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nasza okładka

Marek Grechuta
Jeden z największych artystów piosenki polskiej.
Architekt i malarz, poeta i kompozytor, piosenkarz i aktor.
Twórca niezapomnianych utworów i niepowtarzalnych nastrojów.
Urodzony 10 grudnia 1945 r. w Zamościu,
zmarł 9 października 2006 r. w Krakowie.
Nie zapomnimy Go nigdy.
Na fotografii z Hanną Banaszak, fot. Jan Poprawa
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Od redakcji:
Oto drugi numer „Piosenki”.

Jeśli sądzić po opiniach prasowych

historyczne są niewątpliwie atrakcją

A nam debiutancka trema nie mija.

– na szczególną pochwałę zasłużyliśmy

tego, co w drugim numerze propo−

„Piosenka” spotkała się z przyję−

odpisaniem w pierwszym numerze kil−

nujemy.

ciem nad wszelkie spodziewanie cie−

kunastu polskich festiwali i przeglą−

Ten numer był już gotów, gdy do−

płym. W kraju, gdzie uprawia się nie−

dów „piosenki artystycznej”. Konty−

szła nas wieść straszna o śmierci

ustannie swoiste apostolstwo niena−

nuujemy więc wątek, najszerzej roz−

Marka Grechuty. Nie starczyło cza−

wiści – spotkać tylu życzliwych to

pisując się wszakże o największym z

su na szersze zajęcie się tym wielkim

rzecz rzadka i bardzo przyjemna.

nich: Studenckim Festiwalu Piosenki

artystą, jego dorobkiem, tym wszyst−

Ale jakże zobowiązująca! Zdajemy

w Krakowie. Wielka ta impreza, także

kim, co dla nas i w nas pozostawił.

sobie sprawę, że pewnie już wkrót−

jej świetna historia – nie zamazują

Ale to choćby zobowiązuje redak−

ce odezwą się śledziennicy i wszyst−

wszakże w pamięci tego, co było i jest

torów do kontynuacji. O Grechu−

kowiedy, że nieobecni uznają się za

jedną z naszych głównych idei: chęci

cie – będzie niedługo i na łamach

pominiętych (być może nawet wy−

rozmowy o piosence. Czytelnik znaj−

„Piosenki”.

stąpią do władz o status pokrzywdzo−

dzie więc sporo tekstów mądrych, po−

Mimo tremy mamy nadzieję, że

nych, bądź − jak niegdysiejsi junacy

ważnych. Tak tyczących tego, co pio−

będziecie nas czytać. A jeśli zechce−

– kombatantów). Ale nam nie mija

senka znaczy (albo znaczyć powinna)

cie wyrazić swe zdanie – napiszecie.

nie tylko trema, ale także zapał.

dziś, jak i z tego czym była. Materiały

Napiszcie. Zapraszamy.
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BOCZNY TOR
czyli
subiektywne rozważania na temat miejsca
ambitnej rozrywki w świecie popkultury
Dorota Osińska

P

oczątek XXI wieku okazał się dla
polskiej sztuki i kultury okresem zała−
mania, destrukcji i poważnego kryzysu.
Myślę, że przyczyn takiego stanu jest
wiele i że jest on swego rodzaju nie−
uchronną konsekwencją biegu czasu,
historii i cywilizacji.
Czas to jednostka zmienności, upły−
wu, nieodwracalności. Według pew−
nych koncepcji (np. B Suchodolski)
sztuka to sposób na walkę z nieuchron−
nością czasu, pozwalającą ów czas
„przechytrzyć”, czy w pewnym sensie za−
trzymać.... Historia to bieg czasu wzbo−
gacony o fakty. Cywilizacja natomiast,
jest skutkiem pewnego procesu, na któ−
rego istnienie najlepszym dowodem jest
czas i historia. Zatem NIC, co było wcze−
śniej, później nie może być takie samo.
Najwyraźniej mówi nam o tym upływa−
jący czas, bieg historii i rozwój cywiliza−
cji. Nie może być takie samo, ale oczy−
wiście nie powinno być gorsze.
Sztuka wraz z rozwojem ludzkości (a
co za tym idzie rozwojem chociażby
techniki, która powinna naszej kultu−
rze dawać coraz większe możliwości i
perspektywy a nie ją zabijać czy ograni−
czać) także ulega zmianom i powinna
się rozwijać, a my powinniśmy zrobić
wszystko, żeby się rozwijała w dobrym
(nie autodestruktywnym) dla siebie kie−
runku. Dlaczego zatem coraz częściej
rozwija się w kierunku tak przykrym,

pozbawionym wszystkich walorów so−
bie przypisanych? I dlaczego my na to
tak łatwo przyzwalamy?
Najprościej można odpowiedzieć: Bo
tak jest najłatwiej, najwygodniej, ale są−
dzę, że problem jest znacznie głębszy.
Myślę, że to, co uważa się powszechnie
za kryzys naszej kultury, nie musi ozna−
czać upadku i schyłku (jak to się często
interpretuje) lecz p r z e s i l e n i e.
Załamanie konieczne do oczyszczenia
pola działań. Należy też pamiętać, że o
podobnych kryzysach mówi nam histo−
ria, a sztuka przecież nie upadła nigdy.
W świetle współczesnego obrazu
rzeczywistości społeczno−kulturowej
pojedynczy człowiek staje się coraz
bardziej zagubiony. Współczesny świat
pędzi w zawrotnym tempie, w sobie
wyłącznie znanym kierunku, skupiony
na ludzkości i globalnym ogromie,
coraz mniej dostrzegając pojedyncze−
go człowieka. Ludzie są samotni, wy−
obcowani, coraz trudniej o jeden,
sztywny i przez wieki nienaruszalny
moralny kręgosłup, czy choćby naj−
ogólniejszą receptę z instrukcjami: jak
żyć, żeby nie stracić godności. Gdzieś
do niszy odpłynęły wartości. Autory−
tet to słowo niemal zapomniane…
Jak sprostać warunkom czasów w ja−
kich przyszło nam żyć? Czasów, w któ−
rych świat dokoła daje rzeczywiście
przerażający spektakl: gdziekolwiek

spojrzeć, wszędzie wściekłość, anomia,
neurotyzm, chciwość i szaleństwo. I
nuda. I depresja. I psychopatia. I tyle
nieuzasadnionej śmierci. Rozpad
norm, wartości, wzorców. Chaos. Za−
lew kultury masowej, która odbiera
tożsamość, osobowość; która odbiera
ludzki wymiar – Siedzę na twardym krze−
śle w największym świata teatrze / Patrzę i
oczom nie wierzę / Nie wierzę, ale patrzę
(M Czapińska).
Pomóc sprostać mogłaby sztuka jed−
nak i ona ma ogromnie utrudnione
pole oddziaływania, odkąd na scenę
światowej kultury weszła i rozpanoszy−
ła się bezgranicznie łatwa i kiczowata,
tak zwana kultura masowa.
Kultura masowa wbrew pozorom
zrywa więzi międzyludzkie. Ludzie żyją
obok siebie, ale nie – ze sobą. Płytkość
uczuć i zanik odczuć, których nie moż−
na wyrazić, stwarza jedynie złudzenie
komunikowania się. Prowadzi to do
ujednolicenia, uniformizacji.
Potrzeba obcowania ze sztuką za−
częła coraz częściej przybierać postać
zwykłej konsumpcji. Im lżej strawna
tym bardziej pożądana. Potrzeba
twórczości z kolei zaczęła wiązać się z
koniecznością osiągania popularno−
ści i majątku. To dla sztuki bezsprzecz−
nie nie jest dobrze.
Współczesność bezsprzecznie nara−
żona jest na manipulację przez środki

5
masowego komunikowania, głównie te−
lewizję i prasę. Telewizja, mająca być
nośnikiem wiedzy o miłości, uczuciach
i sposobach ich wyrażania, będąca źró−
dłem informacji o świecie, organizują−
ca czas wolny i niejednokrotnie ustala−
jąca porządek dnia, kreująca upodo−
bania i produkty materialne, których
zdobycie warunkuje osiągnięcie szczę−
ścia i odbudowuje wiarę w siebie. Stwa−
rza to złudzenie, że człowieka można
zaprogramować, uwarunkować; intere−
sują ją rzeczy, którymi można sterować.
Człowiek chciałby świata danego, goto−
wego, już ukształtowanego, do którego
przyłożyłby szablon, według którego
życie byłoby podobne do życia wielu
innych i pozbawione wysiłku, pracy;
bezboleśnie jednolite, homogeniczne.
Działania twórcze – te prawdziwie
wartościowe, nie tylko przez swe walo−
ry artystyczne (zatem dobra literatura,
dobre kino, muzyka czy teatr) ale też
przez swe funkcje edukacyjno−estetycz−
ne, (czyli wszelkie działania artystyczne
i twórcze o charakterze niezawodo−
wym, pomagające za to w szlachetnym i
wielobarwnym kształtowaniu się we−
wnętrznego świata człowieka) – zostały
zepchnięte na boczny tor. Działają w
pewnym podziemiu, skryte przed ocza−
mi mas, przez wielu uznane za nie ist−
niejące, ale jednak są i nie powinno się
ich pomijać....
Istnieje wszak w naszym społeczeń−
stwie szeroka rzesza ludzi, których po−
trzeby obcowania ze sztuką znacznie
przekraczają opisany przeze mnie wy−
żej model, że są twórcy, dla których sztu−
ka i jej tworzenie są priorytetem, dla
których celem są nie pieniądze, poklask
czy popularność, a sztuka i to, co moż−
na z niej czerpać.
Jeszcze w szkole współpracowałam z
regionalną rozgłośnią Polskiego Radia
we Wrocławiu, w czasie studiów odby−
łam roczne praktyki w TVP a następnie
trzyletni staż w redakcji muzycznej Pol−
skiego Radia. Doświadczenia tam zdo−
byte i poczynione obserwacje (choć,
może wystarczyłoby wnikliwe przejrze−
nie oferty programowej większości in−
stytucji nadawczych...) spowodowały, że
uległam przekonaniu, iż tak zwane am−
bitne działania artystyczne od pewne−
go czasu nie mają lub prawie nie mają

racji bytu w naszym społeczeństwie.
Myślę, że dzieje się tak odkąd ta racja
bytu zaczęła zależeć od dostępności na
rynku a dostępność – od obecności w
mediach, które z kolei rządzą się zasa−
dami np. dobrej sprzedajności, a „nic
co nie sprowadzone do najprostszych
schematów się nie sprzeda, bo nikt w
tym społeczeństwie nic już nie rozu−
mie...”
Ja nie jestem zdania, że nikt w tym
kraju nic nie rozumnie i że nie ma za−
potrzebowania na sztukę czy ambitną
rozrywkę. Oczywiście wskaźniki chociaż−
by tak zwanej oglądalności chyba rze−
czywiście o tym świadczą, bo skoro na
przykład Teatr Telewizji ogląda około
1% społeczeństwa, a „Taniec z gwiaz−
dami” podobno 27%, to wyraźnie wi−
dać, jaka rozrywka jest bardziej pożą−
dana... Jednocześnie nie należy zapo−
minać że 1% to w naszym społeczeń−
stwie blisko 400 000 ludzi i skoro tych
400 000 ludzi chce oglądać kulturalną
rozrywkę w telewizji, to mówienie, że
NIKT tego nie chce i nie rozumie jest
moim zdaniem bezzasadne.
Pamiętam taką rozmowę, którą kil−
ka lat temu przeprowadziłam z Jerzym
Satanowskim, w czasie, kiedy obejmo−
wał stanowisko dyrektora artystyczne−
go sceny muzycznej przy Teatrze na
Woli w Warszawie. Scena miała inicjo−
wać, powoływać i wspierać rozmaite
działania aktorskie i muzyczne, w szcze−
gólności miała podjąć opiekę arty−
styczną nad młodymi twórcami, woka−
listami i aktorami. Rozmowa dotyczyła
kondycji polskiego teatru i muzyki, a
także szans powodzenia powoływanej
właśnie Sceny i zdecydowanie nie była
optymistyczna. Premiera przygotowana
na inaugurację, mimo starań marketin−
gowych nie przyciągnęła tłumów. Sala
„świeciła” pustką wielu krzeseł. Pojawia−
ło się zatem oczywiste pytanie, co zro−
bić, jak działać, żeby ta Biała Lokomo−
tywa (tak nazywa się scena) jeszcze za−
nim ruszy nie została odepchnięta na
boczny tor...
Współczesny świat goni za pieniędz−
mi, życiem w luksusie, wygodą. Brak w
nim miejsca na zwykły uśmiech, chwilę
szczerej rozmowy czy autorefleksji. Do−
minuje strach, brak miłości, nienawiść,
poczucie odrzucenia, apatia, i ten szcze−

gólny rodzaj samotności – samotność
wśród ludzi.
Ludzie żyją w okresie niezwykle głę−
bokich przemian – integralność psychi−
ki i poczucie bezpieczeństwa zostały
naruszone. Powoduje to dezorganiza−
cję, zagubienie. Świat przeraża, wymy−
ka się wyznaczonym przez kulturę sche−
matom. Jednakże nie wolno zapomi−
nać, że kultura, mimo iż zmienia się
równie dynamicznie jak świat, nie prze−
staje się bogacić, a my bogactwo to
powinniśmy traktować w kategoriach
szansy. Dynamiczne zmiany nie są w sta−
nie tego dorobku ot tak wykasować,
pozbawić żyjących w tych zawrotnych
czasach szans na to, by z niego czerpa−
li. By za jej właśnie pomocą, choćby
wyłącznie wokół siebie, budowali lep−
szy, mądrzejszy świat. Świadomość tego
daje również (czy może przede wszyst−
kim) nieograniczone szanse twórcom.
Nie powinniśmy zapominać, że
wszystkie elementy techniczne, społecz−
ne, czy nawet polityczne, z jakimi przy−
szło nam się mierzyć, mogą być szansą
i atutem. Zgadzam się, że w pewnych
okolicznościach historycznych było o
to łatwiej. Że współczesny model czło−
wieka skupionego wyłącznie na sobie,
na „życiu aby przeżyć”, na wyścigu z
czasem, ze światem, z samym sobą , na
przekraczaniu coraz to nowych barier,
(co narzuca kapitalistyczny model
życia polegający na silnym skupieniu
się na gromadzeniu dóbr czy przynaj−
mniej zapewnianiu podstawowego bytu
rodzinie) jest gruntem mniej, niż jesz−
cze 20 lat temu, płodnym a przynaj−
mniej mniej oczywistym dla działań
twórczych.
Jednocześnie przychodzi mi na myśl
diagnoza, jaką sztuce sobie współcze−
snej wystawił Stanisław Brzozowski w
pracy, pt. „Kultura i życie”, opubliko−
wanej w roku 1905. Pisał, że kultura w
dziejach historii nigdy nie stała się wol−
na i autonomiczna i przez to nigdy nie
była prawdziwie autentyczna, że była
tylko kulturą cząstkową a taka jest nie−
trwała i musi upaść, że teraz właśnie
jest taki czas, kiedy wyraźnie widać, że
wszystko się kończy. A ponieważ wszyst−
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ko wyraźnie zbliża się ku końcowi to
nadchodzi i jakiś początek. Zbliża się
pora kultury całkowitej, opartej na
całkowitym wyzwoleniu. Diagnoza, o
zabarwieniu raczej egzystencjalnym
(acz) z elementami nadziei. Ukazuje
nie tylko, że niepokoje dotyczące
kondycji kultury nie są wytworem na−
szych czasów, że niepokój jest może
konsekwencją istnienia sztuki, że to,
iż ona jest, wyzwala naturalny o nią
strach. Strach ten jest według mnie
bardzo istotny, bo w dużej mierze dzię−
ki niemu niemal nieustająco się o
naszą kulturę i sztukę troszczymy.
Przypominamy sobie o jej potrzebach,
staramy się by nie zginęła i nie upa−
dła. No i mimo niejednokrotnie czar−
nych scenariuszy nie upadła. Myśl
Brzozowskiego oddaje nadzieje jakie
tkwią jak sądzę w wielu spośród nas –
ludzi, którym los współczesnej sztuki
a szczerzej mówiąc kultury nie jest
obojętny, że przyjdzie w końcu mo−
ment, kiedy ta łatwa, plastikowa i ta−
nia rozrywka jaką od kilkunastu lat
serwują odbiorcom specjaliści od tak
zwanej kultury masowej, stanie się
niestrawna a zmęczeni tą łatwizną lu−
dzie zaczną szukać głębiej. Człowiek
jest wszak istotą myślącą i czującą co
pozwala mieć nadzieję, że choćby in−
stynkt samozachowawczy nakaże mu
BUNT…
Nam pozostaje nie tracić wiary w
siłę literatury, poezji i muzyki, któ−
rych imperatywem jest docieranie do
najgłębszych zakamarków ludzkiej
duszy, poruszenie i rozbudzanie po−
kładów wrażliwości, jakie drzemią w
każdym człowieku i uczenie spoglą−
dania NAPRAWDĘ.
Problemem wydaje mi się nie to, że
polska sztuka (choć należy pamiętać,
że problem ów nie jest swoisty wyłącz−
nie dla naszego kraju) stanęła nad
przepaścią kiczu, komercji i bussine−
su. Tylko co robić, żeby tę przepaść
zmienić w walor.
Życzę nam wszystkim siły i sukce−
sów w docieraniu do ludzi, którzy po−
trzebują kulturalnej i inteligentnej
rozrywki i żebyśmy tej właśnie pozo−
stawali wierni – mimo wszystko…

DOROTA OSIŃSKA

SPOSÓB
NA POEZJĘ
Agnieszka Wójcik

D

la nikogo nie jest chyba tajem−
nicą fakt, że w dzisiejszych czasach te−
lewizji, komputerów i internetu, gwał−
townie spada czytelnictwo. Młodzi lu−
dzie chętniej sięgają po adaptacje fil−
mowe znanych powieści niż po samą
powieść. Jeszcze gorzej rzecz się ma z
czytaniem poezji, która nie jest ani
łatwa w odbiorze, ani nie do każdego
potrafi przemówić. Z własnego do−
świadczenia nauczycielskiego wiem,
że uczniowie na lekcjach niechętnie
zajmują się czytaniem, analizą, inter−
pretacją wierszy, a i w domu bardzo
rzadko sięgają po tomiki poezji. Czy
jest szansa na to, by taki stan rzeczy
uległ zmianie? Być może taką szansą
jest poezja śpiewana, która „podana”
w odpowiedni sposób zmieni nasta−
wienie pokoleń, dotychczas wychowa−
nych na grach komputerowych i fil−
mach DVD, i sprawi, że chętniej będą
sięgały po ten rodzaj literatury.
POEZJA ŚPIEWANA
Związki między literaturą i muzyką
znane są od wieków. Przejawiają się
albo przejmowaniem w utworach li−
terackich muzycznych środków wyra−
zu i, odpowiednio, w dziełach muzycz−
nych – treści literackich, albo muzyką
jako tematem dzieł poetyckich czy
narracyjnych, albo też wykorzystywa−
niem przez kompozytorów tekstów li−

terackich w kompozycjach wokal−
nych1 . Bogusław Schaffer pisał, że za−
równo jedna jak i druga dziedzina
omawianej twórczości opiera się na
projekcji czasowej. I wiersz, i muzyka,
komponowane są właśnie w jakimś
określonym czasie, co wywołuje pew−
nego rodzaju podobieństwo między
nimi, zbliża je do siebie. Ponadto za−
uważył, że istnieje też równoważność
środków poetyckiego i muzycznego
wyrazu, możemy bowiem odnaleźć
wiele odpowiedników muzycznych dla
ekspresji poetyckiej2 . Te wspólne ce−
chy sprawiają, że muzyka i słowo cią−
gle się wzajemnie poszukują, przeni−
kają i w różny sposób łączą.
Takim połączeniem liryki i muzyki
jest między innymi poezja śpiewana.
Na czym polega to zjawisko? Defini−
cje słownikowe podają, że poezja śpie−
wana jest ważnym zjawiskiem kultury
masowej, stosunkowo nowym, bo
ukształtowanym w ostatnim ćwierć−
wieczu XX wieku. Stanowi próbę
wprowadzenie do obiegu popularne−
go, o bardzo szerokim adresie spo−
łecznym, twórczości tzw. wysokiego
obiegu. Innymi słowy poezja śpiewa−
na, to kompozycje pisane do wierszy
tak klasyków poezji polskiej, jak i po−
etów współczesnych3 .
I dalej: poezja śpiewana to także
szczególna odmiana piosenki poetyc−
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kiej, do której teksty piszą poeci współ−
cześni na zamówienie konkretnego już
wykonawcy. W obrębie piosenki po−
etyckiej znajduje się także piosenka au−
torska, gdzie wykonawca jest jedno−
cześnie autorem tekstu i muzyki4 .
Zjawisko, o którym mowa, to nie tyl−
ko definicje słownikowe, to przede
wszystkim ludzie – piszący, komponują−
cy, śpiewający, warto więc zwrócić uwa−
gę na to, co oni sami mają do powie−
dzenia na interesujący nas temat – czym
dla nich jest poezja śpiewana? Na czym
polega trudność jej wykonywania, ale
także i możliwości, które stwarza?
O początkach poezji śpiewanej tak
opowiada Jan Kondrak, autor, kom−
pozytor, współtwórca Lubelskiej Fe−
deracji Bardów, która już od ponad
5 lat podbija serca nie tylko polskich,
ale i zagranicznych słuchaczy:
–Termin „poezja śpiewana” został wy−
myślony jakiś czas temu, wcześniej jednak
pojawiło się samo zjawisko. Równolegle z
powstaniem „Piwnicy pod Baranami”
mamy bowiem do czynienia ze śpiewaniem
wierszy autorów, którzy nigdy o śpiewa−
niu tych utworów nie myśleli i nie marzy−
li. Pojawiła się wtedy grupa kompozyto−
rów, z Zygmuntem Koniecznym na czele,
która zaczęła tworzyć muzykę do poezji, po−
tem zaś zaczęto śpiewać wiersze klasyków
polskich i nie tylko polskich. Jakiś czas póź−
niej narodziły się festiwale, gdzie prefero−
wano właśnie ten gatunek. Sztandarowym
festiwalem są Olsztyńskie Spotkania Zam−
kowe „Śpiewajmy Poezję”. To właśnie na
użytek tych spotkań zaczęto używać termi−
nu poezja śpiewana. On się pojawia dość
późno, myślę, że dopiero w latach 70. Trze−
ba też koniecznie zaznaczyć, że poezja śpie−
wana to podgatunek, który należy do ga−
tunku piosenka literacka. Jest to śpiewa−
nie wierszy pisanych jako utwory do czy−
tania. Właśnie różnica w publikacji jest
tym, co stanowi, że poezja nie jest już tylko
poezją, ale jest oprzymiotnikowana i uzy−
skuje miano poezji śpiewanej. Poza tym
poezja śpiewana, to przede wszystkim musi
być poezja, która sama w sobie, pozbawio−
na muzyki, ma swoją immanentną war−
tość czysto literacką i na dobrą sprawę bez
muzyki może się obejść i najczęściej się oby−
wa. Owszem, powstają utwory pisane
przez autorów, którzy z góry wiedzą, że to
będzie śpiewane i one są najczęściej nie

pozbawione walorów literackich, ale wte−
dy mówimy już o piosence autorskiej wy−
sokiego lotu5 .
POPULARNA – NIEPOPULARNA
Ten rodzaj muzyki nie jest promo−
wany ani w radiu, ani w telewizji, moż−
na więc odnieść wrażenie, że nie jest
zbyt popularny. Z takim zdaniem Jan
Kondrak się jednak nie zgadza i twier−
dzi, że w społeczeństwie utrwalił się wła−
śnie pewien stereotyp mówiący o zni−
komej popularności poezji śpiewanej.
Ale trzeba pamiętać o tym, że mówiąc
o popularności czy niepopularności
tego gatunku za każdym razem należy
brać pod uwagę jakiś konkretny przy−
padek artysty, nie można tego odnosić
do całego zjawiska. Na potwierdzenie
swoich słów artysta wymienia długą li−
stę nazwisk ludzi, którzy odnieśli sukces
i zdobyli rzesze fanów:
– Ewa Demarczyk zdobyła masową wi−
downię, a śpiewała prawie wyłącznie po−
ezję śpiewaną. Wanda Warska, Andrzej
Kurylewicz to poezja klasyków polskich,
m. in. Norwida (rzecz nagrywana i swe−
go czasu bardzo promowana w telewizji,
sztuka wysokiego lotu, śpiewana do dziś).
Tadeusz Woźniak śpiewał na początku
swojej kariery Stachurę i wielu innych
klasyków, Marek Grechuta – wielkie prze−
boje, olbrzymia popularność, a śpiewał i
Witkacego, który jest chyba najtrudniejszy
obok Grochowiaka do zaśpiewania, i Cze−
chowicza, i wielu innych poetów. Przecież
to masowa popularność do dziś, więc nie
można mówić o niepopularności poezji
śpiewanej. Inne przykłady: Norwida spo−
pularyzował Niemen, największy artysta
śpiewający w Polsce, i to do tego stopnia,
że jest to poeta czytany i śpiewany do dziś.
Poezja Zbigniewa Herberta w latach 80−
tych popularyzowana była przez Przemy−
sława Gintrowskiego, a jeszcze wcześniej,
bo na przełomie dekad przez duet Karcz−
marski – Gintrowski. To były wspaniałe
rzeczy, szalenie popularne. Miało to wy−
dźwięk, w sensie odbioru masowego, po−
wiedzielibyśmy dzisiaj absolutnie komercyj−
ny. „Chatka Żaka” i okoliczne sale pękały
w szwach, Gintrowski kiedy przyjeżdżał już
sam musiał grać po kilka koncertów dzien−
nie. Natomiast jeśli mówimy o czasach
współczesnych, to można powiedzieć, że
ogólnie gatunek nie jest specjalnie słucha−

ny, ale za każdym razem musimy odnosić
to do każdego z wykonawców. Trzeba za−
znaczyć, że wykonawców namnożyło się w
sposób niebywały, w Polsce jest około 40
festiwali, które promują ten typ twórczości,
w sensie wykonawczym jest to więc gatu−
nek niezwykle popularny i płodny, ale nie
wszystkich spotyka to co spotkało Nieme−
na, Grechutę czy Demarczyk6 .
Jan Kondrak dodaje, że być może
jest to spowodowane czasami, w ja−
kich przyszło nam żyć, skomercjalizo−
wanymi i nastawionymi na łatwy suk−
ces, zmową milczenia wokół tego ga−
tunku, lub po prostu brakiem wiel−
kości i osobowości tych, którzy zaj−
mują się śpiewaniem. Jednocześnie zaś
podaje przykład grupy, która pomi−
mo braku specjalnej promocji radio−
wej czy telewizyjnej odniosła wielki
sukces na rynku muzycznym i jest do−
skonale rozpoznawalna. Mowa o ze−
spole Stare Dobre Małżeństwo. SDM
nie tylko sprzedaje dużo płyt, ale może
pochwalić się i tym, że na ich koncer−
tach sale wypełnione są zawsze po
brzegi. Podobnie rzecz ma się z Mi−
chałem Bajorem. Uprawia on piosen−
kę literacką oraz od czasu do czasu
poezję śpiewaną i na jego koncerty
również przychodzą tłumy, chociaż
bilety wcale nie są tanie. Do listy na−
zwisk współczesnych artystów, mogą−
cych się pochwalić rozpoznawalnością
i sympatią publiczności, Kondrak do−
pisuje również Roberta Kasprzyckie−
go i Mirosława Czyżykiewicza. Ten
ostatni zaśpiewał wiersze Josifa Brod−
skiego, wydał płytę, udało mu się wejść
na rynek muzyczny. Pomimo tego, że
forma, którą Czyżykiewicz uprawia,
jest całkowicie niekompromisowa w
stosunku do słuchaczy, ludzie przy−
chodzą na koncerty, by go posłuchać.
Na czym polega ta niekompromi−
sowość? W kulturze masowej piosen−
ka zazwyczaj dąży do tego, by stać się
przebojem, aby związać się z nazwi−
skiem osoby, która ją wykonuje. Tekst
jest więc zazwyczaj prosty, łatwo zapa−
dający w pamięć słuchacza, nie wyma−
gający od niego wgłębiania się w treść,
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nie sprawiający mu trudności w jego
rozumieniu. Poezja sama w sobie już
jest trudna w odbiorze. Pełna nieba−
nalnych metafor, sensów głęboko
ukrytych, wymaga pewnego wysiłku
od czytelnika, by ją zrozumieć. Nie
każdy ma na to ochotę, nie każdy
więc sięga po zbiorek wierszy. Tak
samo jest z poezją zaśpiewaną, która
przecież nie zmienia swych treści po−
przez fakt dodania do słów muzyki.
Te utwory też zastanawiają, pobu−
dzają do refleksji, skłaniają do wycią−
gania wniosków. Posiadają swoją we−
wnętrzną moc i dramaturgię, stają
się małymi spektaklami, często nie do
końca rozumianymi przez odbior−
ców. Na koncercie czy w domowym
zaciszu słuchacz nie może skupić się
wyłącznie na muzyce, musi także
skoncentrować się na treści, na sło−
wach, by w pełni zrozumieć artystycz−
ny przekaz. W tym wypadku bowiem
nuty i wyrazy tworzą pewną całość.
JEDNOŚĆ SŁOWA I MUZYKI
„Poezja i muzyka musi tworzyć
jedność, z której emanuje nastrój” 7
– to słowa Jana Kantego Pawluśkie−
wicza, które chyba najlepiej oddają
istotę poezji śpiewanej. Obie te war−
tości: tekst poetycki i muzyka, powin−
ny współgrać ze sobą, jednocześnie
zaś nie tracić nic ze swych specyficz−
nych funkcji. Słowo ma coś znaczyć,
muzyka poprzez własny język uinten−
sywniać to znaczenie, wzmacniać
jego emocjonalny wyraz8 . Podobne−
go zdania jest Jan Kondrak:
– Jeden z amer ykańskich badaczy
twierdzi, że w piosence najważniejszy jest
tekst, ponieważ zostaje w pamięci ludzkiej
dłużej niż muzyka. Nie zgadzam się z tym.
Jestem raczej po stronie Wojciecha Mły−
narskiego, który powtarza za Francuza−
mi, że to powinno być pół na pół 9 .
Wiadomo, że wiersze przeznaczo−
ne są do mówienia i czytania oraz że
w śpiewie całkiem inaczej wymawia
się słowa. Wyśpiewany wiersz podob−
no traci na wartości, właśnie przez
to inne wymawianie słów. Czy wobec
tego trudno jest śpiewać poezję?
– Trudność dotyczy tu właśnie nie tyl−
ko śpiewających, ale przede wszystkim
komponujących – wyjaśnia Jan Kon−

drak – Wiersz, zwłaszcza współczesny, w
czwartym systemie wersyfikacyjnym, zwa−
ny wierszem wolnym, czyli białym, cha−
rakteryzuje się pewną nonszalancją for−
malną. Jest trudny do ogarnięcia formą
muzyczną, ponieważ forma muzyczna
posługuje się pewną powtarzalnością –
to fundamentalna zasada muzyczna.
Trzeba dużego aparatu artystycznego,
dużej wyobraźni, wiedzy, zręczności kom−
pozytorskiej, żeby nadać amorficznemu
tworowi zwanemu wierszem współczesnym
formę muzyczną. Jednym się to udaje le−
piej, innym gorzej10 .
– Każdy poeta ma swój styl – mówi
Bartłomiej Abramowicz, muzyk i
kompozytor od wielu lat związany z
nurtem piosenki literackiej, laureat
wielu festiwali, później opiekun mło−
dych talentów. – Muzyka powinna
uwypuklić tekst. Poezja przeczytana brzmi
zupełnie inaczej niż zaśpiewana. Napi−
sałem dużo utworów do poezji Jana Kon−
draka, Marka Andrzejewskiego, ale i do
Baczyńskiego, Mickiewicza. Każdy z nich
to inny styl, metaforyka, w każdym co
innego drzemie i każdy użyłby innych
słów do powiedzenia tego samego. Muzy−
ka ma to podkreślić, ozdobić tekst a cza−
sem pozwolić go zrozumieć, dotrzeć do słu−
chacza, zainspirować go11 .
– Trudność wykonawcy polega zaś na
tym, czy uniesie całość i opowie to, czym
jest wiersz czy nie, a im lepszy wykonaw−
ca, tym oczywiście lepiej tę treść odda –
dodaje J. Kondrak. − Znakomicie radzą
sobie z tym ludzie o pewnym przygotowa−
niu aktorskim. Tam gdzie odbyły się ja−
kieś zajęcia uruchamiające szare komórki
u wykonawcy, gdzie on jest w stanie zro−
zumieć to, co czyta a potem wykonuje, jest
duża szansa, że wykonanie będzie prawi−
dłowe. Z czasem, kiedy artysta pozna już
pewne prawidła rządzące śpiewaniem
poezji, coraz lepiej będzie mu to wychodzi−
ło. W poezji śpiewanej bardzo łatwo jest o
fałsz. Wystarczy zwyczajne niezrozumie−
nie tekstu i dochodzi do dramatycznych
nieporozumień. Kompozytor może popeł−
nić błąd, a potem ten błąd popełnia też
wykonawca. W poezji takiej bardzo moc−
no implikowanej wewnętrznie i wysoko
artystycznej wystarczy cokolwiek zmienić,
przestawić słowo czy zamienić je na inne,
i już będzie to nie ten wiersz. Dochodzi
wtedy do pewnego rodzaju kradzieży do−

bra, do pewnego rodzaju szalbierstwa, do
nieuprawnionego kupczenia cudzą war−
tością. Poezja śpiewana traktowana pie−
czołowicie, z należytą pokorą jest to rzecz
do uprawiania trudna, i co chciałbym
podkreślić, szalenie odpowiedzialna. A tej
odpowiedzialności nie wszystkim starcza12 .
Aby we właściwy sposób przekazać
słuchaczom zapisaną na papierze
treść wiersza, jego emocjonalne
brzmienie, trzeba ożywić go własną
umiejętnością interpretacji i poda−
nia, tak by żywe słowo, symbol dźwię−
kowy jakiegoś pojęcia, wywołało u od−
biorcy pewne obrazy, skojarzenia,
uczucia.
POPULARYZACJA LITERATURY
Większość osób zgadza się, że śpie−
wanie poezji służy popularyzacji lite−
ratury, że w ten sposób można poka−
zać ludziom, którzy nie sięgają po
słowo pisane, że istnieją wybitne dzie−
ła, którym warto się przyjrzeć, z któ−
rymi warto się zapoznać.
– Po sobie wiem, że poezja śpiewana
jest znakomitym popularyzatorem poezji
– opowiada J. Kondrak. − Trafiłem do
poezji poprzez to, że inni ją śpiewali.
Myślę tutaj właśnie o Grechucie, Nieme−
nie, Ewie Demarczyk. To właśnie ich tro−
pem trafiłem na poezję i zacząłem się w
niej rozczytywać. Jest to popularyzator
chcąc nie chcąc, bez wątpienia bardzo
praktyczny dla poezji. Koń zwany mu−
zyką niesie daleko. Słowo pisane, opra−
wione w okładkę, bardzo często bywa tyl−
ko postawione na półkę i jest samo w so−
bie mniej atrakcyjne. Śpiew, muzyka jest
to coś, co od razu działa na zmysły, poezja
natomiast dopiero poprzez wyobraźnię –
wiersze najpierw trzeba przyjąć do siebie,
dopiero potem ewentualnie dać się nimi
pobudzić w sensie emocjonalnym. Muzy−
ka działa nagle, w sposób natychmiasto−
wy i dodaje do tej warstwy intelektualnej,
artystycznej − emocje. W związku z tym taki
wiersz jest w stanie wyrazić się pełniej. Je−
śli oczywiście jest to udana próba zaśpie−
wania i skomponowania tego wiersza13 .
Podobnego zdania jest również B.
Abramowicz, który uważa, że poezja
śpiewana jest dodatkowym nośnikiem
poezji, dowodem na to, że i poprzez
muzykę oraz śpiew można „czytać”
wiersze:
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– Jeśli kogoś nudzi czytanie słowa za−
pisanego na papierze, to może chociaż po−
słucha sobie wiersza w formie piosenki.
Być może w ten sposób dostrzeże wiele in−
nych aspektów poezji. Do tego można by
jeszcze dołożyć obraz. Może warto się zasta−
nowić nad wizualizacją poezji? Przecież ten
sam wiersz można podać w różnoraki spo−
sób, wyrecytować tak albo inaczej, tak samo
można do niego napisać różną muzykę, a
gdyby tak do tego jeszcze dołączyć obraz…
To działa na wyobraźnię, bardziej trafia
do odbiorcy. Nieskończone możliwości daje
wielość instrumentów, ich różnorodność
brzmieniowa, aranżacja, w końcu kunszt
artystyczny muzyków14 .
Ze śpiewaniem wierszy łączy się jesz−
cze jeden problem, jest to bowiem
nie tylko sprawa, która interesuje sa−
mych wykonawców, kompozytorów
czy później słuchaczy. Również auto−
rzy tekstów poetyckich mają na ten
temat swoje zdanie i bywa ono do−
prawdy bardzo różne, o czym opo−
wiada Jan Kondrak:
− Niektórzy są wdzięczni, że się ich śpie−
wa, a im mniej sławni, tym bardziej
wdzięczni. Czasami przynoszą swoje to−
miki do „Chatki Żaka” z nadzieją, że kie−
dyś ktoś do nich sięgnie, skomponuje mu−
zykę i zaśpiewa. Uważają to za pewnego
rodzaju akt nobilitacji. Znam też jednak
przypadki poetów, którzy bądź to z rezerwą,
bądź nawet z jawną wrogością występo−
wali wobec faktu, że w ten sposób wyko−
rzystuje się ich utwory. Np. z rezerwą, prze−
kąsem i ironią wypowiadał się Zbigniew
Herbert o Przemysławie Gintrowskim, któ−
ry śpiewał jego wiersze. Adresował do niego
kartki, podpisując je „twój ulubiony tek−
ściarz” czy coś w tym stylu. Generalnie
nie był zachwycony, bo uważał, że takie
wykonanie od razu sugeruje, iż czegoś tym
wierszom jednak brakuje. Czesław Miłosz
w książce „Rok myśliwego” wręcz zwymy−
ślał śpiewających jego wiersze, a argumen−
ty miał właśnie takie, że jest to sugerowa−
nie, że temu dziełu czegoś brakuje i że jest
to pewnego rodzaju uzurpacja. Z pewne−
go punktu widzenia rzeczywiście jest to
uzurpacja, zwłaszcza gdy się nie pyta au−
tora o to, czy ma ochotę być zaśpiewany.
Uważam jednak, że pisarze, poeci, arty−
ści, którzy wydają swoje dzieła, przezna−
czone przecież dla ludzi, nie powinni ko−
mentować, co się z tym dziełem dalej dzie−

je. Myślę, że powinni się cieszyć z każdego
czytelnika i z każdego słuchacza, w tym
wypadku swojej poezji, że to tylko lepiej
dla nich. Kompozytorzy i piosenkarze na
ogół nie myślą, że zabierają cokolwiek ta−
kiemu wierszowi, oni się po prostu tym
wierszem cieszą i chcą się nim podzielić z
innymi. Bywa jednak, że poeci odbierają
to opacznie15 .
Przyjmijmy za punkt wyjścia wraże−
nie współczesnego poety, który słyszy swój
tekst w wersji muzycznej. Jeśli jest to tekst
ambitniejszy artystycznie, wówczas wszyst−
ko co najistotniejsze jest już wypunkto−
wane przez poetę w samym wierszu. Akt
kreacyjny kończy się tu w miejscu położe−
nia ostatniego słowa. I żadna wersja
muzyczna nie może go zadowolić, bo prze−
cież nikt ze znaczących coś poetów nie trak−
tuje swojej twórczości tak, jakby ktokol−
wiek poza nim miał jeszcze coś do doda−
nia 16 – tak o zapatrywaniu się po−
etów na kwestię śpiewania ich utwo−
rów pisał wspominany już wcześniej
Bogusław Schaffer.
***
Obcowanie z poezją śpiewaną
może przynieść wiele korzyści, nie tyl−
ko autorom wierszy, ich wykonaw−
com, ale chyba przede wszystkim od−
biorcom. Jeśli poprzez słuchanie tra−
fią do nich wybitne dzieła klasyki
polskiej, zagranicznej czy też utwory
poetów współczesnych, jeśli wywołają
zadumę, wprawią w zastanowienie
czy chociażby tylko przypomną, że
istnieje coś takiego jak poezja, to
będzie to niewątpliwy sukces. Może
trzeba więc korzystać z dobro−
dziejstw poezji śpiewanej nie tylko na
koncertach czy w domowym zaciszu,
ale także na lekcjach języka polskie−
go w szkole?
Skoro wiele osób uważa, że to po−
łączenie słowa i muzyki łatwiej zapa−
da w pamięć niż tylko „suche” od−
czytanie wiersza, powinniśmy chyba
spróbować i my, poloniści, spożytko−
wać doświadczenia innych. Wykorzy−
stanie poezji śpiewanej nie tylko uroz−
maici lekcje, ale być może stanie się
początkiem nowej pasji naszych
uczniów. I nie mówię tu wyłącznie o
sięganiu po lirykę, by czytać, ale tak−
że o próby jej zaśpiewania czy nawet

samodzielnego komponowania do
niej muzyki.
Na koniec warto jeszcze raz wspo−
mnieć o fenomenie Czesława Nieme−
na, który w roku 1970 zajął się polską
poezją i zaczął śpiewać utwory m. in.
Iwaszkiewicza, Leśmiana, Pawlikow−
skiej – Jasnorzewskiej. Na jego płycie
Niemen Enigmatic znalazły się wtedy
takie songi, jak: Jednego serca Adama
Asnyka, Mów do mnie jeszcze Kazimie−
rza Przerwy – Tetmajera czy Bema pa−
mięci żałobny rapsod i „odtąd zaczął
Niemen gorszyć polonistów i krytykę
literacką, zarazem zdobywając serca
dziatwy szkolnej; oto zniechęcona
przez pedagogów do „nauki wierszy”,
młodzież sama z siebie zaczęła intere−
sować się polską poezją!”17 . Czy nie
jest to właśnie wskazówka dla nas?

