledwie
0,4%. I błędne koło się zamyka.
Dochodzę powoli do sedna sprawy – czy możliwe jest stworzenie czegokolwiek o bardzo wysokiej wartości artystycznej przy
tak minimalnych funduszach?
Spodziewać by się można było,
że nie – że pozostaje załamać
ręce. Tymczasem ECK to potęga, co więcej – potęga tworzona
dzięki własnemu obrotowi, operatywności i działalności.

Działalność ECK
Oferta kulturalna jest bogata,
to przede wszystkim 5 wielkich
festiwali, przy których chciałbym
się chwilkę zatrzymać:
a) Mulatka – Mazurskie Lato Kabaretowe – kabareton przyciągający co roku rzesze ludzi. W
konkursie Mulatki występowały takie sławy jak kabaret Ani
Mru Mru, Jurki, Grzegorz Halama, Kabaret Dno, Hrabi czy
Widelec.
b) Ełk, Wind & Fire – Festiwal Teatrów Plenerowych – cykliczna impreza prezentująca najciekawsze wydarzenia teatralne realizowane przez artystów
wykorzystujących
otwartą
przestrzeń w pracy twórczej.
c) Impresje – Festiwal Tańca
Współczesnego – w trakcie tej
imprezy odbywają się zawsze
warsztaty tańca współczesnego.
d) Tęcza – Międzynarodowy
Folklorystyczny Festiwal Dzieci i Młodzieży, podczas którego jak dotąd występowali goście z Serbii, Węgier, Czech,
Słowacji, Grecji, Ukrainy, Rosji, Litwy, Polski. W ramach
tego festiwalu odbywają się

także liczne koncerty. W 2007
roku wystąpiły takie sławy
jak: Kwartet Yorgi, Stanisław
Soyka, Jan Kondrak, Shannon
czy Banana Boat.
e) Transdans – cykliczne spotkania z teatrem tańca, cieszącym
się popularnością i sporym
zainteresowaniem wśród ełczan.
Dodatkowo przy ECK działa
Ełcki Teatr Tańca przygotowujący
coraz to nowe spektakle. Teatr
ten ma już niemałe osiągnięcia,
w prestiżowym festiwalu teatralnym na Krymie w Ewpatorii spośród 24 teatrów zdobył nagrodę
główną – Złoty Klucz. Co więcej ełczanie byli pierwszymi nagrodzonymi Polakami w historii
tegoż festiwalu. Swoje spektakle wystawiali również w Niemczech oraz na Łotwie i Ukrainie,
a w Polsce w Warszawie i Olsztynie, w teatrach: Rampa i Stefana Jaracza. Ofertę teatralną ECK
poszerza Teatr Współczesny oraz
Teatr 30 minut. Działają także:
Mazurski Zespół Pieśni i Tańca
Ełk, Zespół Pojezierze, prężnie
działające pracownie: modelarska, plastyczna, ceramiczna
i fotograficzna. Organizowane
są wieczory filmowe, które na
dużym ekranie oglądać można
dzięki specjalnemu projektorowi
multimedialnemu. Doskonała jakość obrazu i dźwięku przyciąga
na pokazy wiele osób.

Pozamykaj drzewa
W Ełku wychowało się także
wielu zdolnych, profesjonalnych
muzyków. Duża w tym zasługa
Państwowej Szkoły Artystycznej
oraz Studium Muzycznego. Wielu z nich obecnie współpracuje z
Ełckim Centrum Kultury, realizując coraz to nowe projekty. Od
kilkunastu już lat w Święta Bożego Narodzenia prezentują oni

w ECK cykl koncertów z kolędami we własnych, niecodziennych
aranżacjach. Jednakże niewątpliwym fenomenem roku ubiegłego
był program piosenki poetyckiej
„Pozamykaj drzewa.” Jego twórcą jest Marcin Pyciak, akustyk
i instruktor muzyki ECK. Stworzył
on muzykę do tekstów m.in. E.
Lipskiej, M. Hillar, H. Poświatowskiej, M. Świetlickiego, A. Osieckiej, ks. J. Twardowskiego, którą
następnie wykonał z potężnie
brzmiącym, licznym zespołem.
Całość uzupełniała projekcja
multimedialna
wprowadzająca
w klimat kompozycji. Marcin zastosował nowoczesne brzmienia
elektroniczne – raczej nieznane
w piosence poetyckiej, ale dokonał tego z niesamowitym wyczuciem i smakiem, przez co jego
dzieło zakrawa na miano genialnego. Obecnie Marcin nagrywa
solową, autorską płytę w klimacie
jazzowo – poetyckim.
Z ECK wywodzi się także znana w Polsce formacja muzyczna
(rock) Sandaless, nagrywająca kolejną już płytę. Ich piosenki ukazały się w składance Minimax4pl
Radiowej Trójki, Sandalessi mają
też na koncie demo EP „Droga”
i występy na wielu rockowych
festiwalach, jak: Hunter Fest, Jarocin, Magia Rocka czy Kierunek
Olsztyn.

Skąd pieniądze?
Sztuką niewątpliwie ogromną
jest stworzyć „coś” z niczego.
Nawet Salomon tego nie potrafił,
a okazuje się, że w ECK potrafią.
I daleki tu jestem od żartów. Otóż
to paradoksalne indywiduum
polega na bardzo oryginalnych
sposobach pozyskiwania funduszy. Wystarczyło zainwestować
w duży telebim, umieścić go
przed budynkiem i wyświetlać na
nim reklamy lokalnych firm. Wy-
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starczyło w jednym z pomieszczeń stworzyć kolporter prasowy
z małym sklepikiem, a drugie
przerobić na kawiarnię artystyczną. (Bo jak mawiał dyrektor: „Dobra pizza nie jest zła”)
Dodatkowo – wypożyczalnia
kostiumów teatralnych oraz pomoc nagłośnieniowa przy różnego rodzaju imprezach – i już
można stanąć na nogi. Niby nietrudne, ale co ważne – wystarcza by móc się rozwijać nadal.
I takiego dalszego rozwoju zarówno ECK-owi jak i wszystkim
istniejącym instytucjom kultury
w Polsce serdecznie życzę.

Kultura
„prawie podziemna”
Jak się ostatecznie okazuje
– od każdej reguły są wyjątki.
Kultura przestaje być komercyjna w momencie, gdy rządzi nią
człowiek, a nie pieniądz. Artykuł
ten rozpocząłem wspomnieniem
kultury podziemnej. Wydaje mi
się, że ona istnieje nadal. Ełk jest
jej przykładem. Okazuje się, że
jednak można zrobić coś z niczego. Można stworzyć potęgę, nawet pod wiatr. Wystarczy zrobić
pierwszy krok. Wystarczy chcieć
zacząć. Wzór jest jasny. Długi
już czas z podziwem obserwuję
przedsięwzięcia kulturalne ECK,
choć zdaję sobie sprawę, że musi
minąć sporo czasu nim zacznie
ono realizować to, do czego zostało stworzone. Na uwagę zasadniczo zasługuje również fakt,
że obecne projekty w większości
mogą mieć miejsce tylko dzięki
ciężkiej pracy, sercu i zaangażowaniu wielu ludzi. Nie jest to
łatwe, zwłaszcza gdy nadchodzi
kryzys. Ale nareszcie pora by ktoś
to docenił. A może nawet zaczął
naśladować. Bo warto.
n
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Z Krakowa

Pan Domański
gromadzi
Jerzy Kardynał

W

marcu 2008 roku doczekaliśmy się! Pan Waldemar Domański, dyrektor Biblioteki Polskiej
Piosenki, przeszedł do czynów!
Erygowana przed rokiem krakowska instytucja kultury, czyli wspomniana Biblioteka – przez wiele
miesięcy organizowała chaos, jakim
jest spontaniczne miłośnictwo piosenki w Krakowie (ale pewnie i w
całej Polsce). Pan Domański z jednej strony gromadził archiwalia – z
drugiej rejestrował pity i regony, raz
selekcjonował kandydatów i kandydatki do pracy (swoją drogą dobrzy
by się było przyjrzeć, czemu same
ładne, czy aby nie grozi to molestowaniem?) – innym razem walczył
do krwi ostatniej i częstoskurczu
serca o lokal. W chwilach wolnych
robił radiowe audycje o potrzebie
zbierania piosenek i prowadził „lekcje śpiewania” dla wielotysięcznych
tłumów. Że nie wspomnimy o dzielnym zmaganiu się z kontrolami (po
prawdzie ułatwionym, bo nie było
jeszcze czego kontrolować), pobieraniu specjalistycznych nauk czy o
zgoła osobliwej pasji kopania piłki
nożnej w sali.
W marcu wszelako, jako się
rzekło – Domański ruszył. Żywiołem bowiem Dyrektora jest nie tyle zarządzanie, co walka. Ruszył

więc do walki o wszystko, co mogłoby wzbogacić zbiory Biblioteki. Po drodze wydawał Domański
rozkazy i instrukcje, Jedną z nich
przytaczamy:
Oto scenariusz akcji:
*
„Szanujmy wspomnienia…
nie wszystko do kosza”

MPO
Od 3.03 do 14.03.2008 r. po
centrum Krakowa jeździ wyjątkowa śmieciarka.
Pojazd jest „obanerowany”
i nagłośniony. Z głośników płyną
stare polskie piosenki. Prawdopodobnie 3. i 10. marca pojazdem będzie jeździł Waldemar
Domański, który przez megafon
będzie zachęcał do przekazywania darów na potrzeby Biblioteki P.P.
W ustalonym dniu informacja na temat przebiegu akcji
(organizator poda, ale potrzebny mu czas do policzenia i segregacji darów).

Radio Kraków
Od 10.03 do 15.03.2008 r.
wyemituje kilkadziesiąt razy
przygotowany „spot”, reklamują-
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cy akcję. W porannych oraz popołudniowych wiadomościach
pojawią się dodatkowe informacje. Gdyby akcja nabrała rozpędu, może pojawić się wóz transmisyjny i obsługa reporterska.
9.03.2008 r. w audycji Biblioteka Polskiej Piosenki (niedziela
od 10.00 do 11.00) zaproszony
gość Henryk Kulty, szef krakowskiego MPO, opowie o śmieciowych problemach Krakowa,
muzycznych fascynacjach i
wspólnej akcji „Szanujmy wspomnienia... nie wszystko do kosza”. Ciekawostka – na stronie
MPO znajdują się piosenki o”
śmieciach”.
W ustalonym dniu informacja
na temat przebiegu akcji (poda
organizator - czas potrzebny do
policzenia i segregacji darów).

Dziennik Polski
10.03.2008 r. Wacław Krupiński opublikuje tekst zapowiadający zbiórkę (do tekstu warto dołączyć zdjęcie śmieciarki (jeździ od
3.03.2008 r.). Przez okres trwania
akcji „Dziennik” drukuje baner
w formie ramki reklamowej (to
co będzie na śmieciarce plus logo partnerów – załącznik).
W ustalonym dniu informacja
na temat przebiegu akcji (poda
organizator - czas potrzebny do
policzenia i segregacji darów).

TV Kraków
Informacja w „Kronice” i „Co
warto wiedzieć”. W trakcie Miłosz Kozioł zrealizuje reportaż
o akcji i Bibliotece.
W ustalonym dniu informacja
na temat przebiegu akcji (poda
organizator - czas potrzebny do
policzenia i segregacji darów).

Biblioteka Polskiej
Piosenki

Na stronie internetowej www.
szanujmywspomnienia.pl umieści wszelkie informacje związa-

ne z tematem, partnerami oraz
przebiegiem akcji. Ponadto znajdzie się tam regulamin, druk
aktu darowizny, baner z logo
partnerów (załącznik). Ikona z
radiowym „spotem”.
Proszę umieścić na stronach
partnerów adres (link) akcji
www.szanujmywspomnienia.pl.
Proszę dopilnować aby wszyscy uczestnicy umieścili na zasadzie wzajemności informację
i logo partnerów na swoich
stronach internetowych oraz innych materiałach dotyczących
tej akcji.
Biblioteka Piosenki Polskiej
dostarczy listę „znanych” powszechnie ludzi z Krakowa,
którzy zadeklarowali przekazanie swoich zbiorów.

Nagrody
Losowanie nagród dla pięciu
ofiarodawców 30.03.2008 r.
Biblioteka P.P. ogłosi nazwiska osób wylosowanych
na swojej stronie internetowej
30.03.2008 r., jednocześnie
powiadamiając o tym partnerów.
*
Pomysły i plany to jedno – rzeczywistość to coś drugiego. Powiedzmy od razu – rzeczywistość
przerosła oczekiwania. Oto co
spisał dla „Dziennika Polskiego”
Wacław Krupiński:
Nigdy nie umiałam wyrzucić
żadnej książki ani płyty. Te, które tutaj są, zbierała moja ciocia
Helena Ziemba, która później wyemigrowała do Szwecji, oraz mój
świętej pamięci tato Stanisław
Komendera, którego mieszkanie
likwidujemy. Są tu także moje
płyty oraz gramofon „Bambino”,
który kupiłam w 1968 roku. Gdy
otrzymałam pierwszą pensję po
studiach – mówi Barbara Komendera-Świątek, która jako jedna z
pierwszych osób zareagowała na
hasło „Szanujmy wspomnienia...

Nie wszystko do kosza!”, rzucone
przez kierującego Biblioteką Polskiej Piosenki Waldemara Domańskiego.
– Ucieszyła nas ta akcja, bo
dzięki niej możemy przekazać te
płyty w dobre ręce i będą mogły
służyć innym – przyznaje Barbara Komendera-Świątek. A jej mąż,
Szczepan Świątek, historyk – archiwista dodaje: Jestem przeciwnikiem wyrzucania, najpierw trzeba
ocenić kulturową wartość każdego przedmiotu.
Jak pisze Krupiński w kolekcji
państwa Świątków, przekazanej
Bibliotece Domańskiego były rarytasy. Na przykład płyty z przedwojennej wytwórni Syrena – Elektro (z przedziwnym dla dzisiejszego słuchacza dopiskiem: „nagranie
elektryczne”), wiele wydawnictw
Warszawskiej Fabryki Płyt Gramofonowych „Muza” (tej, która
w latach 1953-1956 poprzedzała
„Polskie Nagrania”). Ze starych
płyt zabrzmiały głosy Mieczysława Fogga, Chóru Czejanda, Marty
Mirskiej, zagrała niezapomniana
orkiestra Jana Cajmera...
Wyniki tej niezwykłej krakowskiej akcji oczyszczania pawlaczy
i domowych schowków – poznamy za jakiś czas. Będą przedstawione na stronie Biblioteki Polskiej
Piosenki, napiszemy o nich w „Piosence”. Mamy bowiem nadzieję,
że owa pierwsza akcja ratowania
zabytków fonograficznych zaczyna coś większego. Że zaczyna
uświadamianie nam wszystkim, iż
owe okruszki niemodnej chwilowo
przeszłości, owe sentymentalne pamiątki minionej młodości, owe rupiecie pamięci – są de facto czymś
ważnym, są ważnym świadectwem
przeszłości i kultury narodu.
Brawo Panie Domański.
A jak pan wszystko zbierze – to
ma pan już gotowe kolejne zadanie: opracować, wyciągnąć z owej
zaklętej w szelaku i plastiku przeszłości - naukę na przyszłość.
n
Powodzenia 
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Przeciwko miernocie
– nie tylko Anna Stela
Wiesław Siekierski

T

elewizyjna produkcja gwiazd
jednego sezonu, wsparta kosztowną reklamą, bez uzasadnienia
promującą ich artystyczną wartość, niczym Witkacego „rozczyn
dzieł Marxa wlany w bydląt czaszki” puszczana jest „pod ciśnieniem
w świat przez rurę”. Mikstura ta
siada na podświadomości większości niezbyt wybrednych odbiorców, kształtując ich gust i postrzeganie sztuki. Tandetą i szmirą,
elegancko oprawioną w celofan z
kokardą, zionie z ekranów telewizyjnych wszystkich stacji.
Tę sytuację pozornie nazwać
by można określeniem stosowanym przez sądy uzasadniające
umarzający sprawę wyrok – znikoma szkodliwość społeczna
czynu. Pozornie, bo szkodliwość
społeczna tej działalności jest olbrzymia. Muzyczne „łubu dubu”
i językowe błędy w tekstach piosenek mrożą krew w żyłach niektórych, ale przez ukształtowane
bezguścia przyjmowane są entuzjastycznie. Prawdziwa sztuka zawsze była elitarna, jednak rzecz
w tym, że niegdyś jej wartości
nikt nie kwestionował. A dziś?
Owa profesjonalna i na wysokim
poziomie artystycznym piosenka
wypierana jest na margines życia

kulturalnego przez wyłonione w
castingach, drogach do gwiazd,
szansach na sukces, idolach i innych chałturniczych kreacjach
pseudoartystycznych. W końcu
trzeba to nazwać po imieniu, bo
w tej zalewie giną niezaprzeczalne talenty, rozwinięte i starannie
ukształtowane przez normalną
drogą przebiegającą edukację artystyczną.
Dominika Buczek trzy lata temu swoim indywidualnym spektaklem dyplomowym na krakowskiej PWST położyła na kolana
nie tylko nieliczną zresztą publiczność kilku zaledwie recitali, ale i
krytykę. Był to „Człowiek ogromny” według scenariusza i w reżyserii Janusza Grzywacza. Także on
napisał muzykę do znanych i nieznanych tekstów Wiesława Dymnego. „Piwniczne” teksty wielkiego twórcy z muzyką utrzymaną w
klimacie „Piwnicy pod Baranami”,
ale jakże zróżnicowaną w nastroju
i dynamice, połączone słowami
fragmentów innych wierszy tegoż
autora, w wokalnym i aktorskim
wykonaniu, robiły wrażenie tak
wielkie, że w tytule jednej ze znaczących recenzji pojawiła się parafraza tytułu spektaklu – „Recital

ogromny”. Ta niezwykle ciekawie
zapowiadająca się indywidualność
teatru i piosenki błąka się teraz po
planach głupawych seriali telewizyjnych w trzecioplanowych rolach.
Rok po Dominice mury szacownej teatralnej uczelni opuściła Marzena Ciuła. Zaraz potem
w Teatrze Nowym w Krakowie
zagrała główną rolę w spektaklu
„Zarah”. Zarah Leander, Szwedka, w hitlerowskich Niemczech
zajęła miejsce Marleny Dietrich
po jej wyjeździe do Hollywood. Artystycznie wybitna, przez
związki polityczne odrzucona
i chociaż u schyłku wojny odmówiła przyjęcia obywatelstwa
niemieckiego i powróciła do
rodzinnego kraju, to wbrew jej
oczekiwaniom nikt jej tam nie
zaakceptował. Zmarła w zapomnieniu w 1981 roku, ale pozostały jej piosenki. Ich artystyczną
wartość i pełnię ekspresji potrafiła po latach wydobyć w Teatrze
Nowym Marzena Ciuła.
Na szczęście Marzena znalazła
pracę w kieleckim teatrze kierowanym przez niegdysiejszego szefa Teatru 38 Piotra Szczerskiego.
Jest to jednak sporo poniżej jej
artystycznych możliwości.
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I wreszcie Anna Stela, bo o
niej rzecz właśnie. To dopiero co wschodzący talent, który
wyrosnąć może na dojrzałą artystkę. Jeszcze bardzo młoda,
drobnej postury, z naturalnym
wdziękiem, dała się już poznać
jako wykonawczyni, która potrafi zachwycić. Ma w sobie coś w
rodzaju artystycznej inteligencji,
która objawia się niesamowitym
wyczuciem tego co robi. Wynika
to być może z pokory, elementu
niezbędnego dla sztuki prawdziwej, wobec własnych kreacji.
Niby jest sobą, a jednak gra. To
niezwykle trudne, a jeśli się udaje
jest ujmujące.
Anna Stela będąc już studentką krakowskiej PWST miała
w szkole muzycznej II stopnia
swój dyplomowy recital wokalny
składający się z dwóch części.
W pierwszej śpiewała klasykę –
Bacha, Mozarta, Schuberta, ale
też i fragmenty „Skrzypka na
dachu” Jerry’ego Bocka. Po tej
prezentacji, kto jej nie znał mógł
pomyśleć, że jest stworzona do
tego typu repertuaru. I z lekkim
niedowierzaniem spoglądał na
program drugiej części przedstawiającej piosenkę literacką,
kabaretową i aktorską. Rozpoczęła od „Wierszy wojennych”
Baczyńskiego i „Tomaszowa”
Tuwima, oba utwory z muzyką
Zygmunta Koniecznego są z repertuaru Ewy Demarczyk. Nie
jest łatwo wykonawcom takich
utworów przekonać publiczność
do innej interpretacji niż ta wzorcowa. Ani Steli się to udało. Na
zakończenie wykonała „Portugalczyka Osculatiego” Jeremiego
Przybory i Jerzego Wasowskiego
z repertuaru Kabaretu Starszych
Panów. Jakże różna to była interpretacja od tej oryginalnej,
ale bez żadnej przesady można
stwierdzić, że równie wspaniała. Zaśpiewała bezbłędnie, z
aktorską interpretacją tekstu, z
którego potrafiła wydobyć fine-

zję i głębię dowcipu. Nic zatem
dziwnego, że zaledwie pół roku temu w Międzynarodowym
Konkursie Szkół Aktorskich w
Sankt Petersburgu zajęła pierwsze miejsce w kategorii piosenka
aktora dramatycznego śpiewając
„Grande Valse Brillante” Tuwima
i Koniecznego.
Całkiem niedawno w spektaklu
dyplomowym studentów PWST w
sztuce „Zatopiona katedra” Gerta
Jonkego w reżyserii Anny Augustynowicz Anna Stela zagrała ro-

lę pianisty Rudiego. W spektaklu
tym pokazała niejako drugie swoje artystyczne oblicze. Wystarczy
zaznaczyć, że sprawdziła się również w aktorskiej roli.
Za niespełna rok Anna Stela
z tytułem magistra sztuki zakończy edukację artystyczną. Jaki będzie jej dalszy los? W dużej mierze zależeć to będzie od sposobu
kształtowania się gustu odbiorców,
a w tym zakresie niepoślednią rolę
odegrać może „Piosenka”.
n
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Z Camelota