AGNIESZKA WÓJCIK

Przypisy:
1. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Sem−
czuk, A. Sobolewska, E. Szary – Maty−
wiecka, Słownik literatury polskiej XX wie−
ku, Wrocław 1993, s. 549
2. B. Schaffer, Muzyka i poezja, Po−
ezja 1966, nr 6, s. 76 – 82
3. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Sem−
czuk, A. Sobolewska, E. Szary – Maty−
wiecka, op. cit., s. 549
4. Tamże, s. 788
5. Wszystkie cytowane fragmenty wy−
powiedzi J. Kondraka pochodzą z roz−
mowy przeprowadzonej przez autorkę
artykułu, która miała miejsce w lubel−
skiej Chatce Żaka w listopadzie 2004 r.
Zaznaczane będą: wyp. J.Kondrak
6. Wyp. J.Kondrak
7. „Dziennik Polski” nr 87 / 1995 –
źródło: www.stary−teatr.krakow.pl
8. Pisze o tym w swojej książce M.
Przychodzińska – Kaciczak, Zrozumieć
muzykę, Warszawa 1984, s. 48
9. wyp. J.Kondrak
10. jak wyżej
11. fragment rozmowy o poezji śpie−
wanej przeprowadzonej z Bartłomie−
jem Abramowiczem w listopadzie 2004
roku
12. wyp. J.Kondrak
13. tenże
14. wyp. B. Abramowicz
15. wyp. J. Kondrak
16. Schaffer B., Muzyka i poezja, Po−
ezja 1966, nr 6, s. 76−82
17. Michalski D, Komu piosenkę?, War−
szawa 1990, s. 227.
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nasze lektury

OSIECKA RAZ JESZCZE
Tadeusz Skoczek

S

ensacją rynku księgarskiego ostat−
nich miesięcy jest książka Agnieszki
Osieckiej zatytułowana przewrotnie
„Galeria potworów”. Jest to edycja tek−
stów (felietonów, opowieści, wspo−
mnień, miniatur literackich) jakie pier−
wotnie przeczytać mogliśmy w tygodni−
ku „Polityka” w latach 1988−1992. Każ−
dy mól tygodnikowy (do tego wymie−
rającego gatunku niepoprawnych hu−
manistów należy niżej podpisany) nie−
potrzebnie skrzętnie gromadził wycinki
prasowe. Obecny efekt pracy Funda−
cji „Okularnicy” jest bardziej efektow−
ny niż zakurzone strzępy przechowy−
wanych w nieładzie wycinkowypisów.
Obok tekstów nieżyjącej już niestety
artystki zamieszczono wiele ciekawych
fotografii, niekiedy barwnych. Wzbo−
gacono też tekst przypisami Daniela
Passenta, w pewnym etapie życia bar−
dzo blisko związanego z autorką, za−
mieszczanymi na marginesach główne−
go tekstu.
Książkę można czytać w różnoraki
sposób. Tradycyjnie, przewracając
stronę za stroną, rozpoczynając od
tytułów rozdziałów („Magister Chału−
piec”; o Poli Negri na marginesie prze−
różnych wspomnień, refleksji, ironii i
autoironii; „Gdzie są dziwacy”− o Mar−
ku Hłasce i jego snach, Jeremim Przy−
borze, przedwojennej „Ziemiańskiej”,
paryskiej „Kulturze” itp., „Dziennikar−

stwo w rękach kobiet”, pseudowywiad,
literacka licencja poetica, w stylu peere−
lowskiej nowomowy; ”Śmiech pusty”,
o stereotypach w widzeniu polskiego
charakteru i i definiowaniu angielskie−
go humoru (a może to tylko esej o
starości i przemijaniu); „Zdjęcia czar−
no−białe”, o pasji fotografowania, ale
też dokumentowania wspomnień, po−
mysłów, dokonań artystycznych, myśli,
sentencji... Wystarczy...
Trudno jednak na dłużej zachować
skupienie na tekście Agnieszki Osiec−
kiej. Wzrok zatrzymują fotografie.
Uwagę od tekstu podstawowego prze−
nosimy też, niejako mechanicznie, do
przypisów. Złożone są one mniejszą
czcionką, co zmusza nas do większego
wysiłku w ich odczytaniu. Często są iry−
tująco niepełne i niekonsekwentne w
stylistyce... Przyciągają jednak wzrok,
odciągają od tekstu głównego. I chwa−
ła Danielowi Passentowi właśnie za to.
Zresztą można „Galerię potworów”
czytać inaczej, od lektury indeksu,
gdzie znajdziemy nazwisko tytułowych
postaci tak pejoratywnie nazwanych.
Indeks odsyła i do tekstu i do przypi−
sów. W indeksie znajdujemy na przy−
kład nazwisko Zofii Solarzowej. Oto
fragment tekstu Osieckiej:
„Obawiam się (a może jestem rada),
że w „Galerii potworów” ważniejsi
będą ludzie niż zjawiska (...) Zaznacza

się też w niej wyraźna sympatia, chyba
nawet uwielbienie, dla długowiecz−
nych. Kto wie, może dość już mam tych
dziewczyn, które tańczą jedno lato, i
tych chłopców politykujących jeden
sezon. Marzę o twórczych dziadach,
którzy walą się w piach i znowu po−
wstają, popełniają błędy i byki, i znów
zdobywają nowe morze, umierają i
zmartwychwstają, a gdy ich wreszcie
ktoś pogrzebie, to jeszcze gardłują
spod ziemi, jeszcze domagają się wina,
jeszcze słychać śpiew albo odgłosy tań−
ców−łamańców. W najgorszym wypad−
ku straszą nas po nocach, ci szaleńcy i
dobroczyńcy, robotnicy i adwokaci,
ludzie o podwyższonej temperaturze,
ci wszyscy, co czas wyzwali na pojedy−
nek. Zofia Solarzowa, co swoje dłu−
gie życie przeżyła w wiecznej niezgo−
dzie na zło, nawet na brzydką pogo−
dę, Jerzy Giedroyć, który postanowił
nie umrzeć nigdy, Jeremi Przybora,
wdzięczny choćby kwiatom, grzy−
bom, porostom... za to, że są. I jesz−
cze wielu, wielu innych: Jacek, który
urwał się z szubienicy, i ten Bezimien−
ny, co uderzył w twarz kata! Z tym po−
tworem, któremu na imię czas, tak
tylko można: na chamstwo odpowia−
dać chamstwem”.
Fragment ten traktuje o nieuchron−
ności przemijania, jest smutną konsta−
tacją, że kiedyś należy ze spokojem
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przyjmować koniec, chociaż nie bez
protestów czy intelektualnego chociaż
oporu. Niezgodę w różnoraki sposób
można ukazywać: walcząc z katem lub
pracując powoli i metodycznie oraz
długofalowo i skutecznie. To dopełnie−
nie interpretacyjne wyjdzie nam dopie−
ro z lektury przypisu. Daniel Passent
podając na swój autorski sposób skró−
cone biografie opisywanych postaci
ukazuje całą interpretacyjną głębię tek−
stu swojej niegdysiejszej żony. Przeczy−
ta więc czytelnik, że Zofia Solarzowa
żyła w latach 1902−1988, dowie się, że
była zasłużoną działaczką ruchu ludo−
wego i „wiciowego”, współtwórczynią
Uniwersytetu Ludowego im. Władysła−
wa Orkana w podkrakowskich Szycach
i Wiejskiego Uniwersytetu Orkanowe−
go w Gaci Przeworskiej, a po III wojnie
światowej – Ludowego Uniwersytetu
Teatralnego w Brusie koło Łodzi.
„Żona i współpracowniczka Ignace−
go Solarza – myśliciela, działacza, twór−
cy polskiego typu uniwersytetu ludowe−
go. Organizatorka życia społeczno−kul−
turalnego na wsi. Stworzyła dwa zespo−
ły artystyczne: Biały Dunajec i Promni.
Autorka pieśni, np. „Błogosławionej
dobroci człowieka”, „Do boju o Polskę
Ludową” oraz książki „Mój pamiętnik”.
Matka Wojciecha Solarza, reżysera zwią−
zanego z STS. Za jego pośrednictwem
poznała ją (Solarzową) Agnieszka i inne
osoby z kręgu STS” – pisze Passent.
Podobne dopowiedzenia i szczegóły
biograficzne rozwijają naszą wiedzę o
innych postaciach.
Agnieszka Osiecka i Daniel Passent
dużo pamiętają, dużo przeżyli. Ich tek−
sty odbrązawiają okres niesłusznie zo−
hydzany nam w czasie najnowszej trans−
formacji. Pokazują, że w PRL−u nie
wszystko było złe i nieetyczne. Żyli i
tworzyli u nas wybitni artyści; mieli
okresy fascynacji nowym ustrojem, któ−
ry przyszedł do Polski po okropno−
ściach niemieckiej okupacji, ale to za−
uroczenie odpokutowali. Tylko mało
aktywni nie błądzili. Takiej konstatacji
nie znajdziemy explicite w tekście książ−
ki. Takie przesłanie czuć jednak pod−
czas lektury całości, choć często na−
potykamy ostrą satyrę piętnującą głu−
potę minionego czasu.. W rozdziale
„Architektura mgły” we fragmencie

poświęconym dzielnicy w której miesz−
kała w ostatnich latach życia Agniesz−
ka Osiecka przeczytać zaś możemy taki
fragment: „Saskiej Kępie z lat hossy
pierwsze ciosy zadała wojna. Ziemia−
nie uciekli, oficerowie zginęli, podlot−
ki odfrunęły do ciepłych krajów. Wciąż
jednak zostało jeszcze to coś, co włó−
czy się do dziś po starych ogródkach:
odrobina dekadenckiego wdzięku,
zapach mocnej kawy i pozbawiona
ostentacji sympatia dla starych zasad.
Te stare zasady były solą w oku stali−
nowców i przyczyną ustawicznych plo−
tek. Po referendum 1946 roku mówio−
no na przykład, że nas wszystkich wy−
siedlą, bośmy głosowali trzy razy „nie”
(w to wierzyła moja mama), a po pięć−
dziesiątym, że dzieciom z Kępy nie bę−
dzie wolno chodzić do gimnazjum (to
mnie się bardzo podobało). Poprze−
stano w końcu na dobudowaniu na
obrzeżach kilku nowych osiedli (tak
zwane Chamowo) na co nikt nie zwró−
cił większej uwagi”
Mamy w „Galerii potworów” rów−
nież refleksje o czasach najnowszych.
„Mamy teraz takie różne kolorowe pi−
sma i te pisma zajmują się głownie go−
łymi dupami i Józefem Stalinem”.
Mamy też zachłyśnięcie wolnością,
amerykanizacją kultury i dyktaturę
badaczy opinii publicznej: „−Pani
Agnieszko, bo jest taka sprawa, że my
robimy sondę. I chodzi o to, że pan
Kisiel już się wypowiedział, pana Wal−
dorfa już mam umówionego, i teraz
żeby pani. Wypowie mi się pani?”. Po
okresie wypowiadania się na różne te−
maty: aborcja, telewizja amerykańska,
Irak („nie lubię tego, a jednak – czy to
na skutek dobrego wychowania, czy
choroby – dzień w dzień się wypowia−
dałam”) znalazła pani Agnieszka spo−
sób na dziennikarzy.
Warto zagłębić się w lekturze „Ga−
lerii potworów” aby poznać ten spo−
sób. Warto przypomnieć sobie też
„Szpetnych czterdziestoletnich”, książ−
kę wspomnieniową wydaną w 1985
roku. Te dwie pozycja stanowią geno−
n
logiczną całość.
Agnieszka Osiecka, Galeria potworów,
Wydawnictwo Prószyński i S−ka, War−
szawa 2004

Joanna Piwowar

JAK U SIEBIE
W DOMU
mam dom
mieszka we mnie
wynajmujê mu przestrzeñ
krajobrazy zamyleñ
kilka dobrych snów, powietrze
i kogo jeszcze
mam dom
na cianach rozwieszam
dobre czasy, fotografie z nieba
i wszystko co tylko potrzeba
¿eby poczu³ siê jak u siebie
mam dom
zapewniam mu
g³owê nad dachem
i ca³kiem przejrzyste widoki
na przysz³oæ
mam dom
metra¿ uzale¿niam
od wahañ
pogody i nastroju
mam dom
chroni siê u mnie
po zmroku
ucieka przed deszczem
i kim jeszcze
i chocia¿ adres mam zastrze¿ony
na pewno trafisz w te strony
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UROCZY MĘŻCZYZNA
Bogusław Sobczuk

A

ndrzej był uroczy. Jeśli mam o nim
napisać coś prawdziwego – to to skoja−
rzenie jest pierwsze. Perspektywa każ−
dego spotkania z nim, nieoczekiwane z
nim zetknięcie, przynosiły w skutku te
same emocje: uczucie przyjemności pły−
nącej z samego kontaktu.
Byliśmy ludźmi z różnych światów.
On – jak sam o sobie mawiał (aż któryś
z autorów utrwalił to w tekście piosen−
ki) – „facet, co w saksofon dmie”. Ja –
po równi snobujący i pasjonujący się
wszystkim, co kulturalne w Krakowie,
czyli po prostu wszystkim, wychowa−
nek ujotowskiej polonistyki. On – by−
walec zadymionych „Jaszczurów” i
„Nowego Żaczka”, jak – teatrów i klu−
bu dziennikarzy. To on imponował
mnie, a nie ja jemu. Osobiście nie zna−
liśmy się jeszcze, ale tę „nieznajomość”
odczuwałem w szczególny sposób: to
on mnie nie znał. Ale ja jego w jakimś
sensie – tak. Oklaskiwałem przecież
artystę świetnie śpiewającego w kra−
kowskich klubach piosenki, inne od
uznawanego wtedy kanonu repertu−
arowego, wyznaczanego przez twór−
czość Osieckiej, Młynarskiego, Mo−
czulskiego, Zielińskich, Pawluśkiewicza
i Grechuty. I śpiewał jakoś inaczej.
Wszystkim, którzy nie byli w owym cza−
sie Romkiem Kowalem czy Jankiem
Poprawą – trudno było wyraźnie na−
zwać i określić różnice odróżniające

Zauchowe śpiewanie od innych przy−
padków estradowej wokalistyki.
Andrzej był muzykalny w naturalny,
biologiczny sposób. Grał na saksofo−
nie, zasiadał za perkusją. Tę muzykal−
ność wywiódł z rodziny. Wspominał
ojca i jego zamiłowanie do gry na akor−
deonie. Opowiadał o swym strachu
przed grożącym mu, jak się obawiał,
ojcowskim poleceniem nauki na tym
instrumencie, w świecie chłopackich
notowań nad wyraz „obciachowym”
(to dzięki Andrzejowi poznałem pasjo−
nującą mnie jako filologa, wcale nie−
krótką listę synonimowych nazwań
akordeonu, np. „kaloryfer” i „ciąża”,
wśród których na pierwszych miej−
scach były właśnie „wstyd” i „hańba”).
Najważniejszym instrumentem mu−
zycznym Andrzeja Zauchy był jego głos.
Wiele razy słuchając jego śpiewu uświa−
damiałem sobie, że nie zalety kompozy−
cji czy doniosłość tekstów były najistot−
niejszymi walorami tych występów, a wła−
śnie głos…Próbuję sobie wyobrazić, jak
ten baryton, głęboki i − jak mi się wyda−
wało − zawsze liryczny, musiał działać na
kobiety. Ale wiem jak na kobiety (na
wszystkich zresztą) działał wdzięk Zauchy.
Dostrzegłem ten jego estradowy (i nie
tylko estradowy przecież) walor, gdy już
dobrze się poznaliśmy. Poznanie nastą−
piło na którymś z festiwali piosenki, chy−
ba opolskim. On był gwiazdą festiwalu,

ja zapowiadałem jakiś finałowy (w więc
„gwiazdorski”) koncert. Andrzej był wte−
dy gwiazdą prawdziwą, a nie „tak zwaną”.
Występował na antenie, na ekranie i na
estradzie. Cenili go organizatorzy, pu−
bliczność uwielbiała. Widzowie jego
koncertów doceniali niepowtarzalny
talent, ponadto instynktownie wyczuwa−
li, że ze strony tego artysty mogą ich spo−
tkać jedynie dobre rzeczy. Że nie zagro−
zi im najmniejszy objaw estradowej py−
chy, lekceważenia, widocznego gołym
okiem (a tak krępującego publiczność)
zakochania się wykonawcy w sobie. Nie
groziło wymuszanie, lub ponad dobry
takt przedłużanie bisów, czy demonstra−
cja rażąco złego gustu.
Spis – daleko niepełny – tych zawo−
dowych grzechów środowiska estrado−
wego, zamieszczony przy wspomnieniu
jakiegoś „koncertu gwiazd” nie jest
pomyłką czy nietaktownym nieporo−
zumieniem. Skądże! Pamiętam i nie
zapomnę, jak jedynym sposobem by
skłonić pierwszoligowego festiwalowe−
go matadora do zaprzestania coraz
bardziej wymuszanych na publiczno−
ści bisów (ponad ustalone dwa) – było
podstępne uchwycenie go za nogę na
wiodących na estradę schodach. Re−
żyser koncertu Antoni Kopf (wraz z
dwoma inspicjentami) trzymał tę nogę
tak długo, aż zapowiedziany przeze
mnie kolejny wykonawca rozpoczął
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występ. Antoni Kopf do historii polskiej
muzyki rozrywkowej wszedł oczywiście
dzięki innym osiągnięciom, ale wspo−
mniane, choć o mniejszej doniosłości –
także przecież nie jest do pominięcia...
Przed podobnymi zagrożeniami chro−
niła widownię osobista kultura Zauchy.
Był taktowny i skromny, co przecież nie
przeszkadzało mu brawurowo wykony−
wać (i wielokrotnie bisować) dosyć nija−
kiego twista o Alibabie, ze słabo naów−
czas pamiętanego repertuaru Heleny
Majdaniec. Jak on to zaśpiewał! Na es−
tradzie był samą wokalności, muzyczno−
ścią, był ruchem, energią, dynamizmem,
uśmiechem, dowcipem. Aktorstwem! I
ani na jotę tandetą. A piosenka, jak mało
która kusiła przecież wykonawcę, by ze−
ślizgnąć się estradowy kicz. Bisy były na−
tychmiastowe, wynikały z absolutnego
porozumienia artysty z widownią. I tak
samo się skończyły: zdecydowanie, bez
mizdrzenia się w stylu „schodzę, ale jak
mnie poprosicie, to jeszcze (czytaj: na−
tychmiast) wrócę, a teraz słucham okla−
sków”. W tej pełnej energii kreacji pio−
senkowego Alibaby (o aktorskich pre−
dyspozycjach Zauchy pisano w poprzed−
nim numerze „Piosenki”) grał bez tary−
fy ulgowej. Jakże wzruszająca była jego
taktowna powściągliwość, gdy już pry−
watnie słuchał owacyjnych braw. Jakby
zakłopotany rozmiarami tego aplauzu.

Zawsze w takich sytuacjach przypomi−
nała mi się jego kwestia: „ ja jestem, fa−
cet, co w saksofon dmie”...
Takt, wdzięk i zwykłe ludzkie cie−
pło były parametrami występów An−
drzeja, nie tylko na festiwalowej es−
tradzie. Na najmniejszej prowincjo−
nalnej scence był taki sam. Zostałem
zaproszony przez Polskie Stowarzysze−
nie Jazzowe do poprowadzenia trasy
koncertowej nie byle pary: Krystyny
Prońko i Andrzeja Zauchy. Poszedłem
w te propozycje jak w dym: oznaczała
wspólne wędrowanie przez Polskę (co
uwielbiałem), z dwójką uroczych
osób. Nie byłem typowym konferan−
sjerem (typowych – przepraszam),
podczas koncertów wymykałem się z
kulis na widownię. I słuchałem wielu
ulubionych przeze mnie i na pamięć
znanych piosenek Krysi i Andrzeja. I słu−
chałem jak śpiewali. Widziałem jak wi−
downia tężała i wstrzymywała oddech,
gdy Prońko modliła się o „Miłość praw−
dziwą”, lub gdy krzyczała pytanie „Za
czym kolejka ta stoi?”. I jak ta sama
widownia łagodniała, gdy Zaucha cie−
płym głosem śpiewał o „Siódmym
roku”, czy nucił coś bardzo liryczne−
go z repertuaru Billy’ego Joela, po
angielsku. Prońko widownię zachwy−
cała, Zaucha widownię urzekał. Ona
– wokalnym kunsztem, on – muzykal−

nością i wdziękiem. Oboje – fanta−
stycznymi głosami.
Trasa koncertowa to występy i
życie. Artysta estradowy wnosi na scenę
swoją prywatność, nie może się schować
za tekst, kostium czy dekorację, jak jego
kolega – aktor teatralny (skromna pry−
watność Jerzego Treli jakże jest odległa
od jego wielkich kreacji w romantycznym
teatrze Konrada Swinarskiego). Andrzej
Zaucha na estradę wnosił sto procent sie−
bie samego, taktownego, lubiącego lu−
dzi i życzliwego wobec świata, pogodne−
go „faceta”. Był dla widowni kimś swoim,
bliskim – a jednocześnie kimś nieosiągal−
nie egzotycznym, poprzez swój talent i
wygląd. Tak mógł wyglądać artysta Cygan,
Włoch lub zgoła Meksykanin. A tymcza−
sem był to on, swojski chłopak z Krako−
wa. Intrygujące to było połączenie.
Taki jak artysta – był Andrzej także
jako kolega. Pogodny, wesoły, lubiący
nas i przez nas lubiany. Nigdy nie by−
łem świadkiem oznak jego zazdrości.
Przeciwnie, obdarzał innych podzi−
wem, gdy było za co. A nawet gdy nie
było. Zawsze podkreślał na przykład
moje polonistyczne wyedukowanie i
tak zwany zdrowy tryb życia, dla kon−
trastu przyznając się do jedzenia wszyst−
kiego, co zakazane. Jego zamówienie
w restauracji było standardowe: „Dla
pani Krysi mało, dla profesora zdro−
wo, dla mnie chemicznie”,,,
Określenie „facet (co w saksofon
dmie)” bardzo do niego pasowało. Był
solidny, fundamentalny w rzeczach waż−
nych. Dla etycznej wyrazistości często
upraszczał sprawy. „W porządku – albo
obsuwa”. I pomagał, tak w drobiazgach,
jak i w rzeczach serio: zamienić się miej−
scem w koncercie, pożyczyć parę zło−
tych, dać na wakacje składany leżak…
Wszystko od razu, bez problemu.
Kiedyś znad morza musiał wracać
samochodem do Krakowa, przerywa−
jąc występy. Jego nocna jazda poprzez
Polskę była okazyjną i jedyną szansą zja−
wienia się rano na zajęciach bliskiej mi
wtedy studentki szkoły teatralnej. Była
śliczna, w ogóle Andrzeja nie znała,
wsiadała do auta z obawą wobec żar−
tów „dajesz narzeczonąa na całą noc?”.
Pojechali. W drodze dostała kanap−
ki i herbatę, zawinął ją w koc, spała do
n
rana...
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muzyce i poezji Leszka Długo−
sza napisano kiedyś, że stanowi ak−
ceptację przemijania. Trudno się z
tym nie zgodzić. Uważam jednak, że
jest to droga na skróty. Zgadzam się
w pełni ze słowem akceptacja. Poeta
nie należy z pewnością do grupy bun−
towników − tak jak oni emocjonal−
ny, ale na inny, subtelny sposób. Emo−
cje są wynikiem małych−wielkich od−
kryć. Odkrycia powstają na drodze
obserwacji. Obserwacje trwają nie−
przerwanie – nachodzą poetę bez−
wiednie. Trwa zaduma i rozmowa.
Nie ma w jego muzyce miejsca na
zbytnią dramatyczność – jest nato−
miast płynność. Jego piosenki – szyb−
sze czy wolniejsze, są przede wszyst−
kim lekkie i nie uciekają się do gwał−
townych uniesień. Artysta spokojnie
zmienia tempo i spokojnie przecho−
dzi z jednej intonacji w drugą. Zga−
dza się – śpiewa o przemijaniu − spo−
kojnie, miarowo, raz wolniej, raz
szybciej – akceptując je w ten spo−
sób. Ale piosenki zawierają przecież
bogactwo słów, ich odpowiednią in−
terpretację. Śpiewa nie tylko głos, ale
i rozum.
W przypadku Leszka Długosza ro−
zum wie, co nazywa szczęściem. Nie
jest ono wielkie, patetyczne i gwał−
towne. Jest to drobne i ulotne szczę−
ście, które jednak stale się odnawia.

O tym właśnie traktuje jego muzyka.
Muzyka łatwo rozpoznawalna. Li−
ryczna, pogodna, ze stałą gamą te−
matyczną. Obliczona na wywoływa−
nie wzruszeń i pogodnego nastroju.
Leszek Długosz posiada swój od−
rębny świat. Tematy piosenek prak−
tycznie się nie zmieniają − pozostają
poza czasem. Podobnie styl śpiewa−
nia – cały czas niezmienny tembr gło−
su. Jego poetycka zaduma nad kolo−
rami pór roku czy pianinem wydaje
się więc passe. Sam przyznał w jed−
nym z wywiadów: Wewnętrznie niewie−
le się zmieniłem. Zawsze miałem pewien
dystans do zbiorowości, stałem nieco z
boku. I wciąż stoję w progu, obserwuję.
Jestem tam, i nie ma mnie. Muszę tam
być, aby zobaczyć, poczuć i opisać, ale nie
mogę się z tym utożsamić.
Można powiedzieć, że jego twór−
czość jest „pozaczasowa”. Co nato−
miast z ponadczasowością? Ponad−
czasowa jest i będzie poezja śpiewa−
na. Długosz jest jej typowym niemal−
że reprezentantem. Trochę z balla−
dy, trochę z wiersza, myśli osobiste i
tkliwe, ale nie poruszające naszego
świata u podstaw. Nie Poezja − a ot...
poezja.
Nie można jednak sformułować z
tego zarzutu. Pieśniarz nie chce
nami wstrząsnąć. Składa hołd świa−
tu, w którym można niezobowiązu−

jąco się wzruszyć. Pomyśleć ot tak.
I tylko czasem ... nagle
– taka myśl przychodzi
I tylko czasem ... myślę
– ot tak ... sobie.
(Coś mnie omija)
Zatem ot tak... myśli o typowo li−
rycznych tematach jak miłość, muzy−
ka, mijający czas, przypadłości świa−
ta. O miłości śpiewa czule, czasem
naiwnie, z ironią lub troską. Już nas
taka miłość nie obchodzi − zróbmy jej co,
kupmy jej co... Niedbale – na co komu
potrzebna miłość?
Jednak wiele jego tekstów zaczyna
się od niewinnych opisów sadów wi−
śniowych, wezbranych wód, by skoń−
czyć na tęsknocie za bliską osobą. Au−
tor nie ujawnia jednak uczucia do
konkretnej osoby, ale uczucie w ogó−
le. Fakt, że tak często używa on słowa
miłość, tęsknię, ty i ja, razem itd.
świadczy o wielkiej wrażliwości, po−
trzebie nieustannego odczuwania,
czekania, tęsknienia. Ujawnia się on
jako niepoprawny romantyk i melan−
cholik.Niepoprawny muzyk także.
Piosenki poświęcone potrzebie gra−
nia potęgują tylko sylwetkę twórcy
jako „osobliwego osobnika”, który
nie wyjdzie poza granice swojego ma−
łego świata.
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Wyrwać go stamtąd się nie da.
Może więc warto w drugą stronę –
wejść do tego świata − czyli po prostu
zaakceptować jego styl jako wartość
samą w sobie? Owe a ja sobie grywam
tryle, tryle, tryle... i przelewanie na kla−
wisze całego potoku myśli zabrzmi
dla niektórych staroświecko. Kurz po−
trafi jednak mieć swój urok. Jest to
urok poezji śpiewanej, która wymaga
specyficznego podejścia, jakby zaśpie−
wał Długosz, tego gatunku serc.
Nie trzeba zatem oczekiwać od nie−
go skończonej filozofii, zarysu histo−
rycznego naszych lat czy też ironicz−
nej krytyki społeczeństwa. Możemy za
to liczyć na ciąg spostrzeżeń i drob−
nych wniosków, które nachodzą go
bezwiednie – jak każdą osobę otwartą
na wrażenia. Świat raz niepoważny czy
też zapatrzony w sprawy minione i mi−
jające − nietrwałe jak uczucia i pory
roku, wdzięczny i tkliwy.
Idę sobie prościuteńką drogą
Po kolei – lewą prawą, nogą
Bez kolizji i bez dysharmonii.
Przepisowo mijam świata strony.
Świat mi się jawi niczym sielanka
−Tu książeczka, tu herbatki szklanka...
Roję sobie w mej osobie
Gdzie nie będę, co nie zrobię?
Aż tu nagle ... coś mnie chwyta?...
Coś mnie chwyta, coś mi zgrzyta
Coś się wali, coś mi znika?...
Metafizyczny dreszcz mnie przenika!
Lecz... to nie był żaden dreszcz
A tylko pospolity kleszcz
O rany!
Kleszczu kleszczu kleszczu
(...)
Przypadkowo gdy i ciebie
Weźmie chęć pobujać w niebie
Chcesz istnienia zmienić postać?
To leć... lecz zostań,
Zostań? ... Choćby owadem?
Ja się zaraz zmienię w kwiat
I znowu podpiszemy pakt!
O ho ho ho
−łoło łoło!
(Metafizyczny kleszcz)

Leszek Długosz

Styl tych piosenek to najczęściej pod−
śpiewywanie. Nie zamyka swych wrażeń
w sztywnym gorsecie rygorów. Daje im
swobodny oddech – powtarza się, pod−
śpiewuje, nuci, snuje. Czasem śpiew nie−
malże zamienia się w recytację, dopo−
wiadanie do melodii, delikatny Sprach−

gesang. Jest bliski westchnieniu ze wszyst−
kimi tego konsekwencjami.
Gdy śpiewa teksty innych autorów,
piosenki są bardziej rytmiczne i zwar−

F
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te. Śpiewa oczywiście to, co jest mu
bliskie: Tuwima (Berlin 1913), Lieber−
ta (Jurgowska karczma) Bursę (Ja
chciałbym być poetą, Nasze ognisko) czy
Balińskiego (Jaka szkoda). Pozwolić
sobie może jedynie na ściszenie gło−
su, potem jego podniesienie, nacisk
na konkretne słowa. Gdy opisuje
Berlin − zachowuje się cicho, w po−
śpiechu wylicza jego urokliwe miej−
sca, mija je, wspomina. Nie spotkasz
mnie – Wielki, wielki jest Berlin. Te sło−
wa śpiewa wolno, akcentując każde
z nich. Odchodzi w dal. Wyśpiewał
spacer przez Berlin. Przez wspomnie−
nia – coś minęło, pozostały tylko one.
Ale nie czuć w jego głosie żalu − Wiel−
ki, wielki jest Berlin – czyli jak dobrze,
że wspomnienia są tak pojemne.
Długosz porusza w swych tekstach
różne tematy – słoneczne i deszczo−
we dni, oczekiwanie na wiosnę, spa−
cer z bliską osobą, nadzieje i rozcza−
rowania życiem. Nawiązuje do wier−
szy poetów – do ks. Twardowskiego i
Herberta. Każda piosenka opowia−
da o czym innym i zarazem wciąż o
tym samym. Mimo że zwodzi teksta−
mi o cieniach życia:

Tak, jakby ciągle ktoś obok niego był
w świecie przedstawionym.
Ja tam biegłem.
Przy tym byłem.
(...)
Czy słyszałeś?
Jak jest pięknie wiosną
nad Popradem?...

Gdy w milczeniu – twarz przy twarzy
Trwają sobie zachwycone
A wiatr liście wierzbinowe
Jak rozgarnia, jak odwraca?
(Moja obrona)
Jest jednak tylko on. Liczy się jego
wszechogarniająca obecność. Dłu−
gosz ma swój świat pełen siebie sa−
mego.

Także i ty i tobie też
−Przekonasz się, nauczysz się,
Pogodzisz jeszcze się, to wiem
Z wszystkim co dziś, co jeszcze nie.
Także i ty i tobie też
Zrozumiesz sam, przekonasz się
Że głupstwem było tyle chcieć.
(Także i ty)
Na koniec i tak przypomni sobie o
jego blaskach. W jego głosie nie czuć
żalu, że wszystko przemija.
Pomyślisz: „Przeszło?...
Może ja zostałem?...”
(Coś mnie omija)
Długosz chce mówić o bliskich
nam sprawach nieskomplikowanie, a
przejmująco, wzruszająco – czasami
chce wręcz przerwać rytm i zacząć
mówić, rozmawiać. Wykreował sobie
swojego odbiorcę i dzieli się z nim
wrażeniami nie chodzi tyle o słucha−
cza czy obiekt jego uczuć, co o oso−
bę, która stoi/siedzi/idzie obok.

Leszek Długosz, Zbigniew Paleta, Rafał Marchewczyk
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A ja?
Mam wiele spraw, adresów wiele,
Ogólnie jest... ogólnie jest mi dobrze i...
I tramwaj wesołe dyń dyń mi dzwoni...
(Starzy)
Jest to jednak zabieg obliczony na
pozyskanie naszej obecności – nasze−
go zasłuchania. Nie stawia przed
nami poprzeczek i wymagań – muzy−
ka łatwo wpada w ucho, słowa są ko−
munikatywne, w stylu rozmowy i luź−
nych rozmyślań – taka muzyka w ko−
lorze śliwkowym (według słów pio−
senki). Kolor śliwkowy odwołuje się
do naszych najprostszych skojarzeń
z dnia codziennego, jak smak śliwki.
Wciąga nas szybko do swojego świa−
ta – opisuje go za pomocą drobnych
impresji, sensualnie, subiektywne,
odwołuje się do naszych własnych
wrażeń.
Czuję na twarzy tamten wiatr
Rzeźby obłoków, nieba błękit
Wyraźnie każdy szczegół trwa
niecierpliwość mojej ręki
(Kwiecista zwiewna twa sukienka)
Wiele naszych wspomnień opar−
tych jest przecież wyłącznie na zmy−
słach – nie pamiętamy konkretnie a
sensualnie. Pamięć przywołuje zapa−
chy, kolory, temperaturę, które zło−
żyły się na urodę chwili. Pamięć po−
budzona jest przez muzykę, która
współgra z nastrojem słów:
Po latach znów, oddajesz znów –
−Miłości dawnej żywy ślad,
−Nadbrzeżnych traw daleki szmer
I rzeki nurt i zapach ciał
−Na brzegu gdzieś
−Nad tamtą wodą
gdzieś pozostawiony świat.
(Dziękuję ci, muzyko)
Za pomocą dźwięków, rytmów to−
warzyszących potokowi słów, próbu−
je opisać swój świat. Ulotny, niekon−
kretny, zapatrzony w siebie. Ma jed−
nak do niego pełne prawo, wywal−
czone przez akceptację własnego
życia – zarówno z jego szarzyznami,
jak i kolorem śliwkowym. Znajduje
to, w czym czuje się dobrze, co spra−

wia mu radość, co daje mu przyczy−
nek do zatrzymania się i zadumy. Taki
się wydarzyłem − stwierdził. A zdarzył
się z piórem i przy fortepianie. Zda−
rzył się w Piwnicy pod Baranami. Jest z
wykształcenia polonistą, muzykiem i
aktorem, a miał być nawet reżyserem.
Została mu jednak jego muzyka i
poezja. Ot... poezja. Westchnienia,
wybuchy radości, przekomarzania
się, pochylanie się nad drobnymi zda−
rzeniami świata. Osobista. Swobod−
na. Błaha − czasami. Nie wymagająca
wnikliwych analiz i zarysowywania sy−
tuacji historycznej. Poezja, która jed−
nak się wchłania samoistnie wraz z
muzyką − jako piosenka. Lekka i po−
godna. Melancholijna. Rozmarzona.
Piosenka−impresja. Piosenka−wes−
tchnienie. Piosenka−zaduma. Jest to
rodzaj piosenek bliskich drobnym
sprawom, które pomijamy zazwyczaj
w codziennej gonitwie. Ale z czego
składa się nasza codzienność, jak nie
z błahych spraw, naiwnych czasem
wniosków, drobnych spostrzeżeń?
Tyle że w tej naszej codzienności bra−
kuje akceptacji nas samych.
Długosz czuje się dobrze w swojej
muzyce – to słychać. Dzięki temu wła−
śnie wprowadza ona w dobry nastrój.
Taka jej uroda. Taka jest specyfika
poezji śpiewanej. Taka jest też po czę−
ści i nasza uroda. Dla porównania − o
czym traktują na przykład piosenki ku−
bańskie? Również o codziennych spra−
wach − opowiadają błahe historyjki.
Małe−wielkie sprawy. Posiadają swój
urok i nie starają się być niczym po−
nadto. A przecież budzą tyle emocji,
energii i fascynacji. Wyśpiewuje się w
nich pewne podejście do życia, mija−
jącego czasu – uwarunkowane przez
taką a nie inną kulturę. Nasz klimat,
nasza kultura, mimo że nieświadomie,
podsyca w nas pewne nastroje – czy
się nam to podoba czy nie.
Muzyka Długosza jest nieustannie
nucona – nie jest to może wielka gru−
pa słuchaczy, ale jest ona stała. Zda−
nie jakże często powtarzane przy
omawianiu różnych artystów i jakże
często lekceważone. Od czasu zaist−
nienia Długosza na scenie w 1963 r.,
gdy został jednym z laureatów II Kon−
kursu Piosenki Studenckiej w Krako−

wie (obecnie Studencki Festiwal Pio−
senki), usłyszeliśmy tylu wykonawców,
tyle nowych propozycji, o których się
już w ogóle nie pamięta. Jego muzyka
jest natomiast wciąż obecna. Wciąż w
dobrym nastroju. Poeta śpiewa o
przemijaniu – zgoda. Akceptuje je –
racja. Ale ważniejsze jest to, co przy
tym zauważa. Co daje jego piosenkom
wprowadza w nastrój nam bliski, któ−
ry znamy i rozumiemy? Mamy bowiem
swoją własną nastrojowość. Ten typ
muzyki i piosenek nie powstanie ni−
gdzie indziej na świecie.
Po czerni jeżyny
Po liściu kaliny
−Jesień jesień już
Po ciszy na stawie
Po krzyku żurawi
Jesień jesień już
Po astrach po ostach
To widać to proste
(...)
Ach ten dzień w kolorze śliwkowym
Berberysu i głogu ma smak.
Stawia drzewom pieczątki
żeby było w porządku
że już pora że trzeba iść spać
A my tak po kieliszku po troszeczku
Popijamy calutki ten dzień
Próbujemy nalewki
Z dzikiej róży porzeczki
(Dzień w kolorze śliwkowym)
Nie należy dopatrywać się w wy−
branej przeze mnie piosence słów−
kluczy. Chodzi mi o jej ogólną na−
strojowość. Charakterystyczną dla
nas i częściowo dla środkowo−
wschodniej Europy. To co mnie ude−
rzało w filmach czeskich i słowackich,
a co odnajdywałam w polskiej pio−
sence, poezji śpiewanej. Prosta filo−
zofia. Uroda chwili, ale rozumianej
nie w stylu carpe diem, lecz spokojnie
spoczywającej na kuchennym stole,
wśród codzienności, zdarzającej się
ot tak. Bez wyczekiwania i aranżacji.
Istnienie po prostu. Ot... istnienie.

MARTA MARCZUK
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KIEDYŚ TO JEST DZIŚ
ISTNIEJĄCE INACZEJ
Magdalena Doksa

T

o taka moja ścieżka obok, którą wędru−
ję. Tak wybrałem. Taki jestem. Źle się czuję
w tłumie, w rozgardiaszu. Intuicyjnie, za−
wsze chcę trwać przy SWOIM. Jestem nie tyle
samotnikiem, ile kimś „obciążonym” dystan−
sem. Krążę po własnych szlakach. Chodzę po
swoich światach. W swoich butach.1
Leszek Długosz jest typem osobowo−
ści iście renesansowej. Poeta, kompo−
zytor, pieśniarz, czarodziej – jak powie
o nim Nina Repetowska, publicystka, a
nawet wykładowca. Nie sposób chyba
wszystkich Jego ról wymienić, zresztą
nawet On sam boryka się z dylematem,
jak swój zawód określić: Moim zawodem
jestem ja sam – przyznaje się publicznie
– wszak mam przygotowanie muzyczne i li−
terackie, a nawet aktorskie.2
Poszukując miejsca, w którym mógł−
by się spełnić, nie znalazł niczego in−
nego (bardziej odpowiedniego),
oprócz pisania i muzyki.
Kłaniam się moim wielkim cieniem piw−
nicznym 3
Prawdą jest, że jakby nie spojrzeć na
Leszka Długosza, na jego dotychcza−
sową i teraźniejszą działalność twórczą,
trudno uniknąć skojarzenia z jednooso−
bową firmą artystyczną – sam, na własną
rękę. Pozostał człowiekiem wolnym, bez
etatu. Nigdy nie związał się z żadną or−
ganizacją, nie należał do żadnego związ−
ku. Jedyne, do czego przywiązany był
przez długi dosyć okres czasu to piw−

niczne spotkania na Rynku w Krako−
wie, u Piotra Skrzyneckiego, których
echo po dzień dzisiejszy pobrzmiewa
w Jego twórczości poetyckiej:
Bogu dziękujmy i Wszystkim jego
Dobrym Wysłannikom
że tak i tyle do nas tu adresowano
Niech będą dzięki
Za zaistnienie ocalenie i urządzenie nam
Wszystkich Pokoi tego świata
I tej jedynej w całym świecie Piwnicy
Gdzie młodość „ta nasza młodość”
Przetoczyła się rozprysła i przeszumiała
Tak szumnie4
To właśnie w „Piwnicy Pod Barana−
mi” należy szukać genezy „piosenki po−
etyckiej” (łączenie wierszy z muzyką
to pomysł autorski samego Zygmunta
Koniecznego), a Leszek Długosz, jako
jeden z pierwszych zaczął ten gatunek
„uprawiać”. Zyskał dzięki temu nowy
klimat i nową jakość twórczości.
NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO
Długosz, od samego początku ota−
czał się ludźmi (można rzec potocz−
nie: miał szczęście do ludzi), którym
zależało na słowie, którzy kochali sztu−
kę i zjednywali sobie publiczność te−
matem. Będąc jeszcze studentem po−
lonistyki UJ, razem z kolegami wystę−
pował w Teatrzyku Piosenki UJ „He−
fajstos”. Publicznie ujawnił się z wła−
snymi piosenkami w roku 1963, kiedy

to na II Konkursie Piosenki Studenc−
kiej w Krakowie (jedyny, w jakim wziął
udział), wykonał piosenkę „Przecież
niedziela”. Utwór ten – jak sam się przy−
znaje przyniósł mu pewną renomę inte−
resującego człowieka w tzw. środowisku stu−
denckim5 . Potrzebował Długosz jeszcze
dwóch lat spędzonych w Szkole Te−
atralnej w Krakowie, by uświadomić
sobie, że drzemie w nim nieodparta
chęć wyrażania się własnym tworzy−
wem (słowem, muzyką) a nie tym, co
oferuje teatr (cudzy tekst). Moje było mi
bliższe, ważniejsze dla mnie – powie z per−
spektywy lat poeta6 . Od 1965 roku roz−
poczęła się przygoda z Piwnicą Pod Ba−
ranami, która ukształtowała Długosza
artystycznie. „Piwniczaninem” (ale
tamtym, dawnym, z czasów Piotra Skrzy−
neckiego) czuje się poniekąd do dziś,
co niejednokrotnie podkreśla w roz−
mowach: Piwnica to mój estetyczny, ale i
ideologiczny adres. Miejsce, z którego sporo
wziąłem i jako artysta i jako człowiek. Myślę
jednak, że i ja też coś tam wniosłem...7 .
Jako się rzekło − to właśnie w „Piwnicy
Pod Baranami” należy szukać genezy
„piosenki poetyckiej”, a Leszek Długosz,
jako jeden z pierwszych zaczął ten gatu−
nek „uprawiać”. Zyskał dzięki temu
nowy klimat i nową jakość twórczości.
Śpiewał swoje teksty – głębokie i nastro−
jowe, nierzadko z elementami humoru
i ironii („Już nas ta nasza miłość nie ob−
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chodzi”, „Dzień w kolorze śliwkowym”).
Do swojej muzyki śpiewał również wier−
sze innych poetów, np. Juliana Tuwima,
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Bole−
sława Leśmiana, Sergiusza Jesienina. Wy−
dobył i jako pierwszy zaczął śpiewać po−
ezję Adama Bursy. Długoszowi przypisy−
wana jest zasługa przywrócenia publicz−
ności w kraju twórczości Stanisława Ba−
lińskiego („Niedziela”, „Nawoływania –
Jaka szkoda”). Wykonywana do dziś li−
ryczna poezja tego wybitnego emigra−
cyjnego poety (Balińskiego), z muzyką
walca i charakterystycznym niskim tem−
brem głosu Leszka Długosza, wprowa−
dzała i nadal wprowadza słuchacza w
niesamowity klimat, w melancholijny na−
strój przemijania.
POETA SMUTKU
Wiersze Długosza, w ogólnym odbio−
rze, spowija nuta melancholii i dekaden−
cji, promieniuje z nich tęsknota za tym
co minione, jakiś żal, nostalgia i smutek.
Jednakowoż, stanowią one akceptację
przemijania (akceptację życia), z jego
dramatami, ze starością i śmiercią, ale
również z jego blaskiem, urodą, pięk−
nem chwili. Jest to poezja dyskretna i
wyważona. Stanowi świadectwo całko−
witego zadomowienia w „Bożym świe−
cie” i, w dużej mierze – mimo wszystko –
apoteozę przyrody (że wspomnę cho−
ciażby gawędę ze ślimakiem napotka−
nym na ścieżce w Ojcowie, opis Mongo−
lii „pachnącej piołunem i cytryną”, czy
szczęśliwie wypuszczonego z klatki sza−
raka, który serdecznie się zasmucił oraz
„Przypowieść z piwoniami”)8.
Długosz pisze językiem zwyczajnym,
ale słowa dobierane są starannie. Nie
sprawiają wrażenia pospolitości, a
wręcz błyszczą. Różne płaszczyzny te−
matyczne w Jego wierszach i piosen−
kach układają się w pewną (wręcz har−
moniczną) całość: zachwyt nad urodą
świata (niekiedy życia) przeplata się z
filozoficzną refleksją nad nim, z po−
wagą, ironią, a niekiedy również dzie−
cięcą ufnością i naiwną szczerością. I
w tym właśnie tkwi (zaryzykuję stwier−
dzenie) fenomen Długosza. Cała Jego
twórczość to w zasadzie ciekawie opo−
wiedziana historia życia człowieka,
wrażliwego artysty z Krakowa. Histo−
ria przedstawiona w charakterystycz−

nym „długoszowym” klimacie, który
pozwala na identyfikację słuchacza z
odczuciami bohatera, Jego uczuciami,
Jego utęsknieniem. A przyznać należy
autorowi, że kolejne epizody tej ukła−
danki potrafi przytaczać wnikliwie, ro−
biąc to z czułością, wzruszeniem i nie
spotykaną u nikogo pogodnością. Próż−
no szukać w poezji Długosza gwałtow−
nych uczuć i emocji. Brak w niej rów−
nież wyraźnego buntu i niezgody. Do−
minuje spokój, nieco wyciszona tona−
cja, przygaszone kolory, skupienie... Jak
w wierszu „Moment poetique”:
(...) Trzeba aby świat umiał odczuć
By się nie przeliczył (...)
Trzeba aby umiał
Na swój sposób znaleźć
Jakiś swój dzisiejszy
„Moment poetique”
Inaczej?
− To będzie świat bez życia...9
„Wspominam więc tylko o tym – co
wydawało mi się godne przekazania” –
mawiał Artur Schopenhauer.
Długosz nie komentuje wydarzeń,
ale zastanawia się nad tym kim jest czło−
wiek, co go warunkuje, jakie buduje
relacje, co w nim jest stałe a co zmien−
ne. Kontempluje naturę ludzką, pod−
kreślając niejako, że najciekawszą
rzeczą na świecie jest drugi człowiek
(np. Ballada o „Kimś Drugim”). Sam
mówi o sobie: Moje tworzywo, to moje życie
osobiste, moja lektura i obserwowanie dru−
giego człowieka, spotkania z ludźmi, przy−
jaźnie, podróże, nawet moje sny. W codzien−
ności, we wszelkich okolicznościach, można
tyle zobaczyć. Poezja, muzyka, piosenka – to
wszystko służy przekazywaniu siebie, opisy−
waniu przeze mnie,a może i ocenie, rzeczy−
wistości10 . W jednej ze swoich piosenek
śpiewa: Byłem zawsze sam w sobie, taki się
udałem i taki odpłynę. Żyje ze świado−
mością jednorazowości życia, co po−
twierdzają słowa wiersza:
„Nie przyjmuję żadnego bagażu/ Na tam−
tym świecie/ Prócz tego, co dusza uniesie”11.
Zostanie cisza (lecz tylko ze mnie)/ Po−
niesie się Muzyka/ Dalej.../ Ta – którą w
sobie bez słuchania słyszę12
Leszek Długosz jest artystą rozdar−
tym pomiędzy klawiaturą maszyny do
pisania a klawiaturą fortepianu. Za−
wsze jakby niemodny, stojący z boku,
na dystans z innymi, a jednocześnie po−

między ludźmi. Jeżeli coś tworzy, robi
to z myślą o wszystkich, którzy szukają
refleksji, spotkania z poezją, może na−
wet po trosze aluzji. W każdym prze−
cież tkwi potrzeba refleksji, wzrusze−
nia, radości a nade wszystko poczucia
wspólnoty, wyborów czy przeżyć, któ−
re daje sztuka. Wartości o których śpie−
wa Długosz są autentyczne, są dla Nie−
go swoistym programem – jedynym,
jakiemu pozostał wierny. Propagowa−
ny przez niego rodzaj piękna, wrażli−
wości, idealizowania sprawdził się. Tra−
fił na odpowiedniego odbiorcę, który
wtóruje swojemu artyście, który wciąż,
niezmiennie od lat, przychodzi „na”
Długosza. A przychodzą młodzi, na−
wet bardzo młodzi, również ich rodzice
a nawet dziadkowie. Przychodzą tłum−
nie. Trudno się temu dziwić, przecież
należy On do grona osobowości, które
swoją pasją, a przede wszystkim nie−
zwykłą indywidualnością współtworzyli
codzienność Krakowa. Ludzi obdarzo−
nych ewangelicznym talentem, dla któ−
rych świat wartości stanowi wszystko, któ−
rych credo brzmi: Non habere, sed esse (Łac.
Nie mieć, ale być).
n

Przypisy:
1. L. Długosz: Wyjechałem i mnie nie ma
Zwoje 4/32, 2002
2. wypowiedź pochodzi ze spotkania z
Leszkiem Długoszem w Klubie Garnizo−
nowym w Krakowie, 25 września 2006 r.
Spotkanie odbyło się w ramach cyklu
„Ludzie Estrady – śpiewane rozmowy...”
organizowanego przez Krakowski Teatr
Faktu działający przy Śródmiejskim
Ośrodku Kultury
3. jw.
4. L. Długosz: Do Piotra Skrzyneckiego
5. rozmowa L. Długosza z A. Kobosem:
Jestem i co z tym zrobić najlepszego?; Zwoje
3/28, 2001 (www.zwoje−scrolls.com)
6. jw.
7. jw.
8 L. Długosz: Dusza na ramieniu (wier−
sze i piosenki), Wydawnictwo Literac−
kie, Kraków 2003
9. L. Długosz: Moment poetique
10. cytat z rozmowy L. Długosza z A.
Kobosem, op. cit.
11. L. Długosz: W kwestii podróży wska−
zówka praktyczna, Zwoje 2/35, 2003
12. L. Długosz: Zostanie cisza (lecz tylko
ze mnie), Zwoje 2/35, 2003
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AGNIESZKA GROCHOWICZ
muz. Ewa Kornecka

INSOMNIA

(z)BYT

(NIE OSZUKASZ
NOCY WIERSZEM)

MODLITWA LOTNA
(Panowie Ptacy)

Idê ulic¹
No

Uzale¿nieni od jesieni

O co siê modliæ w wielkim miecie

a ulica...

O wiêcej? mniej? czy tyle samo...?

Ze wzajemnoci¹ siê mn¹

Poeci wiecznie niezbawieni...

O Ciszê, Spokój, o... To¿samoæ...?

nie zachwyca

(Wzrok rozmodlony
têsknie muska puste szk³o)
Wród nocnej ciszy czterech cian
Obok swych tymczasowych... Dam
I zawsze ponad ziemskie szarobure
Pstro...

O to by noc¹ sfrun¹³... anio³...

Idê dyskretnie

I wszystko wyt³umaczy³ wreszcie...?

Rzek³by: po cichu
Za rogiem szczêcia

Lecz w naszym miecie tylko ptacy

ani widu ani s³ychu

I choæ skrzydlaci  nie prorocy...
I tylko poród cichej nocy

Mam

Gwiazdy na ciemnej nieba tacy...

 Dziury w kieszeniach
Nie oszukasz nocy wierszem

 Kilka spraw do za³atwienia

Choæ niejeden ju¿ próbowa³....

O co siê modliæ w wielkim miecie

 Kilka listów do wys³ania

W domu cisza,

Gdy wiêci wiêc¹ i n n e wiêta

(choæ nie czeka na nie nikt

w oczy k³uj¹ g³upie s³owa...

.)

Lub na gocinnych s¹ wystêpach...

 Parê kluczy do mieszkania

Nie oszukasz nocy pieni¹

Samotnoæ depcze nam po piêtach.

(których gubiæ nikt nie wzbrania)

Z klatki duszy odszed³ ptak 

Czy to siê kiedy skoñczy wreszcie...?

Oraz ¿ycie. Do wygrania.

Teraz fruwa z byle kim i byle jak...

Lub przegrania.
BYT...

O dawne sprawy graj¹ w koci

Idê ulic¹

Z czasem, co ch³odem swym

Szkoda mi ¿ycia
Na górze  Niebo

Gdzie w towarzystwie nocnych ciem

W dole... piwnica...

Rodzi siê z wolna nowy dzieñ

Idê w swej roli

Nic siê nie zmienia,

(co trochê boli)

chocia¿ nowy nieg znów spad³
Nie oszukasz nocy wierszem
Choæ niejeden ju¿ próbowa³....
W domu cisza,
w oczy k³uj¹ g³upie s³owa...
Nie oszukasz nocy pieni¹
Brzêczy stado obcych nut
Pó³ ksiê¿yca, æwiartka ¿ycia,
wilczy g³ód...
Warszawa 14-15.08.2005

Gdy w³asne myli z³ym kompanem
Kogo powitaæ ch³odnym ranem

Uzale¿nieni od przesz³oci

osnuwa kruchy wiat

Wiêc obok kogo zasn¹æ w nocy

Si³¹ przebicia albo si³¹ woli...
Mam dziury w kieszeniach
Tabletki na ból istnienia
Szanse na Zbawienie
(chyba, ¿e wciskaj¹ kit)
Parê kluczy do mieszkania,
których gubiæ nikt nie wzbrania
Oraz ¿ycie
(z)BYT...
Kraków-Warszawa 11-12.09.2006

I komu spojrzeæ prosto w oczy...?
O co siê modliæ w wielkim miecie
O wiêcej? mniej?czy tyle samo...?
O Ciszê, Spokój, o... To¿samoæ...?
O to by noc¹ sfrun¹³ anio³
I wszystko wyt³umaczy³ wreszcie...?
Panowie Ptacy, którzy z Niebem
Konszachty macie niepojête
Zabierzcie kilka naszych marzeñ
W rejony trochê bardziej wiête...
Zabierzcie kilka naszych marzeñ
Panowie Ptacy, którzy z Niebem
Konszachty macie niepojête
A my was

nakarmimy

Warszawa, 2005

chlebem...
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GRECHUT
A NIE ŻYJE
GRECHUTA
Stało się niemożliwe. Umarł Marek
Grechuta.
Wiedzieliśmy o jego długotrwałej sła−
bości. Słyszeliśmy o jego chorobie. Ale co
innego słyszeć, nawet wiedzieć, co inne−
go doświadczyć. Wiadomość o śmierci
Marka była takim właśnie doświadcze−
niem. Nawet dla najbliższych kolegów,
pozornie przygotowanych na najgorsze
– był to wstrząs. Dla piszącego te słowa –
jak pewnie dla wielu ludzi z Grechuty
pokolenia, zwłaszcza tych, którzy żyli z
nim w jednym świecie doświadczeń, gu−
stów, estetycznych wyborów i tak dalej –
śmierć ta jest z jednej strony kolejnym
powodem refleksji i zadumy nad nie−
uchronnym – jak i katalizatorem wspo−
mnień. Od tematów ostatecznych ucie−
ka się podświadomie. Zwłaszcza wtedy, gdy
w pamięci żyją chwile przeżyte radośnie.
Ta pamięć Marka Grechuty we mnie
tkwi mocniej, niż świadomość że go nie
ma. Więc nieustannie przesuwam w
miękkim dysku osobistej pamięci obraz−
ki, obrazy...
Jest miasteczko studenckie w Krakowie.
W piwnicy bloku – akademika ścisk i szum.
Piwnica nosi szumną nazwę „Bambuko”.
Czereda zebrała się, by zobaczyć nowy
kabaret. Łysiejący (a może potem przeły−
siał?) Tadzio Kalinowski udaje konferan−
sjera w „piwnicznym” stylu, gada i gada.

Muzykanci grają ładnie, żwawo: gitara,
skrzypce (skrzypek jeszcze nieznajomy, ale
niedługo). Trzej bracia Góralczykowie z
Nowego Targu ryczą pieśń ucieszną
„Trzej murzyni na pustyni”. Nazwisko trzy
razy wymienione pamięta się długo: Paw−
luśkiewicz. I śliczny, chudzieńki chłopiec,
z Zamościa i z architektury zarazem – śpie−
wa. Liryczne melodie do wierszy znanych
i nieznanych poetów, śliczne. Ale też na
chwilę czochra loki i udaje bigbitowego
wyjca: „Czemuś taka wymięta!” – ryczy, a
my pokładamy się ze śmiechu. Nie, nie z
niego, z nim. To spotkanie zapisało się w
folderze pamięci, zatytułowanym jednym
słowem: „radość”. Radość wspólnej bła−
zenady, entuzjazm inteligentnej młodo−
ści, w której cieszyć się można i z głup−
stwa, bo przecież nie wiadomo czy świat
potrwa jeszcze dwa tygodnie.
Świnoujście. Dziś kolorowy lunapark,
wtedy – smutne miasteczko, pełne czer−
wonej marynarki (wojennej), szarych
mieszkańców o wyglądzie uciekinierów
z Polski, a także rozbawionych na dan−
cingu w „Parkowej” (a może „Albatro−
sie”?) pensjonariuszy FWP. I letnie kolo−
rowe ptaki, studenci! Pierwsze „Famy”
utkwiły mi w pamięci „Tangiem Anawa”.
I przedziwnym talentem Marka do ry−
mowanej improwizacji. Gdy się to słysza−
ło – trudno było potem poważnie trakto−

wać naszych pożal się boże „raperów”...
Inny obrazek mam nie tylko w pamię−
ci, ale i na ścianie: estrada krakowskiej
Filharmonii, w pierwszym planie Wojt−
czak i Budzyński – a w tle oni. Burakow−
ska, Kierc, Wyrodek, Rodowicz i Gre−
chuta. Chudzieńki jak w „Bambuko”.
Laureat VI Ogólnopolskiego Konkur−
su Piosenkarzy Studenckich.
Obrazki migają, jeden po drugim. Ma−
rek zmienia się na nich stopniowo. Męż−
nieje. Czasem nakłada uśmiech „do foto−
grafii”, choć przecież wiem, że inaczej się
śmieje… Spotykamy się, rozmawiamy, pra−
cujemy razem. Raz jesteśmy na Dębni−
kach przy ulicy Bałuckiego. Innym razem
patrzymy z okna na Szlak. A jeszcze póź−
niej spoglądamy na górkę i las za Zaka−
myczem. Smutni czegoś, ale z nadzieją,
że ten smutek – to za przyczyną saren,
nieustannie podgryzających sadzonki i
drzewka. Tak, trzeba się ogrodzić.
Trzeba się było odgrodzić. Zamykam
folder z napisem „szczęście”.
Teraz przychodzi czas smutny, ale dla
każdego z nas, rówieśników i przyjaciół
– łatwy. Teraz wiemy, co możemy dla
Marka zrobić. Wiemy, że jego dzieło
zostało. Naszym obowiązkiem jest zająć
się nim. Sprawić, by żyło. By pączkowało
szczepami uczniów Mistrza, klonowało
się w jego następcach. Wiemy, że trzeba
skupić się na tym co ciągle jest, po to by
zostało na zawsze.
Czas zżera lub cukruje. Ileż to wiel−
kich dzieł utonęło w morzu niepamięci,
ile cudów świata rozwiał wiatr rzekomej
nowoczesności albo przysypała lawina
chwilowej mody? Piosenki Marka, jego
dzieło tak dla nas ważne – trzeba ocalić
od zapomnienia.
Przedziwne: niedługo przed śmiercią
Marka zapytał mnie jakiś dziennikarz,
która z piosenek śpiewanych przez Gre−
chutę jest mi najbliższa. Nic nie prze−
czuwając, powiedziałem od razu: „Oca−
lić od zapomnienia”. Tak.
Na dysku pamięci wpisałem to jako
zadanie.

JAN POPRAWA
Od redakcji: Na łamach „Piosenki”, przygo−
towywanej do zaprezentowania publiczności Stu−
denckiego Festiwalu Piosenki – obecności Marka
nie przewidzieliśmy. Owszem, w dalekich planach
był to „temat”. I wszystko wzięło w łeb.
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J

est jednym z najstarszych i naj−
świetniejszych polskich festiwali. Trwa
od roku 1962, promuje talenty, kreuje
gwiazdy. Jest odbiciem wrażliwości
młodej inteligencji, gdy tej chce się wy−
powiedzieć językiem piosenki. Jest
trwałym znakiem gustu wysokiej pró−
by, którego zepsuć nie potrafi ani
show−business, ani nawet polityka
(choć i ta nieraz miała nań zakusy)...
Bo Studencki Festiwal Piosenki w
Krakowie – to nie jest tylko zwykły fe−
stiwal. To opoka pewnych wartości,
dziś coraz trudniejszych do wypatrze−
nia. To reduta tych, którzy w piosence
widzą nie tylko onomatopeiczny szcze−
biot, ale i sens w poetyckiej frazie za−
mknięty. To bastion tych, którzy w
muzyce słyszą więcej od rytmu i huku,
dla których świat dźwięków subtel−
nych, melodii urzekających, współbrz−
mień wyrafinowanych – jest i piosenki
pięknem. To wreszcie forteca tych
wszystkich, którym najnowocześniej
nawet skonstruowany cyfrowy słowik
nie zastąpi kontaktu z żywym człowie−
kiem; tych, dla których „sztuka estra−
dowa” staje się w chwili spotkania ar−
tysty i jego słuchacza...
Dziś świat zwany „cywilizowanym”
stroi się w modne szatki, robi miny, gul−
gocze dźwięki. Moda nad wszystko!
Sprzedaż, poczytność, oglądalność –
to słowa które zastąpiły niegdysiejsze
miary smaku, gustu i zgoła przyzwo−
itości. To, co ze smutkiem a niekiedy
zgrozą obserwujemy w telewizorze, to
co się przelewa przez radiowy głośnik
– przekracza wszelkie granice. A ci,
którym owa „karamonizacja” (termin
ukuty ongiś na Famie, jako oznacze−
nie śpiewania całkowicie zbędnego)
nie odpowiada – traktowani są jak
mniej lub bardziej szkodliwi dziwacy.
Szkodliwi – bo stoją na przeszkodzie
zarobienia paru srebrników więcej...
Studencki Festiwal Piosenki w Kra−
kowie jest – w całej swej nowoczesno−
ści, w nieustającym przepływie nowych

STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
Tomasz Teleśnicki

twarzy i pomysłów − próbą zachowa−
nia tego, co w sztuce piosenki najistot−
niejsze. Niepowtarzalności, oryginal−
ności, inteligencji, wreszcie umiejętno−
ści. Pozorna łatwość piosenki bywa jej
pułapką. Bo oczywiście, że śpiewać
każdy może, ale tworzyć sztukę – tylko
artysta. By artystą zostać, trzeba zarów−
no mieć walory z niebios dane, jak i −
umieć. A z „umieć” problem dodatko−
wo złożony: nie wystarczy wyćwiczyć
gardło i gest, trzeba nauczyć się gustu.
Profesor Bardini mawiał studentom

PWST: „w tej szkole gustu nie naucza−
my”. Jego nauczyć się trzeba samo−
dzielnie. Uczyć się od rodziców, od
mistrzów, chłonąć przeszłość, w któ−
rej czas ucukrował drogowskazy.
„Piosenka” zajmuje się de facto tym
samym, czego od półwiecza (niemal)
broni Studencki Festiwal Piosenki. Dla−
tego wiodącym tematem drugiego jej
numeru jest właśnie krakowski festiwal.
Przeczytacie kilka wspomnień, spraw−
dzicie fakty, poczytacie teksty. A w ko−
lejnym wydaniu – porozmawiamy. n
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Ta nasza młodość
Nina Repetowska

P

isząc „młodość” – mam na myśli
oczywiście „tę pierwszą, z kości i krwi,
tę co z czasu drwi” – jak śpiewała Ha−
lina Wyrodek. Ale smakuję i tkwię jak
najmocniej się da – w tej drugiej, chy−
ba mądrzejszej. Młodość pierwsza –
to fascynacja teatrem, studiami w kra−
kowskiej PWST i pracą społeczną w
Komisji Kultury Rady Okręgowej Zrze−
szenia Studentów Polskich.
Komisji Kultury przewodził wtedy
niezwykle przystojny blondyn Karol
Drozd. A my wszystkie, tak zwane „in−
struktorki” – oczywiście kochałyśmy
się w nim. Karol razem z kolegami z
ZSP na początku „słodkich lat sześć−
dziesiątych” wymyślił coś wspaniałe−
go: konkurs piosenki studenckiej.
Pomysł był znakomity, najlepszy do−
wód że impreza przetrwała do dzi−
siaj. I mam nadzieję, że trwać będzie
dopóki istnieją studenci.
Rada Okręgowa ZSP mieściła się –
po przejściu z ulicy Floriańskiej – na
piętrze kamienicy w Rynku Głównym,
tej samej, gdzie na dole do dziś trwa
(choć w jakże zmienionym kształcie)
studencki klub „Pod Jaszczurami”.
Wtedy klub – nam, organizatorom,
służył do przesłuchań studentów,
którzy zamierzali startować w kon−
kursie piosenki. Następnie wybrani
krakowscy kandydaci stawali do kon−
kursu ogólnopolskiego.

Do konkursu zgłaszali się kandy−
daci z całej Polski – i rozpoczynali
pracę z profesorem Mieczysławem
Frognim, który był zatrudniony przez
ZSP do nauki impostacji głosu (!).
Profesor pracował także z teatrzyka−
mi studenckimi, jak choćby z Te−
atrzykiem Piosenki UJ i „Hefajsto−
sem”. Opiekę artystyczną nad mło−
dymi wykonawcami roztaczali kra−
kowscy aktorzy, jak na przykład Woj−
ciech Zientarski. Przygotowania mło−
dzieży do konkursu odbywały się w
salach RO ZSP, gdzie do dyspozycji
był fortepian, w „Jaszczurach” a tak−
że w kinie „Apollo”.
Jurorami w pierwszych konkur−
sach byli tak znakomici artyści, jak
Kazimierz Rudzki, Jerzy Abratowski.
Lucjan Kaszycki, Tadeusz Śliwiak,
Lech Terpiłowski, również profesor
Frogni. W następnych konkursach w
jury pojawili się już Agnieszka Osiec−
ka, Wojciech Młynarski i inni. Lau−
reatami pierwszego konkursu, wy−
branymi przez Jury podczas koncer−
tu w Filharmonii zostali: Marian Kaw−
ski i Edward Lubaszenko (I miejsce
ex aequo). Drugie miejsce zajęła Ewa
Demarczyk. Kawski śpiewał piosen−
kę „Pęk pawich piór”, Lubaszenko –
„Monsieur Bernard”, a Ewa „Kupcie
szczeniaka” i „Madonny”. Zjawisko
Demarczyk, to był szok dla jurorów.