Lochu motywy
Kazimierz Madej

T

ym razem zamiast konduktora
osobowego wita Was inspektorat kolejowy, bo i sytuacja jest
nadzwyczajna. (Fakt, że kiedy pojawiam się na dworcu kolejowym,
co chwilę jakiś podróżny zaczepia
mnie i pyta o czas odjazdu, peron,
lub możliwość zakupienia biletu. To frapujące i intrygujące, nie
mam pojęcia, o co chodzi!)
Jak na nazwę loch, to działamy
krótko, bo raptem lat szesnaście,
ale i tak kilka prac o Lochu napisano, w tym, co najmniej jedną
magisterską i to w Lublinie.
Motyw straconego czasu – dopada mnie nieustannie, co najmniej dwa razy do roku (być może o 300 razy za mało). Zwykle
wtedy pytam siebie, czy jest choć
jedna osoba, dla której warto kontynuować tę nierówną walkę. Niestety zwykle okazuje się ze są co
najmniej trzy takie osoby.
Motyw z księżycem – wstyd
przyznać, że zabobon i coś z
guślarstwa jest zawsze obecne w
Lochu. Pełnia zawsze w środku
nocy wyciąga mnie z łóżka i z
równowagi, a nów powoduje taki odpał, że nigdy nie wiadomo,
kto z zespołu tym razem będzie
miał ze mną ciężko, bez względu
na porę. Uwaga! Czasem słyszę

głosy. Stąd zupełnie naturalne,
że w programie znajdują się na
przykład średniowieczne zaklęcia magii, alchemiczny „Tukaj”
Mickiewicza z muzyką Ewy Korneckiej, czy opowieść o zębach
smoka, czwartym magu i czarnej
perle.
Motyw z gwiazdą – porządek
rzeczy jest taki, że mamy Matkę Ziemię, ileś tam planet i słońce, czyli gwiazdę. Stąd by być w
zgodzie z naturą rzeczy, w zespole powinna być najwyżej jedna
gwiazda, no najwyżej druga tzw.
podróżniczka. Dla zdrowia psychicznego zespołu, tylko ja posiadam wiedzę, kto aktualnie jest
gwiazdą.
Motyw ze smokiem – XVI
wieczny drzeworyt z alchemicznym wielogłowym smokiem stał
się znaczkiem pierwotnie żartu –
Kabaretu Miejskiego, później Kabaretu Miejskiego Loch Camelot.
Jeszcze później odnalazłem nazwę
naszego smoka, który zwie się NAGARI, a jeszcze później wyszperałem, że w sanskrycie, (czyli po hindusku) znaczy to „miejski”. Mityczny Nagari truciznę ma w głowie,
a odtrutkę w ogonie. Wielokrotnie
sprawdzone! No i jak tu być racjonalnym?!

Motyw z koziorożcem – kiedy
powstał zewnętrzny pomysł super hiper objazdowego, eksportowego, dewizowego Wieczoru
Koziorożców miało w nim wziąć
udział czworo spod znaku koziorożca: Kasia Jamróz, Zygmunt
Konieczny, Przemysław Branny
i Marek Bazela. Postanowiłem dokonać prezentacji i otwarcia, a że
jestem panną, wziąłem do pomocy koziorożca w postaci bokserki
Balangi, urodzonej w sylwestra
w drugim miocie, a więc na „b”
z rodzeństwem: Bufet, Barman,
Biba, Bania, Brandy, Browar. Cała
sytuacja wzbogaciła scenę kabaretu o „trzeci element” (dwa pierwsze zaistniały wcześniej) zgodnie
z twierdzeniem jednej z pierwszych aktorek Lochu, według
której w polskim kabarecie nie
powinny występować psy, dzieci
i obcokrajowcy.
Motyw z jednorożcem – według średniowiecznych receptur
do schwytania jednorożca potrzebna jest dziewica, nie wiadomo, który z dwóch elementów jest
dziś w zaniku, ponoć niedawno
widziano kogoś w Lochu z niezłym jednorożcem!
Motyw ludowy – krakowianka
jedna była cała z drewna, chłop-
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ca miała z wosku, wszystko po
krakowsku (wersja współczesna).
Niestety współczesne krakowianki
są albo bardzo piwne, albo drewniane, albo drewniane o piwnych
oczach. Chłopcy jak wyżej, kompletnie z wosku.
Motyw z piosenką – piosenka
jest dobra na wszystko, świadczą
o tym lekcje śpiewania organizowane od sześciu lat przez Loch
Camelot z Waldemarem Domańskim, ostatnio dyrektorem Biblioteki Polskiej Piosenki. To nasze
odkrycie: oprócz jedzenia i seksu
człowiek potrzebuje piosenki!!
Czyli śpiewać, śpiewać, śpiewać!!
Potem igrzyska, zoolog i szaliki.
Motyw z mandalą – loch jest
magicznym kręgiem, w kręgu jego zainteresowań leży piosenka,
liryka, dramat, to, co pomiędzy,
angelologia, którą reprezentuje
pani Bożena Lutczyn, groteska,
głupotka, ryzyko, sens, nonsens
i purnonsens, kolory mandali to
wszystkie, jakie da się wymyślić i
wymieszać.
Motyw z paro wozem – jak wiadomo do wozu musi być para i to z
niezłą parą! Parowozem Lochu jest
kompozytorka Ewa Kornecka do
spółki ze mną. Jak się kłócimy, para
idzie nam uszami i nosem. Z czuba
tylko mnie, bo Ewa nie używa.

Motyw z cosiem – piosenka to
trafiony tekst, dobra, albo chwytliwa muzyka, dobra interpretacja, intonacja, artykulacja, dykcja,
prawda, emisja i barwa głosu, jego
czystość, ekspresja, mowa ciała,
atrakcyjność, obecność, wyrazistość, filing, smiling, tajm, każdy
ma jeszcze kilka elementów bardzo ważnych do wymienienia, co
w piosence jest ważne, ale prawie
wszyscy się zgadzają, że oprócz
wymienionych jest jeszcze coś,
dokładnie to ”COŚ”, choć nie do
końca sprecyzowane, jest jakby
formułą kamienia filozoficznego.
Pamiętam sprzed pięciu coś lat, że
coś się dzieje, gdy na scenę wchodzi coś małe, coś drobne, jakby
coś skulone w sobie, coś nieśmiałe i w tym cosiu coś nieporadne
przez moment. Nagle naprawdę
coś się dzieje, bo to wszystko staje
się tym jednym wielkim, samym
w sobie COSIEM, kiedy zaczyna
śpiewać, takie COŚ w cosiu. Nie
podejmuję się tego opisać, może
ktoś kiedyś odważy się na opisanie Cosia. Pomyślałem sobie tylko,
tam na przeglądzie u Jana Poprawy, że to Coś mogłoby śpiewać
w Lochu. Teraz nie wiem czy jest
moim zmyśleniem i czy to ona wykradła tajemnicę kamienia i pozostanie na zawsze tajemnicą Lochu.
Ornitolog miałby
używanie – wróbelek jak piaf i ćwirek, mała wronka,
raz zasępiona, raz
szczygiełek, zniknie jak zimorodek,
wleci jak pustułka,
sroczka złodziejka
serc, płomykówka,
a jak śpiewa to rajski ptak.
Motyw Madonny
z wróblem Rafaela,
– za co kochamy
Kraków? Jak powiedział Jan Poprawa:
„Za Jagę Wrońską”.
Wiadomo, że kiedy

przyszła do Lochu koledzy wykrzyknęli: „a co to może zaśpiewać
taki mały wróbelek bez płucek?”.
No i wiadomo, że najsłynniejszą
już jej piosenką jest „Wyspa Kraków” do tekstu Agnieszki Grochowicz z muzyką Ewy Korneckiej
z Matką Boską Krakowską w tle.
Motyw pustki – pustka w domu, to kiedy kolejna gwiazda
zniknie za nieboskłonem, lub kolejny artysta wyfrunie z gniazda
Lochu. Żeby tak nie bolało trzeba
było wymyślić zasadę pustki jako
pełnoprawny element Lochu.
W pewnym indiańskim plemieniu istnieje system czwórkowy –
liczą cztery przerwy miedzy palcami! Jestem tym bardziej szczęśliwy im więcej elementów pustki
pojawia się na scenie, takie coś,
co jest, a nie ma. Dokładniej moja
córka Jagoda sformułowała to jako
3 letnie dziecko: „widzi a nie ma”
chowając się za firanką.
Motyw dziecka – dawno temu,
malowałem przyklejony do sztalugi, kiedy z końca pokoju usłyszałem 6 letnie dziecko (troszkę
większa córka Jagoda): „to z lewej
strony jest niedobre”. Zirytowałem
się, bańki nosem, bo co to małe
może się znać! W końcu wstałem
podszedłem pod drzwi i zobaczyłem, że dziecko miało rację!
W Lochu jestem w roli dziecka,
stoję na schodach i się wtrącam.
Czasem bardzo irytuję kompozytorów i wykonawców, ale wiem że
najważniejsze to: Dystans mości
panowie! Dystans!!!
Leit Motyw – trzeba mieć niezwykłą motywację, aby wymienić
wszystkie motywy Lochu i jeszcze
je opisać, więc tym razem to chyba się nie uda.
Kończąc, chciałbym przeprosić
Agę Jałoszewską, że wciąłem się
na jej miejsce z artykułem, pozdrawiam jej kuzynkę Jagę i wszystkich
n
sześciu kuzynów. 


Conductor Lochu
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Z Lublina

Ogrody Piosenek
Maria Folwarska

W dniach 23-26 lipca 2008
odbyły się w Lublinie „Ogrody
Piosenek”. Po raz drugi już w formule konkursu recitali. W Muszli
Koncertowej w Ogrodzie Saskim
prezentowali swe skrócone (zwykle do 40 minut) programy: Małgorzata Parczyńska z Lublina,
Jakub Pałys z Lublina, Arkadiusz
Zawiliński z Gorlic, Piotr Dąbrówka z Radomia, Jacek Kulesza z Trójmiasta, Beata Lerach z
Wrocławia, Magdalena Celińska
ze Świdnika, Łukasz Majewski z
Żukowa, Gabriela Lencka z Warszawy, Dzidka Muzolf z Krakowa,
Jarosław Chojnacki spod Szczytna
i Ilona Sojda z Kielc. Jako gwiazdy wieczorów wystąpili: Andrzej
Garczarek, Mariusz Kiljan, grupa
„Strachy na Lachy” oraz Lubelska

Federacja Bardów. Gospodarzem
„Ogrodów” był powracający do
świata Bogusław Sobczuk. Szefem
artystycznym – Jan Kondrak., producentem – Piotr Bieniuk.
„Ogrody” miały, jako się rzekło,
formułę konkursową. Jako jurorzy
ceniali: Jan Poprawa (p), Grażyna
Ruszewska, Janusz Grzywacz, Jan
Wołek, Marek Gałązka. Mocny
skład!
Nagrodę główną zdobyła Gabriela Lencka z zespołem. Niewątpliwie jej najgroźniejszą rywalką
mogła być Beata Lerach, która
wszakże z nieustalonych do końca
powodów ogłosiła, iż w rywalizacji udziału brać nie chce, po czym
wystąpiła bardzo ładnie. W „Ogrodach” wola artysty jest rozkazem,
więc Lerachówny nie oceniano.
Za to wyróżniono Ilonę
Sojdę i Piotra Dąbrówkę.
Była to piękna i bardzo
potrzebna impreza. Doskonały probierz możliwości najmłodszych polskich artystów piosenki.
n

Obok kilka twarzy, podejrzanych w „Ogrodzie”
przez Jana Poprawę.
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Joanna
M u ch a
***
On nie żąda od życia już wiele
Jakiś awans wieńczący karierę
Jakiś domek od miasta gdzieś z boku
Spokój. Spokój.
On nie żąda niczego, nie prosi,
On w tym wszystkim, on jest tylko gościem
Musi wracać, przed nim droga daleka
Żona czeka.
A ta trzecia
Zasypia o świcie
Samo życie
Nic nie będzie miał dla niej zupełnie
Żadne z marzeń się przy nim nie spełni
Będą razem kraść chwilę za chwilą
Aż przeminą.
Choć nie pragnie od życia już wiele
Jakoś trzeba ją skończyć - karierę
Jego nie stać na życie od nowa
Żony słowa.
A ta trzecia
Nie śpi do rana
Zapłakana
Zamknie życie w łupinie orzecha
Żona, dzieci, dom, praca, wciąż czeka
Musi teraz ten związek w pół przeciąć
I tę trzecią...
A ta trzecia
Zasypia o świcie
Samo życie
A ta trzecia
Nie śpi do rana
Zapłakana

Dwa instrumenty
To jest koncert na skrzypce i piano
I kolację z dwóch dań już podano
Dwa kieliszki (kolejne dwa potem)
„Ach kochana”, „Mój jedyny”, „Mój złoty”
Dwie są świece, podwójne spalanie
Dwie poduszki na jednym posłaniu
I na teraz i na potem, więc szybciej
Już trwa koncert na piano i skrzypce.
A te skrzypce to ta ruda
A to piano to ta blond
Pierwsza piękna, za to druga
Najzdolniejsza z wszystkich stąd

Joanna Mucha
Wykłada
ekonomię na KUL.
Obroniła doktorat

Pierwszą weźmiesz o zachodzie
Drugą potem, w nocy nów
Z tą zatańczysz w nocy chłodzie
Tamtą szybko złamiesz w pół

w dziedzinie

Niech się kręci karuzela
Niech ten koncert jeszcze trwa
Więc przyrzekniesz dwa wesela
Więc obiecasz co się da!
Dwa numery wybierzesz nad ranem
Dwa prezenty są już spakowane
I dwa listy napiszesz – bo dwie –
		
W nich dwa słowa – Czemu nie!

sejm bieżącej

Nim pomyślisz znów o swych instrumentach
To się nowa harfa przypałęta
Może flet, może dzwonki lub tuba
Bo najgorsze w koncercie to nuda!

ekonomiki ochrony
zdrowia.
Jest posłanką na
kadencji (PO).
Na piosenkarskiej
niwie działała
w szkole średniej.
Obecnie
zdarza się jej
pisać piosenki
i występować
w Kawiarni

Więc zostawisz i tę rudą
Więc zostawisz i tę blond
Na wyrzuty wielkie pudło
Na skrupuły masz swój kąt

Artystycznej

Więc zapłacze tamta ruda
Serce pęknie tamtej blond
Wcześniej zniknąć ci się uda
Będziesz już daleko stąd.

akompaniując

Po koncercie całe rozstrojone Piano,
skrzypce, wykrzyczą porzucone
Za ten koncert na dwa instrumenty
Bądź przeklęty!

„Hades”.
Szczególne
wrażenie robi
sobie na gitarze.   
Szczęśliwy
ten Lublin.
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Deptak
Siedzą ludzie przy stolikach
Dłubią dziury w talerzykach
Robią fale w cocacoli
I gadają co kto woli
Narzekają na złe lato
Chociaż śnieg już prószyć zaczął
Wymyślają świat z piernika
Siedzą ludzie przy stolikach
Siedzą ludzie przy stolikach
Liczą kreski w sekundnikach
Liczą zmarszczki w ust kącikach
Siedzą ludzie przy stolikach
A tuż obok za płotkami
Gonią ludzie za sprawami
Taszczą wieńce i wanienki
Płacą cenę jedzą z ręki
Siedzą ludzie przy stolikach
Czasem któryś cicho znika
Ulatują gdzieś powoli
Jak bąbelki z cocacoli.

Może jeszcze zdążymy
Może jeszcze zdążymy
Mieć to okno na słońce
Czas się chwilę zatrzyma
Spadną z nieba pieniądze
Może jeszcze zdążymy
Los zakręci się kołem
Zawiesimy obrazy
Usiądziemy za stołem
Położymy serwetki
Otworzymy szampana
Jeśli tylko zdążymy
Jeśli tylko kochana
Może jeszcze zdążymy
Los zakręci się kołem
Zawiesimy obrazy
Usiądziemy za stołem
I ty powiesz, że krety
Z trawy robią klepisko
A ja wtedy odpowiem
Widzisz po co to wszystko.

Włodzimierz Wysocki
Pytanie
Kiedy życie mnie chwyci za gardło
Gdy zawiąże świat czarną kokardą
Wtedy będę już wiedział czy warto
Było duszę mieć taką upartą
Czy nie lepiej dać było się kupić
Kiedy pluli uśmiechać jak głupi
Czy nie warto grać było złą kartą
Może warto, a może nie warto
Może było to tylko złudzeniem
Gdy skomlałem na klęczkach jak
szczenię
I spełniało się potem to wszystko
I tak może by wyszło jak wyszło
Zanim lustro zasłonią mi kirem
Sobie w oczy chcę spojrzeć przez
chwilę
Jedno tylko mieć będę pytanie
Potem stanie się to, co się stanie.

Kiedy jestem sam
Kiedy jestem sam
Gdy uciekam z ram
Bardzo trudnych spraw
Bardzo ważnych kaw
Gdy na drodze mgła
Kiedy ślepia psa
Błyszczą w mroku tak
Jak z kosmosu znak
Kiedy tamto z tym
Się układa w rym
Gdy na szyszkach szadź
Noc zaczyna tkać
Gdy w gałęziach trzask
I gdy blisko gwiazd
Wtedy pewność mam
Że nie jestem sam.

Modlitwa
o lepszą
Polskę
Panie spraw
Panie chciej
Panie daj
Większy ciut
Przydział cnót
Na ten kraj
Przecież masz
Łask i cnót
W niebie w bród
Sypnij ich
Jeszcze łut
Na ten lud
Pod ten dach
Gdzie we drzwiach
Wisi krzyż
Panie daj
Panie spraw
Panie słysz
Przecież masz
Łask i cnót
W niebie w bród
Sypnij ich
Jeszcze łut
Na ten lud
Kłamstwa mniej
Draństwa mniej
Chamstwa mniej
Panie spraw
Panie daj
Panie chciej
Zamiast słów
Światłość głów
Prawość dusz
Panie daj
Panie daj
Daj nam już.