Nie wiedzieli jak to zakwalifikować:
taką inność, taki głos, taką ekspre−
sję. A my, studenci, „opiekunowie”
wykonawców – byliśmy zbulwersowa−
ni, że „Nasza Ewa”, która już śpiewa−
ła w kabarecie Akademii Medycznej
„Cyrulik” i w „Piwnicy pod Barana−
mi” zajęła nie pierwsze, a drugie miej−
sce. Daliśmy upust swemu niezado−
woleniu w czasie bankietu po kon−
cercie. A bankiet był suty i odbywał
się oczywiście w klubie „Pod Jaszczu−
rami”. No cóż, po prostu lżyliśmy
Jurorów...
Po odejściu do Warszawy Karola
Drozda funkcję przewodniczącego
Komisji Kultury Radu Okręgowej ZSP
objął krakowski poeta Mieczysław
Czuma, który wprost oszalał na tle
konkursu. To była jego najukochań−
sza i największa impreza. Bo jakie
świetne dziewczyny przyjeżdżały śpie−
wać w Krakowie! Teresa Tutinas
(wielka sympatia Czumy, co pięknie
śpiewała pieśń o Edith Piaf i „Cóż ci
dam...”), Zdzisława Sośnicka, Bogda−
na Zagórska (która śpiewała mało
jeszcze wtedy znaną pieśń „Tańczą−
ce Eurydyki”, wylansowaną później
przez Annę German)...

F
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Nasz krakowski poeta śpiewający
Leszek Długosz, z którym niedawno
spotkałam się w krakowskim Klubie
Garnizonowym, gdzie realizuję swój
projekt „Ludzie estrady – śpiewane
rozmowy”, przypomniał zabawną hi−
storię. Był laureatem drugiego kon−
kursu piosenki studenckiej i oczeki−
wał za kulisami na wejście na scenę.
Nagle poszedł do niego inny nasz
znakomity poeta, Leszek Aleksander
Moczulski, który poczęstował go spe−
cjalnie przygotowanym... koglem−
moglem. Żeby mu się dobrze śpiewa−
ło. Efekt był odwrotny: Leszka „za−
tkało” niemal całkowicie. Obaj kole−
dzy byli zaprzyjaźnieni i tworzyli
wówczas Teatrzyk Piosenki UJ w „No−
wym Żaczku”, wraz innymi krakow−
skimi poetami – Wincentym Faberem
i Zbigniewem Korwin – Piotrowskim.
W owym czasie była jakaś dziwna
moda na te jajka. Ja również w Te−
atrzyku UJ występowałam. I kiedyś za−
proszono nas na występy do Gdań−
ska, do klubu „Żak”. Przed naszym
wyjazdem poeta Korwin przyszedł na
dworzec kolejowy, żeby nas poże−
gnać. I wręczył mi piękne, okrągłe,
metalowe pudełko pełne jajek, któ−
re miały mi gwarantować sukces. Nie−
stety, po nocy spędzonej w pociągu
– śpiewanie było trudne. A piosenka
nowa, to miał być debiut w Gdański.
I – po prostu zapomniałam tekstu.
Jajka najwidoczniej na pamięć też nie
działają. Faber był niepocieszony, bo
to była jego piosenka „Elektryczne
sny”...
Pamiętam atmosferę tamtych lat
studenckich. Czasu konkursów, przy−
gotowań. To było coś, co nas unosi−
ło, wiedzieliśmy, że robimy coś waż−
nego dla kultury studenckiej, i nie
tylko. Iluż piosenkarzy o wielkich
osobowościach wylansowanych zo−
stało właśnie w ruchu studenckim!
Szczepanik, Grechuta, Rodowicz,
Sipińska, Mec, Woźniak... Wszyscy
oni byli zawsze wspaniale przygoto−
wani do występu. Bo jednak mieli
wtedy opiekę pedagogiczną, która
jest konieczna. Sam talent to rzecz
najważniejsza, ale talent to nie zasłu−
ga, jego nie można się wyuczyć, trze−
ba go mieć, urodzić się z nim. A po−

tem go rozwijać. Natomiast formy
istnienia na estradzie, pewnych pod−
staw bycia przed publicznością – trze−
ba się, niestety, nauczyć. Trzeba też
wiedzieć jak oddychać na mikrofon,
jak artykułować słowa, aby się nie za−
cierały, jak trzymać dźwięk, jak się
poruszać, co zrobić z rękami, wresz−
cie – jak się ubrać.
Pamiętam laureatkę któregoś
konkursu, Ewę Pokas. Śpiewała „Pan
wie, że dzisiaj defilada”, ubrana w
kożuch do ziemi. A w kołnierz kożu−
cha wpięła ogromny czerwony kwiat.
Ale to coś znaczyło! I pamiętam stu−
denta ze Śląska, w brązowym garni−
turku w białe prążki, z wielkim zło−
tym sygnetem na palcu, który śpie−
wał włoską piosenkę „Quando” (ze
słowami własnej roboty : „kocham
pięknych dziewcząt rój / mocno
mocno bardzo mocno / a na widok
zgrabnych nóg / słabnę słabnę o jak
słabnę”), przy czym obiema dłońmi
mimowolnie „wkręcał żarówki”, jak
ten gest nazywam... Widownia „ku−
piła” to zjawisko i brawom nie było
końca. Jakież było rozczarowanie
młodzieńca, kiedy się dowiedział że
odpadł! Później, w czasie bankietu
w „Jaszczurach” (oj, były bankiety!)
– co raz ktoś go wypuszczał, by za−
śpiewał swoje „Quando”. A on,
wciąż podejrzewając pomyłkę juro−
rów – cały czas śpiewał i wkręcał,
śpiewał i wkręcał. I wkręcał. A my
po kątach (choć dyskretnie) konali−
śmy ze śmiechu...
Pamiętam uroczego Kazia Grześ−
kowiaka. Bardziej z bankietu po któ−
rymś tam konkursie, niż z estrady.
Bankiet oczywiście był w „Jaszczu−
rach”. Kazio śpiewał i wzruszał nas
do białego rana piosenką „Anioł
daltonista”, grając na gitarze i wle−
wając w nią wódkę. Bo pił właśnie
do gitary.
Oczywiście pamiętam i późniejsze
czasy. Pewnego roku koncert fina−
łowy prowadził Zbigniew Książek.
Zapowiedział: „teraz przed pań−
stwem wystąpi John Paluszkin”. A
potem, ściszając głos – rzekł: „To
jakiś dziwny gość, nie dość że John,
to jeszcze Paluszkin”. Po zapowiedzi
na scenie pojawił się bardzo maleń−

ki mężczyzna, który odśpiewał za−
bawną, surrealistyczna piosenkę. Za−
chwycił wszystkich. W nocy, w czasie
bankietu (oczywiście znów w „Jasz−
czurach”, w nich tradycja trzymała
się mocno) siedziałam wraz z przyja−
ciółką mą Barbarą Kruk przy barze,
tam gdzie dawniej była Duża Żyrafa,
gdy pojawił się ów „John Paluszkin”.
Ośmielone winem zaatakowałyśmy
go żartami w stylu, który propono−
wał na estradzie. Nie podjął tematu,
okazało się że nic nie zrozumiał. Jego
poczucie humoru kształtowało się w
okolicy zera. Cóż, już o Chaplinie
nasza Pola Negri mawiała, że „komi−
cy nie mają poczucia humoru”...
Koncerty konkursowe Studenckie−
go Festiwalu były wspaniałe, ale naj−
wspanialsze – jak pamiętam – były
właśnie „Jaszczurowe” bankiety. To
zbratanie, wspólne śpiewanie, atmos−
fera! No cóż, „byliśmy jacyś tacy
inni”, jak mawiała Mira Zimińska...
Teraz bywam prawie co roku na
koncertach finałowych, na koncer−
tach towarzyszących konkursowi. Na
nich wszystko jest śliczne, ale bardzo
komercyjne. Dziewczynka, która śpie−
wa – często bywa nazywana
„gwiazdą”, choć ma talent, ale nic
jeszcze nie umie. Studentki ubrane
są raczej jednakowo, mimo obec−
nych możliwości w dziedzinie mody.
My, w tamtych czasach – nie mieli−
śmy nic, bo w sklepach nic nie było.
Więc szyło się czasem suknię z ukra−
dzionego sztandaru (bo czerwony)
co można było ozdobić czernią, żeby
była pięknie.
Czasem przerabialiśmy ciuchy
amerykańskie, kupowane na tande−
cie. One były kolorowe. Wyróżniali−
śmy się. Nienawidziliśmy szarości i
walczyliśmy z nią. Waliliśmy oczywi−
ście głowami w mur, ale to był wyra−
zisty studencki styl. Nasz styl.
A Polsce owych lat istniał wyraźny
podział twórców na zawodowców i
amatorów. A w środku, odrębnie –
istnieli studenci. Nigdy nie uważani
w istocie za „ruch amatorski”. To byli
studenci.
Może warto się nad tym zastanowić?

NINA REPETOWSKA

25

MÓJ (TELEWIZYJNY)
FESTIWAL
Adam Urbanik

S

tudencki Festiwal Piosenki powstał
w 1962 roku, wtedy był to jeszcze Ogól−
nopolski Studencki Konkurs Piosenka−
rzy. Telewizja Kraków jest tylko o rok star−
sza od Festiwalu. Regularną emisję pro−
gramów Kraków rozpoczął 1 maja 1961
roku. Mnie szczególnie utkwił w pamięci
drugi konkurs, który odbył się w listopa−
dzie 1963 roku.
Chociaż z nazwy był to Konkurs Pio−
senkarzy − to bezapelacyjnie zwyciężyły
urocze piosenkarki. Pierwsze miejsce za−
jęła Bogdana Zagórska z Poznania, a dru−
gie i trzecie reprezentujące Kraków stu−
dentki PWST Ewa Pokas i Marta Kotow−

Natasza Czarmińska

ska. Późniejsze gwiazdy polskiej piosenki
Piotr Szczepanik i Leszek Długosz musie−
li zadowolić się dalszymi miejscami. Półfi−
nały konkursu odbyły się w sali kina Apol−
lo przy ul. Solskiego (dziś św. Tomasza).
Pamiętam, jak w czasie przerwy lotem bły−
skawicy rozeszła się wiadomość o zama−
chu na prezydenta Johna Kennedy’ego.
Finał konkursu odbył się w Sali Filhar−
monii Krakowskiej. Wprawdzie Telewizja
Kraków od 1961 roku była wyposażona
w wóz transmisyjny produkcji radzieckiej,
ale na transmisję telewizyjną finału Kon−
kurs musiał poczekać do 1967 roku (zwy−
ciężyła wtedy Maryla Rodowicz). A wte−
dy, w 1963, we wrześniu rozpoczęły się
prace przy budowie ośrodka telewizyj−
nego w Krakowie. „Ośrodek stanął na
wzgórzu Krzemionki w dzielnicy Podgó−
rze. Jest to położenie wyjątkowo piękne,
któremu nie jest w stanie dorównać
żadna z dotychczasowych lokalizacji in−
nych obiektów telewizyjnych w Polsce i
chyba w całej Europie.
Ze wzgórza na Krzemionkach widać
rozległą panoramę Krakowa od Kopca
Kościuszki przez wieże Wawelu i starego
śródmieścia po sylwety wielkich pieców
Nowej Huty. Zamyka ten obraz kopiec
Krakusa, legendarnego założyciela pod−
wawelskiego grodu. Ośrodek powstał
dzięki ogromnej inicjatywie i wysiłkowi
Społecznego Komitetu Budowy.” – tak
pięknie pisano, gdy 23 października 1968

roku dokonane zostało oficjalne otwar−
cie studyjnego ośrodka telewizyjnego w
Krakowie.
W 1968 roku Ogólnopolski Studencki
Konkurs Piosenkarzy nie odbył się. Rok
później zmienił nazwę i odtąd jest to fe−
stiwal, początkowo Ogólnopolski Festi−
wal Piosenki i Piosenkarzy Studenckich,
teraz Studencki Festiwal Piosenki. Ale
związki Festiwalu z Telewizją Polską za−
wsze były silne, różnorodne i nie sposób
je krótko opisać. W tej długiej historii przy−
najmniej dwóch moich Szanownych Ko−
legów Redaktorów Telewizji Kraków za−
pisało się szczególnie mocno. Krzysztof
Haich sam był kiedyś czynnym „kabare−
ciarzem”, a od wielu lat tworzy różno−
rodne programy telewizyjne, których bo−
haterami są Festiwal i jego uczestnicy. Sam
już niestety nie występuje.
Jan Poprawa natomiast to człowiek −
legenda. Wie wszystko o wszystkich kolej−
nych festiwalach, jest chodzącą encyklo−
pedią, posiadaczem jedynego zbioru
wspaniałych archiwaliów, od fotografii
poczynając a na programach, zaprosze−
niach czy innych drukach ulotnych koń−
cząc.Od 1973 roku bez przerwy jest człon−
kiem Jury (rekord absolutny), wiele razy
był Przewodniczącym tego gremium.
Wiem, że pracuje nad książką o Festiwa−
lu, z której zapewne o wielu związkach
Festiwalu z Telewizją Polską będzie się
można dowiedzieć.
n
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ndrzej Wasylewski jest znanym i
cenionym realizatorem filmów i pro−
gramów telewizyjnych, głównie po−
święconych muzyce. Mało kto wszak−
że pamięta, że ten wszechstronnie uta−
lentowany twórca (którego dorobek
szczególne znaczenie ma dla polskiej i
europejskiej muzyki jazzowej) – debiu−
tował w Telewizji Kraków w paździer−
niku 1962 roku. A jego pierwsza praca
telewizyjna związana była ze... Studenc−
kim Festiwalem Piosenki (wtedy oczy−
wiście pod dawną nazwą).
Oto jak wspomina pan Andrzej ów
epizod, tyleż ważny w jego twórczym
życiorysie, co istotny w historii krakow−
skiego arcyfestiwalu:
– Co robiłeś w tej telewizji, gdy jesie−
nią 1962 roku stałeś się jej oficjalnym
pracownikiem?
– Dowcip polegał na tym, że w Krako−
wie telewizji praktycznie nie było. Był jakiś
straszny wóz transmisyjny z obiektywami
wyrzucanymi na korbę. Stał on w różnych
miejscach miasta. Znajdowaliśmy jakiś
plac i stamtąd nadawaliśmy do Katowic,
i tak szło ...

– Ale przecież pracowali tam jacyś lu−
dzie!
– Ludzie w Krakowie... Nie pamiętam
czy Tadziu Metz już wtedy był... tak? Ale
na ogół byli to ludzie, hmm − „zawodowi
amatorzy” z Nowohuckiego Klubu Filmo−
wego. Między nimi Zawidowski, Kona−
rzewski, Braunstein. Oni mieli tam w Klu−
bie swoje kamery – nieme bo nieme. Nie−
mniej jednak oni, jako ta baza techniki – to
były w telewizji te najważniejsze trzy osoby.
I był jeszcze jeden realizator – to był Jurek
Kaszycki. Skądinąd kompozytor, redaktor,
ale ja go w każdym razie zastałem na etacie
realizatora. Ja jednak uważałem, że to ja
jestem pierwszym zawodowcem, który do
krakowskiej telewizji przyszedł „z papiera−
mi”. Mówię o kolegach „zawodowi amato−
rzy”, bo choć praktyki mieli może więcej ode
mnie, to ja miałem więcej wiedzy o organi−
zacji i pracy na planie filmowym. Po dużej
praktyce u Antczaka wiedziałem jak wyglą−
da plan telewizyjny. Starałem się.
Pierwszy sprawdzian moich możliwo−
ści, w warunkach o których mówię, to był
koncert telewizyjny oparty na finale Festi−
walu Piosenki Studenckiej. Był listopad
1962 rok. Oczywiście grało to z playbacku.
Kiedy i gdzie ten playback został nagrany
− to mi umknęło. W każdym razie dostałem
kompletny playback w „Jaszczurach”. Nie
miałem dekoracji, ale tam była fajna rzecz
na dole (w piwnicy) – jakaś rzeźba, jakaś
kobieta… I obraz na ścianie, namalowa−
ny przez modnego malarza rosyjskiego...
To było vis−á−vis balustradki z tą babą.

Poza tym był barek – i to już były trzy pla−
ny w których można było cos zrobić.
Była Demarczyk: ona znalazła się na
krużganku i tam zaśpiewała „Madonny”.
I była jakaś pani, co zaśpiewała „Mój in−
tymny mały świat”. Czwarty plan − to jesz−
cze było zejście schodami. I tam, pod tymi
schodami pokazany był Lubaszenko. Kaw−
ski był na tle obrazka. Te pięć, sześć piosenek
było tam dosłownie zainscenizowane. Finał
był w Hali Wisły.
– Czy potem miałeś jeszcze ze Studenc−
kim Festiwalem do czynienia?
– W telewizji już nie. Mało interesowa−
łem się piosenką.
– Ale odkryłeś przecież piosenkarza
Wodeckiego.
– To była inna sprawa, to były układy
towarzyskie. Istotnie jednak ten program to
był dla mnie chrzest. Pokazałem, że potrafię
zrobić obrazki we wnętrzu, że wiem jak to się
dzieje – jak mały teatrzyk. To był zgrabny,
dwudziestopięciominutowy programik. Ale
istotny, bo to szło na żywo. To nie było reje−
strowane.

rozmawiał: JAN POPRAWA
[fragment wspomnień Andrzeja Wa−
silewskiego spisanych na potrzeby oko−
licznościowego wydawnictwa, przygotowa−
nego z okazji jubileuszu 45.lecia Telewi−
zji Kraków, obchodzonego 29 paździer−
nika 2006 r.]
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STUDENCKI FESTIWAL
PIOSENKI
DOKUMENT
ACJA KONKURSU 1962−1981
DOKUMENTACJA
Jan Poprawa

1962
1 OGÓLNOPOLSKI
STUDENCKI KONKURS
PIOSENKARZY
23−25 listopada 1962 r.
18 uczestników konkursu
Jury:
Lech Terpiłowski (przewodniczący)
Jerzy Abratowski
Jan Biczycki
Mieczysław Frogni
Jerzy Kaszycki
Lucjan Kaszycki
Tadeusz Śliwiak
Laureaci:
I − Marian Kawski (Kraków)
Edward Lubaszenko (Wrocław)
2 − Ewa Demarczyk (Kraków)
3 − Maria Alaszewicz (Wrocław)
wyróżnienia: Maria Tomaszewska
(Łódź); Bogdana Zagórska (Poznań);
Danuta Wójtowicz (Lublin); Kazimierz
Grześkowiak (Lublin)
nagrody specjalne: Janina Boroń−
ska (Łódź); Barbara Michałowska
(Gdańsk)
Ponadto w finale wystąpili:
Maria Omielska (Kraków), Andrzej

Łypko (Kraków). Pozostali finaliści −
nieustaleni.
Przewodniczący Komitetu Organi−
zacyjnego: Karol Drozd

6 − Piotr Szczepanik (Lublin)
7 − Leszek Długosz (Kraków)
8 − Urszula Ostrowska (Opole)
9 − Danuta Wójtowicz (Lublin)
Nagrody kompozytorskie: Andrzej
Zar ycki (Kraków); Tadeusz Chyła
(Gdańsk)

1963
II OGÓLNOPOLSKI
STUDENCKI KONKURS
PIOSENKARZY
22−24 listopada 1963 r.
25 uczestników konkursu
Jury:
Jerzy Abratowski (przewodniczący)
Marta Stebnicka
Krzysztof Dzikowski
Mieczysław Frogni
Jerzy Kaszycki
Lucjan Kaszycki
Zygmunt Konieczny
Tadeusz Śliwiak
Lech Terpiłowski
Laureaci:
1 − Bogdana Zagórska (Poznań)
2 − Ewa Pokas (Kraków)
3 − Marta Kotowska (Kraków)
4 − Teresa Tutinas (Wrocław)
5 − Barbara Kotkiewicz (Kraków)

Plebiscyt publiczności na najlepszą
piosenkę: „Dniepr” (sł. Henryk Du−
dziak, muz. Andrzej Zarycki)
Pozostali wykonawcy zakwalifikowani
do krakowskiego półfinału konkursu:
Tadeusz Biedulewicz (Łódź), Leszek
Biegaj (Olsztyn), Wacław Bierkowski
(Łódź),
Mirosław
Bobrowski
(Gdańsk), Erwin Jarzębski (Poznań),
Krystyna Kotlińska (Wrocław), Barba−
ra Michałowska (Gdańsk), Jan Młynar−
ski (Warszawa), Włodzimierz Nawot−
ko (Gdańsk), Jadwiga Oleradzka (To−
ruń), Marian Papiński (Warszawa), Jan
Stanik (Wrocław), Maciej Szwed (War−
szawa), Karolina Szyman (Poznań),
Izabella Wysocka (Toruń), Zbigniew
Zaliński (Łódź), Krystyna Zawistowska
(Wrocław).
Kierownik Komitetu Organizacyj−
nego: Mieczysław Czuma
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1964
III OGÓLNOPOLSKI
STUDENCKI KONKURS
PIOSENKARZY
20−22 listopada 1964 r.
23 uczestników konkursu
Jury:
Edward Fiszer (przewodniczący)
Zygmunt Konieczny

Franciszek Delekta
Mieczysław Frogni
Lucjan Kaszycki
Tadeusz Śliwiak
Laureaci:
1 − Zdzisława Sośnicka (Poznań)
2 − Teresa Tutinas (Wrocław)
3 − Jerzy Piwowarczyk (Kraków)
4 − Piotr Szczepanik (Lublin)
5 − Stefania Pawłowska (Kraków)
6 − Urszula Ostrowska (Opole)
7 − Jan Młynarski (Warszawa)

8 − Zygfryd Klaus (Poznań)
9 − Irmina Napierała (Toruń)
10 − Krystyna Fałdyga (Kraków)
wyróżnienia: Zofia Kamińska
(Łódź), Zbigniew Zaliński (Łódź), Ry−
szard Uklański (Wrocław)
Nazwiska pozostałych finalistów nie−
ustalone.
Przewodniczący Komitetu Organi−
zacyjnego: Andrzej Kossowicz

1965
IV OGÓLNOPOLSKI
STUDENCKI KONKURS
PIOSENKARZY
26 − 28 listopada 1965 r.
21 uczestników konkursu
Jury:
Agnieszka Osiecka (przewodnicząca)
Krzysztof Dzikowski
Witold Filler
Andrzej Jaroszewski
Lucjan Kaszycki
Andrzej Korzyński
Władysław Krzemiński
Lech Terpiłowski
Stefan Wilusz
Tadeusz Wysocki
Laureaci:
1 − Danuta Jamrozy (Kraków)
2 − Mirosława Kowalak (Poznań)
3 − Urszula Sipińska (Poznań)
4 − Maciej Zembaty (Warszawa)
5 − Irmina Krauze (Toruń)

Ewa Demarczyk

Pozostali wykonawcy zakwalifikowa−
ni do półfinału konkursu:
Jacek Bętkowski (Kraków), Barba−
ra Czarnecka (Olsztyn), Halina Far−
botnik (Poznań), Halina Gąsiorowska
(Warszawa), Ewa Hetman (Opole),
Michał Hochman (Lublin), Marcin
Idziński (Kraków), Zygfryd Klaus (Po−
znań), Kazimierz Metzler (Opole), Jan
Młodawski (Kraków), Janusz Nowicki
(Kraków), Andrzej Rosiewicz (Warsza−
wa, nie wystąpił), Jadwiga Staszewska
(Katowice), Wojciech Sztokinger (Kra−
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Teresa Iwaniszewska i Brylantowe Spinki

ków), Ryszard Uklański (Wrocław),
Helena Wojtas (Wrocław).
Przewodniczący Komitetu Organi−
zacyjnego: Artur Bober

1966
V OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PIOSENKARZY
STUDENCKICH
25 − 27 listopada 1966 r.
23 uczestników konkursu
Jury:
Bogusław Klimczuk (przewodniczący)
Karol Drozd
Mieczysław Frogni
Andrzej Jaroszewski
Lucjan Kaszycki

Tadeusz Nowak
Wiesław Molik
Włodzimierz Sandecki
Mieczysław Tomaszewski
Tadeusz Wysocki
Jan Zalewski
Laureaci:
1 – Urszula Popiel (Kraków)
2 – Hanna Podkanowicz (Kraków)
3 – Marek Gołębiowski (Wrocław)
4 – Andrzej Piasecki (Kraków)
5 – Kazimierz Grześkowiak (Lublin)
6 – Janusz Wiertek (Kraków)
7 – Henryk Górski (Poznań)
8 – Jacek Bętkowski (Kraków)
9 – Andrzej Kierc (Kraków)
10 – Ryszard Uklański (Wrocław)

Tadeusz Bystram (Toruń), Elżbieta
Dobrowolska (Szczecin), Mirosława
Gulczyńska (Poznań), Ewa Hetman
(Opole), Michał Hochman (Lublin),
Stanisław Hofmański (Poznań), Irena
Jarocka (Gdańsk, nie wystąpiła), Bo−
żena Knysak (Częstochowa, nie wystą−
piła), Irmina Krauze (Toruń), Zyta
Kulczycka (Wrocław), Krystyna
Ostrowska (Opole), Ewa Pokas (War−
szawa), Andrzej Rosiewicz (Warszawa,
nie wystąpił), Grażyna Sękiewicz (Po−
znań), Krystyna Tomalik (Poznań),
Maria Wojcieszak (Poznań), Marian
Zacharewicz (Gdańsk, nie wystąpił).
Przewodniczący Komitetu Organi−
zacyjnego: Artur Bober

Najlepsze środowisko: Kraków
Pozostali piosenkarze zakwalifiko−
wani do półfinału:
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1967

24 − 26 listopada 1967 r.
23 uczestników konkursu

Mieczysław Frogni
Jerzy Kaszycki
Lucjan Kaszycki
Wojciech Młynarski
Agnieszka Osiecka
Włodzimierz Sandecki
Lech Terpiłowski
Mieczysław Tomaszewski
Tadeusz Wysocki

Jury:
Kazimierz Rudzki (przewodniczący)
Mieczysław Czuma
Karol Drozd
Witold Filler

Laureaci:
1 – Maria Rodowicz (Warszawa)
2 – Marek Grechuta (Kraków)
3 – Elżbieta Burakowska (Warszawa)
4 – Andrzej Kierc (Kraków)

VI OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PIOSENKARZY
STUDENCKICH

5 – Mariusz Lipiński (Kraków)
Wyróżnienia: Elżbieta Igras (Lu−
blin); Halina Wyrodek (Kraków)
Uczestnicy koncertu finałowego:
Grażyna Sękiewicz (Poznań); Marta
Stanek (Kraków)
Pozostali piosenkarze zakwalifiko−
wani do konkursu:
Maryla Adamska (Wrocław), To−
masz Andrzejewski (Warszawa), Bar−
bara Czarnecka (Olsztyn), Elżbieta
Jodłowska (Warszawa), Andrzej Ko−
nieczny (Wrocław), Elżbieta Lubicz
(Gdańsk), Lech Miądowicz (Wro−
cław), Jacek Popiołek (Lublin), An−
drzej Sapota (Łódź), Longin Skalec
(Poznań), Zbigniew Sokół (Poznań),
Janusz Szydłowski (Kraków),Jerzy
Tworkiewicz (Łódź), Ewa Wąsiewska
(Gdańsk).
Przewodniczący komitetu organiza−
cyjnego: Artur Bober

1969
VII OGÓLNOPOLSKI
FESTIWAL PIOSENKI
I PIOSENKARZY
STUDENCKICH
9−12 stycznia 1969 r.
40 uczestników konkursu
136 piosenek konkursowych
Jury:
Kazimierz Rudzki (przewodniczący)
Mieczysław Czuma
Karol Drozd
Bogdan Jankowski
Lucjan Kaszycki
Wojciech Młynarski
Agnieszka Osiecka
Franciszek Pukacki
Włodzimierz Sandecki
Tadeusz Wysocki

Jolanta Góralczyk

Laureaci konkursu piosenkarzy:
1 – Jolanta Marciniak (Warszawa)
2 – Bożena Gajda (Toruń)
3 – Elżbieta Igras (Lublin)
4 – Waldemar Domagała (Wrocław)
5 – Irmina Krauze (Toruń)
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6 – Elżbieta Jodłowska (Warszawa)
7 –Roman Walisiak (Warszawa)
Wyróżnienia: Eugenia Hertz (Po−
znań), Kr ystyna Konieczna (Wro−
cław), Alicja Lejcyk (Lublin), Jacek
Popiołek (Lublin), Halina Szempliń−
ska (Warszawa), Janusz Wiertek
(Kraków)
Nagroda specjalna: grupa „Para−
doks” (Warszawa)
Nagrody inne: Zofia Kania (Gliwi−
ce, nagroda dla najlepszego piosen−
karza śląskiego), „Duet egzotyczny Lon
Grono czyli Duo Tropicale”, Antoni
Mleczko, „Jazz Band Ball”
Pozostali uczestnicy konkursu pio−
senkarzy:
Jacek Andrucki (Łódź), Zbigniew
Barcik (Gdańsk), Jerzy Blumes (Wro−
cław), Barbara Cieśla (Katowice), Ta−
deusz Drozda (Wrocław), Andrzej
Drożdż (Rzeszów), Roger Gregoro−
wicz (Gdańsk), Włodzimierz Jasiński
(Kraków), Zyta Kulczycka (Wrocław),
Barbara Leszczyńska−Cyganik (Kra−
ków), Mariusz Lipiński (Kraków), Elż−
bieta Lubicz (Gdańsk), Maria Maty−
sek (Gdańsk), Małgorzata Olszewska
(Warszawa), Stanisław Olszowski (Ka−
towice), Anna Ratusińska (Poznań),
Marian Rogalski (Warszawa), Igor Sa−
win (Łódź), Anna Schmeterling (póź−
niej Jantar) (Poznań), Paweł Socha
(Kraków), Wiesław Strój (Gdańsk),
Ryszard Szymankiewicz (Zielona
Góra), Roma Warmus (Kraków),
Bożena Wrona (Wrocław), Elżbieta
Wrona (Gdańsk).
Laureaci w konkursie piosenki:
Nagrody: − Krystyna Zajączkowska
(sł.), Krzysztof Knittel (muz.) – Balla−
da o violi da gamba
– Wojciech Krukowski (sł.), Andrzej
Brzeski (muz.)– Ballada o wyspie królów
– Andrzej Kuryło (sł.), Alina Pie−
chowska (muz.) – Nie pojadę z tobą na
wieś
Wyróżnienia – Roman Walisiak (sł.,
muz.) – Etiuda V−24
– Włodzimierz Cybin (sł.), Janusz
Muraszko (sł.) – Ikony
– Kr ystyna Zajączkowska (sł.),
Krzysztof Knittel (muz.) – Panny z
drewna

Maryla Rodowicz

Nagroda specjalna − Roman Wojtył−
ło (sł.), Waldemar Domagała (muz.) –
Wrocławski czas
Nagrody inne: Andrzej Kuryło
Wyłącznie w konkursie piosenki
śpiewali:
Tadeusz Buraczyński (Katowice),
Anna Gacówna (Kraków), Jarosław
Jakubowski (Poznań), Mirosława Ko−
walak (Poznań), Bożena Kowalczyk
(Kraków), Zenon Laskowik (Poznań),
Bogumiła Lorek (Katowice), Antoni

Niżnik (Kraków), Urszula Popiel (Kra−
ków), Marta Stanek (Kraków), Hali−
na Wyrodek (Kraków);
Duet Andrzej Konieczny i Jerzy
Nowosad (Katowice), Grupa „Para−
doks” (Warszawa).
Przewodniczący Komitetu Organi−
zacyjnego: Stanisław Batruch
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1970
VIII OGÓLNOPOLSKI
FESTIWAL PIOSENKI
I PIOSENKARZY
STUDENCKICH
10−13 grudnia 1970 r.
29 uczestników konkursu piosenkarzy
41 piosenek konkursowych
Jury:
Lucjan Kaszycki (przewodniczący)
Jan Byrczek
Mieczysław Czuma
Franciszek Dąbrowski
Waldemar Dobrzeniecki
Władysław Jakubowski
Jerzy Klejny
Zygmunt Konieczny
Eugeniusz Mielcarek
Wojciech Młynarski
Leszek A. Moczulski
Jan Pieszczachowicz
Laureaci konkursu piosenkarzy:
1 – Natasza Czarmińska (Warszawa)
2 – Krystyna Tkacz (Kraków)

3 – Edward Licznerski (Gdańsk)
wyróżnienia: Wiesław Łągiewka
(Łódź), Wiesława Kubicka (Wrocław),
Anna Otuszewska (Poznań)
Laureaci konkursu piosenki:
Nagrody:
– Katarzyna Lengren (sł.), Stanisław
Syrewicz (muz.) – Była sobie raz królewna;
– Andrzej Sikorowski (sł., muz.) –
Nowy Rok
wyróżnienia:
– Marek Michalski i Jerzy Ciepie−
lewski (sł.), Stanisław Połoński (muz.)
– Bana do Bytowa;
– Anna Żebrowska (sł.), Antoni
Kopf (muz.) – To ja, wciąż ja;
– Tadeusz Drozda (sł., muz.) – Weso−
łe miasteczko
Nagrody dodatkowe:
Wojciech Trzciński (wyróżnienie
za kompozycje i akompaniament),
„Old Metropolitan Band” (wyróżnie−
nie za wkład pracy), Natasza Czar−
mińska (najlepszy piosenkarz war−
szawski), Krystyna Tkacz (najlepszy
piosenkarz krakowski), Jan Sawka
(opracowanie graficzne biuletynu
festiwalowego).

Pozostali finaliści konkursu piosenka−
rzy i wykonawcy piosenek konkursowych:
Bogdan Czajkowski (Warszawa), Ta−
deusz Drozda (Wrocław), Aleksandra
Dudzińska (Wrocław), Adam Forycki
(Poznań), Krystyna Górna (Warsza−
wa), Joanna Grochowiecka (Warsza−
wa), Janusz Hernhut (Warszawa), Nina
Hertz (Poznań), Tadeusz Karmazyn
(Gdańsk), Ludwika Kaźmierczak
(Łódź), Waldemar Kocoń (Warszawa),
Krzysztof Kolberger (Warszawa), Zyta
Kulczycka (Warszawa), Henryk Kuma
(Kraków), Katarzyna Lengren (War−
szawa), Andrzej Lipski (Kraków), Bo−
gusław Mec (Łódź), Danuta Michalik
(Katowice), Teresa Mitkiewicz (Szcze−
cin), Jacek Popiołek (Lublin), ), Ma−
rian Rogalski (Warszawa), Danuta
Rosiak (Warszawa), Danuta Rosołow−
ska (Warszawa), Jan Rubczak
(Gdańsk), Danuta Sawicka (Słupsk),
Andrzej Sikorowski (Kraków), Bogdan
Jan Springer (Zielona Góra), Krzysz−
tof Śmieszek (Kraków), Małgorzata
Trojanowska (Warszawa), Jerzy Twor−
kiewicz (Łódź), Anna Wekluk (Kra−
ków), Ewa Worytkiewicz (Kraków);
Grupa „Gremium” (Wrocław).
Kierownik Biura Organizacyjnego:
Wiesław Kudłek
Kierownik programowy: Adam Wal−
kowski

1972
IX OGÓLNOPOLSKI
FESTIWAL PIOSENKI
I PIOSENKARZY
STUDENCKICH
27 − 30 stycznia 1972 r.
25 uczestników konkursu piosenki
50 piosenek konkursowych

Jacek Kleyff

Jury:
Lucjan Kaszycki (przewodniczący)
Waldemar Dobrzeniecki
Krzysztof Jasiński
Jerzy Kleyny
Zygmunt Konieczny
Krzysztof Mroziewicz
Leszek A. Moczulski
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Zbigniew Namysłowski
Agnieszka Osiecka
Stefan Wilusz
Laureaci konkursu piosenkarzy:
1 −nie przyznano
2 − Paweł Birula (Tarnów)
− Tadeusz Karmazyn (Gdańsk)
3 − Roma Buharowska (Warszawa)
wyróżnienia: Marta Martelińska
(Warszawa), Wacław Masłyk (Kraków)
nagroda specjalna: Jacek Kleyff
(Warszawa)
Pozostali finaliści konkursu piosen−
karzy oraz wykonawcy piosenek kon−
kursowych:

Tomasz Badach (Lublin), Małgo−
rzata Bratek (Poznań), Joanna Czar−
mińska (Warszawa), Anna Grzeszczak
(Łódź), Stanisław Hertz (Poznań, nie
wystąpił), Maria Kaźmierczak (Łódź,
nie wystąpiła), Hanna Kołodziej (War−
szawa, nie wystąpiła), Urszula Kosty−
ra (Katowice), Renata Kretówna (Kra−
ków, nie wystąpiła), Krystyna Kroto−
ska (Wrocław), Wiesława Kubicka
(Wrocław), Andrzej Kudlik (Gdańsk),
Beata Lewińska (Toruń), Edward
Licznerski (Gdańsk), Marek Litewka
(Kraków), Wiesława Łubiarz (Lu−
blin), Elżbieta Mędrys (Szczecin), Ali−
cja Popiel (Katowice, nie wystąpiła),
Ewa Sarenk (Poznań), Iwona Szych

(Szczecin, nie wystąpiła), Bożena
Świca (Poznań), Michał Tarkowski
(Warszawa), Elżbieta Wieczorek (Po−
znań), Czesław Wilczyński (Poznań).
Laureaci konkursu piosenek:
1 – Marcin Wolski (sł.), Jacek Kleyff
(muz.) – Dobre wychowanie;
– Wacław Masłyk (muz. do tekstu Ta−
deusza Śliwiaka) – Chwytaj w dłonie deszcz
2 – Bogdan Offenberg (muz. do
tekstu Tadeusza Kubiaka) – Sur le pont
d’Avignon
3 – Michał Tarkowski (sł. i muz.) –
Jajco holenderskie blues
wyróżnienia: – Bogusław Klimsa
(muz. do tekstu Andrzeja Kuryły) − Pią−
ta pora roku;
– Krzysztof Nowak (sł., muz.) − Kto;
– Anna Borowa (sł. do muzyki
Krzysztofa Knittla) – Sublimacje;
– Jerzy Kociszewski, Jerzy Zawistow−
ski (sł., muz.) – Balon
Dyrektor Festiwalu: Tadeusz Pilat
Kierownik Artystyczny Festiwalu:
Krzysztof Materna

1973
X OGÓLNOPOLSKI
FESTIWAL PIOSENKI
I PIOSENKARZY
STUDENCKICH
12−15 kwietnia 1973 r.
33 uczestników konkursu piosen−
karzy
99 piosenek konkursowych
Jury:
Aleksander Bardini (przewodni−
czący)
Jan Jarczyk
Krzysztof Jasiński
Jonasz Kofta
Zygmunt Konieczny
Adam Kreczmar
Juliusz Loranc
Leszek A. Moczulski
Wojciech Bellon
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nusz Poniedziałek (Kraków), Jerzy
Rajczyk (Gdańsk), Bożena Szymańska
(Kraków), Grażyna Szymkiewicz (War−
szawa), Włodzimierz Uchwat (Kra−
ków), Czesław Wilczyński (Poznań),
Marlena Wiśniewska (Warszawa), Sta−
nisław Zygmunt (Warszawa);
Grupa „Zdrój Jana” (Kraków), Gru−
pa „BOOM” (Warszawa).
Konkurs piosenek:
1 – Janusz Lipiński (muz. do wier−
sza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego)
– Miłość
2 – Stanisław Syrewicz (muz.), Jan
Siwek i Stanisław Zygmunt (sł.) – Balla−
da rycerska
3 – Tadeusz Oliferko (muz.), Lu−
cjan Radzikowski i Stanisław Zygmunt
(sł.)– Helota
Wyróżnienia:
– Roman Manuszewski (muz.), Piotr
Nowina−Konopka (sł.) – Kto zrobi pierw−
szy krok;
Wacław Stawny (muz. do wiersza
Tadeusza Nowaka) – Psalm
Kierownik Biura Organizacyjnego:
Janusz Dańczak
Kierownik Artystyczny Festiwalu:
Jan Poprawa

1974

Elżbieta Adamiak

Jan Pietrzak
Jan Poprawa
Jan Tadeusz Stanisławski
Laureaci:
Grand Prix: − „Brylantowe Spinki”
(Wrocław)
Konkurs piosenkarzy:
Nagroda – Paweł Birula (Kraków)
Nagroda – Teresa Iwaniszewska
(Wrocław)
Nagroda – Grażyna Orszt (Toruń)
Nagroda – Renata Kretówna−Stro−
bel (Kraków)
Zaproszenie do koncertu laure−
atów: Jacek Koźbielski i Anna Koło−
dziej (Warszawa); Roman Frankl

(Kraków); Aleksandra Maurer (Kra−
ków); Jolanta Zimmerman (Gdańsk)
Pozostali uczestnicy konkursu pio−
senkarzy:
Małgorzata Bratek (Poznań), Jolan−
ta Gabryelska (Wrocław), Roger Gre−
gorowicz (Gdańsk), Kazimierz Jałow−
czyk i „Kuzyni Mikołaja Kopernika”
(Toruń), Halina Kotapska (Katowice),
Ilona Kotapska (Gliwice), Jacek Koź−
bielski (Warszawa), Włodzimierz Kusz−
pit (Wrocław), Małgorzata Lesiecka
(Gdańsk), Andrzej Lipski (Kraków),
Marta Martelińska (Warszawa), Ewa
Niestrój (Kraków), Tadeusz Oliferko
(Warszawa), Karol Olszewski (Warsza−
wa), Adam Pawłowski (Kraków), Ja−

XI FESTIWAL PIOSENKI
I PIOSENKARZY
STUDENCKICH
28−30 marca 1974 r.
54 uczestników konkursu
Jury:
Aleksander Bardini (przewodniczący)
Jan Jarczyk
Krzysztof Jasiński
Lucjan Kaszycki
Jonasz Kofta
Zygmunt Konieczny
Adam Kreczmar
Wojciech Młynarski
Leszek A. Moczulski
Jan Poprawa
Jan T. Stanisławski
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Laureaci:
Nagrody Główne:
– Kabaret „Pod Budą” (Kraków)
– Krzysztof Piasecki (Wrocław)
– Henryk Alber i Elżbieta Wojnow−
ska (Warszawa)
Nagrody specjalne:
– „Wolna Grupa Bukowina” (Kra−
ków)
– Roman Opuszyński (Kraków)
– Henryk Cyganik i Jan Hnatowicz
(Kraków)
– Elżbieta Wojnowska (Warszawa)
– Teresa Skomra (Olsztyn)
Wyróżnienia: Stefan Brzozowski (Olsz−
tyn), grupa „Flis” (Wrocław), Teresa
Gurak (Kraków), Jan Wołek (Warszawa),
Ewa Omyłka (Kraków), Andrzej Grusz−
czyk (Kraków), Maria Sajda (Kielce)
Najlepsze środowisko: Olsztyn
Pozostali uczestnicy konkursu: Boże−
na Adamek (Kraków), Czesław Bogu−
słowicz (Białystok), Lech Całus (Łódź),
Grażyna Domin (Szczecin), Ewa Gaw−
ryło (Gdańsk), Teresa Guran (Kraków),
Elżbieta Jankowska (Szczecin), Regina
Karcz (Zielona Góra), Dorota Krajka
(Toruń),Ryszard Kułakowski (Toruń),
Włodzimierz Kuszpit (Wrocław), Grze−
gorz Marchowski (Gdańsk), Anna No−
wakowska (Kraków), Bogusław Nowic−
ki (Toruń), Karol Olszewski (Warszawa),
Krystyna Pasik (Łódź), Witold Paszt (Lu−
blin), Marek Pękala (Rzeszów), Janusz
Sobolewski i grupa „Maks” (Białystok),
Andrzej Soroka (Olsztyn), Stanisław
Wenglorz (Warszawa), Elżbieta Wieczo−
rek (Poznań), Jerzy Włodarek (Warsza−
wa), Leszek Wójtowicz (Kraków), Ja−
nusz Wroczyński (Lublin), Jolanta Zim−
merman (Gdańsk);
Duet Ryszard Zakrzewski & Janusz
Sobolewski (Białystok), Duet Małgorza−
ta i Jacek Samborscy z zespołem „Flis”
(Wrocław), Duet Grażyna Szymkiewicz
i Karol Olszewski (Warszawa), Duet Ewa
Gojrzewska i Krzysztof Karwaciński (Ko−
szalin), Grupa „Q−2” (Kraków), Grupa
„Dwustan, Tristan i Izolda” (Ciecha−
nów), Grupa „BOOM” (Warszawa),
„Grupa Wokalna Beanus” (Bydgoszcz),
Grupa „Chorus” (Katowice).
Kabaret „Jelita” (Gdańsk), „Undzia,
Kizia, Mizia, Poloncia Luz Band Num−

Jan Wołek

ber Two” (Warszawa),
Zespół wokalno − instrumentalny
WSP w Opolu, Zespół muzyczny teatru
„BOOM” (Warszawa).
Kierownik Biura Organizacyjnego:
Maciej Gurgul
Zastępca ds. programowych: Bog−
dan Boroński

1975
XII OGÓLNOPOLSKI
FESTIWAL PIOSENKI
I PIOSENKARZY
STUDENCKICH
4−6 kwietnia 1975 r.

49 uczestników konkursu
Jury:
Aleksander Bardini (przewodniczący)
Krzysztof Jasiński
Jan Jarczyk
Adam Kreczmar
Jan Pieszczachowicz
Jan Poprawa
Leszek A. Moczulski
Laureaci:
Nagrody po 5000 zł:
– Bohdan Smoleń (Kraków)
– Jan Wołek (Warszawa)
– Henryk Cyganik & Jan Hnatowicz
(Kraków)

F
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Duet Maryla Stępień i Piotr Frankowicz
(Kielce), Duet Ewa Łencka i Janusz Li−
piński (Warszawa),Duet Janusz Wil−
czyński i Andrzej Starzyński (Szczecin),
Duet Ewa Korczak i Krzysztof Karwa−
ciński (Koszalin), Duet Krystyna Preis i
Marek Sell (Poznań), Grupa „Niebo”
(Olsztyn), Grupa „AST − WAT” (War−
szawa), Grupa Jerzego Włodarka (War−
szawa), „Grupa Chwilowa − Nazwać”
(Lublin), Grupa „STU−Dwa” (Kraków),
Trio BOOM (Warszawa), Kabaret „Pro−
tekst” (Kraków), Studencki Kabaret
„Same ości” (Rzeszów), „Zespół M − H
Opałko” (Kielce).
Przewodniczący Komitetu Organi−
zacyjnego: Jerzy Marczyński

1976
XIII OGÓLNOPOLSKI
FESTIWAL PIOSENKI
I PIOSENKARZY
STUDENCKICH
8−10 kwietnia 1976 r.
55 uczestników konkursu

Andrzej Sikorowski

Nagrody po 4000 zł
– Anna Treter (Kraków)
– Teresa Iwaniszewska (Wrocław)
Nagroda w wys. 3000 zł
– Wojciech Bellon (Kraków)
Nagroda w wys. 2000 zł
– Anna Nowakowska (Kraków)
Nagroda w wys. 1500zł
– Grupa „2 Maj” (Gliwice)
Nagrody po 1000 zł
– Ewa Domagała (Kraków)
– Krzysztof Wierzchoń (Kraków)
– Mirosław Hrynkiewicz (Gdańsk)
Wyróżnienia: Kabaret „Adios Mu−
chachos” (Częstochowa), Tomasz
Piss (Wrocław), Grupa „Monastyr”
(Ciechanów), Przemysław Kociszewski
(Warszawa), Elżbieta Adamiak (Łódź),
Bogusław Nowicki (Toruń)
Wyróżnienie pozaregulaminowe:
Roma Warmus (Kraków)
Nagroda dla najlepszego środowi−
ska – Kielce

Pozostali uczestnicy konkursu: Mał−
gorzata Augustyn (Poznań), Maria
Magdalena Bogusławska (Poznań),
Małgorzata Bratek (Poznań), Stefan
Brzozowski (Olsztyn), Aleksander Gro−
towski (Gdańsk), Krzysztof Grubiński
(Bydgoszcz), Danuta Hering (Toruń),
Ewa Hutnikiewicz (Kielce), Barbara
Kalinowska (Bydgoszcz), Regina Karcz
(Zielona Góra), Urszula Karcz (Zielo−
na Góra), Krzysztof Karwaciński (Ko−
szalin), Katarzyna Łabuś (Katowice),
Grzegorz Marchowski (Gdańsk), Danu−
ta Morel (Katowice), Teresa Puzynkie−
wicz (Olsztyn), Maria Sajda (Kielce),
Tadeusz Smolicki (Kraków), Jolanta
Tokarska (Katowice), Leszek Wójto−
wicz (Kraków), Janusz Wroczyński (Lu−
blin), Ryszard Zakrzewski (Białystok);
Duet Anna Musiałek i Marek Tercz
(Kielce), Duet Stanisław Wawrykiewicz
i Maria Kondratowicz (Gdańsk), Duet
Anna i Zbigniew Szukalscy (Gdańsk),

Jury:
Olga Lipińska (przewodnicząca)
Maria Czubaszek
Lucjan Kaszycki
Jan Poprawa
Krzysztof Sadowski
Marcin Wolski
Laureaci:
Nagrody Główne:
– Grupa „Baba” (Wrocław)
– Grupa „Nasza Basia Kochana”
(Gdańsk)
– Jan Wołek (Warszawa)
Nagrody:
– Elżbieta Adamiak (Łódź)
– Bronisław Opałko (Kielce)
– Grupa „Sauna Będ” (Poznań)
– Grupa „Plus” (Zielona Góra)
Wyróżnienia specjalne: Jerzy Filar
(Gdańsk), Jolanta Zakonek (Kielce),
Jacek Zwoźniak (Wrocław)
Wyróżnienia: Wojciech Dróżdż
(Kielce), Grupa „Miniatury” (Kra−
ków), Duet Małgorzata i Jacek Sam−
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borscy (Wrocław), Grupa „Ludzie z
Boomu” (Warszawa), Barbara Pysz
(Katowice), Dorota Żmijewska (Po−
znań).
Autorzy tekstów odnotowanych w
protokole: Aleksander Pyzik, Marcin
Kotowski, Jan Siwek, Lech Dymarski
Nagroda dla najlepszego środowi−
ska − Kielce
Pozostali finaliści: Grzegorz Bukała
(Gdańsk), Aleksandra Czechowska
(Lipsk), Adam Drąg (Gdańsk), Anna
Dziurkowska (Lublin), Olek Grotow−
ski (Gdańsk), Krzysztof Grubiński (Byd−
goszcz), Krzysztof Herczyński (Szcze−
cin), Urszula Józefczak (Kielce), Mał−
gorzata Kiepura (Kraków), Bożka Kle−
packa (Poznań), Teresa Krzysztofik
(Katowice), Marek Łyżwa (Warszawa),
Mirosław Nawrocki (Warszawa), Bogu−
sław Nowicki i grupa „Wespół” (Toruń),
Andrzej Pałka (Kraków), Ryszard Pia−
secki (Łódź), Julitta Sękiewicz (Łódź),
Marek Sobczak (Bydgoszcz), Wacław
Starakiewicz (Leningrad), Tomasz
Szwed (Warszawa), Elżbieta Szydłow−

Roman Kołakowski

ska (Łódź), Jolanta Tokarska (Kato−
wice), Jan Tomaszewski (Kraków),
Bolesław Wesołowski (Lublin), Woj−
ciech Wojnarowski (Kraków), Elżbie−
ta Zawadzka (Lublin);
Duet Lucyna Błesznowska & An−
drzej Namioła (Lublin), Duet Maria
Kondratowicz i Stanisław Wawrykie−
wicz (Gdańsk), Duet Duśka i Wojtek
Staroniewicz (Gdańsk), Grupa „Bo−
sonodzy” (Białystok), Grupa „Hobo”
(Kraków), Grupa „Dziura” (Olsz−
tyn), Grupa „Pod Postacią” (Kielce),
Grupa „EX” (Częstochowa), Grupa
„3xP” (Wrocław), Grupa „Niebo”
(Olsztyn), Grupa „Drugi maj” (Ka−
towice), Grupa „Chorus” (Katowi−
ce), Grupa „Ubodzy krewni” (Kra−
ków), Grupa „B−12” (Zielona Góra),
Grupa „Monastyr” (Ciechanów),
Kabaret „Twardy znak” (Warszawa),
Kabaret „Ssak” (Katowice), Kwartet
Kasi Kiestrzyń (Wrocław).
Dyrektor festiwalu: Waldemar
Janda
Kierownik programowy: Andrzej
Czapliński

1977
XIV STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
1− 3 kwietnia 1977 r.
50 uczestników konkursu
Jury:
Aleksander Bardini (przewodniczący)
Krzysztof Jasiński
Zygmunt Konieczny
Jerzy Marczyński
Wojciech Młynarski
Jan Poprawa
Jan Tadeusz Stanisławski
Stefan Wilusz
Laureaci:
Nagrody po 10 tys.zł
– Grupa „Baba” (Wrocław)
– Piotr Gierak i Jacek Kaczmarski
(Warszawa)
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– Maria Wiernikowska i Jorgos Mo−
cios (Kraków)
Nagroda w wys. 5 tys. zł
– Andrzej Poniedzielski (Kielce)
Nagroda w wys. 4 tys. zł
– Stanisław Klawe (Warszawa)
Nagroda w wys. 3 tys. zł
– Wojciech Dróżdż i Bronisław
Opałko (Kielce)
Wyróżnienia: Grupa „Bonieq”
(Olsztyn), Janusz Filiciak (Kraków),
Stanisław Zygmunt (Warszawa), Jacek
i Małgorzata Samborscy (Wrocław),
Grzegorz Bukała (Gdańsk)
Najlepsze środowisko – Olsztyn
Pozostali uczestnicy konkursu: Mał−
gorzata Biesaga (Kielce), Jan Błyszczak
(Wrocław), Ryszard Bodio (Lublin),
Krzysztof Chmielecki (Warszawa),
Anna Chojnicka (Gdańsk), Aleksandra
Czechowska (Lipsk), Bożena Dąbrow−
ska (Białystok), Przemysław Gintrow−
ski (Warszawa), Zofia Kościółek (Rze−
szów), Jadwiga Kowalik (Kraków), Be−
ata Kozidrak i grupa „Bajm” (Lublin),
Marta Krępa (Rzeszów), Teresa Krzysz−
tofik (Katowice), Grażyna Kubicka
(Wrocław), Andrzej Miechorowski
(Bydgoszcz), Aneta Misiaszek (Mińsk),
Elżbieta Okupska (Koszalin), Izabella
Olańska (Białystok), Erwin Regosz
(Bydgoszcz), Sławomir Skop (Lublin),
Aleksander Trąbczyński (Łódź), Ewa
Wasiak (Katowice);
Duet Duśka i Wojciech Staroniewi−
czowie (Gdańsk), Grupa „Plus” (Zielo−
na Góra), Grupa „Mezzo−Forte” (Ka−
towice), Grupa „EMMA” (Poznań),
Grupa „Hobo” (Kraków), Grupa „Viva
Aqua” (Bydgoszcz), Grupa „Zezowaty
piskorz” (Łódź), Grupa „Browar
Żywiec” (Kraków), Grupa „Forum”
(Kraków), Grupa „Niebo” (Olsztyn),
Grupa „Rezonans” (Łódź), Grupa
„Kosz” (Warszawa), Grupa „B−12” (Zie−
lona Góra), Grupa „Stadium” (Kato−
wice), Grupa „Trójkąt” (Poznań), Gru−
pa „Miniatury” (Kraków), Kabaret
„Ikant” (Olsztyn), „Kieleckie Studio
Piosenki” (Kielce).
Dyrektor Festiwalu: Waldemar Janda
Kierownik programowy: Andrzej
Czapliński

1978
XV STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
10−13 maja 1978 r.
46 uczestników konkursu
Jury:
Wojciech Młynarski (przewodni−
czący)
Maria Lasocka
Andrzej Jakóbiec
Zygmunt Konieczny
Jerzy Marczyński
Jan Poprawa
Andrzej Wróblewski−Ibis
Laureaci:
Nagrody Główne: – Grzegorz Bu−
kała i „Wały Jagiellońskie” (Gdańsk)
– Waldemar Chyliński (Olsztyn)
– Jacek Kaczmarski (Warszawa)
Nagrody:
– Krystyna Łysoniek (Radom)
– Andrzej Poniedzielski (Kielce)
– Barbara Wójcik (Kraków)
– Grupa „Zezowaty piskorz” (Łódź)
Wyróżnienia: Jarosław Burakowski
(Gdańsk), „Luźna grupa” (Olsztyn),
Rudolf Schuberth (Gdańsk), Tomasz
Szwed−Stępkowski (Warszawa).
Nagrody dodatkowe: Jacek Kacz−
marski, Grzegorz Bukała, Waldemar
Chyliński, Barbara Wójcik.
Najlepsze środowisko: Gdańsk
Pozostali uczestnicy konkursu: Piotr
Bakal (Warszawa), Jacek Bąk (Warsza−
wa), Jan Błyszczak (Wrocław), Zbi−
gniew Bogdański (Łódź), Aleksandra
Czechowska−Błachiewicz (Lipsk), Bo−
żena Dąbrowska (Białystok), Henryk
Grzesło (Kielce), Teresa Guran (Kra−
ków), Wojciech Kaczmarek (Warsza−
wa), Barbara Kalinowska (Bydgoszcz),
Zofia Kościołek (Rzeszów), Krystyna
Magiera (Lipsk), Aleksandra Magnu−
szewska (Katowice), Małgorzata No−
wak (Warszawa), Bogusław Nowicki
(Kielce), Tadeusz Osipowicz (Wro−
cław), Grzegorz Rudziński (Łódź),An−
drzej Skupiński (Katowice), Stanisław
Sojka (Katowice), Wacław Stawny (Po−

znań), Grzegorz Tomczak (Poznań),
Janusz Wroczyński (Lublin), Jacek
Zwoźniak (Wrocław);
Duet Piotr Gierak i Jacek Kaczmar−
ski (Warszawa), Grupa „R” (Rzeszów),
Grupa „Sklep z ptasimi piórami” (Szcze−
cin), Grupa „Odnoga” (Poznań), Gru−
pa „Kalejdoskop” (Opole), Grupa
„Sympozjum” (Wrocław), Grupa „Dia−
gram” (Katowice), Grupa „Pomian”
(Wrocław), Grupa „Viva Aqua” (Byd−
goszcz), Grupa „Gdybyle” (Warszawa),
Grupa „Druga wolta” (Kraków).
Dyrektor Festiwalu: Waldemar Janda
Zastępca dyrektora ds. programo−
wych: Andrzej Czapliński

1979
XVI STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
5−7 kwietnia 1979 r.
43 uczestników konkursu
Jury:
Wojciech Młynarski (przewodniczący)
Zygmunt Konieczny
Juliusz Loranc
Jerzy Marczyński
Korneliusz Pacuda
Jan Poprawa
Andrzej Sikorowski
Jan Tadeusz Stanisławski
Jerzy Stuhr
Laureaci:
Nagrody główne: − Grupa „B−com−
plex” (Wrocław)
– Zbigniew Książek (Kraków)
– Grzegorz Tomczak (Poznań)
Nagroda specjalna: Jacek Kaczmar−
ski (Warszawa)
Wyróżnienia: Grupa „Sklep z ptasi−
mi piórami” (Szczecin), Marek Mater−
na (Kraków), Grupa „Wędrujące ple−
caki” (Wrocław), Zbigniew Bogdański
(Łódź), Maria Krukowska (Białystok),
Jan Błyszczak (Wrocław).
Zaproszenie do koncertu laure−
atów: „Druga wolta” (Kraków), Gru−
pa „Wały Jagiellońskie” (Gdańsk),
Krystyna Łysoniek (Radom).
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Pozostali uczestnicy konkursu: Ry−
szard Borkowski (Lublin), Krzysztof
Brzeziński (Lublin), Jarosław Burakow−
ski (Gdańsk), Jerzy Filar (Warszawa),
Małgorzata Gebel (Warszawa), Henryk
Grzesło (Kielce), Danuta Herinżanka
(Toruń), Andrzej Janeczko (Olsztyn),
Wojciech Kaczmarek (Warszawa), Ma−
rek Kania (Katowice), Andrzej Koczew−
ski (Łódź), Andrzej Kulpiński (Warsza−
wa), Jacek Niemiec (Kraków), Marzena
Osiewicz (Poznań), Magda Potorska
(Gdańsk), Zbigniew Rojek (Olsztyn),
Grzegorz Rudziński (Łódź), Mieczysław
Stasiak (Cieszyn), Zdzisław Szczypka (Ka−
towice), Marek Tercz (Kielce), Ryszard
Wichrowski (Bydgoszcz); Duet Elżbieta

i Wojciech Wojnarowscy (Kraków), Duet
Teresa Sienkiewicz i Waldemar Wró−
blewski (Wrocław), Duet Marek Wąs i
Jan Barański (Częstochowa), Duet Anna
Jędryczka i Piotr Sobolewski (Wrocław),
Grupa „Babsztyl” (Gdańsk), Grupa
„Wieczór kawalerski” (Warszawa), Gru−
pa „Beanus” (Bydgoszcz), Grupa „R”
(Rzeszów), Grupa „Zegar z kukułką”
(Warszawa), Grupa „Przed sesją” (Zie−
lona Góra),
Kabaret „Chata za wsią” (Biała Pod−
laska).
Dyrektor Festiwalu: Stefan Bułka
Kierownik programowy: Andrzej
Czapliński

1980
XVII STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
16−20 kwietnia 1980 r.
51 uczestników konkursu
Jury:
Olga Lipińska (przewodnicząca)
Zygmunt Konieczny
Adam Kreczmar
Juliusz Loranc
Jerzy Marczyński
Jan Poprawa
Jan Tadeusz Stanisławski
Jan Wołek
Andrzej Wróblewski−Ibis
Laureaci:
Nagrody główne − nie przyznano
Nagrody: − Andrzej Płaczek (Ka−
towice)
− Grupa „EX” (Olsztyn)
Nagroda specjalna za muzykę: Ste−
fan Brzozowski (Olsztyn)
Wyróżnienia: Grupa „Łul”
(Gdańsk), Grupa „Bonieq” (Olsz−
tyn), Grupa „Babsztyl” (Gdańsk), Sła−
womir Wolski (Warszawa), Aida Ko−
zioł (Kraków)
Zaproszenie do koncertu laure−
atów: Ewa Rutkowska (Łódź), Mał−
gorzata Sabuda (Kraków), Tolek
Muracki (Warszawa), duet „Marek
& Janek” (Częstochowa), „AE Com−
bo” (Wrocław), „Sklep z ptasimi pió−
rami” (Szczecin), Zbigniew Rutkow−
ski (Warszawa), Marek Tercz (Kiel−
ce), Zbigniew Bogdański (Łódź),
Grzegorz Tomczak (Poznań), Kaba−
ret „Bąbel” (Warszawa), Marcin
Pyda (Łódź).
Pozostali uczestnicy konkursu: Ha−
lina Abramowicz (Wrocław), Miro−
sław Bednarek (Katowice), Ryszard
Borkowski (Lublin), Jolanta Dyluś
(Warszawa), Grażyna Ferdyn (Cie−
szyn, Beata Kolanowska (Gdańsk),
Roman Kołakowski (Wrocław), Gra−
żyna Kowalczyk (Katowice), Mariusz

Stefan Brzozowski

F
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Michalski (Gdańsk), Krzysztof Pie−
chota (Bydgoszcz), Karol Płudowski
(Warszawa), Aleksander Porzucek
(Kielce), Barbara Sitarz (Wrocław),
Aleksandra Siwołowska (Bydgoszcz),
Krystyna Wawrzynkiewicz−Kolendo
(Słupsk), Jolanta Wilk (Tarnowskie
Góry), Aleksander Zarębski (Kraków);
Grupa „Wahadło” (Łódź), Grupa
„BCF” (Łódź), Grupa „Biuro podró−
ży” (Zielona Góra), Grupa „Prysznic”
(Poznań), Grupa „Sekcja zwłok” (To−
ruń), Grupa „Delegaci” (Kraków),
Grupa „Maski” (Poznań), Grupa „Pa−
stisz” (Kraków), Kabaret „Non olet”
(Toruń).
Dyrektor Festiwalu: Stefan Bułka
Zastępca dyrektora ds. programo−
wych: Janusz Andrzejowski

1981
XVIII STUDENCKI
FESTIWAL PIOSENKI
8−12 kwietnia 1981 r.
42 uczestników konkursu
Jury:
Wojciech Młynarski (przewodniczący)
Grzegorz Bukała
Jacek Kaczmarski
Zygmunt Konieczny
Zenon Laskowik
Juliusz Loranc
Jerzy Marczyński
Jan Poprawa
Andrzej Sikorowski
Andrzej Wróblewski−Ibis

Laureaci:
Grand Prix: Andrzej Janeczko i gru−
pa „Trzeci Oddech Kaczuchy” (Olsz−
tyn)
Nagrody pierwsze: − Jolanta Góral−
czyk (Wrocław)
– Roman Kołakowski (Wrocław)
Nagrody drugie:
– Grażyna Auguścik (Słupsk)
– Bogdan Ziółkowski (Kraków)
Wyróżnienia: Jolanta Dyluś (War−
szawa), Marek Majewski (Warszawa),
Marek Tercz (Kielce), zespół „Sklep z
ptasimi piórami” (Szczecin).
Zaproszenie do koncertu laureatów:
Grupa „Nijak” (Łódź), Roman Kącki
(Wrocław), Grupa „ZA−110” (Lublin),
Aleksandra Skonieczka (Poznań), Gru−
pa „Sens” (Bydgoszcz), Grupa muzycz−
na kabaretu „Bez trzymanki” (Szczecin),
Grupa „Mały atlas ludzi” (Łódź), Grupa
„Remanent” (Kraków), Zbigniew Sekul−
ski (Łódź), Grupa „Ci inni” (Kraków).
Najlepsze środowisko: Gdańsk
Pozostali uczestnicy konkursu: Ewa
Bartnik, Jacek Bąk i Grupa „Z Julittą”
(Warszawa), Zbigniew Działa (Rze−
szów), Mirosław Kańtor (Katowice),
Grażyna Kowalczyk (Katowice),
Krzysztof Kozak (Białystok), Paweł
Orkisz (Kraków, nie wystąpił), Zbi−
gniew Rutkowski (Warszawa), Barba−
ra Sitarz (Wrocław), Mateusz Stryjec−
ki (Warszawa), Leszek Tokarski (Kato−
wice), Lucjan Wesołowski (Koszalin);
Grupa „R” (Rzeszów), Grupa An−
drzeja Kaczmarka (Kielce), Grupa
„Maski” (Poznań), Grupa „Ponad
nami” (Wrocław), Grupa „U ojca”
(Zielona Góra), Grupa „Klozetorium”
(Radom), Grupa „Wawrzynek” (Po−
znań), Grupa „Remanent” (Kraków),
Grupa „Mała sprawa” (Bydgoszcz),
Grupa „Sami 777” (Poznań), Grupa
„Kurz na obiekcie” (Białystok); Nieza−
leżny Kabaret „STU−N−KA” (Lublin).
Dyrektor Festiwalu: Janusz An−
drzejowski
Dyrektor programowy: Bożena An−
drzejowska

Zygmunt Konieczny

opracował: JAN POPRAWA
[cdn.]
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41. SFP 2005
2005::
RETROSPEKTYWA
Kilka refleksji na temat ubiegłorocznego
Studenckiego Festiwalu Piosenki
Magdalena Doksa

W

ubiegłym roku uczestniczyłam
(przyznam się po raz pierwszy) w Stu−
denckim Festiwalu Piosenki gruntownie,
tj. „od początku do końca”. Trzy dni
przesłuchań konkursowych, a przez cały
tydzień wieczorne gale, koncerty, jubi−
leusze z udziałem najwybitniejszych w tej
materii artystów. Mając po temu okazję
i pozostając jak najbardziej w tematyce
bieżącego numeru „Piosenki” – przed−
stawię kilka subiektywnych refleksji, któ−
re zrodziły się we mnie szczególnie moc−
no podczas przesłuchań konkursowych
i prowadzonych w kuluarach rozmo−
wach, zwłaszcza, że z większością uczest−
ników miałam okazję konwersować oso−
biście. Ciekawi to ludzie, z mniej lub
bardziej wyklarowanym pomysłem na
przyszłość, których łączy jedna (przynaj−
mniej i na pewno) cecha: pasja śpiewa−
nia, pasja tworzenia.
Festiwal, jak potwierdzają moi rozmów−
cy, jest dla nich okazją zaprezentowania
siebie, swojego dorobku, a w niektórych
przypadkach nawet pewnego postępu na
drodze rozwoju artystycznego. Na po−
twierdzenie – przykład Piotra Dąbrówki,
z Radomia, (laureat III nagrody 41. SFP),
który o swoim śpiewaniu i o Festiwalu w
ogóle mówi w sposób następujący:
Każdy swój występ przed publicznością
traktuję z jednakowym namaszczeniem. Je−
stem wówczas mocno skoncentrowany na tym,

co mam do przekazania odbiorcom (...) A
udział w Festiwalu traktuję bardziej jako lek−
cję. Byłbym nieszczery twierdząc, że uczestnicy
startujący w konkursie nie marzą o zwycię−
stwie. Dla mnie jednak główna nagroda nie
jest priorytetem. Cieszy mnie sam fakt przeby−
wania tutaj, wśród utalentowanych młodych
ludzi, z których wielu zasługuje na tę naj−
wyższą nagrodę i to, że możemy tutaj zadebiu−
tować z własną twórczością, ale również po−
chwalić się nowym dorobkiem, pokazać na ile
się rozwinęliśmy. Ja znacznie się zmieniłem
od czasu, kiedy zaczynałem występować pu−
blicznie. Zdaniem Jana Poprawy, który teraz
usłyszał mnie po latach – znacznie, na plus
oczywiście. Jestem przygotowany na wszelkie
uwagi jurorów, dotyczące mojej twórczości, z
których wyciągnę wnioski na przyszłość.
Festiwal jest również lekcją wrażliwo−
ści – i co ważne – nie tylko dla odbior−
ców, lecz również dla samych wykonaw−
ców. Dla Andrzeja Wawrzyniaka z ze−
społu DRUŻYNA WAWRZYNA (laure−
aci IV nagrody 41. SFP), możliwość
uczestnictwa i zaprezentowania się na
krakowskim festiwalu to przede wszyst−
kim konfrontacja z wrażliwością:
Zdecydowanie liczy się wypowiedź, która
zazwyczaj pozostaje w konwencji utworów tzw.
krainy łagodnej, gdzie nie chodzi o siłę dźwię−
ku i show sceniczny, ale o przekaz słowny.
Chciałem, żeby moje dzieci tego rodzaju wraż−
liwość również znalazły. A gdzie indziej jej

szukać, jak nie na Festiwalu Piosenki w Kra−
kowie? Tutaj można osiągnąć sukces wrażli−
wy, estetyczny, który pozwala patrzeć na rze−
czywistość z innej perspektywy, niekoniecznie
przez pryzmat pieniądza.
Faktycznie, komercji na Festiwalu
(poprzestając na przesłuchaniach) nie
uświadczysz, ba, zaczynasz doceniać
twórczość „łagodną” (niekoniecznie w
dosłownym tego słowa znaczeniu, która
może być również dosyć trudna, jak za−
uważyła Julia Mikołajczak z zespołu
„Przed czy po” (laureaci II nagrody 41.
SFP). Nie ulega jednak kwestii, iż jest to
twórczość o głębokich przesłaniach, w
autentycznych, płynących prosto z ser−
ca aranżacjach i wykonaniach. Przewa−
ża w nich, częstokroć, nastrój smutny,
melancholijny – w takim bodaj łatwiej
się „obnażyć” (w pozytywnym tego sło−
wa znaczeniu) przed publicznością, wy−
powiedzieć własne wnętrze.
Zdaniem Małgorzaty Czajki (uczest−
niczka przesłuchań konkursowych):
Na poważnym festiwalu, jak ten w Krako−
wie, odpowiedniejszymi do zaprezentowania
wydają mi się piosenki nastrojowe, melan−
cholijne, gdzie tekst odgrywa wiodąca rolę. Na
takim materiale można pokazać różne strony
własnego charakteru, złożoność wnętrza. Na
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scenie staram się opowiedzieć o czymś waż−
nym, przekazać jakąś historię.
A słuchacz docenia te zmysłowe, ory−
ginalne interpretacje tekstów mistrzów
pióra i twórczość autorską (słowną i
muzyczną) młodych amatorów piosen−
ki, która – przyznaję szczerze – potrafi
niekiedy „wbić słuchacza w fotel”. Wów−
czas właśnie, przeżywszy coś na miarę ka−
tharsis, trudno jest się oprzeć myśl, że „świat
poezji śpiewanej” to naprawdę jakiś inny
(lepszy?) świat. I bez wątpienia świat in−
trygujący, ciekawy, bogaty w indywidual−
ności twórcze i doskonałych interpreta−
torów cudzej (acz wybitnej) twórczości.
Z tego ostatniego grona większość
wcześniej czy później dojrzewa do kre−
owania samodzielnego języka wypowie−
dzi. Zainteresowanie, jakie wzbudza fe−
stiwal (zarówno na płaszczyźnie wyko−
nawczej jak i percepcyjnej), rozpiętość
wiekowa i repertuarowa, która wydaje
się być coraz większa w kolejnych od−
słonach Festiwalu dowodzą, iż zwolen−
ników tego rodzaju twórczości nie bra−
kuje. Słusznie zauważyła Beata Lerach
(laureatka 41.SFP), że:
Poezja śpiewana od samego początku ma
specyficzne grono odbiorców, niemałe jednakże
– i na pewno jest zapotrzebowanie na tego ro−
dzaju twórczość. I choć – powiedzmy szczerze –
nie jest to gatunek komercyjny i on może za−
chwycać ciekawymi aranżacjami piosenek, z
wykorzystaniem nowoczesnych brzmień... Mie−
ści się w tym rodzaju twórczości również pier−
wiastek aktorski, co mnie interesuje bo od dziec−
ka uwielbiam teatr. Poezja śpiewana to dla
mnie taki złoty środek pomiędzy śpiewem a grą.
Przyznać należy, parafrazując wspo−
minana powyżej Małgorzatę Czajkę, że
„poezja śpiewana” daje możliwości za−
prezentowania się różnym charakterom.
Choć istnieje pewien kanon utworów,
być może pozostający dla wielu wyznacz−
nikiem (a może tylko zaprzeszłym pier−
wowzorem?), dla młodych adeptów sztu−
ki estradowej priorytetem jest pokaza−
nie własnej osobowości.
Pytanie młodego artysty o pomysł na
siebie, na własny wizerunek sceniczny,
generuje o dziwo, jednakową w większo−
ści odpowiedź. Mianowicie: najważniej−
sze to pozostawać w harmonii z własną
naturą, z własnym wnętrzem, oraz szcze−
rość wypowiedzi. Wiadomo skądinąd, że
pomysły (nawet dobre) na nowy utwór –