Włodzimierz
Wysocki
Z wykształcenia
prawnik. Z natury
obieżyświat i
smakosz życia.
Założyciel Platformy
Obywatelskiej na
Lubelszczyźnie.
Obecnie jest
zastępcą prezydenta
Lublina. Odpowiada
za kulturę i sport.
Piosenki pisze od
zawsze, właściwie
układa je w
głowie, prowadząc
samochód. Lubelska
Federacja Bardów
( Federacja) od
początku istnienia
sięgała po jego teksty
i sięga po dziś dzień.
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Plotka
Ktoś coś gdzieś
Zaczął pleść
Poszła wieść
Poprzez wieś
I zgiełk miast
Kawiarń blask
Zaduch biur
Aż do mas
Że to ja
I że ty
Że to tak
Że to my
Że ktoś wie
Chwile dwie
Raz lub sto
Wtedy no
Miła X
Szukam cię
Zróbmy to
Byle gdzie
Byle gdzie
Byle jak
Choćby tak
Albo siak
Zróbmy to
Proszę cię
Bo i tak
Każdy wie
Że to ja
I że ty
Że to tak
Że to my.

Gadanie do stracha
na wróble
Strachu na wróble łachu na kijach
Rozedrzyj szaty bo ja przemijam
Bo żar przygasa bo chłodem wieje
Rozedrzyj szaty czemu się śmiejesz
Jeszcze rzeki mróz nie ścina
Liścia trzyma się grabina
Rzędem kury śpią na grzędzie
Coś tam było jeszcze będzie
Jeszcze leci dym z komina
Jeszcze w dzbanie kwarta wina
Pokłoń się niebu w podzięce
Niech ci rzeka powie więcej
Rzeko płynąca szybko jak życie
Nie igraj sobie z moim odbiciem
Nie marszcz mi twarzy w krzywych
zwierciadłach
Zaczekaj chwilę obyś przepadła
Jeszcze rzeki mróz nie ścina
Liścia trzyma się grabina
Rzędem kury śpią na grzędzie
Coś tam było jeszcze będzie
Jeszcze leci dym z komina
Jeszcze w dzbanie kwarta wina
Pokłoń się niebu w podzięce
Niech ci kamień powie więcej
Kamieniu śpiący w lesie pod dębem
Ujmij się za mną a lepszy będę
Cichy jak rzeka szary jak wróbel
Tylko mi trzeba czasu na próbę
Jeszcze rzeki mróz nie ścina
Liścia trzyma się grabina
Rzędem kury śpią na grzędzie
Coś tam było jeszcze będzie
Jeszcze leci dym z komina
Jeszcze w dzbanie kwarta wina
Pokłoń się niebu w podzięce
Co chcesz więcej po co więcej.

Dobrze mi
w wiośnie
Coś kogoś boli
Brzemię uwiera
Nie chce się dłużej
Bierze cholera
Komuś odbiło
Do oczu skacze
A ja to wszystko
widzę inaczej
Jak żebrakowi
W świeżej pościeli
Jak skazańcowi
Że go nie ścieli
Jak skowronkowi
W niebie radośnie
Tak dobrze dobrze
dobrze mi w wiośnie
Ktoś znowu zrobił
Okropną scenę
Ktoś stracił stołek
Ktoś inny wenę
Ktoś drapie rany
Ktoś w nocy płacze
A ja to wszystko
Widzę inaczej
Jak żebrakowi...
Wokół zaraza
klęski huk wojen
Ktoś przebrał miarę
Dostał za swoje
Ktoś gdzieś przeklina
Życie sobacze
A ja to wszystko
Widzę inaczej
Jak żebrakowi ...
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A na Bramowej na bruku
Jakby spoglądał w niebo martwy gołąb leżał na wznak
I pomyślałem wtedy sobie
Może się uda nie skończyć tak
Może pod skrzydła pochwycę wiatr
Wzniosę się wyżej niż sięga ten mur
By poczuć wolność i odpłynąć
Na południe od chmur

Brama
Krzysztof Nowak

Ta brama stała na skrzyżowaniu naszych losów
I każdy przez nią musiał przejść
Ja zatrzymałem się w niej tamtej wiosny
Starym murom grałem swa pieśń
Tylko one wiedziały że
Grałem bo nocą śnił mi się chleb
Nad wejściem do niej Matka Boska
A z drugiej strony Święty Antoni
A po środku my niczyi, tak jak bezpańskie psy
Mój kumpel długowłosy Kruk upijał się co dzień
Lecz przyznać trzeba że farta miał
Gdy w czapkę zbierał szmal
Mówiłem Kruku przestań pić
A on ze nie chce dłużej żyć
Choć nie wierzyłem słowom tym
Może naprawdę nie chciał żyć
Bywało tak że w sztok pijany
Tulił się do murów Bramy
I wynosili chłopcy go
na Szambelańską ulice złą
W południe talerz zupy
U Brata Alberta na Zielonej
A przedtem flaszka ruskiego spiru
Meta była po drugiej stronie
I nikt poezji z nas nie czytał
Oprócz tej na kamiennym tronie życia
Zapisanej tamtym słońcem i księżycem
Jutro dopiszą nasze życie
Ja nie dzieliłem z nikim smutku
Nie było z kim bo kto by chciał
Więc pokochała mnie samotność
Jedyna miłość jaką znam

O zmierzchu z kieszeniami pełnymi monet
Gnałem do domu na Wieniawę
Jeszcze tylko u Kapucynów
Modliłem się w kościelnej ławie
By sił nie zbrakło i krzyż swój móc nieść
Pragnąłem Boga w sercu mieć
Aż nadszedł dzień gdy sen dojrzewa
Odszedłem z Bramy bo zbrakło pieśni
Słyszałem jeszcze jak Kruk śpiewał
Że wieźli konia do rzeźni
A żebrak bez nogi
Gdy mu rzuciłem garść monet powiedział
Wszystkich nas tam wiozą
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Czytając Biuletyn IPN

Studenckie kabarety:
„Hybrydy” i „Elita”
Tadeusz Skoczek

O

negdaj przysyłano mi „Biuletyny IPN”. Pracując na ważnym stanowisku w bardzo ważnej
instytucji medialnej otrzymywałem to wydawnictwo gratisowo,
na koszt podatników. Podobnie
jak wielu ówczesnych i obecnych
urzędników. Ogólna niechęć do
nazbyt prostych konstatacji „uczonych” z Instytutu Pamięci Narodowej nie była mi obca, ale mając
przez lata wyrobiony szacunek
do słowa pisanego zaglądałem do
tych publikacji. Niestety lekturze
towarzyszyła zazwyczaj irytacja:
raziła mnie nonszalancja autorów
w formułowaniu uproszczonych
opinii, drażniła postawa omnipotencji w wypowiadanych sądach,
obca naukowym dociekaniom,
nade wszystko sprzeciw rodziła
filozofia kształtowania opinii w
oparciu o wyłączne źródła – archiwa tajnych służb. Moje poczucie estetyki raniły braki redakcji
technicznej, cytowania wybiórcze dokumentów i rękopisów bez
podawania dokładnego adresu
bibliograficznego, całkowita dowolność w notacji przypisów. Zapoznawałem się z drastycznymi
opisami męczenia politycznego
podziemia w powojennej Polsce
(niesamowite cierpienia łącznicz-

ki AK o pseudonimie Inka, przeniesione do teatru faktu TVP), z
wspomnieniami
więziennymi,
słowem z literaturą oparta na
faktach. Nie jest to jednak część
konstytutywna wydawnictw IPN.
Przeważają jednostronnie kompilowane „dociekanie” obliczone
niestety na polityczny skutek, jak
chociażby książka o Lechu Wałęsie.
Ta ambiwalencja ocen dokonań
„nibynaukowców” z IPN oraz ciekawość poznawcza (przypomina
mi się obrona „Rozmów z katem”
Moczarskiego w wydaniu Melchiora Wańkowicza, który grzmiał
przed laty w audycji telewizyjnej:
czyż lekarz nie powinien zbadać
plwociny aby ustrzec ludzkość od
zarazy, od gruźlicy?) pozwoliła
mi zakupić numer 8 - 9 (91 – 92)
„Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej” datowany na sierpień
– wrzesień 2008. Zainteresował
mnie temat wiodący, „Literaci w
peerelu” (tak właśnie zapisano ten
skrót) oraz bezpłatny dodatek,
dokument na DVD zatytułowany
„Obywatel poeta”. Film ten, nakręcony za pieniądze TVP SA miał
trudności antenowe, zarządzający
programem „telewizji Kwiatkowskiego” mieli wahania przed upo-

wszechnianiem niesprawdzonych
informacji (ostatecznie TVP 2 wyemitowała go 29 stycznia 2001).
Historycy z IPN takich obiekcji nie
mają…
Wewnątrz numeru zainteresował mnie artykuł Anny Karoliny
Piekarskiej „Nie tędy droga do
rozrywki…”. Siedmiolecie kabaretu „Pod Egidą”. Choćby dlatego,
że z redaktorem Janem Poprawa
wydałem w 1993 roku specjalny
numer czasopisma krakowskiego
oddziału Stowarzyszenia Autorów
Polskich o nazwie „Suplement”
z okazji… 25.lecia grupy, założonej i prowadzonej przez Jana
Pietrzaka. Ciekawy ten numer
monograficzny, blisko 300 stron
znormalizowanego maszynopisu, nie znalazł uznania u autorki z IPN. Znalazłem natomiast
w artykule dokładną datę imprezy, w której brałem udział.
Otóż 15 marca 1975 roku, jako
młody student polonistyki UJ,
działający w komisji kultury
Rady Samorządu II Domu Studenckiego UJ „Żaczek” oraz
w związanym z tym akademikiem klubie „Nowy Żaczek” –
zaproszony zostałem przez An-

74
drzeja Potoka, wtedy przewodniczącego Środowiskowej Rady
Klubów Studenckich w Krakowie, na jakieś zebranie centralnego aktywu ruchu klubowego
do stolicy. Pamiętam, że należało gdzieś po 3 w nocy stawić się
na dworcu głównym, aby zająć
miejsce w pociągu, jadącym wtedy do Warszawy ponad pięć godzin (trasa wiodła przez Kielce i
Radom, tzw. centralna magistrala
kolejowa jeszcze nie powstała).
Obrady odbywały się w klubie
Politechniki Warszawskiej o mało stołecznej nazwie „Stodoła”,
prowadził je Janusz Czerkas –
przewodniczący Ogólnopolskiej
Rady Klubów Studenckich. Wieczorem w dużej sali mieliśmy
okazję obejrzeć program z okazji 7 rocznicy kabaretu „Pod Egidą”. Doskonale pamiętam atmosferę tamtego wieczoru, niewiele
mi pozostało konkretów, poza
jednym: na sali, prawie do rana
obecny był premier Józef Cyrankiewicz. Było to sporym przeżyciem dla chłopaka z prowincji,
zwłaszcza dlatego, że ze sceny
padały ostre słowa pod adresem
władzy, aluzje do partyjnych
ideologów, a nawet szyderstwa
„antyradzieckie”, jak je wtedy
nazywaliśmy. Było śmieszno i
straszno, ale bardzo intrygująco.
Zazdrościłem warszawskim kolegom wspaniałej widowni, żywiołowo i aktywnie odbierającej
kabaretowa sztukę, a szczególnie
piosenki. Podziwiałem odwagę i
intelekt studenckich artystów.
Nie rozumiałem niektórych części scenariusza, choć szybko zorientowałem się, że wiele części
występu było po prostu zwykłą
improwizacją.
Czytając po latach artykuł o
tamtej nocy wiele kwestii rozjaśnia się, choć wyciągam zupełnie
inne wnioski niż autorka cytowanego artykułu. Wiedzieliśmy,
że obok Cyrankiewicza (był znacząca postacią, z daleka świeciła

jego łysina) siedział jakiś generał
w niebieskim mundurze policyjnym, dochodzili też i odchodzili inni „oficjele”. Anna Karolina
Piekarska w oparciu o archiwa
Służby Bezpieczeństwa ustaliła,
że byli tam jeszcze Mieczysław
Moczar, generał (moim zdaniem
Wojska Polskiego, choć nie pamiętam nikogo w zielonym mundurze) Teodor Kufel i generał policji Tadeusz Pietrzak. W przypisie
autorka dementuje „uporczywa
plotkę”, że był to ktoś z rodziny
głównej postaci kabaretu „Pod
Egidą”: „wbrew pogłoskom krążącym w latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych gen T. Pietrzak
i J. Pietrzak nie byli krewnymi”.
Mimo tych zapewnień, wierząc
w przypadkową zbieżność nazwisk trudno oprzeć się jednak
wrażeniu, że koryfeusz studenckiego kabaretu mógł „korzystać”
z tej plotki, choćby dyskutując z
ówczesna cenzurą. I chwała mu
za to; Pietrzakowi w kabarecie
uchodziło więcej niż innym, mówił „bardziej wprost”, wyspecjalizował się znakomicie w trudnej
sztuce aluzji, miał olbrzymi intelektualny wpływ na swój gatunek
sztuki, był mistrzem dla kolegów
po fachu, rozwijał intelektualnie
studenckie audytorium.
Kiedy autorka korzysta z
wspomnień, książek i artykułów
prasowych, widać staranność
w dobieraniu i obiektywizm w
ocenie faktów. Przyczyną pozostaje być może sprawdzalność
ogólnodostępnych źródeł. Gorzej
kiedy cytuje i interpretuje donosy i raporty SB. Tu pozostawia
nas bezradnymi, aczkolwiek nie
bezbronnymi w ocenie. Cytując
archiwa SB omawia je w sposób
specyficzny, przerywając cytaty,
nie zawsze dokładnie dając odnośniki do przypisów. Wolałbym
już styl odautorski, a nie silenie
się na podrabianie literatury naukowej. Oto próbka charakterystycznego stylu:

Obchody siedmiolecia kabarety „zabezpieczono operacyjnie”.
Całość została nagrana na taśmy
magnetofonowe przez pracowników klubu Stodoła i przekazana
Służbie Bezpieczeństwa nazajutrz (uwaga na to zdanie – przypis TS). Relację z przedstawienia
sporządziła dla SB TW „Hera” (w
przypisie podaje się jej nazwisko
i krótkie informacje biograficzne,
nie zważając na elementarne obyczaje i prawo o ochronie danych
osobowych). Dowiadujemy się z
niej, że program kabaretu miał
specjalny charakter, stanowiły go
cztery bloki przerywane muzyka
taneczną. Na scenie pojawili się
– oprócz Pietrzaka i Kofty rzecz
jasna –Stanisławski, Hanna Okuniewicz, (…) Fronczewski oraz
Krzysztof Teodor Toeplitz, Kazimierz Rudzki, Agnieszka Osiecka, Barbara Hoff, Jerzy Urban,
Zbigniew Skupiński, Daniel Passent, Adam Kreczmar, Marek
Groński, Anna Nehrebecka, Jan
Raczkowski, Wieńczysław Gliński, Barbara Kraftówna, Andrzej
Szczepkowski, Danuta Rinn, Andrzej Wróblewski, Jacek Kleyff i
„Salon Niezależnych” oraz – nie
do końca zaplanowany w programie – Jan Himilsbach. Oczywiście nie zabrakło miejsca dla
cenzorów – „w osobach p. Lisa
i p. Marcisza – jak donosi Hera.
Koniec cytatu ze strony 60.
W tym miejscu muszę wyrazić wdzięczność pani Annie Karolinie Piekarskiej. Wprawdzie
źródła informacji nie są czyste
i etyczne (donosy Hery), ale solidne i skrupulatne. Dzięki nim
wiemy kto tego wieczoru wystąpił, odżyć mogą wspomnienia.
Gorzej kiedy stwierdzimy, że
autorka fałszuje. W cytowanym
wyżej fragmencie formułuje (na
podstawie lektury akt tajnych
służb znajdujących się w posiadaniu IPN) subtelny donosik
na pracowników klubu studenckiego, którzy nagrali spektakl i
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przekazali go SB. Na stronie 63
cytuje zaś źródło ogólnodostępne, A. Niziołka, współautora (razem z Janem Pietrzakiem) książki
„Człowiek z kabaretu” (Poznań
2005), poprzedzony własnym
komentarzem: „Koniec spektaklu
napisało życie” – to komentarz
odautorski, oraz cytat wspominającego: „Gdy większość gości już
się rozeszła, wtargnęli do Stodoły funkcjonariusze SB. Skonfiskowali taśmy, na których całą noc
nagrywano występy”.
Nawet nieuważny czytelnik
zauważy różnicę miedzy formą:
„zabezpieczono
operacyjnie”,
„całość została nagrana (…) i
przekazana” od „wtargnęli” czyli
zabrali siłą. Niby Piekarska pisze
prawdę, ale czy całą, obiektywną
prawdę?
Lepszą korzyść wyniosła by nauka gdyby IPN opublikował całe
akta dotyczące jubileuszu „Egidy”. Obiektywny badacz mógłby wykorzystać zgromadzone
archiwa w celach poznawczych,
mógłby uzupełnić nasza wiedzę,
rozszerzyć ją i usystematyzować.
Poddając archiwa interpretacji
takiej jak wyżej wymieniona autorka włożyć musimy wiele starań
aby oddzielić ziarno od plew.
W artykule jest wiele ciekawych fragmentów, nawet tych
wynikających z cytowania donosów. Uczciwy badacz potrzebuje jednak dystansu, czasu i
dobrej znajomości charakteru
epoki. Musi być też staranny i
uczciwy. Inaczej bowiem naraża się na podejrzenie, że zależy
mu na przekazywaniu nam historii nieprawdziwej, załganej,
pisanej pod tezę. To też jest dopuszczalne, lecz nie w tekstach
naukowych.
Historię kabaretów Jana Pietrzaka: „Hybrydy’ i „Pod Egidą” nalen
ży pisać na nowo. 


Tadeusz Skoczek

Pęzino 2008
Jan Przystaś

1.