to czasami za mało, potrzebna jest rów−
nież (a może przede wszystkim) spójna z
twórczością koncepcja siebie. Jak twier−
dzi Honorata Zajączkowska – wokalistka
zespołu HO – łatwiej podzielić (udźwi−
gnąć) tę odpowiedzialność w zespole,
trudniej bywa „na własny rachunek”:
Śpiewanie solo wiąże się z dużą kreatyw−
nością – dodaje Honorata Zajączkow−
ska. Trzeba mieć pomysł na siebie od począt−
ku do końca, co wiąże się z ogromną odpo−
wiedzialnością. W zespole te współczynniki
są wypadkowymi wspólnych działań i sta−
rań. To chyba łatwiejszy sposób na robienie
czegoś, co się kocha.
Pod warunkiem, że w zespole panuje
demokracja kontrolowana – jak to trafnie
określiła Joasia Piwowar z zespołu „Trzy
Dni Później” (laureat 39.SFP).
Różnorodność charakterów impliku−
je różnorodność na scenie. Obok prze−
kazów niesamowicie energetycznych i
niezwykle czytelnych, jak w przypadku
wspominanego już powyżej Piotra Dą−
brówki (współczesny „bard” z gitarą),
zdarzają się również „klimatyczne” – ta−
kie, które wręcz wyciszają publiczność.
Mam tu na myśli Lenę Piękniewską (lau−
reatka III nagrody 41.SFP), która na
przesłuchaniach miała w sobie niesa−
mowity spokój, udzielający się publicz−
ności (i nie jest to wyłącznie moje zda−
nie). Lena, zapytana o swój sceniczny
image i dobór repertuaru komentuje:
Nie potrafię śpiewać niczego innego, nie
sprawdzam się w repertuarze jazzowym i mu−
zyce rozrywkowej. Poza tym uważam, że taka
prosta piosenka poetycka jest najbardziej praw−
dziwa. Nie ma sensu szukać prawdy w zawi−
łościach tekstu. Im prościej tym przez większą
liczbę odbiorców będzie się zrozumianym. Ta−
kie są właśnie kompozycje Mateusza Grzegor−
czyka, mojego przyjaciela, które wykonuję.
Zaryzykuję stwierdzenie, iż kluczem
do sukcesu jest świadome śpiewanie –
interpretowanie. Rozumne wykonaw−
stwo, zdaniem laureatki głównej nagro−
dy 41. SFP – Ilony Sojdy, pozwoliło jej
ekspresyjnie zinterpretować utwory Tercza,
notabene, napisane specjalnie „pod
możliwości” (może bezpieczniej jest na−
pisać: dla) Ilony. I proszę jaki dało efekt!
Nagrodzeni na SFP pozostają zgod−
ni, że jedną z konsekwencji zaistnienia
na Festiwalu – otrzymania zaszczytnego
tytułu laureata – jest natychmiastowe

dojrzewanie; przewartościowanie myśle−
nia i podejmowanie wszelkich działań
związanych z promocją własnej twórczo−
ści. Takiego zdania jest wspominana już
Beata Lerach:
Gdy przestałam brać udział w konkursach
– zaistniałam przecież w najważniejszych –
pora na usamodzielnienie, na stworzenie wła−
snego wizerunku. Nie chcę stać w miejscu lecz
cały czas się rozwijać. Chyba nadszedł czas na
poważniejsze projekty, którymi zainteresuje od−
biorców, media. Tak naprawdę dużo zależy
od reklamy i promocji.
Potwierdzenie znalazłam również w
rozmowie z laureatkami SFP z roku 2003
– Joanną Piwowar, Martą Groffik i Martą
Piwowar, tworzącymi filar wokalny zespo−
łu „Trzy Dni Później”. Zespół rozwija się
konsekwentnie w obranym przez siebie
kierunku. Choć proponuje słuchaczom
repertuar niełatwy, zarówno w warstwie
słownej, jak i muzycznej (przeważają
współbrzmienia z pogranicza tonalno−
ści), jednak gwarantuje perfekcyjne opra−
cowanie materiału i wysoki poziom wy−
konawczy repertuaru. Dojrzałość Zespo−
łu przejawia się również w działaniach
marketingowych, podejmowanych m. in.
na własną rękę, których owocem jest,
między innymi, debiutancki album, zaty−
tułowany „Trzy Dni Później” (2005).
Studencki Festiwal Piosenki, jak zgod−
nie podkreślają jurorzy i wykonawcy,
tym odróżnia się od innych festiwali, że
od zawsze zwracano w nim dużą uwagę
na literackie walory tekstów piosenek.
Przeglądem twórczości autorskiej i od−
twórczości mniej lub bardziej profesjo−
nalnej są każdego roku przesłuchania
konkursowe. Każdy, kto spędził choć raz
chwilę w sali PWST przy ul. Straszew−
skiego w Krakowie, nie wyszedł z poczu−
ciem zmarnowanego czasu, a i chętnie
wróci tam za rok, aby zobaczyć, posłu−
chać jak zmagają się młodzi artyści. Jed−
nak dzięki potencjałowi drzemiącemu
w tych młodych amatorach sztuki estra−
dowej jestem spokojna o przyszłość pol−
skiej piosenki poetyckiej. I Wy również,
drodzy czytelnicy, razem ze mną serca ro−
ście, patrząc na te talenty – że pozwolę so−
bie sparafrazować słowa Wieszcza. Do
zobaczenia na tegorocznym 42. święcie
piosenki poetyckiej w Krakowie.

MAGDALENA DOKSA
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EWELINA MARCINIAK
Dobrze ¿e by³a

Niech tak zostanie

Nie baw siê mn¹

Dobrze ¿e by³a w ostatniej chwili

Niech tak zostanie, ¿e jeste dla niej

Nie baw siê mn¹, kochanie

Nie, nie zb³¹dzi³a  to Bóg siê myli³

Snem co niechciany  wci¹¿ siê ni

Mi³oæ to nie jest taniec

Z niedopatrzenia przez dziurê w niebie

Niedoczekaniem, odk¹d czekanie

Na parkiet wbiec  na moment

Przys³a³ jej ciebie, przys³a³ jej ciebie

Zaklê³a w jednym s³owie ty

Znudziæ siê, zwlec  i koniec

Dobrze ¿e tyle spraw masz na g³owie

Gdzie w sercu na dnie,

Kupi³e bilet do stacji cz³owiek

gdy gwiazda spadnie

Nie baw siê póki jeszcze

Za lepym losem biegniesz z walizk¹

Szeptem, co ¿yczeñ znalaz³ lad

Nie jeste mi powietrzem

Czy to ju¿ wszystko?

£z¹, co nie w porê, zaczyna boleæ

Dopóki w swoj¹ drogê

Bo siê nie dowie o niej wiat.

Wci¹¿ jeszcze odejæ mogê

Na co tobie  Taki cz³owiek

Niech tak zostanie

Trzeba ostro¿nie patrzeæ

Dobrze, ¿e  nigdy nie

Nie jeste dla niej

Na niepozorne zawsze

Na co draniom  taki anio³

Miejsce w jej niebie

Zanim serdeczny nakaz

Te¿ nie dla ciebie

D³oñ przetnie  jak u ptaka

lad twego cienia

Nie baw siê mn¹, kobietko

Czy to ju¿ wszystko?
Dobrze, ¿e  nigdy nie

Dobrze, ¿e nie ma miejsca tu dla niej
Nigdy nie powiesz o niej kochanie...
Ty jej nie widzisz  a ona patrzy
To jej wystarczy, To jej wystarczy

na jej wspomnieniach

Nie jestem marionetk¹

To ju¿ ostatnie w sercu drzwi

Choæ jeszcze gram na zw³okê

Dobrze, ¿e by³e g³uchy i lepy

Ostatnie okno, co przez samotnoæ

Nie wiem co bêdzie potem

Nie, nie zb³¹dzi³e  bo ty niestety

G³upio mno¿y³o puste dni

Nie mo¿esz wiedzieæ, jak czêsto k³amie
By byæ jak kamieñ, by byæ jak kamieñ

U zmierzchu lata pod koniec wiata

Nim myli przejd¹ w s³owa

Na który ponoæ wci¹¿ nas staæ

Nim bêdzie co ¿a³owaæ

Dobrze, ¿e  nigdy nie

On przy niej blisko, mi³oæ  i wszystko...

Bo siê zmieni³o zdanie

Na co tobie  Taki cz³owiek

To, czego ty nie mog³e daæ

Nie baw siê mn¹ kochanie

Dobrze, ¿e  nigdy nie
Na co draniom  taki anio³
Niech tak zostanie

Trzeba ostro¿nie patrzeæ

Dobrze, ¿e by³a ostatni wohen

Nie jeste dla niej

Na niepozorne zawsze

Nie, nie zb³¹dzi³a, no mo¿e trochê

Miejsce w jej niebie

Zanim serdeczny nakaz

A tobie nawet w g³owie nie stanie

Te¿ nie dla ciebie

D³oñ przetnie  jak u ptaka

Kim by³e dla niej, kim by³e dla niej

Niech tak zostanie
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COME BACK:
ANET
AR
YNCARZ
ANETA
RYNCARZ
Stanisław Bukowiec

P

ochodzi z Bielska− Białej, mgr pe−
dagogiki, mama 4−letniej Leny. Autor−
ka tekstów i kompozytorka muzyki do
własnych piosenek, reprezentantka
nurtu piosenki autorskiej. Na krakow−
skiej scenie od listopada 1995 roku.
Od tego czasu do końca istnienia zwią−
zana z grupa ,,Zielone Szkiełko”, któ−
ra gromadziła młodych twórców z krę−
gów piosenki literackiej i kabaretu.
Formację tworzyli m.in.: Robert Ka−
sprzycki, Janusz Radek, Barbara Stęp−
niak−Wilk, Dominika Kurdziel, Szymon
Zychowicz, Grzegorz Halama, Dzidka
Muzolf. Laureatka wielu konkursów:
1996:
– „Śpiewać Każdy Może” dwukrotnie
nagroda główna (Kraków, Rotunda)
– Ślimak 96'(Katowice) – I miejsce,
– „Śpiewać Każdy Może” Finał Fina−
łów – I miejsce,
– „Fama” – nagroda Prezydenta Świ−
noujścia, nagroda dla autorki najlep−
szego tekstu,
– Olsztyńskie Spotkania Zamkowe –
III miejsce,
1997:
– Laureatka „Festiwalu Piosenki Ar−
tystycznej” (Rybnik),
– Poetycka Bitwa pod Gorlicami –
Srebrny Gryf,
1998:
– Studencki Festiwal Piosenki – II
miejsce, nagroda ,,Dziennika Polskie−

go”, Nagroda ZPR ,,Records”, nagro−
da dziennikarzy.
Od listopada 1998 r. półtoraroczna
współpraca z TVP Kraków i programem
Zbigniewa Książka ,,Życiorysy z refrenem”.
Współpraca z Elżbietą Adamiak w ramach
warsztatów Famy 2000' zaowocowała po−
wstaniem piosenki ,,Historie Mileny”.
Piosenka ,,Usiądź w mym cieniu” uka−

bileuszu 40−lecia Festiwalu. Równolegle
artystka występuje na różnych scenach
w Polsce (m.in. „Piwnica po Baranami”,
„Loch Camelot”, „Przechowalnia” w
Łodzi, Teatr Polski w Bielsku− Białej).
W 2001 roku laureatka krakowskiego
konkursu prozy i poezji ,,O złoty kała−
marz i złamane pióro” w kategorii pro−
za (wyróżnienie) i poezja (III nagroda).
Obecnie kończy pracę nad wierszo−
waną książeczką dla dzieci, a także przy−
gotowuje materiał na nowy recital ,,Roz−
mowa niemowa”, na który złożą się same
nowo powstałe piosenki.

Z Boni
(nie bój siê syneczku)
s³. muz. Aneta Ryncarz

zała się na składance ,,Zielone Szkiełko”
z cyklu ,,A w Krakowie...”.
Z okazji 5−lecia grupy ,,Zielone Szkieł−
ko” na okazjonalnej płycie umieszczo−
no piosenkę ,,Erotyk jasny”, a nagrodzo−
na na SFP w Krakowie piosenka ,,Kim
jestem” znalazła się na płycie z okazji ju−

Nie bój siê syneczku
Choæ w naszym miasteczku
Nie bój siê gdy ciemno
bo jeste tu ze mn¹
Nie bój siê ¿o³nierzy
nam uda siê prze¿yæ
Wsuñ stopy pod kocyk
Nie bój siê z³ej nocy
Nie bój siê ch³opczyku
co nie masz bucików
Nie chod sam po drogach
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bo wszêdzie po¿oga
Wtul siê tu czym prêdzej
Pod serce swej mamy
Nie p³acz ju¿ ch³opczyku
Syneczku kochany
Nie powiem ci synku
co dzia³o siê wczoraj
Nie powiem gdzie ojciec
On le¿y przy torach
Nie powiem gdzie bracia
Nie szepnê ni s³owa
To nie ³zy syneczku
Zmêczona ma g³owa
Nie bój siê maleñki
To tylko ¿o³nierze
Nie bój siê na pewno
Bóg dobry nas strze¿e
Napij siê choæ wody
bo droga daleka
Nie p³acz ju¿ syneczku
Nie p³acz ju¿
Uciekaj !!!!!
Gdzie jeste syneczku
co przyni³ siê w nocy
Gdzie jeste maleñki
otulê ciê w kocyk
Nie powiem nic wiêcej
nie szepnê ni s³owa
Syneczku gdzie jeste?
Kto idzie po schodach....
Kto idzie po schodach....

Podró¿
s³. muz. Aneta Ryncarz
Odwiedzi³em wiele l¹dów
Pod zmarszczk¹ skóry zaklêt¹
Porusza³em siê tam trwo¿nie ¿eby
Nie zraniæ wyprostowanych
skrzyde³
W obawie
Przed nag³ym odlotem nie w porê
W nies³usznej sprawie
Krzycza³em zbyt g³ono
Pod powiek¹ kryje siê niejedno

Zbyt szeroka renica
przyjmuje wiat³o do bólu
Obelga trafia w samo sedno
W odbiciu w lustrze widzê tylko
Po³owê swej twarzy
Grymas a¿ nazbyt znajomy wiem te¿,
Co mo¿e siê zdarzyæ
Wyczuwam zapach ob³êdu
Jest s³odki, md³y i zbyt nachalny
Przez dno butelki przedziera siê b³êkit

Jestem ju¿ niewidzialny
By³em w krainie umar³ych ¿yj¹cych
Ruch powiek potwierdza³,
¿e jednak istnieje
To, co dotyka rzeczy samej dalej
Ju¿ tylko sen móg³ mieæ nadzieje
¯e znowu pójdê tysi¹ce mil
Przez zalesiony ogród znaczeñ
Nie mo¿esz zrobiæ nic
Nic ju¿ nie wyt³umaczysz
Zapewne zbyt nachalnie
domagam siê
W swej klatce przestrzeni
Wycie kojotów
w wieczornym pó³mroku
Niewiele siê zmieni
Zapadam siê miêkko
w leniw¹ sennoæ
A w sumie sen to rzecz niekrótka
Jeli jeszcze tak spokojny
Lepszy ni¿ niejedna wódka
G³owa ciê¿ka
niezbyt chêtnie wraca
W jasnoæ dnia bez kaca
A sen niech lekki bêdzie
Po wsze czasy wszêdzie
Gdziekolwiek nogi ponios¹
Gdziekolwiek przystanê
Nad wiatem pochyliæ siê nisko
Wyszeptaæ strwo¿one
Amen.

LAUREACI STYPENDIUM
I NAGRODY
IM. WOJCIECHA BELLONA
1985 (21 SFP) − Bogusław Frymorgen
& Mikołaj Korzistka (stypendium)
1986 (22 SFP) − Julian Mere (nagroda
specjalna – stypendium dla najciekaw−
szego przedstawiciela środowiska kra−
kowskiego)
1987 (23 SFP) − Tadeusz Krok (stypen−
dium)
1988 (24 SFP) − Maciej Danek (wyróż−
nienie specjalne – stypendium dla wyko−
nawcy ze środowiska krakowskiego)
1989 (25 SFP) − Maciej Danek (stypen−
dium dla najlepszego wykonawcy z Kra−
kowa)
1990 (26 SFP) − Adam Nowak (nagro−
da dla autora najlepszych tekstów w kon−
kursie)
− „Się jakoś nie klei” (stypendium dla
najlepszego reprezentanta środowiska
krakowskiego)
1991 (27 SFP) − Ewa Gancarczyk (sty−
pendium dla najciekawszego przedsta−
wiciela środowiska krakowskiego)
1992 (28 SFP) − Robert Kasprzycki ((sty−
pendium)
1993 (29 SFP) − Maciej Łyko (Nagroda
SCK „Pod Jaszczurami” – stypendium
dla najlepszego wykonawcy z Krakowa)
1994 (30 SFP) − Marek Andrzejewski
(Nagroda ufundowana przez dr. Stanisła−
wa Bisztygę)
1995 (31 SFP) − Barbara Stępniak (Na−
groda)
1996 (32 SFP) – nagroda nie została
ustanowiona przez organizatorów
1997 (33 SFP) − Szymon Barabach ((Na−
groda ufundowana przez dr. Stanisława
Bisztygę)
1998 (34 SFP) − Marcin Różycki ((Na−
groda ufundowana przez dr. Stanisława
Bisztygę)
1999 (35 SFP) − Dzidka Muzolf (Nagro−
da ufundowana przez dr. Stanisława Bisz−
tygę)
2000 (36 SFP) – Jury nie przyznało na−
grody ufundowanej przez dr. Stanisława
Bisztygę
2001 (37 SFP) – Patrycja Kapłon ((Na−
groda ufundowana przez dr. Stanisława
Bisztygę)
2002 (38 SFP) – Mirka Szawińska (Na−
groda ufundowana przez dr. Stanisława
Bisztygę)
2003 (39 SFP) – Mirka Szawińska (Na−
groda ufundowana przez dr. Stanisława
Bisztygę)
2004 (40 SFP) – Kamil Wasicki (Na−
groda ufundowana przez dr. Stanisława
Bisztygę)
2005 (41 SFP) – Sebastian Kowalczyk
(Nagroda ufundowana przez dr. Stanisła−
wa Bisztygę)
opr. Jan Poprawa
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– Skąd ci się Panie Staszku wzięło, że
wydajesz własne pieniądze na pamięć
Bellona?
– Panie Janku jest tak miło... Siedzimy
na Rynku, jest wigilia pięćdziesiątych
czwartych urodzin Krzysztofa Haicha...
Bellon był uroczym człowiekiem. Poży−
czyłem mu bardzo dużo pieniędzy, pew−
nie nigdy mi już ich nie odda, ale wcale
nie żałuję. Gdy byłem księgowym w Ra−
dzie Uczelnianej ZSP – Wojtek zawsze
przychodził i mówił tak: „Panie Staszek!
To 150 a nie 300! Czy pan się nie pomy−
lił?” Na takie dictum zawsze mu poży−
czałem. W końcu to księgowy wisiał, nie
artysta. Miałem nawet kaca z powodu
tego pożyczania, bo potem Wojtek po−
płynął i odpłynął...
Ale serio mówiąc – nagroda się wzię−
ła stąd, że chciałem uwiecznić gościa
całkiem niezwykłego. Funduję tę nagro−
dę od początku, od roku 1985. Nie
mam żadnego wpływu na to, kto ją do−

Stanisław Bisztyga

NAGRODA
BELLONA,
SERCE BISZTYGI
staje. I jestem z tego powodu szczęśli−
wy. Raz tylko nie rozumiałem, dlaczego
jury jej nie przyznało, ale mój przyja−
ciel Jan Poprawa wytłumaczył mi, że nie
było komu dać. To był jedyny festiwal
bez nagrody imienia Bellona.
– Co jest nagrodą?
– To jest 3 tysiące złotych. W tym roku
będzie tak samo. I dopóki będę żył i będę
miał jakąś kasę – to nagroda będzie.
– Masz wśród lej laureatów jakiegoś
ulubieńca?
– Może Różycki? Ale czy aby nie dla−
tego, że był na tym samym festiwalu, na
którym laureatką była też Paulina (przyp.
red. − Paulina Bisztyga, poetka i pieśniarka,
laureatka 34. Studenckiego Festiwalu Piosen−
ki, córka dr. Stanisława Bisztygi). Był też
Kasprzycki...
Jedno mam marzenie: żeby wszystkich
laureatów kiedyś zebrać – i żebyśmy zro−
bili ich wspólny koncert. Tam byli świet−
ni dziś artyści...
– Pewnie gdyby nie ta nagroda – pa−
mięć o Wojtku by trochę zwietrzała.
Teraz dominują wykonawcy. Ich się pa−
mięta, nie poetów.
– Oj tak, niestety.
– Nie mogę przeżałować, że Busko
nie bardzo korzysta z tego automatycz−
nego skojarzenia Busko – Bellon. Był
tam jakiś konkursik, ale padł. Mają czu−
łość tylko do Krystyny Jamroz, gwiazdy
operowej.

– Chciałbym im pomóc, nawet jakaś
dama z ośrodka kultury podjęła ze mną
kiedyś rozmowy, ale nie kontynuowała.
Tak, warto byłoby wrócić do Buska...Wła−
ściwie też co roku na Studenckim Festi−
walu mógłby się odbywać Dzień Bello−
na. I co roku można by przenieść kon−
cert do jakiejś małej miejscowości. Ot,
choćby na rynek do Myślenic, na zamek
do Niepołomic...
– Zróbmy to więc za rok!
– Słowo sobie dać możemy, ale prze−
cież coraz mniej od nas, weteranów za−
leży. Przy nas pozostały jeszcze tylko cen−
tralne władze umysłowe
– Nie przesadzajmy, wszystko dzia−
ła. Widzę jak Pan strzela okiem... Ale
jeśli się nie uda koncert – to może
coś napiszemy i wydamy? Nic się prze−
cież serio na temat Wojtka nie ukaza−
ło. A jak się o czymś nie mówi – to
przestaje istnieć.
– Wojtka sztuka istnieje dziś w prze−
strzeni społecznej. Jego piosenki śpiewa
się przy ogniskach i na prywatkach. Jako
anonimowe.
– Tym bardziej napiszmy, wydrukuj−
my. Nie tylko po to by pokazać urodę,
ale i znaczenie zjawiska Bellon...
– Tak tak, Gerwazeńku...
Z doktorem STANISŁAWEM BISZ−
TYGĄ gawędził (i nie autoryzował zapi−
sków): JAN POPRAWA
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LAUREACI NAGROD
Y BELLONA
NAGRODY
w obiektywie Jana Poprawy

Marek Andrzejewski

Julian Mere

Szymon Barabach

Barbara Stępniak

Sebastian Kowalczyk
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historia

PIEŚNI SIERPNIA JAKO
FENOMEN KUL
TUR
Y
KULTUR
TURY
Anna Skoczek

M

inęło ćwierć wieku od pamięt−
nych wydarzeń podpisania porozumień
w 1980 roku w Szczecinie (30 sierpnia),
Gdańsku (31 sierpnia) i Jastrzębiu (3
września), powołujących Niezależny Sa−
morządny Związek Zawodowy „Solidar−
ność”. Wystarczająco długi to okres, by
spojrzeć krytycznie na literackie świa−
dectwo czasów, które wygenerował Sier−
pień 80 i Grudzień 81.
Historycy, genezy „Solidarności” do−
patrują się w działaniach opozycji, któ−
ra rozwinęła się w latach 70., w powsta−
niu Komitetu Obrony Robotników,
Ruchu Obrony Praw Człowieka i Oby−
watela oraz działalności Towarzystwa
Kursów Naukowych, prowadzącego
wykłady i seminaria w ramach tzw. Uni−
wersytetu Latającego. Środowiska te
tworzyli m.in. Andrzej Celiński, Boh−
dan Cywiński, Andrzej Drawicz, Broni−
sław Geremek, Jerzy Jedlicki, Andrzej
Kijowski, Jacek Kuroń, Adam Michnik,
Tadeusz Mazowiecki.
Pierwsze Komitety Wolnych Związ−
ków Zawodowych powstały w marcu
1978 roku, na terenie Górnego Ślą−
ska i Zagłębia Dąbrowskiego, utwo−
rzone przez Kazimierza Świtonia,
współpracującego z Ruchem Obro−
ny Praw Człowieka i Obywatela, a w
Gdańsku 29 kwietnia tegoż samego
roku. Gdański Komitet Założycielski
Wolnych Związków Zawodowych powo−

łali Joanna i Andrzej Gwiazdowie oraz
Krzysztof i Błażej Wyszkowscy, później
do niego przystąpili Alina Pieńkowska,
Anna Walentynowicz i Lech Wałęsa,
członek komitetu strajkowego Stoczni
Gdańskiej jeszcze z 1970 roku.
Bezpośrednią przyczyną strajków,
które wybuchły latem było ogłoszenie 1
lipca 1980 roku podwyżki cen żywności.
Pierwszym zakładem, który stanął był
WSK Świdnik. 8 lipca załoga w ten spo−
sób zareagowała na wzrost ceny... kotle−
ta w zakładowej stołówce. Fala strajków
ogarnęła Warszawę (zakłady „Ursus”),
Sanok, Łódź, Włocławek i inne miasta w
kraju. 14 sierpnia wybuchł strajk w Stocz−
ni Gdańskiej. Głównym powodem pro−
testu było zwolnienie z pracy Anny Wa−
lentynowicz. W stoczni utworzono Mię−
dzyzakładowy Komitet Strajkowy, na
jego czele stanął stoczniowy elektryk –
Lech Wałęsa. Środowisko robotników
Wybrzeża było najbardziej zintegrowa−
ne ze względu na tradycję podziemnych
Wolnych Związków Zawodowych, dla−
tego upomniało się o wolność i godność
całego świata pracy. Wysunęło żądania,
które przeszły do historii jako 21 postu−
latów Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego. Warto je przypomnieć,
zwłaszcza młodemu pokoleniu:
1. Zalegalizowanie niezależnych od
partii i pracodawców związków zawo−
dowych.

2. Zagwarantowanie prawa do
strajku.
3. Przestrzeganie zagwarantowanej
w Konstytucji PRL wolności słowa, dru−
ku i publikacji.
4. Przywrócenie do poprzednich
praw ludzi zwolnionych z pracy po straj−
kach w 1970 i 1976 i studentów wyda−
lonych z uczelni za przekonania, znie−
sienie represji za przekonania.
5. Podanie w środkach masowego
przekazu informacji o utworzeniu
MKS oraz opublikowanie jego żądań.
6. Podjęcie realnych działań, wypro−
wadzających kraj z kryzysu.
7. Wypłacenie strajkującym zarob−
ków za strajk, jak za urlop wypoczyn−
kowy z funduszu Centralnej Rady
Związków Zawodowych (CRZZ).
8. Podniesienie zasadniczej płacy o
2 tys. zł.
9. Zagwarantowanie wzrostu płac
równolegle do wzrostu cen.
10. Realizowanie pełnego zaopatrze−
nia rynku. Eksport wyłącznie nadwyżek.
11. Zniesienie cen komercyjnych
oraz sprzedaży za dewizy w tzw. eks−
porcie wewnętrznym.
12. Wprowadzenie zasady doboru
kadry kierowniczej na zasadach kwali−
fikacji, a nie przynależności partyjnej
oraz zniesienie przywilejów Milicji
Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa
i aparatu partyjnego.
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13. Wprowadzenie bonów żywno−
ściowych na mięso.
14. Obniżenie wieku emerytalnego
– dla kobiet do 50 lat, dla mężczyzn
do 55 lat lub zapewnienie emerytur
po przepracowaniu w PRL 30 lat dla
kobiet i 35 lat dla mężczyzn.
15. Zrównanie rent i emerytur sta−
rego portfela.
16. Poprawienie warunków pracy
służby zdrowia.
17. Zapewnienie odpowiedniej ilo−
ści miejsc w żłobkach i przedszkolach.
18. Wprowadzenie płatnych urlo−
pów macierzyńskich przez 3 lata.
19. Skrócenie czasu oczekiwania na
mieszkania.
20. Podniesienie diety z 40 do 100
złotych i dodatku za rozłąkę.
21. Wprowadzenie wszystkich wol−
nych sobót, wolnych od pracy1 .
Tytułem Postulat 22 został opatrzo−
ny najsłynniejszy wiersz Sierpnia 80, a
tablicę z postulatami wpisano po la−
tach na listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO.
Żądania strajkujących robotników
nie ograniczały się tylko do spraw pra−
cowniczych czy socjalnych, zgłaszały
potrzebę głębokich przeobrażeń spo−
łecznych i politycznych, w tym tkwiła
ich siła. Upomnienie się o wolność sło−
wa, druku i publikacji było stanowczym
apelem o zniesienie cenzury. W straj−
kujących zakładach pracy zapanowała
atmosfera święta. Robotnicy mieli po−
czucie, że uczestniczą w czymś wyjątko−
wym. Obserwowało się wzrost poczu−
cia wspólnoty, ekspresję polskiego pa−
triotyzmu, odrodzenie romantycznych
postaw emocjonalnych. Kulturę tego
okresu znamionuje obrzędowość, em−
blematyczność, teatralizacja postaw i za−
chowań, pieśniowość. Na ten renesans
romantyzmu wśród strajkujących ro−
botników zwróciła uwagę Maria Janion:
Według znanej typologii kultur roman−
tyzm należy do tych postaw w sztuce, które
w życiu każą naśladować literaturę. (...)
Teatralizacja życia, zachowanie się w życiu
jak na scenie, wyznaczają styl kultury ro−
mantycznej. Malarskość, teatralność, dekla−
macyjność romantyzmu uprzywilejowały
efektowny gest. (...) Owo sterowanie przez

tradycję literacką, naśladowanie ustalonych
przez poetę hierarchii wartości i wzorów,
postulat wierności wobec ideałów nakreślo−
nych przez Wieszczów to cecha kultury in−
spirowanej przez romantyzm, a wpisać w
nią można dzieje polskich ruchów niepod−
ległościowych aż po powstanie warszawskie.
Z tego punktu widzenia przyjrzeć się wypa−
da Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku
i promieniowaniom wytworzonego przez nią
stylu zachowań. Powstał tutaj osobliwy
mikroklimat poetycki, gdyż Stocznia stała
się symbolicznym miejscem wyodrębnionym,
Redutą, która w spontaniczny sposób po−
nowiła romantyczny wzór kultury polskiej.
Wolno dopatrywać się w tym zjawisku
świadectwa akcesu społeczności robotniczej
do utrwalonych form mitu ogólnonarodo−
wego. Zarazem jednak przejawiały się w
nim postawy i nastroje charakterystyczne
dla kultury ludowej2 .
Jak ważna dla strajkujących robot−
ników była tradycja literatury narodo−
wej, zwłaszcza romantycznej, świadczy
fakt włączenia do kanonu tekstów straj−
kowych fragmentu dramatu mistycz−
nego Juliusza Słowackiego Ksiądz Ma−
rek, znanego i śpiewanego jako Pieśń
konfederatów barskich:
Nigdy z królami nie będziem
w aliansach
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi
Bo u Chrystusa my na ordynansach
Słudzy Maryi. (...)
Sięgano także do poezji Adama
Mickiewicza. Do okresu strajków sierp−
niowych nawiązuje parafraza fragmen−
tu Pana Tadeusza, nieznanego autora:
O roku ów! Kto ciebie widział
w naszym kraju!
Lud, dotąd nieruchawy,
przegonił szachrajów (...)
Odnowo!
Kto cię widział wtenczas w naszym kraju,
Pamiętna poro strajków,
biczu na szachrajów!
O Sierpniu,
kto cię widział, jak byłeś kwitnący
Szaleństwem i rozwagą,
a ludźmi błyszczący,
Obfity w zdarzenia,
nadzieją brzemienny!

Ja ciebie dotąd widzę,
piękny zwidzie senny!
Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,
Ja tylko jeden
taki Sierpień miałem w życiu.
Literatura romantyczna była tym
kodem kulturowym, który budował
wspólnotę strajkujących i jednoczył
robotników z popierającą protest in−
teligencją. To poczucie wspólnoty i
powstawanie nowej jakości, jaką był
autentycznie zjednoczony w geście
buntu wobec władzy, przypomnienie
sobie terminu „naród” i powrót do
tradycji autentycznej tożsamości naro−
dowej stało się najważniejszym osią−
gnięciem Sierpnia.
W okresie stanu wojennego również
nawiązywano do poezji wieszczów.
Szczególnie popularna była pieśń Fe−
liksa Nie dbam jak spadnie kara z Dzia−
dów cz. III (akt I, sc. 1)3 .
Z bogatej symboliki romantycznej do
tekstów strajkowych przeniknął topos
wiosny, jutrzenki−swobody z Mickiewi−
czowskiej Ody do młodości, motywy przy−
rodniczo−kosmiczne; posługiwała się
nimi zresztą cała polska literatura nie−
podległościowa. W poezji i pieśni Grud−
nia 81 na tradycję romantyczną wska−
zują też: symbolika krzyża, Chrystusa
ukrzyżowanego („orzeł ukrzyżowany” w
wierszu Nocne stukanie), mesjanizm i to−
pos ziarna, które obumiera, aby na wio−
snę wydać plon. Motyw ziarna zastępu−
je figurę „zmartwychwstania”. 13 grud−
nia 1981 roku włącza los Polaków w do−
świadczenie narodowej martyrologii.
Romantycznej proweniencji jest też wia−
ra w szczególną moc słowa, poezji, pie−
śni oraz przekonanie o dziejowej misji
poetów−wieszczów. Strajkujący, a później
internowani robotnicy, mają także swo−
ich wieszczów. Są nimi Czesław Miłosz i
Zbigniew Herbert. Wyjątkowej aktuali−
zacji doczekał się wiersz Miłosza, napisa−
ny w 1953 roku Który skrzywdziłeś:
Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego. (...)