Najmłodsi tego nie pamiętają,
więc na wszelki wypadek przypomnę: na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zmienił się w Polsce
ustrój. W miejsce faktycznie (choć
nie formalnie) monopartyjnego
państwa o charakterze utopijnobiurokratycznym, zbudowanego w
oparciu o frazesy socjalne marksizmu i praktykę leninizmu – przyszedł kapitalizm. Jaki – to już nawet
najmłodsi gołym okiem widzą.
Jak to na przełomie wieków czy
formacji ustrojowych bywa – na
początku był chaos. A w chaosie
często dzieją się cuda. Z pierwszych porywów liberalnej wolności skorzystali najsprytniejsi. Wygrywając w krótkiej walce z ideowcami wszelkiej maści. Niemniej
dla historyka dziejów najnowszych
obraz tego polskiego tsunami, znoszącego najpierw instytucje i zakazy, potem odsłaniającego mnóstwo niespodziewanych skarbów
pomysłowości i wiatry, aż wreszcie
trzecią falą wynoszącego na powierzchnię mierzwę najprawdziwszych brudów polskich, cwaniactwa, chamstwa i złego gustu – to
czas fascynujący. I pewnie kiedyś,
gdy tylko czas zatrze ślad po szwa-

dronach apostołów nienawiści,
zwanych też czasem „historykami
z ipeenu”, prawdziwa historie zacznie się pisać od roku 1989…
Dlaczego o tym, w „Piosence”
Ano bo wtedy właśnie narodziła
się i stała autentyczną choć niespodziewaną instytucją polskiej
sztuki estradowej pewna nowa i
dość szalona inicjatywa edukacyjna, umownie zwana „warsztatami
piosenki artystycznej”. Na początku snuła się one wokół…wojska.
Marszałek Komorowski, jeszcze
jako świeży i prosty wiceminister
wojskowości oraz zwierzchnik dyrektora Macieja Rayzachera (znanego zwłaszcza niedawnym kolegom - opozycjonistom jako współczesna egzemplifikacja rzymskiego powiedzenia „honores mutant
mores”) stanął przed kłopotliwym
problemem „Festiwalu Piosenki
Wojskowej” w Kołobrzegu. Wszyscy wiedzieli, że to obciach artystyczny i nadużycie propagandowe. Nie pełnili już kierowniczych
funkcji niezłomni pułkownikowie,
gotowi bronić p.p. Książkiewicz
czy Woźniackiej jak niepodległości. A jednak – żal było półmilionowej rzeszy poborowych
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(czasem wcale muzykalnych), zawodowych i ich rodzin. Żal było
faktycznie rozbudowanej sieci
„klubów garnizonowych”, które
zwłaszcza na dalekiej prowincji
pełniły całkiem udanie role domów kultury. Przeto mądry Marszałek (choć jeszcze wiceminister)
powołał ekspertów (Bardini, Satanowski, Bryll, Poprawa, Osiecka,
Ibis i kilka jeszcze znanych osób),
oddając w ich ręce Kołobrzeg i
owego kundla, potomka wszystkich gatunków muzycznych i niewyobrażalnej ilości grafomanii,
znanego pod umowna nazwą
„piosenki żołnierskiej” własnie.
Z jednej strony w efekcie owych
marszałkowskich (choć wciąż jeszcze wiceministerialnych zaledwie)
decyzji skończył się dawny Kołobrzeg, z jego przebierańcami udającymi do playbacku „bach rakietą, bach rakietą” czy tak jakoś. W
miejsce strojnych faworyt sztabowych pojawili się amatorzy, młodzi
ludzie, czasem chwilowo wzięci w
kamasze. Ale częściej – wychowani w owych wojskowych „klubach
garnizonowych”, co to miały nieraz
jedyny fortepian w powiecie…
Młodych kandydatów do „Arsenału Artystycznego” (taka nazwę
nosiła owa wojskowa „FAMA”, istniejąca bodaj przez trzy lipce) postanowiono uczyć na specjalnych
„warsztatach”. Najpierw odbyły się
one na terenie słynnej Szkoły Orląt w Dęblinie. A potem udało się
je zlokalizować na końcu świata,
obok skrzyżowania dróg w Barzkowicach. Niedaleko Pęzina. Na
końcu świata.
Barzkowice dawały spać i jeść,
Pęzino dawało miejsce na doskonalenie warsztatu artystycznego.
Jest bowiem w tej miejscowości
niezwykły obiekt, erygowany
przed wiekami przez Braci Joannitów, potem rozbudowywany i
dewastowany na zmianę przez
Puttkamerów, Armię Czerwoną i
dyrektora Pegieeru Pęzino (którego
nazwisko niestety zamazało się w

zbiorowej pamięci). W tym zamku na początku ostatniej dekady
poprzedniego wieku odbywały się
właśnie świetne kursy artystycznego śpiewania. Nim powstanie
(a pewnie powstanie) a pewnie
powstanie jakaś poważniejsza na
ten temat praca - wspomnijmy, że
kursa owe prowadzili doświadczeni
pedagodzy, jak Jan Poprawa, Olga
Szwajgier, Ewa Dałkowska, Bogusław Sobczuk, Stanisław Śliwiński,
Janusz Tylman, Stefan Brzozowski,
Barbara Wrzesińska, Ewa Mentel
i inni. Ze świadomością, że nie da
się w dwa tygodnie nikogo nauczyć
być artystą – umieli oni w krótkim
czasie przekabacić uzdolnioną młodzież z całej Polski na stronę „piosenki artystycznej”, choć z godziny
na godzinę była ona coraz mniej
przydatna dla świeżo uwolnionych
gustów estetycznych Polaków. Sukcesem owych „warsztatów” było też
wskazanie wielu zdolnym adeptom
drogi do artystycznego mistrzostwa.
Estrada to miejsce bardzo selekcyjne. Nie wszyscy więc uczestnicy owych zajęć zostali przy śpiewaniu. Ale kilka nazwisk uczniowskich z owego czasu i miejsca
warto zapamiętać. Na przykład
Janusza Radka, dziś jednej z najjaśniejszych polskich gwiazd estrady
i teatru muzycznego. Na przykład
Marka Andrzejewskiego i Jagodę
Naję z Lublina, niedługo później
zwycięzców Studenckiego Festiwa-

lu Piosenki. Na przykład późniejszą
absolwentkę katowickiej Akademii
Muzycznej Agnieszkę Hekiert, na
przykład zwyciężczynię Przeglądu
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu
Justynę Szafran. I Agnieszkę Greinert, dziś panią profesor piosenki
w łódzkiej „filmówce”, i Renatę
Gleinert z Trójmiasta czy Iwonę
Manistę ze Starachowic (obie prowadzą dziś świetną działalność
artystyczna i pedagogiczną). Na
przykład Krzysztofa Kowalskiego,
który do dziś robi dobrą robotę w
Bartoszycach. Czy wreszcie młodych aktorów krakowskich Przemka Brannego (wiadomo) i Małgorzatę Maślankę (dziś w teatrach
bydgoskich). Albo cudną Anię Frankowską, potem jedną z gwiazdek
trupy Józefowicza i Stokłosy…

2.

Było pięknie. Była nadzieja. Ale
po tych pierwszych „warsztatach”
nie zostało ani śladu. Przyszedł radosny kapitalizm, w którym wszystko powinno się opłacać. A komu
miałaby się opłacać edukacja, w
dodatku taka, której efektu nie da
się sprzedać? Piosenka polska stała
się zlewem, do którego spływały
odpadki z „wielkiego świata”. Z poezją wygrał onomatopeiczny bełkot analfabetów, ze kunsztownym
estradowym aktorstwem – tatuaż
i kolorowe włosy. Twórczość muzyczną generalnie zastąpiła „wypasiona” maszynka, która sama
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„komponuje”, sampluje, powiela.
Symbolami polskiej estrady stali
się p.p. Wiśniewski czy Doda. Ale
nawet oni nie sprostali generalnej
tendencji
(najprawdopodobniej
dlatego, że przynajmniej umieją
śpiewać), więc symbolem piosenki
polskiej dzisiejszej epoki stała się
raczej p. Andrzejewicz, która jest
„produktem” idealnym: nie umie
inaczej niż z playbacku…
Trudno oczywiście sądzić, że
odrodzenie idei pęzińskich „warsztatów” jest lekiem na to całe popkulturowe szaleństwo, które w
piosence polskiej stało się zwykłym błazeństwem. Tym bardziej,
że nieustannie, choć nieśmiało
podejmowano próby doskonalenia
adeptów w tej dziedzinie. W większości przypadków były to wszakże jedynie konsultacje dotyczące
występu, konkursu itp. Z drugiej
zaś strony – co mówić trzeba jasno
i wprost – osobliwie skandaliczną
rolę odegrała w druzgotaniu fundamentalnych reguł, rujnowaniu wartości etc, telewizja. Polscy nadawcy cynicznie żerują na predyspozycjach i marzeniach młodych ludzi,
organizując rozmaite reżyserowane „konkursy” czy zgoła ogłaszajac
własne „fabryki gwiazd”. Rozmaici
„lansatorzy” nie odróżniający Dur
od moll, najprzeróżniejsze paniusie
z towarzyskiego awansu i wygadani showmani z przerostem miłości
własnej – zajęli w telewizorach
miejsce ongiś zarezerwowane dla
profesora Bardiniego. Nie tylko
śpiewać, ale i uczyć każdy może.
Po kilku spotkaniach „Sejmiku
Dyrektorów Festiwali Piosenki Artystycznej” stało się jasne, że trzeba coś robić. Skorzystano więc z
dobrej pamięci i odświeżonej
chęci kilku osób – i zdecydowano
się na odświeżenie idei rodem z
historii, i z Pęzina.

3.

Organizatorem pierwszych odrodzonych „Warsztatów piosenki
artystycznej” był jak kiedyś – Ire-

neusz Ziembicki, dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury. Jest
on też dyrektorem jednego z konkursów piosenki („Koło młyńskie”,
co roku na wiosnę). Kadrę skompletowano bez trudu, częściowo
tylko odwołując się do sentymentu niegdysiejszych udziałowców
pęzińskiej imprezy. Dla potomnych wymienię kto uczył:
Andrzej Zarycki, wielki kompozytor i pedagog prowadzący w
Krakowie unikatową „klasę piosenki”.
Stefan Brzozowski – też kompozytor (choć całkiem innego typu
piosenek), ale i praktykujący artysta, szef „Czerwonego Tulipana”,
jednocześnie także profesjonalny
pedagog.
Krystyna Prońko, śpiewaczka,
ale i nauczycielka akademicka w
zakresie swej specjalności.
Ewa Dałkowska – wybitna aktorka, również śpiewająca – a co więcej, także wykształcona polonistka.
Marta Kozłowska – specjalistka
od technik posługiwania się głosem, związana najbliżej z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie.
Jan Poprawa, historyk piosenki, muzyk i publicysta zarazem,
zawodowy „łowca talentów”, wieloletni pedagog związany m.in. z
PWST w Krakowie.
Bogusław Sobczuk, polonista i
aktor, człowiek estrady, złotousty
konferansjer, na dodatek pracowity
koordynator pracy warsztatowej.
Marcin Partyka i Jarek Hanik
– pianiści i akompaniatorzy niechybnie należący do ścisłej polskiej czołówki tego deficytowego
zawodu, także świetni opiekunowie młodzieży.
Pojawiali się też w Pęzińskim
zamczyszczu i inni muzycy, z
których pomocą na koniec kursu
przygotowani piękny koncert na
profesjonalnej scenie, w odległym
o kilkanaście kilometrów Stargardzie Szczecińskim.
Program „warsztatów” był dość
oczywisty. Chodziło w pierwszej

mierze o uświadomienie uczniom
ich predyspozycji (jak to ważne
wie każdy, kto obserwuje środowisko estradowców, którzy jakże
często są ofiarami błędnej samooceny). Potem szło o uświadomienie wymogów (fizycznych, wolicjonalnych i intelektualnych) jakie
niezbędne są artyście. A wszystko
to realizowało się w czasie pracy
nad konkretnym repertuarem, najpierw analizowanym do najdrobniejszych szczegółów, potem zaś
„skręcanym” w jedność z warunkami i osobowością delikwenta.
Nie ma zresztą sensu opisywanie metod pracy, stosowanych w
pęzińskiej kuźni talentów. Każdy z pedagogów miał (bo ma)
inny klucz do młodej wyobraźni swych uczniów. Jednych (np.
profesor Prońko) uczniowie raczej się bali, innych (np. profesor
Kozłowską) – kochali. Mozaika
nauczycielskich osobowości, ich
uzupełniająca się różnorodność
– musiała dać jakiś skutek, ponieważ wszyscy mieli jeden cel.
Ów cel – to było uświadomienie
i jeśli się da – wpojenie młodym
świadomości, że piosenka to zadanie artystyczne. Że jak w każdej twórczości – wymagana jest
tu indywidualna kreatywność. Że
nie da się udawać, bełkotać, mamić. Jak być artystą?

4.

Komu to mówiono?
Uczestników „warsztatów” wyszukiwał przez rok cały profesor
Poprawa. Ze znalezionych wybrał
tych właśnie. W sumie stanęła do
nauki dwudziestka. Pozwolę sobie na przedstawienie wszystkich,
z nadzieją i pewnością, że za jakiś
czas niektórzy będą równie rozpoznawalni, jak dziś ich starszy kolega Janusz Radek. Do tych krótkich
charakterystyk posłużyły mi tyleż
obserwacje własne, co opinie pedagogów.

78
we wspominanej klasie piosenki
profesora Zaryckiego. Żywiołowy
talent, świetnie ukształtowany wokalnie, jeśli dalej będzie się rozwijać harmonijnie – może być prędko gwiazdą scen musicalowych.

Jakub Blokesz
Jest licealistą z Pszowa na Śląsku. Ma za sobą pierwsze sukcesy
w rybnickich konkursach piosenki,
ale współpracuje też z kolegami
– rockmanami, jest inteligentnym
recytatorem itd. Zaawansowany
gitarzysta, świetnie „opowiada
historie” spisane w tekstach piosenek. Duży talent!

Danuta Gad
Studiuje w swym rodzinnym
Nowym Sączu. Jest wychowanką
niestrudzonego pedagoga sądeckiego p. Aleksandra Porzucka, na
na swym koncie sporo wyróżnień
konkursowych, uczestniczyła nawet z powodzeniem w finale Studenckiego Festiwalu Piosenki w
Krakowie. Wielkie możliwości głosowe, piękna barwa, świetna artykulacja. Sceniczna inteligencja.

Barbara Gąsienica Gewont
Najmłodsza uczennica „warsztatów”, szesnastolatka z Zakopanego i Krakowa, gdzie uczy się m.in.

Justyna Giemza
Licealistka ze Stargardu Szczecińskiego, wychowanka cenionej
instruktorki (a niegdyś także laureatki drugiej nagrody Przeglądu
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu)
Cecylii Sadowskiej. Muzykalna,
ale dopiero wkracza na estradę i
niewiele umie.

Antoni Gustowski
Siedemnastolatek z Warszawy,
wyglądający jak amant filmowy
(i to wcale nie z filmów dla dzieci). Siła wewnętrzna, inteligencja,
temperament, stosunkowo duża
wiedza – i duże problemy techniczne do usunięcia (zwłaszcza w
sferze dykcji). W czasie „warsztatów” zrobił gigantyczne postępy i
w dwa tygodnie po zakończeniu
został laureatem poważnie obsadzonego Festiwalu im. Jacka Kaczmarskiego w Kołobrzegu.

Joanna Kaszta
Piękna kobieta, od niedawna
studentka w Opolu (choć na co
dzień mieszka w Dziergowicach).
Jeszcze nie uświadamia sobie skali własnych możliwości, jeszcze
daje się mamić różnym lokalnym
autorytetom – ale jeśli skupi się na
śpiewaniu i uwierzy prawdziwym
znawcom, będzie długo gwiazdą
(acz nieco w starym stylu).

Malwina Klimek
Jeden z największych talentów
piosenkarskich, jakie pojawiły się
w ostatnich miesiącach. Siedemnastoletnia ślązaczka o imponujących warunkach scenicznych i wokalnych, z rozkoszą podejmująca
najtrudniejsze zadania (pracowała
nad piosenką Edith Piaf) i przejmująco interpretująca piosenki,
zwłaszcza poważne. Skazana na
sukces, jeśli tylko go zechce.

Anna Krajewska
Ze Stargardu Szczecińskiego,
miła osoba o ciepłym głosie, niestety mało zainteresowana per-
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spektywami artystycznego rozwoju, traktująca śpiewanie jako miłe
hobby. Kiedyś będzie dobrym słuchaczem, ale nie chyba nic więcej.
Obym się mylił.

Justyna Kuciel
Jeszcze jedna wychowanka profesora Porzucka z Nowego Sącza,
studentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ma wielki potencjał, umie wydobyć sens z błahych nawet tekstów. Wykazuje też
unikatowe zdolności i skłonności
bycia czarownicą, w najlepszym
słowa tego znaczeniu. Mężczyźni
na których spojrzy – pokotem!

Emilia Kudra
Jeśli by oceniać w skali bezwzględnej – to najbardziej zaawansowana artystycznie uczestniczka „warsztatów”. Ale trudno
się dziwić, studiuje w łódzkiej
Akademii Muzycznej, współpracuje z łódzką pianistką profesor
Stokowską-Gajdą. Niedawno została laureatką bydgoskiego konkursu aktorskiej interpretacji piosenki. I niejeden konkurs jeszcze
wygra.

Agata Kusek
Jedno z cudownych dzieci państwa Kusków z Mielca, tym razem
bez piętnastoletniego brata – pianisty, który ćwiczył samodzielnie
na warsztatach jazzowych w Puławach. Licealistka (za rok matura), niezwykle solidna i pracowita,
chłonąca wiedzę jak gąbka wodę.
Dość trudne warunki sceniczne
równoważy wielkim i ciekawym
głosem. Na wszelki wypadek ma
też plan awaryjny: po maturze będzie studiować muzykologię.

Piotr Kajetan Matczuk
Dwudziestolatek z Ełku, od roku studiujący polonistykę w Gdańsku. Niezły autor, niezły muzyk,
niezły śpiewak, w dodatku prawdziwy autorytet wśród rówieśników. Przystojny mężczyzna o zgoła przedwojennej kulturze bycia,
miły, grzeczny, elegancki. Odnosił
już sukcesy, nagrywał prywatne
płyty, pisuje dobre artykuły, także
do „Piosenki”. Wiele umie. Czas
pokaże co z tego zbioru samych
zalet wyrośnie.

Małgorzata Oleś
Miniaturowa osiemnastoletnia
ślązaczka z Jejkowic koło Rybnika, przedstawicielka „młodej fali”
śląskiej, będącej skutkiem niezwykłej działalności małżeństwa
Bronowskich, prezesa Wójtowicza i innych animatorów kultury
w najbardziej śląskim mieście
Rybniku. Bardzo przedsiębiorcza,
rozwiązuje wszystkie problemy.
Artystycznie interesująca, choć
jeszcze niezdecydowana, czy aby
rock nie interesuje jej bardziej niż
„piosenka artystyczna”.

Anna Osenko
Urocze zjawisko z Ostrowca Świętokrzyskiego, licealistka,
zauważona już na tegorocznym
konkursie „Łaźnia” w Radomiu.
Piękny, czysty głos, pociągająca powierzchowność, naturalna
skromność - powinny wkrótce
owocować sukcesami. Zwłaszcza
jeśli po niedalekiej maturze przeniesie się do większego ośrodka i
wyzwoli spod dominacji dotychczasowych pedagogów. Przy okazji: fantastycznie fotogeniczna, co
warto zapamiętać projektując jej
przyszłość…
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możliwości wokalne. Wyraźne
predylekcje do aktorskiej interpretacji ze zrozumieniem sensu.
Całkiem możliwe że z tego nieco
jeszcze niepozornego huncwota
niedługo wyrośnie coś bardzo ładnego.
Alicja Pala
Jedyna absolwentka wyższej
uczelni, kulturoznawczymi ze
Stargardu Szczecińskiego. Wychowanka pani Zofii Ławrynowicz,
niegdyś świetnej piosenkarki. Ma
mnóstwo walorów (z urodą na
czele), ale też zachowuje do śpiewania pewien dystans, co być może oznaką doświadczenia lub braku determinacji. Powinna śpiewać,
choćby dla siebie tylko.

Daria Przybyła
Maturzystka z Tarnowskich
Gór, wielka amatorka aktorstwa,
wychowanka szkoły Doroty Pomykały. Nie odniosłem jednak
wrażenia, że właśnie piosenka
powinna być jej głównym, przyszłościowym źródłem satysfakcji i
sukcesów. Raczej scena..., film...

Natalia Rycek
Licealistka z Kędzierzyna Koźla, chodzący uśmiech i niewinne
dziecięce szaleństwo. Wielkie

Agata Seidel
Też z Kędzierzyna Koźla, licealna koleżanka Ryckówny. Znacznie bardziej świadoma tego, co
chciałaby na estradzie robić, umie
wykorzystać swój ciekawy głos,
feeling i łatwość parajazzowego
frazowania do interpretacji jazzopochodnych piosenek. Oby tylko
nie zmieniła się (jak większość absolwentów katowickiego Wydziału Jazzu) w instrument, dla którego
sens piosenki nie ma znaczenia.

Marta Wachowicz
Kolejna nadzieja z Rybnika. Maleńkie doświadczenie, ale spory
talent. Duże rezerwy w technice
śpiewu, ale za to dar przyciągania
oczu widzów, gdy się znajdzie na
scenie. Bardzo ambitny repertuar,
świadczący o wartościowych zainteresowaniach i niezłym guście.
Bardzo ciekawa osoba, oby nie
brakło jej determinacji!
Finałowy koncert „warsztatów”,
w którym wszyscy śpiewali solo
i grupie – był wydarzeniem artystycznym, jakiego nie powstydziłyby
się profesjonalne sceny. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej w
Rybniku zamierza nawet fragmenty
tego koncertu pokazać śląskiej publiczności, jak zwykle z końcem lutego (roku 2009 oczywiście).

5.

Monika Steblik
Maturzystka spod Żywca, laureatka andrychowskiego „Piosturu”.
Ciekawa osobowość, zauważalna
nie tylko na scenie i poza nią, aktywistka towarzyska, inicjatorka
pieśni „Pęzino, Pęzino, przyjadę
tu z rodziną”, wykonanej przez
„warsztatowiczów” w koncercie
pożegnalnym. Chciałaby być artystką, ale zaczyna studiować ekonomię. Może więc wyrośnie nam
z niej kiedyś impresario, który lubi
sztukę i nawet jej próbował?

Gdy się rozjeżdżali – niejedno
z nich roniło łezkę. Bo i to trzeba
powiedzieć, że w Pęzinie udało
się tym razem stworzyć atmosferę
niemal rodzinną, atmosferę przyjaźni i zaufania. Być może i to w
jakiejś mierze przyczyniło się do
niezwykłości
przedsięwzięcia.
Tu nie liczyły się tylko zdolności
(wiadomo – rozdane przez stwórcę różnie), nie tylko rzetelna praca
– ale i radość, jaką nieść może bliskość miłych, serdecznych ludzi
Obserwuję od lat inicjatywy edukacyjne w zakresie sztuki estradowej, śledzę metody pracy i oceniam
ich skutki. I daje słowo – to były wyjątkowe „Warsztaty”. Oby tylko nie
majstrować przy tym, co dobre, oby
je kontynuować jak najdłużej. Może
n
coś w ich rezultacie drgnie… 

Jan Przystaś
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Z Radzynia Podlaskiego

Oranżeria
Maria Folwarska

P

ojechałam na trzynastą „Oranżerię”, czyli festiwal piosenki
poetyckiej (czy też „artystycznej”,
jak się teraz mawia dla odróżnienia od repertuaru z telewizora).
Daleko, ale było warto.
„Oranżeria” to nazwa własna
imprezy, ale i budynku przypałacowego, w którym kiedyś rosły
kwiaty a teraz kultura. Porostem
kultury zarządza dyrektor Wojtaś,
bardzo przyjemny pan, którego
widuje też na innych festiwalach.
Nie wszystkich dyrektorów podobnych placówek i podobnych
festiwali tam spotykam. Najwyraźniej pan Wojtaś jest zainteresowany tym, co robi.
„Oranżerię” zorganizował po bożemu. Było jak zawsze: uroki koncer-

tującej młodzieży i uroki Radzynia.
A w Radzyniu – przede wszystkim
wielkiego, pięknego i zaniedbanego
niestety (jakby jeszcze trwał Peerel)
pałacu. Ale ten pałac nawet w ruinie
robiłby wrażenie. Tyle, że o pałacu
kto chce – przeczyta.
O festiwalu nie przeczyta się nigdzie, więc powiem ja, choć krótko, jak w żołnierskim raporcie.
W konkursie (jak wiadomo najważniejszym elemencie każdego
takiego festiwalu) wystąpiło 12
osób. Wygrała Dominika Barabas,
bez jakichkolwiek dyskusji. To artystka. Drugie miejsce zajęła Anna Kossakowska, w ostatnim roku
wędrujące z festiwalu na festiwal
z gitarą i zestawem wciąż tych samych piosenek. To się robi nieco –

przepraszam za wyrażenie – nieświeże. Więcej satysfakcji dał mi
trzeci w kolejności pan Krzysztof
Nowak z Lublina. Mężczyzna dojrzały (i to dawno), sponiewierany
– i przejmujący w swych prostych,
pozbawionych jakiejkolwiek „poetyczności” opowieściach o świecie widzianym oczyma biedaka.
To zasługuje na poważniejsza refleksję, panowie Krytycy!
Poza laureatami głównych nagród nie było wiele wartościowych propozycji. Może schludny
jak zawsze pan Konstrat? Może
nieco za grzeczny pan Matczuk,
może zdominowana przez instruktora z ambicjami kompozytorskimi
panna Kędzia… Ale nie teraz. Pan
Konstrat – za późno, Kędzia i Matczuk – jeszcze za wcześnie.
Konkurs minął jak całe to lato,
niemal niepostrzeżenie. Były jeszcze oczywiście i inne występy, na
przykład jurorki Ewy Błaszczyk,
na przykład barda Jacka Musiatowicza. Była świetna konferansjerka Jana Kondraka w finałowej gali.
O wszystkim tym napisałabym, ale
się boję Redaktora, który za przekroczenie objętości karci straszliwie. Ale nie bije. Co to to nie.
Po wszystkim wróciłam do don
mu. Daleko było. 
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Nikomu nie uda się odmówić
Wiedniowi czołowej roli w życiu
muzycznym świata. Stolica Austrii ma od pewnego czasu nową
ulubienicę: wspaniałą sopranistkę
Annę Netrebko. Wiele znawców
uważa, że ta urodzona w Krasnodarze Rosjanka cieszy się dziś takim uznaniem, jak niegdyś niezapomniana Marii Callas (tyle tylko,
że tej ostatniej większy rozgłos
przyniósł romans z Onassisem).
Ale to Netrebko dokonała jako
pierwsza prawdziwego przewrotu w praktyce operowych występów: połączyła mianowicie swoją
nieprzeciętną urodę i niezwykle
gibką, sportową, bardzo „sexy”
postać - z najprawdziwszą akrobacją sceniczną. Apogeum tego to
wysokie „C” śpiewane przez nią w
pozycji leżącej, z głową zwieszoną z kozetki ku scenie.
Wielu Wiedeńczyków kocha
się w tej wspaniałej sopranistce na zabój, zwłaszcza gdy bez
kompleksów harcuje ona po scenie boso, bez kompleksów pokazując swe długie i kształtne nogi
(a nawet i biust) spod kusych,
zazwyczaj krwawo czerwonych
sukieneczek. Kiedy śpiewała Violettę w „Traviacie” opera zamarła
z zachwytu, a potem, po każdej
jej arii dziękowała wielominutową „standing ovation”. Co prawda niektórzy krytycy grymaszą,
twierdząc że sopran Netrebko
cechuje „rosyjska” technika, która rzekomo nie jest już dziś „en
vogue” na scenach świata, ale
inni znawcy z kolei twierdzą, że
właśnie ta cecha warunkuje jej
niezwykły sukces. Dyskusja na
ten temat rozgorzała zwłaszcza
przed 27 czerwca, kiedy to w
ramach „Europa 2008” Netrebko
śpiewać miała z Placido Domingo
i Rolando Vilazzon, pod batutą
Bertranda de Billy, z towarzyszeniem orkiestry Symfonicznej wiedeńskiego Radia. Które to wyda-

Z Wiednia

Pocztówki ze stolicy
muzyki
Adam Zieliński

rzenie miało miejsce w cesarskim
pałacu Schönbrunn, wobec sześćdziesięciu tysięcy fanów!
Po tym koncercie Anna Netrebko zdecydowała nie pokazywać
się przez dłuższy czas na scenie,
ponieważ lekarze nakazali jej spokój i wypoczynek aż do porodu,
który według jednych oczekiwany
jest we wrześniu, według innych
w październiku. Szczegółów nie
znamy, uznając że nawet wielka
śpiewaczka i absolutna persona
grata, ma prawo do prywatnego
życia.
Wiedeń z entuzjazmem komentuje też w tym roku chińskiego pianistę Lang Lang. Tego młodego (urodzonego 14 czerwca
1982 roku w nieznanym mieście
Shenyang) mistrza, rzekomo „natchnęła” druga Rapsodia Liszta ,
ilustrującą film… Disneya „Tom i
Jerry”. Artysta przysłuchał się jej
mając zaledwie dwa (!) lata. Zadziwia fakt, że Lang Lang studiował w Chinach, gdzie przecież
muzyka zachodnia nie cieszyła
się specjalną renomą. Ale czasy
się zmieniają: najbardziej fanatycznymi odbiorcami kompozycji
klasycznych są dziś Japończycy,
a teraz dobijają do ich upodobań
Chińczycy.

Na jego przykładzie udowodnić można hipotezę, że przy solidnej pracy na karierę nigdy nie jest
za późno. Lang Lang „objawił” się
światu mając lat...17. Oczywiście
okazało się wtedy, że sam talent
nie wystarczy. Potrzebny jest jeszcze łut szczęścia. Zadecydowała
rekomendacja jaką udzielił mu Isaac Stern, zachwalając go pod niebiosa przed Chicago Symphony
Orchestra. Jej dyrygent Christoph
Eschenbach przesłuchał młodego
artystę i kariera się zaczęła. Ale
kariera omal niebotyczna. O popularności Lang Langa świadczy fakt,
że w tym roku w Wiedniu, w Mekce wszystkich wielkich solistów,
nie zagrał on ani razu, bo… brak
mu na to czasu. Jedyny koncert w
Austrii w roku 2008 dał 28 lipca
drugi w Salzburgu, na sławnym
tamtejszym Festiwalu Letnim.
Dużo komentarzy wywołało
ogłoszenie programu Filharmonii Wiedeńskiej na sezon 20082009. Dyrygować będą: Daniel
Barenboim, Claudio Abbado, Sir
Neville Marriner, coraz bardziej
popularny w Austrii Vladimir Fedosejev, Fabio Luisi, Seiji Ozawa,
Pierre Boulez, Georges Prêtre,
Marris Jansons, oraz nowy w
Wiedniu Norweg Jukka-Pekka Sa-
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raste, słowem sławy muzycznej
teraźniejszości. Wyliczenie zaproszonych na zbliżający się sezon solistów o światowej sławie
byłoby zajęciem nieproduktywnym, bo tak na prawdę, każdy w
naszym świecie, komu marzy się
kariera, musi przejść przez Wiedeń. Pierre Boulez, który w tym
roku dyrygował Koncert Noworoczny tutejszej Filharmonii zdobył na przykład szturmem melomanów faktem, że cały program
opanował pamięciowo, co nawet
dla młodego dyrygenta byłoby
wyczynem ponad miarę.
A więc dlaczego piszę tu o komentarzach dotyczących nowego
programu? Młodej generacji marzy
się mianowicie program odbiegający od schematów ustalonych od
ponad 200 lat. Niezmiennie klasyczny wiedeński program wymagałby odświeżenia. Niestety, także
i w nowym programie brak odwagi na zademonstrowanie śmiałych,
eksperymentalnych kompozycji,
brak muzyki, która rodzi się we
współczesności. Może dlatego
przyjęto wielkimi oklaskami fakt,
że w czasie Koncertu znakomitego, o światowej sławie Quartetu
„Artis” (pierwsze skrzypce: Peter
Schuhmayer, drugie skrzypce: Johannes Meissl, altówka: Herbert
Keffer i wiolonczela: Othmar Müller) - Karlheinz Hackel, czołowy
wiedeński aktor, czytał literackie
teksty niżej podpisanego. Było to
novum, które wprawiło niektórych
w prawdziwe osłupienie. Od kiedy
to w Wiedeńskiej Filharmonii czyta się opowiadania współczesnych
literatów? Ale eksperyment jednak
się spodobał, skoro publiczność
skwitowała wydarzenie „standing
ovation”. O czym donoszę nie bez
przyjemności.

2
Wiedeń obfituje w osobliwości.
Jedną z nich jest na przykład zaskakujące ze wzglądu na curiosum

demonstrowanych obiektów Muzeum Kryminalistyki, inną znów
- zamurowane podziemie Katedry
Świętego Szczepana, gdzie jeszcze
w XIX wieku „składowano” zmarłych, oczywiście tylko tych, którzy
mieli jakieś znaczenie. Ale składowano tych nieszczęśliwców – to
wręcz makabryczne – bez trumny,
po prostu spuszczano ciała do katakumb. I nikt naprawdę nie wie,
jak one dziś wyglądają…
Inną taką ciekawostką wiedeńską – jakiekolwiek skojarzenie lub
analogia nie powinny znaleźć tu
miejsca i niech będą podpisanemu wybaczone, bo są niezamierzone - jest trudność w uzyskaniu
abonamentu na 10 - koncertowy
cykl niedzielnych poranków Wiedeńskich Filharmoników. Łatwiej
wygrać los na loterii (szansa 1
do 72 milionów) niż zdobyć taki abonament. Otrzymuje się go
od przodków testamentarnie, lub
czeka na Nagrodę Nobla, jako że
nawet tutejsi Filharmonicy nie odważyliby się Nobliście odmówić
tego jedynego w swoim rodzaju
abonamentu. Wszystkich innych
czeka oczywiście fiasko w odnośnych staraniach.
Trudno się nawet dziwić. No
bo gdzie na świecie można poobserwować za dyrygenckim pulpitem następujące świetności, jak
na przykład w rozpoczynającym
się właśnie w roku koncertowym
2008-2009? Ricardo Muti, Christoph Eschenbach. Daniel Harding, Christian Thielemann, Lorin
Maazel, Zubin Mehta, Sir Simon
Rattle, Valery Gergiev, Daniel
Barenboim, Pierre Boulez. Udział
w tych koncertach to najprawdziwsza nobilitacja w świecie muzycznym. Tylko tu odbywa się ta
jedyna w swoim rodzaju parada
znakomitości, ale też tu znajduje
się prawdziwa Mekka dla znawców muzyki.
Dawniej koncertował w Wiedniu z wielkim powodzeniem Leonard Bernstein, który od nowa

zapoznał miłośników muzyki z
Gustawem Mahlerem. Dyrygował tu oczywiście Herbert von
Karajan, prawdziwe bożyszcze
wiedeńczyków. Ale James Levine
chyba nie za bardzo się tu spodobał, bo od lat tu go ponownie nie
zaproszono. Z Polaków dyrygowali Krzysztof Penderecki i Stanisław
Skrowaczewski, z Japonii nieoceniony - nazywają go „ptakiem”,
bo dyrygując rozpościera ręce jak
skrzydła orła – Seiji Osawa. Ostatnio owacyjnie powitano tu Łotysza
Andrisa Melsor.
W tym sezonie z całą pewnością pierwszy koncert tego – podkreślmy, dla melomana bezcennego - cyklu koncertowego zacznie
się jednominutowym milczeniem,
dla uczczenia niedawno zmarłego
znakomitego Horsta Steina.
I niestety, zaplanowany na tych
10 koncertów program jest niezmiennie klasyczny. Wciąż brak
odwagi na coś nowego, odświeżającego. Wiedeńscy Filharmonicy
zachowują konserwatywny stosunek do muzyki klasycznej tak
samo niezmiennie, jak pewną niechęć do kolegów płci żeńskiej...
Ale uwaga: 14 czerwca 2009
Pierre Boulez poprowadzi Karola
Szymanowskiego 1-szy Koncert
(opus 35) na skrzypce. Cieszmy
się! Szkoda tylko, że jako solistka nie wystąpi żyjąca w Wiedniu
znakomita skrzypaczka Joanna
Mądroszkiewicz, która na przykład
Wieniawskiego interpretuje tak
wspaniale, że aż dech zapiera...
O tym co się w Wiedniu gra
i czego słucha – w następnych
pocztówkach ze Stolicy Muzyki.

n
Prof. Dr Adam Zieliński jest
wybitnym przedstawicielem Polonii w Austrii, biznesmenem
w stanie spoczynku, aktualnie
jednym z najbardziej znanych
i cenionych pisarzy austriackich.
Jest też koneserem i wieloletnim
mecenasem kultury.
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Z Wrocławia

Pomóż mi
Tomasz Zawadzki

K

oncert „Pomóż mi” to wydarzenie wspierające obecny w
Polsce od zaledwie kilku lat Dzień
Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. We Wrocławiu
odbywa się ono corocznie dzięki staraniom doktor Ewy Barteckiej-Piłasiewicz – dolnośląskiego
koordynatora akcji „Schizofrenia
– Otwórzcie Drzwi” oraz Ewy
Niżańskiej – pieśniarki i aktorki,
która w owym przedsięwzięciu
pełniła rolę organizatora, scenarzysty, reżysera oraz jednego
z wykonawców.
Dominującą w ostatniej edycji
była twórczość doświadczonego
przez chorobę psychiczną Christiana Belwita. Nową inspiracją
dla Niżańskiej stał się w tym roku tomik Marka Tercza „Pomóż
mi”. Wiersze Tercza umieszczone
w kontekście tego koncertu nabrały nowego znaczenia i zabrzmiały
zaskakująco trafnie.
Scenariusz wydaje się dzielić nieoficjalnie długą listę blisko
trzydziestu utworów wedle trzech
zmieniających się nastrojów, dzięki czemu jego autorka oddaliła
zagrożenie ciągnącego się w nieskończoność, jednolitego, muzycznego tasiemca. Także zespół
Rafała Karasiewicza postarał się o

mocne zróżnicowanie aranżacji;
nie tylko dał słuchaczowi szansę
odróżnić kolejne utwory nie jedynie po zmieniających się na scenie
artystach, ale także skutecznie
podkreślał zmieniającą się atmosferę kolejnych pieśni.
Pierwszym spojrzeniem na
chorobę były pieśni odrzucenia,
niezrozumienia i obłędu takiego,
jakiego wizję najczęściej podsuwa
nam społeczna świadomość. Wizję budzącą lęk, w której stereotyp agresywnego szaleńca samopotwierdza się w głowach ludzi,
którzy ze strachem odsuwają się
od chorego, pogłębiając jego odosobnienie.
Ewa Niżańska niezwykle ekspresyjnie opowiedziała słowami
piosenki z repertuaru Agnieszki
Chrzanowskiej historię niedocenionej, porzuconej w chorobie
artystki Camille Claudel, przypominającej - również pośmiertnie
zauważonego -Belwita. Podobnie
samotny jest groteskowy szaleniec–mesjasz w napisanym przez
Tadeusza Nowaka tekście, wedle którego zauroczony dającym
prawdziwą świadomość obłędem
Łukasz Wójcik wyśpiewał, w szaleńczym rytmie muzyki skomponowanej przez Marka Grechutę,

„chcę być pomylony!”. Niestety,
niedoszły pomyleniec – a także
jemu podobni – przez dar świadomości „odchodzi samotnie”.
Koncert skręcił w kierunku rasowej psychodelii wraz z wkroczeniem Cezarego Studniaka; Wystarczy powiedzieć, iż byłoby zupełnie na miejscu, by przywdziano
go w sztywny garnitur, jego głowę
ogolono a twarz pokryto trupią
bielą, tak jak w jego dawnej kreacji anonimowej, Kafkowskiej postaci ze spektaklu „Kombinat”, oddającego hołd Grzegorzowi Ciechowskiemu, w którym Studniak
brał udział. Jak idealnie nadaje się
on do budowania takiego nastroju można powiedzieć dopiero po
tym, jak usłyszy się jego obłędne
wykonanie „Pacjenta” Christiana Belwita i niemal wykrzyczaną
„Fugę” Rafała Wojaczka. Poza
bezbłędnym występem Studniaka samo zestawienie tych dwóch
autorów jest wyjątkowo interesujące. Belwit był zafascynowany
stylem Wojaczka, onirycznym,
drążącym niechciane, nieestetyczne w sposób odważny, ironiczny
i błyskotliwy; turpistycznie opętany własnym ciałem, traktowanym
jak zgniła, biologiczna klatka niespokojnej duszy. Oboje popadli
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w izolację choroby psychicznej,
obaj też przez nią zginęli.
Klimat ten przełamali Janusz
Radek i Ilona Sojda utworami
z kręgu refleksji, mistycyzmu i modlitwy, rozpoczynając koncertu
część drugą. Padło w niej pytanie
o względność szaleństwa – co tak
naprawdę różni etykiety „chorego” i „zdrowego”? I jakim prawem
ci ostatni roszczą sobie prawo do
bycia lepszymi, skoro tworzą swój
świat wedle szalonych reguł pośpiechu, ignorancji, zakłamania,
śmierci?
Najdłuższa,
trzecia
część
kompozycji koncertu - to zdecydowana zmiana nastroju. Dano
widzom nadzieję na poprawę,
zrozumienie i odkupienie. Pojawiły się wprowadzające dystans i
nutę absurdu kompozycje z płyty
„Młynek kawowy” Janusza Grzywacza, kolejnego, obok Tercza i
Belwita, najbardziej obecnego w
koncercie twórcy, którego utwory znacznie wzbogaciły warstwę
muzyczną wszystkich trzech części.
Ale pomysły muzyczne dotyczące autora tomiku „Pomóż mi”
były również chwilami wielką
niespodzianką. Zaskakujące było słuchać poezji Marka Tercza
w aranżacjach reggae w wykonaniu Łukasza Wójcika i Cezarego
Studniaka, jednak okazały się one
idealne i wyjątkowo współgrały
z oryginalną kompozycją Tercza
o równie pulsującym, płynącym
rytmie „Wszystko się zmienia”
śpiewanym przez Ilonę Sojdę.
Oryginalnie do utworów autora
tomiku „Pomóż mi” podeszła także Monika Bolly w swojej interpretacji „Daj mi spokój” z pogranicza kabaretu i piosenki aktorskiej. Jeszcze inną, czysto aktorską
formę przybrały wybrane strofy
z „Listów z domu dla obłąkanych” Tercza dzięki Marianowi
Czerskiemu, którego recytacja
przeplatała kolejne fragmenty
koncertu.