F
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Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta.
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy. (...)
Strofy tego wiersza zostały wyryte na
pomniku poległych stoczniowców,
odsłoniętym 16 grudnia 1980 roku w
Gdańsku w 10. rocznicę tragicznych
wydarzeń. Przyznanie Miłoszowi lite−
rackiej nagrody Nobla za „całokształt
twórczości, w której z bezkompromi−
sową wnikliwością ujawnia zagrożenia
człowieka w świecie pełnym gwałtow−
nych konfliktów” w Polsce odczytano
jako wyraz aprobaty światowej opinii
publicznej, również Szwedzkiej Akade−
mii Królewskiej, dla podjętych prze−
mian i dowód międzynarodowej soli−
darności z polskimi robotnikami Wy−
brzeża, Śląska, Wielkopolski i Małopol−
ski. Miłosz wielokrotnie dawał wyraz
poparcia dla ruchu odnowy i działań
„Solidarności”. Lechowi Wałęsie po−
święcił jeden ze swoich utworów.
Z kolei słowa Herberta z Przesłania
Pana Cogito: „Bądź wierny. Idź” brzmia−
ły w latach 1980−1981 jak imperatyw
moralny. Z jego cyklu Raport z oblężone−
go miasta wywodzi się program „kultu−
ry oblężonej”, który odwołuje się do
romantycznego przekonania o sile
sztuki, zdolnej do kreowania rzeczy−
wistości.
Pytanie Miłosza z wiersza Przedmowa:
Czym jest poezja, która nie ocala
Narodów ani ludzi?
podjęli także inni poeci: Stanisław
Barańczak, Lothar Herbst, Tomasz
Jastrun, Krzysztof Karasek, Julian Korn−
hauser, Anka Kowalska, Joanna Kul−
mowa, Ryszard Krynicki, Leszek Sza−
ruga, ale także twórcy mniej znani:
Jerzy Narbutt, Maria Przybylska, Alek−
sander Rozenfeld, Michał Zazula. Ich
twórczość składa się na ciekawe świa−
dectwo poezji pieśni lat 1980−1981.
Obok nurtu romantyczno−martyro−
logicznego w tekstach Sierpnia 80 i
Grudnia 81 obserwujemy hipertrofię
pieśni. Staje się ona symbolem buntu,
niezłomności, hartu ducha. Pełni tak−
że funkcje terapeutyczne. Wśród straj−
kujących robotników, czy później w
ośrodkach internowania wspólne śpie−

wanie buduje poczucie wspólnoty. Się−
ga się po utwory narodowe, patriotycz−
ne: Mazurek Dąbrowskiego, Rotę, pieśni
legionowe: My pierwsza brygada, folk−
lor okupacyjny i tzw. „zakazane pio−
senki”, ale także po współczesne pio−
senki. Pieśnią − symbolem stał się Mur
Luisa Llacha, do których polskie sło−
wa napisał Jacek Kaczmarski. Jego
Mury stały się znakiem rozpoznawczym
pokolenia lat 80., a Kaczmarskiego,
nawet wbrew woli pieśniarza, okrzyk−
nięto bardem „Solidarności”. Feno−
men pieśni w kulturze omawianego
okresu próbowała badać Maria Ja−
nion. Jej zdaniem:
Popularność pieśni w kulturze politycz−
nej czasów strajku wyrasta z tych samych
korzeni, co analogiczne zjawiska okresu mię−
dzypowstaniowego, ale jest czymś treściowo
i funkcjonalnie odmiennym. Łączy cechy
popularnego obiegu literatury „wysokiej”
oraz spontanicznej twórczości regulowanej
zarówno wzorami tradycji, jak normami
kultury środowiska ludowego. W twórczo−
ści tej dokonuje się swoisty proces ujednoli−
cenia różnych inspiracji na poziomie umoż−
liwiającym powszechną zrozumiałość, emo−
cjonalną bliskość i praktyczną użyteczność
tekstu4 .
Wyjątkowego znaczenia nadano
wykonaniu hymnu narodowego w
okresie strajków. Dla strajkujących
robotników Mazurek Dąbrowskiego,
pieśń powstała w Reggio wśród legio−
nistów Jana Henryka Dąbrowskiego
w 1797 roku, była symbolem nadziei.
Polska nie zginie, „póki my żyjemy”.
Była wyrazem tożsamości narodowej
robotników. Uosabiała też najwyższe
ideały Polaków, szlachetność, mę−
stwo, odwagę, pragnienie wolności,
za które warto cierpieć, a nawet gi−
nąć. O znaczeniu tej pieśni dla straj−
kujących robotników pisze również
Maria Janion:
W strajkującej Stoczni śpiewano „Jeszcze
Polska” nie tylko żeby sobie dodać otuchy,
ale żeby utwierdzić się w sensie swego dzia−
łania, żeby dowiedzieć się, co robić dalej.
Słowa „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my
żyjemy” zawierają w sobie wieczystą, oso−
bliwą prawdę. Każde pokolenie, które było,

które jest i które będzie, może śpiewać „póki
my żyjemy” – i każde ma rację. Zawsze.
Póty mamy w sercach ojczyznę, póty Polska
nie zginęła. Mickiewicz w wykładach w
College de France z 1842 roku mówił, że
słowa tej pieśni stwarzają polską historię
współczesną. Znaczą one wyjaśniał, że „lu−
dzie zachowujący w sobie to, co stanowi istotę
narodowości polskiej, zdolni są przedłużyć
byt ojczyzny niezależnie od wszelkich wa−
runków politycznych i mogą dążyć do jego
przywrócenia. Albowiem człowiek – gdzie−
kolwiek się znajduje, skoro myśli, czuje, dzia−
ła, może być pewny, że w tejże samej chwili
tysiące jego współrodaków myślą, czują i
działają podobnie jak on. Ta spójnia nie−
widoma zawiązuje narodowość”. [Robot−
nicy] dali do zrozumienia: będziemy uży−
wać hymnu narodowego i godła narodo−
wego i barw narodowych wtedy, kiedy jest
to nam niezbędnie potrzebne do życia5 .
Ale robotnicy mieli także własny
hymn. 26 listopada 1980 roku Jerzy
Narbutt napisał wiersz Solidarni, dedy−
kowany Zbigniewowi Bujakowi. Stani−
sław Markowski skomponował do nie−
go muzykę. Prawykonanie miało miej−
sce 31 stycznia 1981 roku w Filharmo−
nii Krakowskiej z okazji 118 rocznicy
wybuchu powstania styczniowego. Wy−
konał ją chór Organum pod batutą
Bogusława Grzybka. Z przesłaniem tej
pieśni, wołaniem o solidarność utoż−
samiali się wszyscy robotnicy, zwłasz−
cza ci, którzy po wprowadzeniu w Pol−
sce stanu wojennego, zostali interno−
wani:
Solidarni,
nasz jest ten dzień,
a jutro jest nieznane,
lecz róbmy tak
jak gdyby nasz był wiek –
pod wolny kraj
spokojnie kładź fundament.
A jeśli ktoś
nasz polski dom zapali,
to każdy z nas
gotowy musi być –
bo lepiej byśmy
stojąc umierali,
niż mamy klęcząc
na kolanach żyć.
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Solidarni,
nasz jest ten dzień:
zjednoczmy się,
bo jeden jest nasz cel!
Najciekawszym zjawiskiem w poezji
Sierpnia 80 i Grudnia 81 są jednak
kontrafaktury. Tym terminem Jerzy
Ziomek nazwał zabieg podłożenia no−
wego tekstu do istniejącej i raczej po−
pularnej melodii:
Jest to użycie istniejącej już melodii do
nowo ułożonego tekstu, melodii zazwyczaj o
przeznaczeniu wokalnym, wykonywanej
na tyle często z tekstem starym, że między
muzyką a słowem zawiązał się stosunek trwa−
łej przynależności, dostatecznie silnej, by
zastąpienie jednego tekstu słownego drugim
było odczuwane jako naruszenie pewnej
wspólnoty strukturalnej6 .
Znana melodia stawała się wzorcem
melicznym, a utrwalony w pamięci hi−
storyczny tekst był źródłem inspiracji.
Kontrafaktury układali nieprofesjonal−
ni twórcy, często autorzy „jednego wier−
sza”. Najchętniej wykorzystywany był in−
cipit utworu oryginalnego. Wśród wier−
szy strajkowych i tych pochodzących z
okresu internowania najwięcej jest
„przeróbek” pieśni patriotycznych,
zwłaszcza hymnu narodowego, Roty, pie−
śni powstańczych, rewolucyjnych, głów−
nie Gustawa Ehrenberga, Szlachta w roku
1831, Ludwika Waryńskiego Mazur kaj−
daniarski, czy Warszawianki Kazimierza
Delavigne`a. Powstawały też kontrafak−
tury pieśni legionowych: Pierwsza kadro−
wa, My Pierwsza Brygada, Więc pijmy wino
szwoleżerowie, Białe róże, Piechota, Wojenko,
wojenko. Spośród „zakazanych piosenek”
najczęściej wykorzystywano wzorzec
meliczny piosenek : Dnia pierwszego wrze−
śnia roku pamiętnego, Siekiera, motyka i Te−
raz jest wojna. Do melodii tej ostatniej
anonimowy autor ułożył takie słowa:
Ekstrema już śpi, szczekają gdzieś psy
Skończyła się wolna sobota
Wyruszył sznur suk, grzmią buty o bruk
Ktoś do drzwi gwałtownie łomota.
Zielona wrona,
dziób w wężyk szamerowany
Kto nie dał drapaka, kto nie chce zakrakać
Ten będzie internowany.

Kontrafaktura Zielona wrona nawią−
zuje do swojego pierwowzoru również
w ten sposób, że jest literackim zapi−
sem dokumentującym realia wprowa−
dzenia stanu wojennego (w pieśni Te−
raz jest wojna była to rzeczywistość oku−
powanego kraju).
Wykorzystywano też znane melodie
ludowe: Jak długo na Wawelu, Umarł
Maciek umarł, Łowiczanka jestem, A cha−
chary żyją oraz popularne przeboje
Skaldów, Piotra Janczarskiego, Maryli
Rodowicz, Grupy „Pod Budą”, zespo−
łu studenckiego: „Nasza Basia Kocha−
na”. Utożsamiano się z piosenkami
Przemysława Gintrowskiego, Jacka
Kaczmarskiego, Jana Krzysztofa Kelu−
sa, Jacka Kleyffa, Jana Pietrzaka, Jac−
ka Zwoźniaka, dodawano własne tek−

Gdzie zginęły przez te czasy
Balerony i kiełbasy
Szynki, schaby i rolady?
Ale zawsze wam powiem
Że najbardziej mi żal:
Pieczonego prosiaka
Z przedświątecznej wystawy
Bez kolejki schaboszczaka
I prawdziwej kawy
Rozłożonych na półkach
W czekoladzie rodzynek
Ziemniaczanej mąki
I bez dewiz szynek
W poezji lat 1980−1981 występują
też modlitwy, kolędy, parafrazy, frasz−
ki. Sporą grupę stanowią wiersze dla
syna, córki, żony. Udział w strajkach
czy później skazanie na pobyt w obo−
zie dla internowanych odsłaniał tra−
gedię polskich rodzin, oddzielenia
od najbliższych, rodziców lub dzie−
ci, strachu o ukochanych. Najsłyn−
niejsza jest chyba Piosenka dla córki
Krzysztofa Kasprzyka, śpiewana przez
Mieczysława Cholewę i Leszka Wój−
towicza.
Wzajemna, ludzka solidarność to
wartość, która pozwoliła przetrwać
Polakom trudny czas. Poezja Sierp−
nia 80 i Grudnia 81 jest świadectwem
zmagań Polaków z historią i własnym
losem.

ANNA SKOCZEK
sty. Humor i ironia tych piosenek po−
zwalały przetrwać trudny czas, pieśń
stała się formą terapii. Rzeczywistość
ośmieszona, chociaż dramatyczna nie−
jednokrotnie, nie była tak straszna. Wy−
stępujące braki w dostawach żywności
zostały skomentowane na melodię
„Kolorowych jarmarków” spopulary−
zowanych przez Maryle Rodowicz (sło−
wa Ryszard Ulicki, muzyka Janusz La−
skowski):
Kiedy widzę przez szybę
Puste haki na tle bieli
Myślę wtedy gdzie wędliny
Czy je diabli wzięli?

Przypisy:
1 Cyt za: „Dziennik Polski” nr 199 z
dnia 25 sierpnia 2005, s. I.
2 Maria Janion, Słowo i symbol w mie−
siącach przełomu, [w:] Kongres Kultur y
Polskiej, Wydawnictwo Krąg, Warszawa
1982 („Almanach Stanu Wojennego” nr
1), s. 17−18.
3 Zob. Anna Skoczek, Poezja świa−
dectwa i sprzeciwu. Stan wojenny w twórczo−
ści wybranych polskich poetów, Kraków
2004, s. 67−68.
4 Maria Janion, Słowo i symbol w mie−
siącach przełomu, op. cit., s. 22.
5 Maria Janion, Słowo i symbol w mie−
siącach przełomu, op. cit., s. 22.
6 Jerzy Ziomek, Kontrafaktura, [w:]
Prace ostatnie, Warszawa 1994, s. 265.
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z Bytomia

P

amiętam, wracaliśmy wtedy z Olsz−
tyna, z Zamkowych Spotkań „Śpiewaj−
my Poezję”. Droga dłużyła się niemiło−
siernie, a że był rok 1989 − trudno było o
jakieś „środki”, które umiliłyby podróż i
poprawiły nastroje nieco przygaszone
po niezbyt udanych prezentacjach na
studni, pod zamkową lipą. Podobno nie−
dawno uderzył w tę słynną już lipę pio−
run. No tak, sprawiedliwości stało się
zadość; oczywiście dla tych, którzy ni−
gdy Zamkowych Spotkań nie podbili.
Ale nie o tym miało być. Otóż w trakcie
tej podróży jedna z dziewczyn wymyśli−
ła, że przecież w Bytomiu też można
urządzić podobny festiwal i nie trzeba
się będzie „wlec” przez cała Polskę, żeby
poezji śpiewanej posłuchać i pobyć tro−
chę z ludźmi, którzy słuchają „Bukowi−
ny”, Grechuty czy Demarczyk.
Musiała jeszcze poczekać trzy lata, ale
się doczekała na piosenkę poetycką w
Bytomiu. Był to czas przemian i dużo
mówiło się na temat degradacji środo−
wiska na Śląsku, a jedna z bytomskich
dzielnic podobno była najbardziej za−
trutym przez przemysłowe „wyziewy”
miejscem w Europie. Natomiast całe
miasto od czasu do czasu drżało i zapa−
dało się coraz niżej. Wtedy wpadł mi w
ręce jeden ze wierszy − napisany jeszcze
w szkole średniej, a noszący znamienny
tytuł „Kwiaty na kamieniach”. To był
punkt wyjścia. Dalej historia potoczyła
się już bardzo szybko. Udało się zdobyć
przychylność urzędu w Bytomiu, Towa−
rzystwa Kultury Teatralnej i podobnych
mu stowarzyszeń działających wtedy na
Śląsku. Od wsparcie nie uchyliło się ka−
towickie Kuratorium Oświaty i Woje−
wódzki Ośrodek Kultury (dziś kilka razy
mniejszy Regionalny Ośrodek Kultury).
I tak w kwietniu i w maju 1992 roku gę−
sta struga zaczęły płynąć zgłoszenia na
pierwszy Ogólnopolski Festiwal Piosen−

TAM, GDZIE KWIA
TY NA
KWIATY
KAMIENIACH ROSNĄ
Wiesław Ciecieręga

ki Poetyckiej „Kwiaty na kamieniach”. Z
blisko stu zgłoszeń, metodą „chybił tra−
fił” oddzieliliśmy 30 i ostatecznie w kon−
kursie wzięło udział 32 uczestników. To
było coś. W niewielkiej sali widowisko−
wej Młodzieżowego Domu Kultury nr 1
ledwo mieścili się sami uczestnicy, a część
widowni trzeba było odesłać do domu.
Oceniali Sikorowski, Czyżykiewicz, Tom−
czak i Sobczuk. I szczerze mówiąc byli
bardzo krytyczni wobec tej nieco przy−
padkowej „zbieraniny” na scenie. Ale
„radosna improwizacja” pozostała nie−
odłączną cechą „Kwiatów na kamie−
niach” do dzisiaj. Gdy kilka lat po nie−
zbyt udanym debiucie „Kwiatów” po raz
kolejny w Bytomiu pojawił się już słynny
Mirosław Czyżykiewicz stwierdził, że „był
przekonany, że to wszystko dawno zde−
chło”... A kwiaty wtedy kwitły najpięk−
niej. Dwa razy w miesiącu Telewizja Ka−
towice prezentowała piosenki i sylwetki
laureatów tego festiwalu, na którym po−
jawiały się coraz częściej niezwykle cie−
kawe osobowości, a co najważniejsze po−
jawiają się nadal. Dość wspomnieć Olę
Popławską, Monikę Wiśniewską, „Mał−
żeństwo z Rozsądku”, Maćka Czekaja,
Anię Drozd, Justynę Malicką, Mirkę Żak,
zespoły „Są gorsi”, „Poethicon” czy lau−
reatkę tegorocznych, piętnastych już
„Kwiatów” – Dominikę Jaczmińską.
W ciągu czternastu lat istnienia przez
scenę „Kwiatów na kamieniach” prze−

winęło się ponad trzysta „podmiotów wy−
konawczych”, w trakcie imprez towarzy−
szących zaprezentowała się właściwie
cała czołówka polskiej „krainy łagodno−
ści”. Przy okazji festiwalu swoje koncer−
ty, mieli między innymi: Andrzej Siko−
rowski, Mirosław Czyżykiewicz, Grzegorz
Tomczak, Edyta Geppert, Hanna Bana−
szak, Antonina Krzysztoń, Andrzej Po−
niedzielski, Wolna Grupa Bukowina, Sta−
re Dobre Małżeństwo, Jarosław Śmieta−
na, Grażyna Łobaszewska, Leszek Wój−
towicz, Elżbieta Adamiak, „Czerwony
Tulipan”, czy Maciej Zembaty. Przez
wiele lat „dobrym duchem” jurorów był
Adam Ziemianin – dobry niczym Święty
Mikołaj, jak mawiali o nim uczestnicy.
Szczególnym wydarzeniem był koncert
na jubileusz 10 „Kwiatów”, gdy w Parku
Miejskim w Bytomiu zagrało „Stare Do−
bre Małżeństwo” i kilku laureatów Festi−
walu. Ten koncert, pomimo ulewnego
deszczu, zgromadził − może nawet − dwa
tysiące widzów.
Piętnaście „Kwiatów” za nami. Bywa−
ło różnie, ale jak wspomniałem wcześniej
nieodłączną cechą imprezy jest „rado−
sna improwizacja” kolejnych pokoleń
młodzieży, która niezmiennie bezintere−
sownie włącza się w organizację. Może
nadszedł czas, by „Kwiaty na kamie−
niach” się ustateczniły, ale przecież 14
lat to dopiero wiek dojrzewania. Czy dla
imprezy artystycznej też?
n
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z Krakowa

STYPENDIA MIAST
A KRAKOW
A
MIASTA
KRAKOWA
Magdalena Doksa

W

Krakowie wybitnie uzdolnioną
młodzież, posiadającą swój dorobek
artystyczny (niemały zresztą) Prezy−
dent Miasta nagradza Stypendium
Twórczym Miasta Krakowa. Nagroda
to nie tyle pieniężna (choć, owszem,
pociąga za sobą pokaźną całkiem gra−

Paulina Bisztyga

tyfikację złotówkową), ale z pewnością
prestiżowa. Przyznawana jest szczegól−
nie utalentowanym młodym artystom
oraz twórcom kultury i sztuki, działa−
jącym na terenie Gminy Miejskiej Kra−
ków, reprezentującym wysoki pozom
artystyczny i wyróżniającym się wyso−
ko ocenianą aktywnością twórczą. Pod
pojęciem młody artysta – twórca kryje
się człowiek, którego metryka urodze−
nia nie wskazuje jeszcze trzydziestego
roku życia.
Stypendia Twórcze przyznaje się
corocznie. Jest to forma mecenatu
kultury, która ustanowiona została
przez Radę Miasta Krakowa Uchwałą
nr CVIII/712/94 z dnia 11 marca 1994
roku. Przyznanie tej nagrody umożli−
wia wyróżnionym realizację planów ar−
tystycznych i autorskich programów
stypendialnych.
Stypendium Twórcze Miasta Krako−
wa ma charakter indywidualny, przy−
znawane jest w pięciu kategoriach:
muzyka, teatr i sztuka estradowa, film,
malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia,
architektura i architektura wnętrz, li−
teratura.
Wnioski o przyznanie stypendium1
rozpatruje powoływana przez Prezy−
denta Miasta Krakowa Komisja Sty−
pendialna, która przedstawia Prezy−
dentowi do akceptacji propozycję licz−
by i wysokości stypendiów (w ramach

zabezpieczonej na ten cel kwoty w
budżecie Gminy Miejskiej Kraków)2 .
W skład tejże Komisji wchodzą: Zastęp−
ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. kul−
tury, Dyrektor Wydziału Kultury i Dzie−
dzictwa Narodowego UMK, Przewod−
niczący Komisji Kultury, Promocji i
Ochrony Zabytków RMK oraz dzie−
sięciu przedstawicieli krakowskich sto−
warzyszeń i związków twórczych.
Stypendysta otrzymuje stypendium
pieniężne (w formie jednorazowej
nagrody), a na uroczystości, organi−
zowanej corocznie w Sali Obrad Rady
Miasta Krakowa, Prezydent wręcza
okolicznościowe dyplomy.
Stypendia Twórcze przyznawane są
od roku 1994. Wśród dotychczaso−
wych laureatów znaleźli się m. in.:
Marcel Chyrzyński (kompozytor mu−
zyki współczesnej), Katarzyna Jamróz
(piosenkarka), Tomasz Chmiel (dyry−
gent), Grzegorz Sztwiertnia (rzeź−
biarz), Joachim Mencel (muzyk in−
strumentalista), Przemysław Branny
(aktor śpiewający), Wojciech Widłak
(kompozytor), Marta Bizoń (aktor−
ka), Grzegorz Jarzyna (reżyser teatral−
ny), Zbigniew Kaleta (aktor), Barba−
ra Stępniak – Wilk (piosenkarka),
Magdalena Cielecka (aktorka), Ma−
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rek Szlezer (pianista), Sonia Bohosie−
wicz (aktorka), Małgorzata Szumow−
ska (reżyser filmowy), Paulina Biszty−
ga (piosenkarka), Karolina Styła (wo−
kalistka jazzowa), Dominika Bednar−
czyk (aktorka), Agata Duda−Gracz
(reżyser teatralny), Dorota Ślęzak
(piosenkarka), Ewa Kaim (aktorka),
Radosław Krzyżowski (aktor), Kata−
rzyna Zielińska (aktorka śpiewająca),
Michał Czernecki (aktor), Grzegorz
Mielczarek (aktor), Barbara Kurzaj
(aktorka), Małgorzata Wojciechowska
(piosenkarka). W roku bieżącym
(2006) wśród laureatów znaleźli się m.
in.: Michał Łanuszka (aktor śpiewają−
cy), Anna Cieślak (aktorka), Piotr
Rogucki (aktor śpiewający), Katarzy−
na Warnke (aktorka).
Sporo tych nazwisk, ale wszyscy wy−
żej wymienieni to, uznani dzisiaj arty−
ści (czyt. popularni), propagujący
kulturę na arenie ogólnopolskiej a na−
wet międzynarodowej. Z radością
konstatuję, iż Komisja Stypendialna
niezwykle celnie lokuje swoje głosy.
Każda z nagrodzonych dotychczas in−
dywidualności twórczych zapowiada−
ła się jako młodzież dobrze rokująca
na przyszłość. I każda dzisiaj prezen−
tuje wysoki poziom artystyczny w wy−
branej przez siebie i z pietyzmem
uprawianej gałęzi sztuki.

Stypendyści z Prezydentem prof. Jackiem Majchrowskim

***
Stypendia Twórcze są formą mece−
natu kulturalnego Gminy Miejskiej
Kraków, który ma na celu wyróżnie−
nie i promocję młodych artystów. Sta−
nowią znaczącą pomoc finansową,
która umożliwia wyróżnionym reali−
zację planów artystycznych i autor−
skich programów stypendialnych. W
celu promowania stypendystów w
roku 2000 zrealizowana została oko−
licznościowa impreza Stypendyści 2000

i wydana została płyta CD prezentu−
jąca stypendystów z lat 1994−2000, w
roku 2002 wydany został komplet
pocztówek promujących stypendy−
stów Miasta Krakowa z lat 1994−2001 i
kalendarz ścienny na rok 2002 pro−
mujący prace stypendystów z dziedzi−
ny plastyki, w roku 2003 wydana zo−
stała antologia stypendystów Miasta
Krakowa z dziedziny literatury. Plano−
wane jest wydanie płyty CD prezentu−
jącej stypendystów z dziedziny sztuki
estradowej i teatru.
Więcej informacji o konkursie (re−
gulamin dla kandydatów ubiegających
się o Stypendium; formularze wnio−
sków; listy laureatów z lat ubiegłych)
na stronach Biuletynu Informacji Pu−
blicznej Urzędu Miasta Krakowa:
www.bip.krakow.pl. Bezpośrednich in−
formacji udziela również Wydział Kul−
tury i Dziedzictwa Narodowego UMK,
Plac Wszystkich Świętych 11.

MAGDALENA DOKSA

Michał Łanuszka

1. Kandydaci składają wnioski o
przyznanie Stypendium na stanowi−
sku Nr 6, w Kancelarii Magistratu,
Plac Wszystkich Świętych 3/4.Termin
składania wniosków upływa z dniem
31 marca (każdego, bieżącego roku).
2. W latach 1994−2006 przyznano
219 stypendiów w łącznej kwocie 1 017
n
tys. zł.
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z Dobrego Miasta
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potkania Rodzin Muzykujących:
i tu powinnam bezradnie rozłożyć
ręce. No bo jak opisać imprezę tak mi
bliską? Jakich słów użyć, by Czytelnicy
pokochali ją tak, jak ja – czyli na śmierć
i życie? Jakie wytoczyć argumenty, aby
wszystkich przekonać, że to impreza
jedyna i niepowtarzalna?
Spróbuję emocjonalnie, po babsku,
ale zaczynając od początku. Kiedy dzie−
sięć lat temu Ela Bilińska−Wołodźko,
wieloletnia dyrektorka Domu Kultury
w Dobrym Mieście, pomysłodawczyni,
serce i dusza imprezy, matka chrzestna
wszystkich rodzin, zaprosiła nas (czyli
grupę „Czerwony Tulipan”) na Spotka−
nia – jechałam bez specjalnego zapału.
Nie miałam przecież pojęcia co tam za−
stanę, z czym się spotkam. Ale jecha−
łam, przyjechałam... I wpadłam, niczym,
przysłowiowa śliwka w kompot.
Ten festiwal wygląda jak zjazd jednej
wielkiej rodziny. Uczestnicy – to babcie,
ciocie, mamy, stryjowie, ojcowie... No i
dzieci w wieku od pięciu do dziewięć−
dziesięciu dwóch lat. Każdy śpiewa, albo
tańczy. Lub gra na jakimś instrumencie,
nierzadko wykonanym własnoręcznie. I
to gra albo śpiewa nie tylko na scenie, w
trakcie oficjalnych koncertów – ale rów−
nież przy ogniskach, na balu, w stołów−
ce, w świetlicy. Po prostu gra się tu i śpie−
wa − wszędzie. Rodziny łączą się, wza−
jemnie uczą się swoich piosenek, poma−
gają sobie. Choćby dośpiewując drugie
i trzecie głosy, czy grając dodatkowe
partie na instrumentach.
Bywa na przykład tutaj rodzina z Nie−
miec, która na każde spotkanie uczy się
nowej polskiej piosenki. Są rodziny ze
Wschodu, którym niekiedy dojazd do
Dobrego Miasta zajmuje parę dni. Nie−
którzy cały rok odkładają pieniądze, aby
tylko stać ich było na przyjazd. Przy−
jeżdżają i przywożą to, co mają najlep−
szego. To w Dobrym Mieście po raz
pierwszy próbowałam jak smakuje pach−

RODZINY
MUZYKUJĄCE
Ewa Cichocka

nąca wędzona słonina. Tu spróbowa−
łam wspaniałego litewskiego chleba. I
innych specjałów, jak na przykład gęś
upolowana przez Pana Wylegałę (nie
wiem kiedy on poluje, skoro wraz ze
swą rodziną nieustannie gra hejnały i
sygnały myśliwskie?)... Ale przede wszyst−
kim uczestnicy przywożą swą praw−
dziwą, autentyczną sztukę.
W Dobrym Mieście wzruszyłam się
widząc sześcioletniego chłopca, który
cichutko stał na scenie przez dziesięć
minut, spokojnie czekając, aż będzie
mógł zadeklamować wierszyk. Zadekla−
mował pięknie, nagrodzony praw−
dziwą burzą oklasków. I wcale nie stał
się z ich powodu „gwiazdą”... To po
prostu nie jest miejsce dla „gwiazd”.
To jest festiwal cudowności. Cudow−
nych ludzi, których łączy pasja.
W tych rodzinach każdy doskonale
zna swoje obowiązki. Rodziny te są
zorganizowane, pomagają sobie wza−
jemnie. Najwyraźniej wspólne występy
na scenie scalają i umacniają więzi. Tu
dzieci nie przerywają starszym, nie sły−
chać płaczu czy marudzenia. Wystar−
czy jedno spojrzenie babci – a już cała
rodzina jest w pełnej gotowości. To do−
skonała szkoła dyscypliny! A także
punktualności i wzajemnego szacun−
ku. Więcej: tu słowa tak dziś trudne
do zdefiniowane, jak patriotyzm czy
ojczyzna – stają się proste i jasne.

Ela Bilińska−Wołodźko od dwóch lat
jest już na emeryturze, ale impreza
trwa. „Czerwony Tulipan” nadal – i tak
od dziesięciu lat − pomaga w jej orga−
nizacji. Od paru lat wspólnie z Krzysz−
tofem Daukszewiczem prowadzimy
dobromiejskie koncerty.
W tym roku odbyły się jubileuszo−
we, piętnaste Spotkania. Wzrusze−
niom i wspomnieniom nie było koń−
ca. I choć działo się to całkiem nie−
dawno – w sierpniu tego roku – to już
tęsknię do kolejnego spotkania w
Dobrym Mieście. Z radością myślę, że
za rok znów wszyscy będziemy sobie
padać w objęcia, ściskać się i przytu−
lać. Będziemy lać łzy z lada powodu,
śmiać się i bawić. I przede wszystkim
śpiewać. Śpiewać, śpiewać!
I dobrze Wam, Czytelnicy moi, ra−
dzę: jeśli nie chcecie zwariować na tym
naszym coraz dziwniejszym świecie –
powinniście choć raz zrobić to co ja.
Pojechać do Dobrego Miasta.
n
XV Międzynarodowe Spotkania
Rodzin Muzykujących,
Dobre Miasto, 4−6 sierpnia 2006 r.
Organizacja:
Miejsko−Gminny Ośrodek Kultury
w Dobrym Mieście,
11−040 Dobre Miasto,
ul. Zwycięstwa 13
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Dobre Dobre Miasto
Jan Poprawa

Schyłek lata. Jeszcze ciepło, chwila−
mi gorąco – ale wieczory chłodne, od
jeziora chłód ciągnie nieubłaganie. W
dzień wygrzane stare kości nasiąkają
wilgocią od porannych mgiełek.
Ośrodek pod miastem nazywa się
„Swobodno”. Może zresztą inaczej – ale
i tak wszyscy wiedzą: Swobodno i już.
Na stromym zboczu morenowej górki,
w rzadkim sosnowym lesie stoją sfaty−
gowane mocno kempingowe domki.
Na dole, kilka kroków zaledwie od brze−
gu jeziora − standardowy piętrowy „pa−
wilon”. Styl swojski, „późny gierek”.
Na piętrze pawilonu stoły ustawio−
ne w podkowę, za stołami tłum. Od
razu widać, że niecodzienny. To nie
byle wczasowicze, to nawet nie wyciecz−
ka z miasta. Luz blues i pełna kultura
jednocześnie. Tak zachowują się jedy−
nie artyści. Ale ci jacyś osobliwi, jakby
pozbawieni pychy, wyzbyci miłości wła−
snej. Może więc nie artyści? Czy możli−
wy jest artysta pozbawiony miłości wła−
snej? Nie żeby od razu zakochany miał
być w sobie z wzajemnością – ale tro−
szeczkę, chociaż troszeczkę, to każdy
artysta się lubi. A ci – nic takiego. Cieszą
się jak dzieci na widok zabawnego
rumcajsa w kapelutku, który ni stąd ni
zowąd , zza biesiadnego stołu dmie w
róg. I biją brawo czarniawemu Or−
miaszce, ledwie wstał i dał znak, że
chce coś powiedzieć.

Przystojny południowiec nazywa się
Gagik Jagizarian. Mówi coś, ale po ro−
syjsku. Po rosyjsku to rozumie już tyl−
ko Profesor, rówieśnik Rewolucji Lu−
towej. Gadają więc wszyscy, choć Ga−
gik najwyraźniej wznosi jakiś toast, po
kaukasku długaśny.
– Co gada ? – pyta tubalnym szep−
tem Babcia Kurasiowa.
– Wznosi toast – jeszcze donośniej−
szym szeptem streszcza Profesor.
I nagle cisza jak makiem zasiał, cza−
sem tylko widelec zabrzęczy. A Gagik
bez żadnego akompaniamentu – śpie−
wa. Po ormiańsku, jakieś długie i bar−
dzo giętkie melodie. Pięknie śpiewa.
Widać żyły na szyi, widać załzawione
oczy. Na codzień jest muzykiem. Pięk−
nie śpiewa.
I bucha radosne brawo. Nie tyle
brawo podziwu, co radości właśnie, że
oto jeden z nas tak pięknie zaśpiewał.
Nic, że nie rozumiemy. Tylko kolega
Gagika, też Ormiaszka, napotkany tu
na miejscu, z zawodu handlowiec (już
sześć lat ma stoisko, konkretnie szczę−
ki) – krzyczy:
– Pawaroti, pawaroti.
– Porównuje go do Pavarottiego –
tłumaczy Profesor.
Gagik przyjechał z Królewca. To
znaczy Kaliningradu, przepraszam
najuprzejmiej. Razem z nim przyjecha−
ła chudziuteńka żona Anait i wielko−

okie córeczki: Liana, Lilit i Anusz.
Dziewczynki grają na skrzypeczkach,
przywiązują sobie wielkie kokardy.
Wszyscy mówią o nich „królewny”. Ale
nie teraz oczywiście. Teraz Gagik spo−
tyka się z przyjaciółmi, sam, spotyka−
nie się z przyjaciółmi Gagika to nie jest
zajęcie dla kobiet.
Ale zza ścianki dobiega już świst włą−
czonej Yamahy. Pani Żejmowa zrywa
się więc prędziutko i biegnie do swo−
ich chłopaków. Chłopaki jak malowa−
nie, po sześć stóp każdy, przystojni,
wygoleni, elegancko ubrani. Edward
już grzeje klawisze, Andrzej próbuje
dancingowy mikrofon. A może od−
wrotnie? W każdym razie pani Anna
od razu zaczyna prowadzić konferan−
sjerkę. Śpiewnie zaciąga, jak na miesz−
kankę Podbrodzia (Pabrade) i obywa−
telkę niepodległej Litwy przystało. Cza−
sem wtrąca wyrazy niepewnego pocho−
dzenia, ale Profesor i tak wszystko prze−
tłumaczy na nasze. Srebrny ząb lśni w
uśmiechu. Disco polo, prawdziwe di−
sco polo!
Zwijamy się.
Rankiem jezioro jak miska ołowiu.
Słońce ledwie wstało, promienie jakby
ślizgają się po równiutkiej tafli. Ani
zmarszczki.
Przed domkiem Dyrekcji ogrodzo−
ne podwóreczko. Na ścianie napis
„Mały dziedziniec zamkowy im. J. Po−
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prawy w Swobodnie”. Mały – bo duży
jest gdzie indziej. Duży dziedziniec
znajduje się na zamku w Olsztynie, kil−
kadziesiąt kilometrów stąd. W pierw−
szym dniu tam właśnie śpiewali i grali
Kurasie, Lastowjakowie, Morozowie,
Magonie, siostry Rucińskie, Rabano−
wie, Szporteniowie. I „Czerwony Tuli−
pan” na deser. Pani Irena Ilnicka z
Wilna zachwyca się do tej pory:
– Jak pięknie oni śpiewają, Pan Ste−
fan i wszyscy.
A jej wnuczka, Bogdana Lastowja−
kówna – to Pana Stefana najnormal−
niej kocha. Namalowała własnoręcz−
nie jego portret, czeka tylko na odpo−
wiednią chwilę by go wręczyć. Panna
Bogdana ma już jedenaście lat, ale jej
uczucie nie budzi tu wielkiej zazdro−
ści. Co innego gdyby to jej mama Oksa−
na, co tak ślicznie śpiewa „Ave Maria”
po ukraińsku... Albo na przykład ta
pachnąca i elegancka pani mecenas
(a może sędzina?, która zapowiada
koncerty Magoniów. Tak, to by był
problem.
Pan Stefan Brzozowski jest kocha−
ny najbardziej. Bardziej niż Profesor,
nawet bardziej niż Pani Ela. Pani Ela,
która na codzień jest dyrektorką Em−
goku w Dobrym Mieście – jest oczywi−
ście kochana i ważna. Ale tu, w Swo−
bodnie – Pan Stefan jest najważniej−
szy. No i jeszcze Pani Ewa. I może jesz−
cze Pani Mariolka, co ma najładniej−
sze nogi na Warmii. Pan Stefan jest Dy−
rektorem „Spotkań”, Pani Ewa – Wi−
cedyrektorem. Mówi się do niej „Pani
Wicedyrektor”.
Na razie Pani Wicedyrektor rozczo−
chrana trochę, zaspana jak nieboskie
stworzenie. Artystka o tej porze powin−
na spać. Ale Wicedyrektor – musi być
na stanowisku. Zaraz pewnie przyjdzie
ktoś porozmawiać. Pani Wicedyrektor
doradzi jak się uczesać, powie czy buty
pasują do spódnicy, albo poradzi aspi−
rynę. Na razie Pani Wicedyrektor uzu−
pełnia grubą „Kronikę Fan Klubu Czer−
wonego Tulipana”, jedynego na świe−
cie (z delegaturą w Krakowie). Na oko
widać, że ma zacięcie kronikarskie.
Dychawiczny autobus wozi tam i z
powrotem. Jednych do Olsztyna, in−
nych do Lutrów. W Lutrach nad jezio−
rem (ale innym) wygwizdów. Zimno,

po prostu. Szefowie samorządów z
całego województwa warmińsko−ma−
zurskiego kulą się przed wiatrem, ale
nie odchodzą. Gołębiowie z Rudoło−
wic tańcują z wielkim zapałem, także
po to by się zagrzać. Ale nie tylko po
to, oni tak zawsze.
W Rudołowicach tydzień wcześniej
pojawiła się trąba powietrzna. Cała
wieś stała w oknach z różańcami w rę−
kach. Jednej z córek Pani Heleny i
Pana Wiktora straszne powietrze ze−
rwało dach, innym poniszczyło obej−
ścia. Gołębiowie zastanawiali się na−
wet, czy nie odwołać wyjazdu. Ale jak
tu odwołać? Przecież przez cały rok
zbierali pieniądze, żeby wynająć auto−
bus. Dzieci tak się cieszyły na to, że po
drodze zobaczą Warszawę, a potem
jeszcze pojadą na dzień nad morze.
Kasia i Antek wygrali nawet konkursy
cymbalistów młodych, całą nagrodę
rodzina przeznaczyła na ten wyjazd.
No więc są, śpiewają i tańcują. Dach
się naprawi po przyjeździe.
Arturs Juszka jest po raz pierwszy
na Spotkaniach. Słyszał o nich, i ow−
szem. Ale z Łotwy nie przyjeżdża się tu
tak często, jak na przykład z Litwy,
Ukrainy czy Białorusi. O, przepraszam
– tym razem z Białorusią są kłopoty,
rodzina Sachoniów z Lidy dzwoniła
właśnie, że nie może przekroczyć gra−
nicy... Ale Łotwie granice niestraszne,
na Łotwie obecnie Europa. Więc Pan
Arturs przywiózł samochodem żonę
Maritę oraz córki Alisę i Madarę.
Wszystkie prześlicznie ubrane, nie wia−
domo czy to prawdziwy folklor łotew−
ski, czy jakaś artystyczna stylizacja – w
każdym razie wypracowana w najdrob−
niejszym szczególe. Pani Marita najład−
niejsza, piękna wiotka blondynka w
skandynawsko – niemieckim typie, ale
starsza córka też już łamie męskie ser−
ca jednym uśmiechem. Pan Arturs sam
zbudował jedyny na świecie egzem−
plarz „cytry obrotowej”. Wzór widział
w muzeum instrumentów ludowych.
Dziewczynki grają na tym ślicznie. W
ogóle – rozkosz słuchać, jak grają. Pan
Steczkowski natychmiast zaprasza ich
na festiwal do Lublina.
Pan Steczkowski to cała legenda
Spotkań. Ojciec dzieciom, które ongiś
stanowiły największą „rodzinę muzyku−

jącą” w Polsce. No, może nie naj−
większą – wszak muzykujących człon−
ków rodu Gębickich jest ponad sześć−
dziesięcioro – ale najsłynniejszą. Więk−
szość dzieci Pana Steczkowskiego wy−
rosło na profesjonalnych muzyków,
jedna z córek zdobyła popularność.
Ale w domu jakoś pusto, Pan Stecz−
kowski musiał sprzedać prywatny au−
tobus, jakim wspólnie jeździli na wy−
stępy. Chwalić Boga, tarnobrzeski pe−
kaes nie wahał się z odkupieniem ma−
szyny. Panu Stanisławowi trudno się
przestawić na żywot emeryta – więc
jeździ tu i tam. Zwłaszcza tu, gdzie jest
taki kochany.
Emgok przypomina jednorodzinny
domek na przedmieściu. Ani poważ−
nej sali, ani zaplecza. Występy organi−
zuje się obok, na trawniczku z jednej
strony odciętym od świata stromą
skarpą i ulicą – z drugiej zaś betonową
ścianą mieszkalnego bloku. Mieszkań−
cy mają najlepszą widoczność i słyszal−
ność, istne loże w oknach. Składana
estradka z płóciennym dachem (oby
tylko nie padało – modli się Pani Ma−
riolka, rozstawione na trawie kilkaset
krzeseł. Z tyłu stragany, jak na odpu−
ście. I niezliczona ilość reklam dooko−
ła. Pani Dyrektor (ale nie Spotkań, tyl−
ko Emgoku) Ela Wołodźko przekona−
ła nawet do sponsorowania imprezy
miejscowego piekarza, właścicieli kil−
ku sklepików, kapelmistrza orkiestry
dętej i Komisariat Policji w Dobrym
Mieście. Na liście sponsorów, staran−
nie odczytywanej w czasie każdego
koncertu – widnieją aż 42 pozycje !
Emgok Pani Eli Wołodźko mały, ale
dzielny. Z pięknie wydanego folderu
dowiaduję się, że działa tu Dziecięcy
Zespół Ludowy „Na 102”, Zespół Lu−
dowy „Zochy”, Kapela Ludowa (chwi−
lowo bez nazwy), Stowarzyszenie „Uli−
ca”, Klub Tańca Towarzyskiego „Fine−
zja”, Teatr Młodzieżowy „Mgła” etc..
Pytam o pieniądze – nie ma, jak wszę−
dzie. A działalność jest. Bo cała tajem−
nica takich placówek polega na pro−
stej sprawie: musi się chcieć. Ela Wo−
łodźko chce bardzo, Pani Mariolka
chce bardzo, chce Pani Hela, Pani Ce−
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linka księgowa, Pani Małgosia „Ruda”,
Pani Irenka specjalistka porządkowa,
Pani Grecia plastyczka, Pani Ewa tan−
cerka, i wszyscy którzy tu pracują.
Właściwie na Warmii niewielka jest
dla Pani Eli konkurencja. Może jeszcze
w Górowie Iławeckim pani Katarzyna
Szwedowicz równie energicznie prowa−
dzi Miejski Dom Kultury. Tam też dzia−
łają rozmaite zespoły. Na przykład „Ko−
wyczanki”, czyli żeńska część rodziny
Kowyków, wzmocniona osobą Pana
Wacława. Pani Szwedowicz śpiewa z
„Kowyczankami”, a jakże. I komende−
ruje na scenie aż miło, nikt nie ma wąt−
pliwości kto rządzi. U Pani Katarzyny w
Domu Kultury śpiewają także młodzi
Mazurkiewicze, disco polo że hej. Wła−
śnie pod dobromiejskim Emgokiem
Agnieszka Mazurkiewiczówna z ponu−
ra miną pokrzykuje na publiczność:
– No, prawy do lewego, i wszyscy
razem, no, i wszyscy razem, prawy do
lewego, wypij kolego, no!
Panna Agnieszka nigdy nie wygra
konkursu na subtelność, niestety. Ale
przecież w disco polo nie o subtel−
ność chodzi, tylko żeby „żarło”. Żeby
„gibało”. No.
Ale tymczasem już na scenie rodzi−
na Rabanów, w stylizowanych na rene−
sans gatkach i kurteczkach. Pięknie gra
na starych instrumentach. Rabanowie
przyjechali z Jeleniej Góry. Kiedyś mie−
liby bliżej, przed laty podobne Spotka−
nia organizowano we Wrocławiu. A
teraz muszą przemierzyć Polskę na
ukos. Ale przyjeżdżają chętnie.
Pan Walery Moroz jest zawodo−
wym aktorem zawodowego teatru w
Łucku. Zawodową aktorką tego same−
go zawodowego teatru w Łucku jest
jego małżonka (do niej doprawdy nie
pasuje zbyt zwykłe słowo „żona”) Lud−
miła. Córka ich, Mariczka, nie jest jesz−
cze zawodową aktorką zawodowego
teatru w Łucku, ale będzie. Na razie
gra na skrzypkach i patrzy na tatę,
który raz po raz przybiera pozy z po−
mnika Muchiny. Oj, chyba nie jest to
dobry teatr, w Łucku...
Wszystko się pokręciło. Ledwie wy−
piliśmy wieczorne piwko przy ognisku,
ledwie pośpiewaliśmy razem to i owo
(nawet Profesor śpiewał) – a tu już
niespodziewanie finał. Janusz Wylega−

ła w swoim śmiesznym niby myśliwskim
kapelusiku, w operetkowym stroju
frejszyca z Chrzypska Wielkiego, czę−
stuje przywiezioną specjalnie polę−
dwiczką z sarny i przepyszną piecze−
nią z dzika. Dzieci Wylegały w towa−
rzystwie matki gotowe w każdej chwi−
li zagrać fanfarę na śmierć krokody−
la, albo jakiś inny stosowny sygnał
myśliwski. Są cudni, do zakochania.
A Wylegała najcudniejszy. Nawet Ja−
ponka, którą do miejscowej kolegia−
ty na koncert organowy przywiózł
maestro Ginko z Wiednia (i Olszty−
na) – cieszy się z Wylegałowych face−
cji, wyplatanych na „małym dziedziń−
cu”. Choć na ogół koleżanka Japon−
ka po naszemu ani w ząb, tylko po
niemiecku, japońsku i włosku. A już
się zdawało, że nie ma Osi.
Wiec już finał? To już trzy dni?
Pod płóciennym daszkiem grzmi
jazzowy big−band. Magoniów w Łań−
cucie mnóstwo, zwłaszcza w branży
muzycznej. Tylko trzy instrumenty w
siedemnastoosobowej kapeli nie zo−
stały obsadzone przez rodzinę. Bar−
dzo dobrze grają! Nic dziwnego, ty−
dzień wcześniej zdobyli w Iławie
„Złotą Tarkę”...
I jeszcze babcia Kurasiowa z Lubzi−
ny. Panzerfaust w spódnicy, potęga
osobowości i autorytetu. Gra na
skrzypkach aż się struna urwie, śpie−
wa strasznym głosem różne podrze−
szowskie śpiewki, często więcej niż fi−
glarne, czasem na potrzeby chwili im−
prowizowane. W Lubzinie babcia Ku−
rasiowa od pięćdziesięciu lat prowa−
dzi rodzinną kapelę, odziedziczoną
po tatusiu. W przyszłym roku będzie
w Lubzinie jubileusz. Choćbym miał
iść pieszo – będę!
Dyrektor Stefan, Wicedyrektor
Ewa, Pani Ela z Emgoku i Profesor
wręczają upominki, nawet koperty.
Pan Juszka zdziwiony niezmiernie:
– Jak to, pieniądze? Przecież my by−
śmy dopłacili chętnie...
Młodzi Mazurkiewicze pomagają
właśnie Jagizarianom podpiąć do
swych paczek ich rzęcha. Nie idzie im,
więc Żejmowie lecą na pomoc. Za
chłopakami – mama. Ale na razie jesz−
cze na scenie jest Dziadzio Majewski.
Dziadzio Majewski ma osiemdziesiąt

siedem lat. Ręce mu się już trochę
trzęsą, przez co wibrato skrzypiec po−
tężniejsze niż u innych − ale zawzięcie
śpiewa piosenkę o podwiązkach. Już
jest przy siedemdziesiątej zwrotce.
Pani Majewska coś tam gada – ale Dzia−
dzio przerywa:
– Nigdy sobie młódki nie bierzcie,
tylko by gadała i gadała!
Pani Majewska rzeczywiście, młod−
sza od męża znacznie, ma dopiero sie−
demdziesiąt cztery.
Pan Steczkowski już tańczy przed
sceną. Profesorowi nie wiedzieć cze−
mu społeczeństwo Dobrego Miasta
śpiewa „sto lat” i wręcza kwiaty tak wiel−
kie, że się nie mieszczą do sporego sa−
mochodu. Cudownie siwiuteńka Pani
Ilnicka zaprasza do Wilna, Pani Szwe−
dowicz opowiada o swoich planach w
Górowie. Gołębie zbierają się do dro−
gi, Kurasie – już pojechali. O, i kawal−
kada dobrych aut z Magoniami powo−
li odjeżdża ze Swobodna...
W powietrzu zostaje jakiś niezwie−
trzały zapach. Ogniska? Wspólności?
W wielkim amfiteatrze nad jeziorem
Czos, w Mrągowie – za wielkie pienią−
dze robi się wyjątkowo nudny i nie−
prawdziwy polonijny festiwal. W Do−
brym Mieście pieniędzy nie ma – ale
są czary. Jest klej, łączący ich wszyst−
kich, Polaków i Ukraińców, Ormian,
Rosjan, Łotyszy, Litwinów, Białorusi−
nów i kogo tam jeszcze: wzajemna sym−
patia. To jedno z zupełnie wyjątkowych
miejsc w naszym kraju, gdzie ożywają
pojęcia wielokroć obśmiane: życzli−
wość, otwartość, skłonność do dawa−
nia, bezinteresowność...
Nazywa się to „Międzynarodowe
Spotkania Rodzin Muzykujących”.
Zapamiętajcie tę nazwę. Te nazwiska
(Brzozowski, Cichocka, Wołodźko).
To miasto. Dobre Miasto.

JAN POPRAWA
Od redakcji: Reportaż z VIII Międzyna−
rodowych Spotkań Rodzin Muzykujących
„Dobre Miasto 99” przedrukowujemy z
książki Jana Poprawy „Sezon 99” (Oficy−
na Wydawnicza AR T−MIW, Kraków
2000r.), w przekonaniu iż oddaje on nie−
przemijającą atmosferę dobromiejskiego fe−
stiwalu.
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z Józefowa

FESTIWAL KULTURY
EKOLOGICZNEJ
Bogdan Tomasik

O

d 14 lat w Józefowie, małej
miejscowości na Roztoczu, Jan Kon−
drak wspólnie ze swoimi lubelskimi
bardami propaguje przede wszystkim
„zdrowe” śpiewanie, uczy nas życia z
piosenką, kształci nowych adeptów ta−
kiego stylu bycia i daje szansę młodym
artystom podzielenia się z nami swoją
twórczością. Jest to festiwal szczegól−
ny z uwagi na różnorodność tema−
tyczną, zarówno w sferze piosenek, jak
i ich wykonawców, nie wspominając już
o zróżnicowanej publiczności.
Także nagrody przyznawane są w
wielu kategoriach. Wszystko to opra−
wione słowem wstępnym Jana Kon−
draka i pod jego czujnym okiem. Na
festiwal zapraszane są też przeróżne
gwiazdy. W roku ubiegłym gościli w
Józefowie Monika Brodka i zespół
„Brathanki”. Tym razem, w sierpniu
2006 roku zaszczycili nas swoją obec−
nością Lech Janerka i Robert Ka−
sprzycki. Wszystkie te festiwalowe
koncerty łączy jedna gwiazda, której
wierna jest roztoczańska publiczność
(i nie tylko roztoczańska − ja pocho−
dzę z Kujaw): „FEDERACJA”, znana
również jako „Lubelska Federacja
Bardów”.
Tegoroczny konkurs zrodził nowe
gwiazdy, bo tak trzeba ocenić Ilonę
Sojdę z Kielc oraz kwartet „Klezma−
four” z Lublina. Ilona Sojda bezape−

lacyjnie otrzymała Grad Prix festiwa−
lu, publiczność i jury pod przewod−
nictwem Jana Poprawy nie miało żad−
nych wątpliwości. Fragmenty z reci−
talu „Kadisz dla Róży” wykonała z
ogromnym wdziękiem, liryzmem, gło−
sem śpiewnym i czystym, przejmują−
cym i ściskającym gdzieś w dołku.
Można było tego słuchać, zatracać się
w jej wędrówce, pożeglować w jej
świat marzeń. Ten festiwal to na pew−
no malutki krok na drodze do sławy,
na drodze do kariery tej niezwykłej
wokalistki.
Ale Józefów, to nie tylko liryka i po−
ezja śpiewana. Przekonał nas o tym lau−
reat w kategorii zespołów – kwartet
„Klezmafour”. Dał popis żywiołowości,
estradowego szaleństwa, dynamiczne−
go kontaktu z publicznością. Fakt, bry−
lował w tym skrzypek, wprawiający
młodszą i piękniejszą część publiczno−
ści w „piszczący” zachwyt. Wszelakie
wariacje, solówki w wykonaniu „Kle−
zmafour” były czymś w rodzaju „kłót−
ni” na instrumenty, muzyczną przepy−
chanką. Instrumentaliści (to zespół in−
strumentalny właśnie) robili to świet−
nie, z wyczuciem nie tylko gatunku, ale
i publiczności. Czy można się dziwić,
że musieli bisować?
Józefów to nie tylko estradowe
„championy”. To także początki dro−
gi dla wielu młodych, wrażliwych lu−

dzi. Ona napisała kilka tekstów, brat
skomponował muzykę, mają swój ze−
spół a Janek Kondrak udostępnia im
scenę, gdzie mogą się realizować: Ka−
rolina i Antoni Waraksowie. Nastro−
jem country obdarzył nas „facet w
chustce” (jak go nazywali na widow−
ni) czyli Havro, a tematem drogi −
Dominik Rogalski.
To jeszcze nie koniec józefowskich
niespodzianek. Marynarka w kratę,
czapki z pomponami − i można zażyć
klimatu „ludowo – kapelowego”,
wprawiającego w nastrój rozpręże−
nia i biesiady.
Można by o każdym z wykonawców
napisać coś miłego, ale brak jest na
to jednak miejsca. Niech więc te sło−
wa będą dla nich otuchą i podzięko−
waniem za uczestnictwo, także
wspólną zabawę. Bo piosenka arty−
styczna w miłym towarzystwie może
być i zabawą...
Ale Józefów, to także inny konkurs.
Konkurs wymyślony i prowadzony
przez Jana Kondraka konkurs „Potę−
gi głosu”. Tu już jest pełna dobrowol−
ność wykonawcy, repertuaru i muzy−
kalności. Kto zaśpiewa najgłośniej i
czysto... wygrywa, a nagrodą jest pu−
char Radia Lublin. W tym roku wygra−
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ła Katarzyna Lotkowska, która była
min. uczestnikiem „warsztatów muzycz−
nych” zorganizowanych przez lidera
„Federacji”. Taki konkurs to wspaniała
zabawa, rozrywka, ale także nauka i
sprawdzenie siebie w roli estradowca.
Warsztaty muzyczne to też tradycja
Józefowa i ciężka praca Jana Kondra−
ka – ale on, mając taki głos, taką muzy−
kalność, chce wszystko co umie prze−
kazać innym. To jest piękne i szlachet−
ne. Przy swoim ogromnym zaangażo−
waniu w to co robi, przy wielości za−
dań, jakich się podejmuje − nie mógł w
tym roku bezpośrednio uczestniczyć w
tych warsztatach, ale je zorganizował,
zapewnił profesjonalną obsługę.
Otoczką festiwalu jest wiele imprez
towarzyszących, takich jak: konkurs
na największego grzyba, rajd rowero−
wy, konkursy wiedzy o Roztoczu, o
Unii Europejskiej. Ciekawe co orga−
nizatorzy zrobili z grzybami? Jest taka
fraszka Sztaudyngera, mówiąca o tym
„jak mało uroków lasu pozostaje w
zupie grzybowej”. Ale nie dotyczy to
miłośników zbierania grzybów, tylko
konsumentów...
Dla mnie jednak Józefów, to przede
wszystkim „Federacja” i ich koncerty.
Tym razem lublinianie uraczyli nas
„Klechdami Lubelskimi”, czyli legen−
dami o tej ziemi. Podzielili się twór−
czością ludzi związanych z Roztoczem.
W każdym z nas tkwi cząstka ziemi, któ−
ra nas wydała i „Klechdy” są takim hym−
nem „Federacji” dla Lubelszczyzny.
Widać, że program ten powstał na
kanwie wielkiego patriotyzmu i przy−
wiązania bardów do swoich korzeni, a
twórcy tekstów do ich muzyki stali się
w ich ustach „bardziej lubelscy niż pol−
scy”. Dumni są bardowie z papieża
Jana Pawła II, którego tekst zamieścili
w tym programie. Z dumą Jan Kon−
drak opowiadał o losach Karola Woj−
tyły, tych losach, które przywiodły go
na lubelską ziemię. Edward Stachura,
Kazimierz Grześkowiak, Bolesław Le−
śmian, Szymon Szymonowic, Mikołaj
Rej, Jan Kochanowski i wielu innych
przyczyniło się do powstania tego spe−
cyficznego i pięknego programu.
Wspomnę tylko o pieśni do słów K.
Grześkowiaka „W południe” odśpiewa−
nej przez Federację a capella.

Dominik Rogalski

Te głosy rozdarły ciszę nad józefow−
skim amfiteatrem. Sprawiły, że na chwil−
kę zamarło tam życie, które obudziło się
owacją na stojąco i gromkimi brawami.
Dopełnieniem wszystkiego było żądanie
bisów, przekrzykiwanie się co do utwo−
rów „na pożegnanie”. „Kare konie”,
„Sen”, „Ataman”, „Zostaje Tania”... To
tylko niektóre piosenki z repertuaru
„Federacji”, o jakie walczyła publiczność.
Zwyciężył „Ataman”, a jego refren...
„Miło bracia miło, miło bracia żyć” niech
posłuży za motto tego występu. Miło jest
żyć – słuchając „Federacji”.
Ale Józefów – to też publiczność,
publiczność reagująca i rozumiejąca
co dzieje się na scenie, rozmiłowana

w klimatach tego festiwalu. A wieko−
wo dobrana: od kilkuletnich dzieci,
po młodzież, ludzi dojrzałych i nawet
„lekko” już zaawansowanych latami,
jak piszący te słowa.
Na zakończenie cytat w wypowie−
dzi Jana Poprawy: „To skromny, bied−
ny – ale jakże kochany Festiwal. Pa−
miętajcie o nim, warto...”

BOGDAN TOMASIK
Od redakcji: To pierwsza koresponden−
cja jednego z Czytelników 1. numeru „Pio−
senki”. Zachęcamy Państwa do przysyłania
tekstów z ciekawych wydarzeń artystycznych.
W miarę możliwości będziemy je zamieszczać.
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z Radzynia Podlaskiego

Ogólnopolskie Spotkania
z Piosenką Autorską „ORANŻERIA”
Andrzej Kotyła

O

gólnopolskie Spotkania z Pio−
senką Autorską „Oranżeria” odbyły się
po raz pierwszy w czerwcu 1996 r. z ini−
cjatywy Jacka Musiatowicza. Od począt−
ku ich organizatorem był Radzyński
Ośrodek Kultury.
OSzPA to nie tylko konkurs dla mło−
dych autorów i kompozytorów, którzy
sami wykonują swoje utwory, ale oka−
zja do spotkania wspaniałych ludzi,
wzięcia udziału w warsztatach arty−
stycznych i oglądania przy pracy mi−
strzów gatunku.
Od 1998 roku nasz festiwal kwalifi−
kuje do finału Studenckiego Festiwalu
Piosenki w Krakowie.
***
„Wszystko zaczęło się pod wodospa−
dem Szklarka w Szklarskiej Porębie. Bę−
dąc jednym z organizatorów Ogólno−
polskiej Giełdy Piosenki Studenckiej,
która od wielu lat odbywa się w cudow−
nym zakątku naszego kraju, jakim nie−
wątpliwie są Sudety, piłem piwo z ów−
czesnym dyrektorem festiwalu Ada−
mem Jelonkiem. Powiedział mi, że fe−
stiwal można zrobić wszędzie, a to, ja−
kim będzie wydarzeniem w życiu śro−
dowisk, zależy od tego, kto będzie jego
wizytówką i jacy ludzie zajmą się jego
organizacją. Wracając do Radzynia, w
którym „niestety” nie urodziłem się, dłu−
go opatrywałem okna pociągu, myśląc
zajadle, dlaczego nie tu − u nas, w Ra−

dzyniu. Bóg dał mi odrobinę siebie w
postaci talentu oszukiwania wszystkich
dookoła, czyli pisania poezji, więc
wszystko było możliwe. I stało się. Pierw−
sza „Oranżeria” ’96 zapadnie na długo
w mej pamięci (...).
Na deskach „Oranżerii” występowa−
łem zawsze z wielką przyjemnością, tym
bardziej, że traktuję ten festiwal jak wła−
sne dziecię. Cieszę się, że jest i mam
nadzieję, że będzie coraz lepszy. Co
roku spotykam się z artystycznym świat−
kiem tego kraju, a większość artystów
występujących na deskach „Oranżerii”
to moi przyjaciele. Również dzięki nim
było możliwe wiele. Bez przyjaźni w dzi−
siejszych czasach oczywiście można ro−
bić sztukę, ale jest ona wtedy bezpłcio−
wa i pozbawiona tzw. wewnętrzności.”
Jacek Musiatowicz
***
1996
Naprawdę niewielu artystów repre−
zentujących nurt piosenki autorskiej
nie przewinęło się przez scenę radzyń−
skiej „Oranżerii”. Podczas I edycji fe−
stiwalu gościliśmy ówczesną gwiazdę
„Krainy Łagodności” – Jarosława Wa−
sika, z cudownym recitalem wystąpił
także jeden z najwybitniejszych pol−
skich pieśniarzy Mirosław Czyżykie−
wicz, z akompaniamentem samego
Zbigniewa Łapińskiego.

LAUREACI:
Jury w składzie: Mirosław Czyżykie−
wicz – przewodniczący, Jarosław Wasik,
Aleksander Suchojad, Bogusław Teryks
i Alfred Kędziora postanowiło:
Przyznać nagrody:
I – Krzysztofowi Rucińskiemu z Wło−
cławka.
II – Adamowi Hajdukowi z Przemyśla
III – Annie Bernaś z Sandomierza.
Wyróżnić: Łukasza Beducha z San−
domierza i Przemysława Dakowicza z
Nowego Sącza.
Nagrodę publiczności zdobyła Urszu−
la Małoszewska z Radzynia Podlaskiego.
1997
Na II „Oranżerii” ilość gwiazd była
olbrzymia. Specjalny koncert z udzia−
łem nowych przyjaciół festiwalu – Szy−
mona Zychowicza, Marka Dyjaka i
wspomnianego Jarosława Wasika bar−
dzo podobał się publiczności.
Drugiego dnia zachwycił wszyst−
kich Robert Kasprzycki z recitalem
„Niebo do wynajęcia”. Dzień następ−
ny był niewątpliwie nie lada gratką
dla fanów „piosenki z tekstem”. Wy−
stąpili: Jacek Kaczmarski – żywa le−
genda polskiej piosenki oraz zespół
„Czerwony Tulipan”.
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LAUREACI:
Jury w składzie: Jan Kondrak − prze−
wodniczący, Marek Dyjak, Jan Popra−
wa, Aleksander Suchojad, Jarosław
Wasik, Szymon Zychowicz, Janusz Ma−
tracki postanowiło:
Przyznać nagrody:
I − Marcinowi Różyckiemu z Lublina
II − Jakubowi Pałysowi z Kraśnika oraz
Katarzynie Kozak z Puław
Wyróżnić: Agnieszkę Ziębę z Warsza−
wy, Aleksandrę Legieć z Puław, Macieja
Krasińskiego z Radzynia.
Nagrodę publiczności zdobył Maciej
Krasiński z Radzynia Podlaskiego.
1998
III „Oranżeria” to wielka biesiada z
piosenką autorską, którą zapoczątko−
wali lubelscy wykonawcy pod przewod−
nictwem duchowym najwierniejszego
przyjaciela festiwalu – Jana Kondraka.
Wystąpili: Marek Andrzejewski, Jola Sip,
Igor Jaszczuk, Marcin Różycki, Jakub

Mirosław Czyżykiewicz

Pałys i sam mistrz Kondrak. Ten ostatni
występował również na I i II „Oranże−
rii” oraz, co bardzo ważne, pomagał w
ich sprawnej organizacji. Swym do−
świadczeniem dzielił się też z uczestni−
kami, m.in. podczas warsztatów arty−
stycznych, które prowadził.
Drugi dzień trzeciej edycji „Oranże−
rii” należał do grupy „RAZ DWA TRZY”
– gwiazdy polskiego rynku muzycznego.
Trzeci dzień był dniem satyry i humoru.
Wystąpili: Olek Grotowski i Małgosia
Zwierzchowska oraz Adam Świć, który
oprócz występu satyrycznego, jako „eta−
towy” konferansjer prowadził jak co
roku festiwal. Gwiazd było na „Oranże−
riach” co niemiara, a każdy koncert był
niewątpliwie wydarzeniem artystycznym
dużego formatu.
LAUREACI:
Jury w składzie: Jan Kondrak − prze−
wodniczący, Marek Andrzejewski, Alek−
sander Grotowski, Adam Nowak, Mał−
gorzata Zwierzchowska, Aleksander Su−
chojad, Teresa Drozda − postanowiło:
Przyznać nagrody:
I − Zdzisławie Muzolf
II − Barbarze Szot
Cztery równorzędne III nagrody –
Aleksandrze Legieć, Pawłowi Odoro−
wiczowi, Piotrowi Selimowi i Paulinie
Sykucie
Wyróżnić: Marka Sochackiego
Nagrodę publiczności zdobył Woj−
ciech Gil z Radzynia Podlaskiego.
Nagrodę specjalną zdobyła Agata
Wieczyńska.
Nominacje do udziału w finale
XXXV Studenckiego Festiwalu Piosenki
w Krakowie otrzymały: Zdzisława Mu−
zolf i Barbara Szot.
1999
IV OSzPA „Oranżeria ’99” odbyły
się w dniach 25 − 27 czerwca. Imprezę
otworzył koncert z okazji XX rocznicy
śmierci Edwarda Stachury pt. „Loko−
motywa”. Wystąpili Jacek Musiatowicz
z Samborem Dudzińskim, Marek Ga−
łązka z grupą „Po Drodze” i Jan Kon−
drak. W sobotę odbyły się przesłucha−
nia konkursowe (5 zespołów, 16 soli−
stów) i koncert Marcina Lenca z ze−
społem „Qviat Rycerstwa”. Po koncer−
cie laureatów rewelacyjny recital dał
Sambor Dudziński, odbył się też kon−

cert Jacka Musiatowicza z zespołem, a
„Oranżerię ’99” zakończył występ Alo−
szy Awdiejewa.
LAUREACI:
Jury w składzie: Jan Kondrak (prze−
wodniczący), Marek Andrzejewski, Alek−
sander Suchojad, Marek Pietrzela i Ja−
cek Musiatowicz przyznało nagrody:
I zespołowi „4 PORY ROQ”,
II otrzymał Marcin Styczeń,
III − Beata Osytek.
Wyróżnienia otrzymali: Agata Wie−
czyńska, Joanna Korolczuk, Tomasz
Sulima i Tomasz Hapunowicz.
2000
V „Oranżeria 2000” po raz pierw−
szy (i z pewnością nie ostatni) odbyła
się w terminie późnoletnim(30 sierp−
nia – 1 września) Była wyjątkowa i od−
świętna.
Koncert monograficzny poświęcony
był tym razem Leonardowi Cohenowi.
Wystąpiły wielkie Gwiazdy: Wojciech
Młynarski (który dał wyśmienity, profe−
sjonalny i wysmakowany recital z towa−
rzyszeniem Mistrza akompaniamentu
prof. Tadeusza Suchockiego − i na do−
datek poprowadził znakomite zajęcia
warsztatowe dla młodzieży), „STARE
DOBRE MAŁŻEŃSTWO” (które roz−
grzało salę z ogromnym nadkompletem
publiczności do przysłowiowej czerwo−
ności), Maciej Zembaty (który przez 1,5
godziny trzymał w szachu podobny nad−
komplet), Jan Kondrak (który nigdy w
Radzyniu nie dostał takiego aplauzu),
Jacek Musiatowicz (który dał jeden z
najlepszych recitali w życiu) i inni.
Młodzież startująca w konkursie była
również znakomita – o wielu z nich z
pewnością jeszcze usłyszymy.
LAUREACI
Jury w składzie: Jan Kondrak, Doro−
ta Kurjata, Vidas Svazgdys, Alek Sucho−
jad, Jacek Musiatowicz.
Pierwszą nagrodę otrzymał zespół
NIC WIELKIEGO z Warszawy.
Drugą nagrodę otrzymał Piotr Ro−
gucki z Łodzi.
Trzecią nagrodę otrzymał Piotr Pod−
górski z zespołem „YES KIEZ SIRU−
MEM” z Krakowa.
Wyróżnienia w postaci zaproszenia
do udziału w koncercie laureatów przy−
znano następującym wykonawcom:
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LAUREACI:
Jury w składzie: Jan Kondrak (prze−
wodniczący), Bartłomiej Abramowicz,
Mariusz Kozioł i Jacek Musiatowicz
postanowiło przyznać:
I nagrodę – Tomaszowi Krzyżanow−
skiemu
II nagrodę – Annie Górywodzie z ze−
społem „KONIEC ŚWIATA”
III nagrodę – Magdalenie Celińskiej
Nagrodę im. Agaty Budzyńskiej −
„Aniołka” – Edycie Ciupak
Kwalifikację do finału 38 SFP w Kra−
kowie otrzymała Sylwia Kołowiecka.

Dzidka Muzolf

Krzysztofowi Edwardowi Kraw−
czyńskiemu z Wesołej, Arkadiuszowi
Knapkiewiczowi z Nowego Dworu Ma−
zowieckiego, Annie Górywodzie z So−
snowca, Radosławowi Grudniowi z Ra−
dzynia Podlaskiego, Andrzejowi Gryko
z Piastowa
Wyróżnienie specjalne dla Michała
Fałkiewicza z Biłgoraja.
2001
VI Festiwal odbył się w dniach 31 sierp−
nia − 2 września. Pierwszy wieczór był
poświęcony twórczości Agaty Budzyń−
skiej (zagrali „Stare Dobre Małżeństwo”
i Ola Kiełb). Od 2001 r. dla uczczenia
pamięci tragicznie zmarłej Agaty Bu−
dzyńskiej jury Oranżerii wręcza też na−
grodę Jej imienia − statuetkę „ANIOŁ−
KA” dla artysty „O najczystszym i najra−
dośniejszym przekazie.”
Sobotę wypełniły przesłuchania
konkursowe i jubileuszowy koncert
Jacka Musiatowicza i Przyjaciół, pt.
„15 LAT Z POEZJĄ I PIOSENKĄ” (wy−
stąpili także: Sambor Dudziński, Ma−
riusz Kozioł, Przemysław Grzeszczak i
Hubert Szwaj).
W niedzielę odbył się Koncert Lau−
reatów oraz występ Gwiazdy VI OSzPA −
Stanisława Sojki z zespołem.

2002
VII „Oranżeria 2002” odbyła się w
dniach 30 sierpnia – 1 września. Pierw−
szego dnia publiczność miała okazję wy−
słuchać dwóch koncertów: „Piosenki
Jacka Musiatowicza” (wystąpili Graham
Crawford, Jolanta Sip, Kuba Pałys, Piotr
Lubertowicz, Tomasz Spodyniuk i oczy−
wiście Jacek Musiatowicz, koncert pro−
wadził Jan Kondrak).
W koncercie „NERW – PIOSENKI
WŁODZIMIERZA WYSOCKIEGO” wy−
stąpili: Dzidka Muzolf, Ryszard Borkow−
ski, Jacek Musiatowicz, Kuba Pałys,
Dominik Rogalski, Tomasz Krzyżanow−
ski, Agata i Sebastian Krawcowie, Ber−
nard Gaworczyk i LUBELSKA FEDE−
RACJA BARDÓW. Koncert prowadzili
Ola i Adam Świciowie.
Drugi dzień to przesłuchania kon−
kursowe, „MSZA WĘDRUJĄCEGO” wg
Edwarda Stachury (w wykonaniu Anny
Chodakowskiej z towarzyszeniem Ro−
mana Ziemlańskiego, prowadzenie Ar−
tur Wolniak).
Niedzielę wypełniły: Koncert Laure−
atów oraz koncert LUBELSKIEJ FEDE−
RACJI BARDÓW i jej Gości pt.
„OGRÓD WISZĄCY – PIEŚNIARZE
ŚWIATA”.
LAUREACI:
Jury w składzie: Jan Kondrak (prze−
wodniczący), Jarosław Wasik, Graham
Crawford, Marek Andrzejewski i To−
masz Spodyniuk − postanowiło przy−
znać:
Trzy równorzędne I nagrody:
– zespołowi „ANIOŁKI CICHEGO”
z Chodzieży
– Dominikowi Rogalskiemu z Lu−
blina

– Adamowi Strugowi z Warszawy
Dwie równorzędne II nagrody −
– Bartoszowi Kalinowskiemu z Gdyni
– Bernardowi Gaworczykowi z Lu−
blina
III nagrodę Sergiuszowi Stańczuko−
wi z Warszawy
Nagrodę im. Agaty Budzyńskiej –
„Aniołka” – Sergiuszowi Stańczukowi
Kwalifikację do finału 39 SFP w Kra−
kowie otrzymali Dominik Rogalski i
Bartosz Kalinowski.
2003
VIII impreza odbyła się w dniach
29−31 sierpnia. Festiwal otworzył kon−
cert „LIKE A ROLLING STONE – PIO−
SENKI BOBA DYLANA”. Wystąpili w
nim: Tomasz Krzyżanowski, Jacek Mu−
siatowicz, Kuba Pałys, Arek Zawiliński,
Agata i Sebastian Krawcowie, Dominik
Rogalski, Dawid Gembala, Małgosia
Marczak, Michał Kincel i Jan Kondrak
(który pełnił także funkcję prowadzą−
cego) oraz muzycy: Bartek i Marcin
Zylikowie, Grzegorz