KONCERT Z OKAZJI OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY
PSYCHICZNEJ „POMÓŻ MI”
14.09.2008
Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” Wrocław
Organizatorzy:
Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
Dolnośląski koordynator akcji
„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”
Stowarzyszenie „Otwarty Krąg”
Trudno byłoby w jeszcze bardziej zróżnicowany sposób wykorzystać teksty zaledwie jednego
autora.
Szkoda tylko, że nie dopełniła
tak szerokiej prezentacji jego twórczości sama jego obecność w gronie artystów. Byłoby to zapewne

równie trafione, jak występ Grzegorza Tomczaka, który zaprezentował własne wiersze. Nabierają
one dzięki autorskiej interpretacji
niezwykłego, osobistego charakteru.
Może uda się to przy okazji kon
lejnego koncertu ? 

86

Marek Tercz

Pomóż mi
Dopadło mnie to życie jak do lustra picie
i za gardło dusi
już tego nie wytrzymam, nie wytrzymam krzyczę
ktoś mi pomóc musi
Wyciągam ręce do przechodniów,
ale oni mnie na odlew
mówią, że Jezus Maria idzie wariat
i najlepiej z nim do diabła,
choć śpiewałem:
Pomóż mi!
Przecież do ciebie wyciągam ręce
Daj mi dłoń
Nie chcę nic więcej
Wpadam do polityka, co tors mierzy do pomnika
i dużo może
Mój Boże - pomóż w biedzie,
wszak dla ciebie to jest pestka
dla mnie orzech
Nie proszę cię o wiele jak w kościele
nie, nie, nie, nie
nie chcę nic więcej
Lecz on wpatrzony w swoje zdjęcie
tylko zerkał mi na ręce,
choć śpiewałem:
Pomóż mi !
Przecież do ciebie wyciągam ręce
Daj mi dłoń
Nie chcę nic więcej
Wybiegłem niby oszalały pośród ciemnej,
ciemnej, ciemnej, ciemnej nocy
Kto mi pomoże - krzyczę - kto pomoże mi ?
Znikąd pomocy
Natknąłem się na księdza, myślę wreszcie minie

nędza
Więc jak szalony biegnę w jego stronę -

„Niech będzie pochwalony…”
Pomóż mi !
Przecież do ciebie wyciągam ręce
Daj mi dłoń
Nie chcę nic więcej
Wysłuchał zagłębiając się w modlitwie, mniemam
- za moja duszę
Widać poruszył go mój wilczy zew, tak, tak,
tak go poruszył
I kiedy już myślałem, że utuli mnie
w samotnej biedzie
On nagle podniósł wzrok i spytał mnie
o kartkę od spowiedzi,
choć śpiewałem:
Pomóż mi !
Przecież do ciebie wyciągam ręce
Daj mi dłoń
Nie chcę nic więcej
Uciekłem, choć to chyba moje nogi uciekały
				
same
Jeszcze słyszałem zgreda, wrzeszczał:
„Toż to pedał!
Ludzie, pedał! Dajcie kamień !”
I wtedy z naprzeciwka wybiegł ktoś
i wył jak pies pośrodku burzy

że swojej samotności pośród ludzi
już nie zniesie
nie zniesie dłużej,
a tak mi śpiewał:
Pomóż mi !
Przecież do ciebie wyciągam ręce
Daj mi dłoń
Nie chcę nic więcej
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Z Zamościa

Zamojskie korzenie
Marka Grechuty
Paweł Czechalski

W

nastrojowej pieśni „Gdzieś
na mapy skraju” Marek
Grechuta przywołuje wspomnienie niezwykłego, archetypicznego
miejsca, „sennej zjawy na wschodnich rubieżach polskości”, miasta
cudownych portali i attyk.
Zamość, renesansowa „Padwa Północy”, dzieło Kanclerza
i Hetmana Wielkiego Koronnego
Jana Zamoyskiego oraz włoskiego mistrza Bernardo Morando od
ponad 400 lat zachwyca pięknem architektury, wyjątkowością
układu urbanistycznego oraz
nastrojowością
klimatycznych
podwórek. Przy jednym z nich
zwiedzający Hetmański Gród

turysta dostrzeże urzekającą
harmonią i barwą kamienicę, w
której Marek Grechuta mieszkał
w latach młodości. Nic dziwnego, że drugą obok muzyki pasją
artysty była architektura, której
„miasto arkad” jest szczególnym
nauczycielem.
Miejsce swoich pierwszych
młodzieńczych wzruszeń Grechuta, dojrzały już artysta, odwiedzał
wielokrotnie, dając również kilka niezapomnianych koncertów.
O artyście pamiętają mieszkańcy
Hetmańskiego Grodu, znajomi
z lat szkolnych, dawni koledzy,
sąsiedzi, którzy wśród rodzinnych
pamiątek nadal przechowują zdjęcia uśmiechniętego wrażliwego
chłopca, przyszłego
mistrza piosenki poetyckiej.
Kilka miesięcy po
śmierci autora „Dni,
których nie znamy” wielbiciele jego
twórczości zaproponowali, by właśnie
w Zamościu zainaugurować
cykliczny
festiwal promujący
młodych, obiecujących artystów, prezentujący różnorodne gatunki ambitnej mu-

zyki. Tak ukształtowała się idea
Zamojskiego Festiwalu Kultury
im. Marka Grechuty. Pierwsza
edycja tego wydarzenia od-

88
była się we wrześniu 2007 r.
W malowniczej scenerii zamojskiego zespołu staromiejskiego
wpisanego na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO Dorota
Miśkiewicz, Wojciech Majewski, Andrzej Marek Bałata, Janusz
Szrom prezentowali jazzowe inter-

pretacje najbardziej znanych utworów Grechuty. Na Rynku Wielkim
wystąpili również Ewa Bem, Hanna Banaszak, Stanisław Sojka, Jacek Borkowski, Sambor Dudziński
oraz Zespół VOX. W koncertach
akompaniowała Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego
pod dyrekcją Tadeusza Wicherka.
W tak niezwykłym towarzystwie
po raz pierwszy mogli wystąpić
młodzi, obiecujący artyści rozpoczynający dopiero swoją twórczą
drogę - Karolina Podhajna, Klaudia
Baca i Łukasz Zwolan oraz Zespół
Pierwszy Taki Kwintet.
W kolejnych edycjach festiwalu znacząco poszerzony został
zakres konkursu młodych wokalistów, tak by w Zamościu mogli wystąpić uczestnicy innych
krajowych przeglądów piosenki
poetyckiej, studenci szkół teatralnych i akademii muzycznych. Z
taką formułą konkursową mogliśmy spotkać się już w tegorocznej
edycji festiwalu, w czerwcu. A 7
i 8 września przed wielotysięczną
publicznością zgromadzona na
Rynku Wielkim (a także przez polonusami oglądającymi program
TVP Polonia) zaśpiewali laureaci:
Jagoda Kurpios z Wrocławia, krakowianie Agnieszka Grochowicz i
Mariusz Orzechowski. Pięknie zaprezentowały się też młodziutkie
licealistki: Agata Kusek z Mielca
(i jej fantastyczny, piętnastoletni akompaniator
Jaś Kusek!), Agata Seidel
i Natalia Rycek z Kędzierzyna Koźla. Niestety nie dojechała inna
laureatka zamojskiego
konkursu Gabriela Lencka z Warszawy. Ale za
to śpiewali też laureaci
zamojskiej „Teatralnej
maski”, z obiecującą Joanną Możdżan na czele. I oczywiście zawodowcy, m.in. Badach,
Kotlarski, Wierzcholski,
Szczerbińska. Z wła-

snymi recitalami wystąpili również przyjaciele Marka Grechuty,
krakowianie Grzegorz Turnau i
Andrzej Sikorowski. 

Paweł Czechalski
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Z Mielca

W poszukiwaniu
Krzysztofa Krzaka
Jan Jaki

N

ajróżniejsze bywają losu koleje. Nieszczęścia zdarzają
się równie często, jak szczęście,
euforie splatają się w całość zwana życiem - z tragediami. Ale bywa też, że w wszystkie te ludzkie,
choćby i skrajne stany kryją się we
mgle. Że przestajemy kogoś rozumieć, że ustaje z nim bliskość,
nawet kontakt. Że człowiek znika
sprzed naszych oczu, z rozpoznawalnej okolicy, z horyzontu…
Prawie dwadzieścia lat temu
niewielki Mielec przeżywał chwile
radości za sprawą kilku młodych
artystów. Tak się jakoś złożyło, że
właśnie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
ubiegłego stulecia z Mielcu pojawili
się wyjątkowo utalentowani twórcy.
Jeden z nich pisał teksty piosenek,
niebanalne, w prosty sposób trafiające do wrażliwości ówczesnej
(zwłaszcza ówczesnej) publiczności. Inny – komponował do tych tekstów muzykę i śpiewał. Pierwszy –
to Andrzej Ciach. Drugi – Krzysztof
Krzak. Obaj odnieśli spore sukcesy,
także w najpoważniejszym konkursie piosenki niepokornej, czyli
Studenckim Festiwalu Piosenki w
Krakowie. Ciach wyróżniany był za
teksty, Krzak – nagrodzony nawet
drugą nagrodą wśród wykonaw-

ców. Kto zna SFP, ten wie, jak znaczące to wyróżnienie: drugie miejsca w Krakowie zajmowali kiedyś
i Demarczyk, i Grechuta i inni…
Gdy przyszła nowa Polska –
Krzysztof Krzak wyjechał. Na fali entuzjazmu, w poszukiwaniu
szansy, czy może tylko po to, by
gdzieś „w świecie” kupić sobie
lepszą gitarę. Wyjechał.
Dziś Andrzej Ciach, wciąż świetny i „osobny”, jak tylko prawdziwy
artysta być umie – szuka kolegi
i przyjaciela sprzed lat dwudziestu.
Krzysztofa Krzaka szuka rodzina,
szukają odpowiednie urzędy. Nikt
nie wie gdzie się podział, gdzie jest.
Mielczanie – głównie Ciach i
Kaczmarek – wydali ostatnio płytę z archiwalnymi nagraniami piosenek śpiewanych dwadzieścia
lat temu przez Krzaka. Rozdają te
archiwalne zapisy chętnie, zwłaszcza dziennikarzom radiowym,
z nadzieją że może Krzysztof usłyszy.
I może – choć to dość powieściowa
hipoteza – przypomni sobie kim
był i kim jest… Szukamy. Czekamy.
A Andrzej Ciach wciąż pisze
piękne teksty, które staną się piosenkami dopiero wtedy, gdy ktoś
do nich dołoży własną nutę. Jak
kiedyś Krzysztof Krzak. A może
n
właśnie on? 

Andrzej Ciach
PRZYGNĘBNIK
Te same myśli
o tym samym.
Ten sam w podeszwę
wbity kamyk.
Ta sama czarna
skrzynka serca.
Tak samo skrzętnie
zapamięta.
Ta sama cisza
ciągle. Oraz
kometa łzy
i snu bohomaz.
Tak samo.
Aż trywialnie wręcz.
Trzy sześć i sześć
melduje rtęć.
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P

iosenka jest wdzięczna dla odbiorcy, ale niewdzięczna dla
badacza. Jej geneza, rozwój, wielość odmian oraz współczesna różnorodność funkcji, środków i form
wyrazu nie pozwalają na jednoznaczną i pełną, uogólniającą analizę zjawiska. Mnożymy etykiety, a
piosenka zdaje się uciekać z ram.
Podstawowym problemem jest,
jak się wydaje, brak kompletnej
nomenklatury, narzędzi do badania piosenki. Przyczyną tego jest
przede wszystkim jej niejasny status jako dziedziny sztuki. Każda
jest dziełem literackim, muzycznym i scenicznym jednocześnie, a
to wprowadza do opisu nieco bałaganu metodologicznego. Spróbuję
to uprościć.
Piosenka posługuje się kodem
potrójnym. Najpełniej istnieje wtedy, kiedy uruchomione są i współdziałają trzy jej elementy: tekst,
muzyka i wykonanie. Najpełniej,
bo znamy też takie jej formy, które pozbawione są jednego z nich.
Utwory Kaczmarskiego zamieszczone w śpiewniku, przygotowane
do wykonania, są zawsze piosenkami, podobnie jak są nimi ludowe
przyśpiewki pełne zwrotów w rodzaju „oj dana dana”, „to i hola”, a
więc bez znaczących słów. By nie
rozbić struktury gatunku, nie możemy zrezygnować jedynie z płaszczyzny muzycznej. Ta jest dla piosenki obligatoryjna i elementarna.
Potwierdza to uzus, bo zapytany
przez nas każdy przeciętny odbiorca powie, że piosenki się jednak
mimo wszystko słucha, a nie czyta
czy ogląda.
Analizę piosenki powinniśmy
więc zacząć od podzielenia jej na
warstwy. Precyzyjne rozróżnienie
nośnika (muzyczności) od treści (najpełniej realizowanej w
warstwie słownej) i formy wyrazu
(wykonania) ułatwi charakterystykę zjawiska. Oczywiście, rzecz
to umowna i w gruncie rzeczy
teoretyczna, bo niebywała atrakcyjność interesującej nas formy

Lekka, łatwa i
niech przyjemna
O problemach analizy piosenki uwagi porządkowe
Dominik Rogalski
sztuki płynie zapewne z przenikania się, uzupełniania i zderzeń
wymienionych płaszczyzn. Unikniemy jednak w ten sposób mylenia pojęć i nie będziemy musieli
uważać, czy do opisu wykonania
nie stosujemy przypadkiem narzędzi teoretycznoliterackich, co
jest, wbrew pozorom, nierzadkim
błędem. Ponadto zwolni nas to
z konieczności tworzenia nowej
terminologii.
Krok drugi to zwrócenie uwagi
na funkcję piosenki. Jeśli muzy-

ka działa na płaszczyźnie nastroju, a zatem odwołuje się do sfery
określonej ogólnie przez opozycję
przyjemne-nieprzyjemne, warstwa
treści otrzymuje, zgodnie z definicją znaczenia, kwalifikację prawdziwe-nieprawdziwe. To dwa odrębne modele oceny. Płyną z nich
zupełnie inne wnioski analityczne,
które można (trzeba nawet) łączyć,
ale nigdy zamieniać. Tym samym
uciekniemy od potoczności, które
przybierają formę: „dobre jest to,
co mi się podoba”.
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Dopiero teraz piszę o warstwie
wykonawczej, gdyż jest ona wtórna wobec dwu powyższych. To
płaszczyzna najbardziej zewnętrzna i najpierw z nią styka się
odbiorca. Próbując przyporządkować jej wartość, musimy odnieść
się do sfery czytelne-nieczytelne.
Zależnie bowiem od sposobu wykonania, odpowiednia treść może
zostać uaktywniona lub nie, co z
kolei, to jasne, wpływa na odbiór.
Warunki głosowe, dobór środków,
dojrzałość interpretacyjna i inne
elementy rzutujące na technikę i jakość wykonania podlegają właśnie
ostatniej i tylko tej ocenie.
Powyższy podział i wynikające z niego typy oceny parę spraw
porządkują. Powinno być nam teraz łatwiej określić choćby rodzaj
piosenki. Zależnie od nakładu sił
twórczych na jedną z warstw możemy precyzyjnie oddzielić tę popularną (relaksującą) od aktorskiej
(doskonała interpretacja) i bardowania, gdzie ładunek treści jest
czasem tak olbrzymi, że dodatkowe elementy aktu piosenki aż zdają się przeszkadzać, jak dzieje się
to np. w przypadku Dylana. Nade
wszystko jednak unikniemy niejasności i nieścisłości opisu. Zajmując się osobno każdą z warstw w
aspekcie jej funkcjonalności, nie
popełnimy błędu w zakresie języka analizy.
Opisana propozycja badawcza
to pomysł na wstępne przygotowanie materiału. Piosenka, co mam
nadzieję jest oczywiste, nie jest
sumą swoich składowych. Sama
rzetelna analiza każdej z warstw
nie wystarcza. Jej trudno uchwytna wartość leży gdzieś pomiędzy.
I właśnie to „pomiędzy” powinno
najbardziej interesować badacza.
Krótko mówiąc, wydaje mi się, że
żeby w pełni zanalizować piosenkę,
trzeba być trochę literaturoznawcą,
muzykologiem i teatrologiem jednocześnie. Dlatego może najlepiej
znają ją twórcy...

n

Piękno – racja
istnienia wiersza
(O śpiewaniu utworów poetyckich)
Paweł Tański

P

oezja w starożytności wymagała wtóru muzycznego”1 – pisał Julian Krzyżanowski w rozdziale trzecim swojej książki pt. Sztuka
słowa, rozdziale zatytułowanym
Dźwiękowa szata poezji. Dalej literaturoznawca zauważył, że „jeszcze u schyłku w. XVI utwory wierszowane śpiewano, [...] zwyczaj
ten w połowie stulecia począł ustępować czytaniu, i to głośnemu”2.
Krzyżanowski zajął się rytmem
wierszy; w zakończeniu napisał:
„Dźwiękowa szata poezji, postrzegana zmysłowo słuchem lub
wzrokiem, posiada cechę, zmysłowo niedostępną, mianowicie warstwicę semantyczną, obejmującą
zespoły wyrazów o znaczeniu
odmiennym od znanego z języka
potocznego, a stosowanym w języku artystycznym, a tym samym
nie tylko w poezji, ale również
w prozie nastawionej na artyzm3.
Edward Balcerzan w znanym tekście Liryka jako subiektywny obraz
świata i przeżyć poety twierdził:
„w prehistorii [liryki] śpiew był niewątpliwie pierwszym wierszem”4.
Sądzę, że najwspanialszym rodzajem głosowej realizacji wiersza,
można powiedzieć – pełnią głosowej prezentacji utworu lirycznego,
jest właśnie śpiew. Dlatego też w

„

niniejszym szkicu interesować
mnie będą związki poezji i muzyki. Myślę, że pomylił się Zbigniew
Jarosiński, który – jak pisał Andrzej
Stoff:
„istotę ewolucji poezji polskiej
widział w przejściu „od wiersza
«do mówienia», do wiersza «do
czytania», od «wypowiedzi» do
«tekstu»”5.
Być może to czytelnicy – odbiorcy poezji ulegli temu, nad
czym ubolewał Roman Ingarden
–„zatracie potrzeby słyszenia”6.
Jarosiński wyraził swoją myśl zbyt
pochopnie7, wiersze bowiem nadal przeznaczone są do mówienia
i słuchania, a to, że dzisiejsi odbiorcy poezji są bardziej „czytelnikami” niż „słuchaczami”, to nie
wynik ewolucji poezji, a kwestia
sztuki słuchania. Posługując się
zdaniem Ingardena, wypowiedzianym przy okazji rozważań
na temat względności wartości,
można powiedzieć, że taki odbiorca – „czytelnik, który nie umie
słuchać” – nie jest „podmiotem
odpowiednio ukwalifikowanym”8.
Potrzeba więc właśnie „sztuki słuchania”, tak jak mówi się o „sztuce
interpretacji”9. Słuchanie wierszy
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wyśpiewanych, z piękną muzyką,
jest na pewno przeżyciem niezwykłym. Oczywiście jeśli ci, którzy
są odpowiedzialni za tego rodzaju wykonanie wokalne pamiętają
o tym, że niedopuszczalne jest,
by w wierszach przeznaczonych
do takich realizacji głosowych
dokonywać jakichkolwiek zmian,
ingerować w teksty, na przykład
poprzez opuszczanie jakiegoś
fragmentu, słów, wersów, itd., czy
też dodawanie pewnych partii, np.
refrenów, których w utworze brak,
a zostały na potrzeby wyśpiewania utworzone przez wykonawcę,
czy też kompozytora, poprzez powtarzanie pewnych słów10. Chodzi wszak o kompozycję utworu.
Odwołajmy się w tym miejscu do
ważnej definicji autorstwa Andrzeja Stoffa:
„Kompozycja – to zapewniająca dziełu ontologiczną tożsamość,
artystyczną niepowtarzalność i
komunikacyjną funkcjonalność,
hierarchia zestrojów jakości właściwych poszczególnym warstwom, zrealizowana w fazowym
porządku jego budowy”11.
Dalej pisze teoretyk literatury:
„Tak rozumiana kompozycja ma
trzy aspekty, czyli szczegółowe
zakresy kształtowania jedności i
jedyności dzieła literackiego:
1. aspekt strukturalny,
2. aspekt motywacyjny,
3. aspekt komunikacyjny.
Określenie „aspekt” jest w tym
przypadku szczególnie właściwe, ponieważ chodzi o porządki
współwystępujące i współtworzące tożsamość każdego utworu
literackiego, a nie o jakieś, choćby tylko „względnie izolowane”,
systemy jakości. Znaczy to, że
każdy element może pełnić, i
na ogół pełni równocześnie trzy
szczegółowe funkcje wynikające
z równoczesnego i współistotnego poddania go trzem zasadom
porządkującym, a trzy rodzaje

zależności (strukturalne, motywacyjne, komunikacyjne), choć
różne co do ich istoty, wzajemnie się uzupełniają i modyfikują
w realizowaniu jedności dzieła. Te trzy „siły” porządkujące
się przejawami intencjonalnego
charakteru bytowego dzieła; są
autorskim piętnem pozostawionym na usamodzielnionym już
w wyniku utrwalenia w tekście
dziele. Aspekt strukturalny odnosi utwór do praktyki literackiej, a
w grę wchodzą tu zarówno konwencje, jak i indywidualne właściwości warsztatu pisarskiego.
Aspekt motywacyjny sytuuje to,
czego utwór dotyczy, względem
rzeczywistości za pośrednictwem
systemu przekonań na temat niej
i literatury jako sposobu odnoszenia się do niej. Aspekt komunikacyjny wyznacza warunki lektury:
odbioru i zrozumienia utworu
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Są to równocześnie trzy zakresy
problematyki badawczej, z którą
musi się zmierzyć ktoś, kto chce
zbadać i odsłonić zasady gwarantujące danemu utworowi ontologiczną tożsamość i artystyczną
jedyność”12.
Jakakolwiek ingerencja w tekst
burzy zatem kompozycję, dochodzi do zburzenia tych trzech
porządków wymienionych przez
Andrzeja Stoffa. Wiersze muszą
być tak wyśpiewane, by nie doszło do zmiany ich sensów, by
wykonania były wierne utworom.
Kwestią jakże istotną jest kompozycja muzyczna, która powinna
idealnie odpowiadać wymowie
tekstu. Często wszakże zdarza
się tak, nad czym jako słuchacze
wierszy wyśpiewanych ubolewamy, że melodia skomponowana
do utworu poetyckiego jest chybiona, nie oddaje jego wartości.
Ale także bywa i tak, że nienajlepsze wiersze są wspaniale wyśpiewane, a muzyka ułożona do
nich przyciąga naszą uwagę, czy
wręcz nas zachwyca. Mówimy

tutaj o tzw. poezji śpiewanej,
czyli takiej, w której powinny
funkcjonować arcydzieła sztuki
lirycznej, wiersze bardzo dobre i
dobre. Inne wyśpiewane utwory –
te gorsze, czy wręcz słabe, także
często zalicza się do poezji śpiewanej, a przecież to miano powinno być zarezerwowane tylko
dla dzieł wybitnych, świetnych,
dobrych13. W kulturze popularnej
istnieją całe obszary zajęte przez
utwory słowno-muzyczne, czyli
piosenki, wśród których znaleźć
można całkiem interesujące teksty, nie ustępujące w najlepszych
przypadkach wierszom pisanym
przez tych, którzy dążą do stworzenia liryków. Autorzy takich
piosenek są najczęściej wokalistami w zespołach muzycznych,
sami także komponują muzykę
lub są współtwórcami melodii.
Zaletą słuchania przez młodych
ludzi takich piosenek jest fakt, że
być może sięgną oni w przyszłości po bardziej ambitne utwory i
zainteresują się poezją. A i sami
piszący wiersze próbują docierać
do odbiorców poprzez śpiewanie
swoich tekstów w różnych zespołach muzycznych.
Można pokusić się o doprecyzowanie terminologiczne i zaproponować myśl, że istnieją trzy odmiany poezji śpiewanej:
1. Poezja śpiewana „czystej krwi”,
czyli pieśni – są to arcydzieła
liryki, wiersze bardzo dobre i
dobre, do których skomponowano wspaniałą muzykę, dorównującą wierszom, a zatem
są to kompozycje „arcydzielne”,
świetne, znakomite;
2. Poezja śpiewana jako arcydzieła liryki, wiersze bardzo dobre
i dobre, umuzycznione popularnie – są to wiersze funkcjonujące w różnych stylach muzycznych (oczywiście powstaje
wątpliwość, czy arcydziełom
poezji, wierszom o wysokiej
wartości, może towarzyszyć
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tego rodzaju „muzyka”, jak np.
rock, heavy-metal, itp.);
3. Poezja śpiewana jako tzw. teksty nie przeznaczone do druku,
a funkcjonujące tylko z muzyką, na prawach piosenki, ale
będące w istocie wierszami
z powodu ich wysokich wartości artystycznych, estetycznych i nadestetycznych. Są to
więc wiersze „ukryte” w piosenkach. (Ta odmiana, jak się
wydaje, występuje niezmiernie
rzadko.)
Istnieją oczywiście także piosenki, które często błędnie określa
się „wierszami”, w ten sposób podnosząc niesłusznie ich wartość. Są
to w istocie piosenki, nie utwory
poetyckie, a zatem nie należące
do poezji śpiewanej. Można je
nazwać „piosenkami literackimi”,
by odróżnić od „zwykłych” piosenek.
Kiedy czyta się arcydzieła sztuki lirycznej, chciałoby się wiersze
te usłyszeć, najlepiej usłyszeć, jak
brzmią one wyśpiewane. Odbiorca chętnie posłuchałby nie tylko
liryków polskich oczywiście, ale
także arcydzieł obcych – zarówno
w języku oryginału, jak i w tłumaczeniach na język polski.
Kiedy się czyta wiersze najmłodszych poetów, na myśl przychodzą słowa Mickiewicza:
„Cóż to jest [...] poezja liryczna
bez liry? Kim są poeci, którzy niby
śpiewają, nie tylko nie układając
muzyki do swych pieśni, ale zgoła
nie słysząc jej w sobie? Muzyka
nie jest wtórem towarzyszącym
poezji lirycznej, lecz stanowi jej
istotną część, to jej dusza, życie i
światło”14.
Na szczęście są poeci, którzy
mają taki słuch, o którym pisał
autor Pana Tadeusza. Inna sprawa, że poeci lekceważą sztukę
głośnego czytania – nie potrafią
nawet poprawnie zaprezentować
swoich tekstów. Odbiorca nie
żąda przecież wspaniałych re-

cytacji, wystarczyłoby, aby autor
dobrze przeczytał swój utwór.
Władysław Sawrycki w artykule
Sztuka recytacji z perspektywy
doświadczeń konkursowych jurora przypomina o rozróżnieniu
między wygłoszeniem poprawnym i estetycznym:
„Juliusz Balicki, idąc śladem
Juliusza Tennera, rozróżniającego
między techniką mówienia a estetyką mówienia, uznał poprawność
za umiejętność powszechnie osiągalną, a tym samym obowiązującą
w zasadzie wszystkich użytkowników języka. Natomiast o walorze
estetycznym należy mówić w odniesieniu do głosowych ekspozycji, za którymi stoją wykonawcy
obdarzeni talentem”15.
I dalej autor Kultury żywego
słowa pisze:
„Podobnego podziału można
się dopatrzyć w naszym referacie.
W kręgu poprawności mieszczą
się problemy dykcji i prawideł
wymowy, logicznego akcentowania i – przynajmniej w znacznym
stopniu – intonacji; w kręgu estetyczności mieszczą się problemy
emocji i naturalności, tzn. problemy, które wyrastają na podłożu specyficznie artystycznych
uzdolnień16.
Niestety, takiej poprawności
wygłaszania wierszy brakuje wielu ich autorom. Szczególnie jest
to rażące, kiedy się słucha nawet
całkiem udanych utworów, ale
okropnie przeczytanych przez
poetów. Skłonni jesteśmy wybaczyć Różewiczowi, kiedy czyta
swoje teksty, ale innym poetom
– nie. Chodzi wszak o przeżycie
estetyczne, a więc o sprawę doniosłą17. Powtórzmy to raz jeszcze
– słuchanie pięknie zaśpiewanych
wierszy jest wspaniałym przeżyciem. To także szczególny dla odbiorcy-słuchacza czas. Może to
być – „czas piękna”. Tak zatytułował jeden z rozdziałów swojej
znakomitej książki Wokół piękna
Władysław Stróżewski. Określił

on muzykę jako „czas wypełniony pięknem”18. Napisał:
„Czas muzyki, albo lepiej: czas-muzyka należy [...] do samego
istnienia, a przeżycie muzyki nosi
charakter najbardziej egzystencjalny spośród przeżyć, jakimi
obdarza nas sztuka. Jeszcze inaczej: muzyka apeluje wprost do
naszego przeżycia istnienia. Dlatego ona – i tylko ona – nie musi
odwoływać się do jakiegokolwiek
odwzorowania: drogą, przez którą dociera do nas, jest uczestnictwo, partycypacja czasu w czasie, istnienia w istnieniu. „Śpiew
to istnienie” – Gesang ist Dasein,
głosił Rainer Maria Rilke19. [...] Racją – i to jedyną racją – istnienia
muzyki jest piękno. [...] Nie ma
muzyki bez piękna. Ale czy istniałoby piękno bez muzyki? Norwid
zdefiniował piękno jako „kształt
miłości”. Czyż muzyka, najdoskonalsza interpretatorka wszystkich
odmian miłości, nie spełnia tej definicji najlepiej spośród wszystkich
sztuk?”20.
Muzyka skomponowana do
wiersza powinna być piękna, by
dorównać pięknu utworu. I jeszcze ktoś musi wyśpiewać taki
utwór. Oczywiście – ktoś obdarzony pięknym głosem. Dzięki
takiemu dziełu – słowno-muzycznemu możemy doświadczyć
piękna bytu. Piękno – oto cel, do
którego artyści słów i dźwięków
muszą dążyć. 


Paweł Tański
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Polskiego: założenia, oceny, postulaty, pod
red. B. Chrząstowskiej i T. Kostkiewiczowej,
Warszawa 1988; tejże, Semantyka wypowiedzi poetyckiej, Kraków 2001. Istotne są także
teksty Andrzeja Stoffa: O pojęciu interpretacji, Acta Universitatis Nicolai Copernici.
Filologia Polska XLI, Toruń 1993, s. 87–109
oraz Aksjologiczne aspekty interpretacji, [w:]
Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teo-

rii interpretacji, pod red. A. Tyszczyka, E.
Fiały, R. Zajączkowskiego, Lublin 2003, s.
31–60.
10 O zmianach dokonywanych poprzez
wykonawców w wierszach, a przez to – fałszowaniu przez nich sensów utworów pisze
R. Moczkodan w tekście Czy można zaśpiewać „Zieloną Gęś”? – kilka uwag na marginesie śpiewania poezji K. I. Gałczyńskiego,
[w:] „poNADto. Kwartalnik uczniów i studentów” [Lublin] 1997, nr 1, s. 23–26.
11 A. Stoff, O pojęciu kompozycji dzieła literackiego, [w:] Kompozycja dzieła literackiego, pod red. A. Stoffa, Toruń 2004, s.
22–23.
12 Tamże, s. 23.
13 O „poezji śpiewanej” zob. Z. Budrewicz, E. Kram-Mikoś, Poezja śpiewana. Z
zagadnień szkolnej interpretacji tekstu, [w:]
Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, pod red. K. Lange, W. Sawryckiego i
P. Tańskiego, Toruń 2004, s. 215. Zob. także
inne prace na temat poezji śpiewanej, pieśni
i piosenek: B. Kasprzakowa, Od filologii oka
do filologii ucha, [w:] Konteksty polonistycznej edukacji, pod red. M. Kwiatkowskiej –
Ratajczak i S. Wysłouch, Poznań 1998; Forma i ekspresja w liryce wokalnej 1808–1909,
pod red. M. Tomaszewskiego, Kraków 1989;
Wiersz i jego pieśniowe interpretacje. Zagadnienie tekstów wielokrotnie umuzycznianych,
pod red. M. Tomaszewskiego, Kraków 1991;
Poeci i ich muzyczny rezonans, pod red. M.
Tomaszewskiego, Kraków 1994; M. Tomaszewski, Muzyka w dialogu ze słowem, Kraków 2003; S. I. Hayakawa, Piosenka a życie,
[w zb.:] Super-Ameryka: szkice o kulturze i
obyczajach, wyboru dokonali: Wiesław Górnicki, Jerzy Kossak, przeł. Kazimierz Dziewanowski, t. I, Warszawa 1970; S. Barańczak, Piosenka i topika wolności, „Pamiętnik
Literacki” 1974, z. 3; A. Barańczak, Słowo
w piosence. Poetyka współczesnej piosenki
estradowej,
Wrocław-Warszawa-KrakówGdańsk 1983. Najnowsze teksty dotyczące
piosenek zawiera „Polonistyka” 2005, nr 3.

Warto także przeczytać świetny artykuł Michała Głowińskiego: O liryce pieśniowej, [w:]
tegoż, Monolog wewnętrzny Telimeny i inne
szkice, Kraków 2007, s. 135–146. Najbardziej
istotna dla kogoś, kto chce poznać i zrozumieć
bogatą i wspaniałą problematykę związków
literatury i muzyki, jest fascynująca książka
Krzysztofa Lipki: Słyszalny krajobraz. Szkice
o powiązaniach muzyki i literatury od Abelarda do Rilkego, Warszawa 2004. Równie ważne są prace: Andrzeja Hejmeja, Muzyczność
dzieła literackiego, Wrocław 2002; Muzyka
w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002;
Intersemiotyczność. Literatura wobec innych
sztuk (i odwrotnie), pod red. S. Balbusa, A.
Hejmeja, J. Niedźwiedzia, Kraków 2004 (tu
szczególnie część V: Muzyka – literatura, s.
245–316 oraz część VI: Literatura – muzyka,
s. 319–372).
14 A. Mickiewicz, Literatura słowiańska.
Kurs drugi, przeł. L. Płoszewski, [w:] Dzieła
(wyd. „jubileuszowe”), t. X, Warszawa 1955,
s. 168. Cyt. za: Cz. Zgorzelski, Elementy
„muzyczności” w poezji lirycznej, [w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów
powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002,
s. 79.
15 W. Sawrycki, Sztuka recytacji z perspektywy doświadczeń konkursowych jurora,
[w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, pod red. K. Lange, W. Sawryckiego
i P. Tańskiego, Toruń 2004, s. 211.
16 Tamże.
17 Rozważania poświęcone problematyce
przeżycia estetycznego obecne są w wielu pismach estetycznych Romana Ingardena. Zob.
L. Sosnowski, Przeżycie estetyczne, [hasło
w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, pod red. A. J. Nowaka i L. Sosnowskiego, Kraków 2001, s. 234.
18 W. Stróżewski, Czas piękna, [w:] tegoż, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków
2002, s. 269.
19 Tamże, s. 273.
20 Tamże, s. 281.

Paweł Tański
– urodzony 22 lipca 1974
roku w Toruniu. Historyk literatury, krytyk, poeta, prozaik.
W przeszłości – muzyk (gitarzysta), kompozytor, autor tekstów
wierszy wyśpiewywanych – piosenek, aktor, recytator. Obecnie –
adiunkt w Zakładzie Antropologii
Literatury i Edukacji Polonistycznej Instytutu Literatury Polskiej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
Autor książek: W cieniu poematu. Emigracyjna poezja Mariana Czuchnowskiego (2003),
Tradycja i talent. Szkice o poezji

emigracyjnej (2006), Sandały
Hermesa. Szkice o poezji (2008).
Redaktor i współautor tomów:
Marian Czuchnowski – kronikarz
emigracyjnej codzienności (2002),
Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (2004), Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (II) (2006), Problematyka
tekstu głosowo interpretowanego (III) – w druku, Problematyka
tekstu głosowo interpretowanego
(IV) – w przygotowaniu. W badaniach literackich zajmuje się
głównie antropologią literatury,
problematyką literatury XX wieku, lat 2000–2008 i najnowszej,

związkami literatury i muzyki,
przede wszystkim – związkami
poezji i muzyki, poezją śpiewaną,
muzyką rockową W kręgu jego
zainteresowań pozostaje malarstwo, teatr i film. Artykuły, rozprawy, szkice i recenzje publikował
w wielu czasopismach i księgach
zbiorowych.
Wydał zbiory wierszy: Ukryty pod topolami (1997), Zdania
z wiśni (2000), Baśnie, głosy,
przedmioty (2001), Ogrody toruńskie (2006). W przygotowaniu – Zielone kolczyki oraz Ody
i hymny. 37 wierszy dla hedonistów.
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Muzyczność poezji?
Z historii badań nad związkiem muzyki z poezją
Barbara Serwatka

A

by rozpocząć jakiekolwiek
rozważania na temat poezji
śpiewanej (piosenki poetyckiej),
należałoby się zastanowić nad
związkami muzyki i poezji w znaczeniu nieco ogólniejszym, znaczeniu historycznym. Wydaje mi
się zasadnym ukazanie zwłaszcza
okresów, w których dochodziło do
bliższego związania się obu sztuk
i zastanowienie się nad tym, co
było przyczyną takiej okresowej
symbiozy. Wówczas dopiero będzie można z pełną świadomością
określić, co współcześnie wpływa
na zainteresowanie (lub jego brak)
nie tylko poezją śpiewaną, ale też
poezją w ogóle.

Sztukę poetycką od dawien
dawna łączyły z muzyką silne,
wręcz „siostrzane” więzi1. Były
one i są nadal bardzo różnorodne,
od tych związanych z „prostym
uśpiewnianiem” poezji, po literaturę przesyconą żargonem muzycznym, pełną muzycznych tematów.
Od pisania „pod muzykę”, po pisanie o muzyce. Stał się to ostatnio
temat bardzo płodny, głównie w
kręgach komparatystów. Powstają
liczne prace dotyczące interdyscyplinarności literatury. Konsekwencją tego jest możliwość spojrzenia

na zagadnienie nie tylko z punktu
widzenia tradycyjnych kategorii
(inspiracji, wpływu czy analogii),
ale także w kategoriach badań
intertekstualnych. Dzięki temu zagadnienie „muzyki w literaturze”
zyskuje określone kontury. Do
ważniejszych prac zaliczyć należy
książkę napisaną przez Andrzeja
Hejmeja i wydaną w bieżącym
roku (2008), w której autor rozprawia się m. in. ze stereotypami „muzyczności”. To właśnie w tej pracy
zamieścił Genettowską typologię
relacji intertekstualnych, dzieląc
kompozycje powiązań na te „ze
słowami” („avec paroles”), gdzie
ma miejsce rzeczywiste współistnienie (obecność słowa, z jaką
mamy do czynienia w każdym gatunku muzyki wokalnej), te „a propos słów” („a propos de paroles”)
– rodzaj specyficznej aluzji, która
bywa cechą niektórych poematów
symfonicznych i kompozycję „ze
słowami bez słów” („avec paroles
sans paroles”) – będącą kulturową
sugestią (wedle lakonicznej konkluzji Genette’a: nieobecność z
powodu nieistnienia), dzięki której
kompozycja muzyczna uzyskuje
określone konotacje kulturowe2.
W moich rozważaniach interesować mnie będzie typ pierwszy,

bo to przecież w niego doskonale
wpisuje się tytułowa poezja śpiewana.
Inaczej rozgranicza stosunki
tych dwóch sztuk Michał Głowiński, pisząc o pięciu przekrojach problemowych. Pierwszy z
nich dotyczy korespondencji obu
sztuk, ich wzajemnego oddziaływania na siebie. Kolejny - muzyki jako tematu dzieł literackich.
Trzeci obejmuje teksty literackie
wykorzystywane przez kompozytorów do tworzenia kompozycji wokalnych. Na czwartym
i piątym miejscu sytuuje kolejno
libretta operowe i poezję śpiewaną3.
Wspomniałam na początku, że
muzyka i poezja są jak dwie siostry, czasem dość kapryśne, potrafiące rozstać się na jakiś czas,
by wkrótce znów połączyć nierozerwalną więzią. Dzieje się tak
z nimi nie bez wpływu poetów
i krytyków. A wszystko zaczęło
się już w starożytności. Przecież
greccy tragicy pisali swe utwory
w „duchu muzyki”. Wywodziły
się one ze starożytnego dytyrambu - pieśni chóralnej na cześć
Dionizosa. Ponadto sami w tre-
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ści swych utworów zaznaczali,
że mają być one śpiewane. Za
doskonały przykład posłużyć tu
może „Iliada” zaczynająca się od
słów: „Gniew śpiewaj, bogini”,
czy „Eneida”, której początkowe
wersy brzmiały: „Broń śpiewam
i męża”. To ze starożytności następne pokolenia zaczerpnęły nazwy dla różnych rodzajów sztuki
wierszowanej, nazwy dotyczące
raczej dźwiękowej strony utworów, a nie czysto literackiej. Zaliczamy do nich określenia: oda,
hymn, elegia, rapsod, psalm,
canzona, sonet. Biorąc pod uwagę tradycję antyczną zgodzę się
więc z Józefem Wittlinem, który
stwierdził w jednym ze swych
esejów, że „poezja w dzisiejszej
postaci musi być cząstkowym
organem jakiegoś, nieistniejącego już kunsztu, który wraz z
muzyką tworzył niegdyś jedną
całość”4.
W średniowieczu więź ta nie
tylko nie została zerwana, ale
wręcz przeciwnie pogłębiła się,
doszło wręcz do awansu mariażu
tekstu i muzyki w postaci pieśni
liturgicznej. Muzyka i pieśń liturgiczna stały się przyczynkiem do
powstania wielu utworów słowno
– muzycznych: pieśni, hymnów,
kantat. Śpiew istniał równolegle w
sferze sacrum, jak i profanum, tu
wspomnieć należy o trubadurach
i truwerach, o wszelkiego rodzaju
pieśniach i piosenkach o świeckiej
proweniencji, bo przecież „(...) są
u wszystkich ludów świata pieśni:
weselne, pogrzebowe, kołysanki,
pieśni dożynkowe (...) wojenne,
patriotyczne (...)”5. To właśnie wtedy sądzono, jak zauważyła Anna
Barańczak, że:
(...) „tekst poetycki ujmowany w
oderwaniu od tekstu muzycznego
(...) przybierał postać swoiście o
k a l e c z o n ą czy zubożoną,
nieraz wręcz uniemożliwiającą
sensowny odbiór pewnych jego

systemowych elementów” (...)6.
Dalsze zacieśnianie więzów
łączących te dwie dyscypliny nastąpiło w romantyzmie. Na potwierdzenie tego przytoczę słowa
Mickiewicza, który dobrej poezji
bez „muzykalności tekstu” sobie
nie wyobrażał:
„Cóż to jest (...) poezja liryczna
bez liry? Kim są poeci, którzy niby
śpiewają, nie tylko nie układając
muzyki do swych pieśni, ale zgoła
nie słysząc jej w sobie? Muzyka
nie jest wtórem towarzyszącym
poezji lirycznej, lecz stanowi jej
istotną część, to jej dusza, życie i
światło”7.
To romantycy zamarzyli jako
pierwsi o sztuce syntetycznej,
gdzie muzyka i literatura miały
się wzajemnie przenikać: zaczęto mówić o literackich sposobach myślenia o muzyce i o
umuzycznieniu poezji. Później
niektórzy pisarze i poeci wierzący w wysoki priorytet muzyki postanowili przypomnieć o
emocjonalno-muzycznej genezie nie tylko poezji, ale i języka,
i wskrzesić dzieła i myśl m. in.
Ryszarda Wagnera czy Remy de
Gourmonta.
W Polsce orędownikiem takiego punktu widzenia był Stanisław Przybyszewski, według
którego pierwotny człowiek nie
wypowiadał swoich uczuć, „(...)
ale je śpiewał długo, przeciągle,
wyśpiewywał całą ciągłość i
trwanie swego uczucia”8. Przybyszewski uważał, że słowo w
momencie swego uspołecznienia
zagubiło swój uczuciowy charakter i wtedy właśnie nastąpiło
rozszczepienie słowa i muzyki, a
współczesny mu człowiek powinien dążyć do ich wzajemnego
połączenia.
Myślenie za pomocą dźwięku
i widzenie za pomocą obrazów,
to dwie zasady przyjęte przez
symbolizm, gdzie obok muzyki

wystąpiło także malarstwo. Nie
można zapomnieć, że kontekst
muzyczny, uznany za prymarny
poddawany był różnym próbom
egzegez m.in. przez Friedricha
Nietzschego w Narodzinach tragedii z ducha muzyki. Należałoby też przywołać, w zupełnie
innym kontekście kulturowym
Verlaine’owskie hasło: De la musique avant toute chose, czyli
„muzyka ponad wszystko”9. Ponad pół wieku później poglądy
te prawie nie uległy zmianie,
czemu w 1951 roku dał wyraz
Northrop Frye w swoim eseju Archetypy literatury:
(...) „Literatura wydaje się
czymś pośrednim między muzyką a malarstwem: u jednego z
jej krańców słowa tworzą rytmy,
które zbliżają się do sekwencji
dźwięków w muzyce; u drugiego
tworzą układy zbliżone do obrazu hieroglificznego lub malarskiego”10.
Zgłębiając historię owych
związków muzyczno – literackich stwierdzić należy pewną
trwałą zmianę w myśleniu o
koegzystencji obu sztuk, która
miała miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Krytycy
zaczęli się zastanawiać nad zasadnością powiązań pewnych
muzycznych terminów z materią
literacką. Z poetów jedynie Leśmian kultywował tradycje symbolistyczne dotyczące poniekąd
„muzyczności poezji”. Jak dowodzi Michał Głowiński:
„Dla symbolisty muzyka była
nie tylko sprawą strony brzmieniowej poezji, była kwestią jej
zawartości metafizycznej. (...)
fascynowały go muzyczne formy wypowiedzi, których zasady
chciał przenieść w obręb dzieła
literackiego (...) język wydawał
mu się niewystarczającym środkiem ekspresji, budził jego nieufność”11.
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W tym okresie umuzycznienie
literatury dotyczyło zwłaszcza
poezji i łączyło się z położeniem
szczególnego nacisku na sferę
brzmieniową, która miała naśladować właściwości ekspresyjne
muzyki za pomocą środków językowych.
Leśmian rozumiał rzecz nieco
inaczej i stał się twórcą i propagatorem zjawiska nazwanego przezeń „pieśnią bez słów”. W eseju
Przemiany rzeczywistości tak wyjaśnia genezę tego terminu:
(...) „i poza jaźnią istnieje w
duszy jakiś ton; jakaś pierwotna
pieśń bez słów, która czeka na
przyjście w godzinie twórczej
słów niezbędnych, ale dla której
te słowa są zawsze czymś innym
od niej samej (...) Człowiek pojęty
jako pieśń bez słów unika naszych
określeń. Wie on jednakże, iż aby
stać się realnym, musi wydobyć
swój ton, musi natężyć swoją pieśń
bez słów. Jest ona jego jedyną i
najwierniejszą rzeczywistością”12.
Wywnioskować z tego można,
że już nie tylko poeta, jak chciał
Mickiewicz, ale każdy człowiek
powinien znaleźć w sobie ten
indywidualny ton, który będzie
brzmiał w nim przez całe życie i pozwoli mu być wreszcie
prawdziwym. M. Głowiński wyjaśnia, że pieśń jest czynnikiem
mającym olbrzymi wpływ na
autentyczność człowieka i jest
w równym stopniu „(...) udziałem ludzkiej jednostki, jak jej
wytworów, w tym przypadku –
dzieł poetyckich”13. W twórczości Leśmiana idea ta powraca
wielokrotnie.
Jednym z pierwszych, którzy
zanegowali uświęcone przez
symbolistów stwierdzenie, że
w literaturze muzyczność jest
sprawą kardynalną, był Tadeusz
Peiper, choć przed nim skrytykowali „mglistość semantyczności”
i „przesadzoną mistykę” symbo-

lizmu Stanisław Brzozowski i Karol Irzykowski14. Peiperowi chodziło zdecydowanie o brzmieniową budowę wierszy. Pod tym
względem był on zdeklarowanym zwolennikiem autonomii literatury. Zauważył, że nagminne
było, we wcześniejszym okresie,
przypisywanie przez niektórych
krytyków czy poetów pewnym
elementom rytmicznym w poezji
ekwiwalentów muzycznych. Pisze on:
„Przeróżne czynniki, których
wyliczenie pozostawiam innym,
sprawiły, że poezję łączono ściśle z muzyką i kazano jej znosić
wpływy muzyki. Nieraz wpływy
te były lichego gatunku”15.
Ponadto był również przeciwnikiem owej „ogranej śpiewności”, „dzikiej skoczności” i
„usypiającej jednostajności”, ganił „(...) tanie sposoby umuzyczniania poezji, te kataryniarskie
współdźwięczności, wewnętrzne aliteracje, asonanse, onomatopeje, dobre dla akustyki jarmarcznej”16.
Ze zdecydowaną negacją poglądów dotyczących współistnienia poezji i muzyki wystąpił w
1935 r. Tadeusz Szulc w swoim
artykule Muzyka w dziele literackim17, w którym rozprawił się ze
stereotypami dotyczącymi rozumienia wyżej wspomnianej muzyczności literatury. Uzasadnia w
nim również, że porównywanie
dzieła literackiego z muzycznym
nie przynosi żadnych korzyści,
wręcz przeciwnie, działa zawsze
na niekorzyść jednej ze sztuk:
„(...) jedna sztuka nieuchronnie
dominowała kosztem innych, nie
tylko je ograniczając, ale wręcz
okaleczając”18.W wydanej w
1937 r. książce, pod tym samym
tytułem, Szulc zakwestionował
istnienie tzw. korespondencji
sztuk, przypisując muzyce tylko i
wyłącznie rolę przedmiotu wypo-

wiedzi literackiej. W podobnym
tonie utrzymany był, powojenny
już, artykuł Konrada Górskiego
pt. Muzyka w opisie literackim19,
wydany w 1952 roku.
Mariaż muzyki i poezji zyskał
sobie obrońcę w osobie Tadeusza
Makowieckiego, który wystąpił z
ostrą polemiką z poglądami Szulca stwierdzając, że: „1) istnieją
związki między obu sztukami,
2) istnieją liczne i bardzo różnorodne typy i rodzaje tych związków, 3) istnieje potrzeba i ważność ich naukowego poznania,
wreszcie 4) istnieje możność ich
poznania”20.
Nie poprzestaje on na tym i
podaje przykłady takich związków, które faktycznie świadczą
o możliwościach łączenia tych
dwu sztuk. W ich ramach mieści
się oczywiście i tzw. poezja śpiewana, gdzie słowa ważniejsze są
od muzyki ( nie odwrotnie). Jednym z takich przykładów podanych przez badacza jest, praktykowana często w radio, recytacja
przy wtórze dyskretnej muzyki.
Z własnej praktyki przytoczyć
mogę inny sposób mariażu obu
sztuk, jakim są spektakle poetycko-muzyczne, działalność niszowa, aczkolwiek jeszcze praktykowana.
Z Makowieckim zgadza się poniekąd inny badacz tego „obszaru
pogranicznego”, Czesław Zgorzelski, który jednak w podsumowaniu całości swojego wywodu
stwierdza:
„Ani instrumentacja głoskowa, ani rytmiczne rozwijanie się
wypowiedzi utworu lirycznego
miarowymi „krokami” naprzód,
ani nawet modulacje melodyki
intonacyjnej wiersza – same w
sobie (…) nie wystarczają bodaj
do identyfikowania utworów literackich z naturą zjawisk muzycznych. Pozwalają wszakże mówić
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niekiedy o analogii, a nawet o
mniejszym lub większym zbliżeniu niektórych czynników wymowności lirycznej do muzycznych sposobów organizowania
wypowiedzi”21.
Śledząc historię związków muzyki i poezji (skupiłam się tutaj
głównie na okresach w których
obie sztuki wiązały się z sobą
ściśle) można dojść do wniosku,
że w pewnych okresach „w których najważniejszym problemem
jest taka ekspresja przeżycia
wyjściowego, ażeby wzbudzić
identyczne przeżycie u odbiorcy
(…)”22 dochodziło do zacieśniania więzi. Ich rozluźnianie miało
zaś miejsce „w okresach wzmożonej tendencji do autonomii
poszczególnych sztuk (…) Negacji wspólnoty poezji i muzyki
sprzyja: wstydliwość uczuć (…)
odsunięcie problematyki metafizycznej (…)”23.
W historii więcej jest jednak
głosów negujących możliwość
łączenia obu sztuk. Na marginesie można wspomnieć, że
podobnie rzecz ma się także z
malarstwem. Niektórzy badacze
wręcz stwierdzają, że coś takiego jak synteza sztuk, uświęcona
przez symbolistów, w równym
stopniu zaistnieć nie może, ponieważ sztuki nie tyle łączą się
ze sobą, co – zdaniem Alicji Helman pochłaniają się wzajemnie:
„(…) formy w danym momencie
historycznym najbardziej ekspansywne i chłonne, obdarzone
najsilniejszą dynamiką rozwojową, są właśnie tymi, które najbardziej bezwzględnie asymilują
pozostałe”24. Nie ma tu mowy o
równorzędnym ich istnieniu.
Owa teoria asymilacji, przytaczana przez autorkę za Susan
Langer, posiada w sobie pewien
pierwiastek destrukcyjny. Langer
bardzo rzecz upraszcza, sprowadzając połączenie sztuk do
nazwy – utwór muzyczny, uwa-

żając przy tym, że pieśń nie jest
rodzajem kompromisu między
poezją a muzyką. Badaczka pisze jeszcze dosadniej, iż słowa
poddawane umuzycznieniu tracą swoją wartość i w związku
z tym tekstem pieśni uczynić
można każdy, najgorszy nawet
utwór. Jest w tym ziarno prawdy.
Dobrze skomponowana muzyka
może wywindować słaby utwór
na wyżyny, ale równie dobrze
może stać się wręcz przeciwnie.
Gdy muzyka będzie „słaba” nawet największe dzieło poetyckie
straci wiele na swej wartości.
W swoich sądach na ten temat
bardziej obiektywna jest Anna
Barańczak. Pisze wprawdzie,
że „(…) istnieje jakaś, mniej lub
bardziej ograniczona i utrudniona możliwość korespondencji
między nimi (…)”25, ale należy
pamiętać, że mimo różnic są to
jednak dwa systemy znaków,
między którymi występować
mogą różne analogie. Jej zdaniem wcześniejsze poglądy dotyczące nieprzekładalności muzyki
są nie tyle obiektywnym stwierdzeniem stanu rzeczy, ile reakcją
obronną, „(…) próbą odcięcia się
od, z jednej strony, interpretacji
zbyt mglistych i impresyjnych, z
drugiej zaś, od interpretacji trywialnie jednoznacznych”26.
Czy podobnie podsumować
można by sąd Tadeusza Różewicza, który w 1956 r. (roku w
którym powstaje w Krakowie
Piwnica pod Baranami) mówi o
„rozwodzie poezji lirycznej z
muzyką”27? Czy może to być próba usprawiedliwienia własnej,
amuzycznej twórczości tamtego
okresu? Nie mnie to oceniać, ale
faktem jest, że napisał Różewicz
słowa następujące:
„Muzyka – dźwięk i obraz
– metafora wydały mi się nie
skrzydłami, które unoszą poezję
od twórcy do odbiorcy, ale balastem, który należy odrzucić,

aby poezja mogła się podnieść
i stać się na razie zdolna nie do
dalszego lotu, ale do dalszego
życia. Zdaję sobie sprawę z tego,
że droga ta może prowadzić do
samobójstwa poezji lub do milczenia (…)”28.
Wydaje mi się, że, te wymienione przeze mnie wyżej, różne
stanowiska badaczy wynikają
po części z pewnych terminologicznych nieścisłości. To, co dla
jednych jest odpowiednią nazwą
dla zjawiska (chodzi tu głównie o
termin „muzyczność”), dla innych
jest już ogromnym nadużyciem.
W ogóle „muzyczność” ta jest
różnie postrzegana, u jednych
dotyczy szeroko rozumianej instrumentacji głoskowej, u innych
zaś typowo muzycznej organizacji wiersza z użyciem przynależnej muzyce terminologii. Dla
mnie zaś pojęcie „umuzycznienie
poezji” kojarzyć się będzie z dorabianiem ekwiwalentu muzycznego do istniejącej już wcześniej
frazy poetyckiej.
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Don Kichota
monolog z szefem
Zanim autorytarnie stwierdzisz – winny!
– wysłuchaj mnie, o ile możesz.
Ze słów, co czasem ranią innych,
najłagodniejszy z psalmów złożę.
Być może nie aż tak strzelisty, żeby
poruszyć Twe ogromne serce,
najwyżej lekko wzruszę niebo
i spadnie deszcz, i już. Nic więcej.
A jeśli nic się więcej nie wydarzy,
trzeba nauczyć się żyć z deszczem.
Zwłaszcza, że jesień w kalendarzu
a do przetrwania zima jeszcze.
A na razie, na razie, na razie
zostaw mi choć parę głupich marzeń,
nie odbieraj mi ostatnich złudzeń,
może jeszcze będą ze mnie ludzie?
A na razie, na razie, na razie,
spraw wiatrakom jakiekolwiek twarze,
daj tej walce odrobinę sensu,
o nic więcej Cię nie proszę, o nic więcej.
Porozmawiajmy Panie jak mężczyźni.
Nie, wcale nie jak równy z równym.
Tyś z moich szefów – ten najwyższy,
ja pośród sług – najmniej usłużny.
Najsłabszy punkt Twojego biznes-planu,
ot – taki nieściągalny kredyt.
Bilans już w gwiazdach masz spisany,
rachunki wyrównamy kiedyś.
Kiedyś rozliczysz mnie ze wszystkich sprawek,
z tych paru moich wątpliwości
i może się okaże nawet
żeś Panie całkiem ludzkim gościem.

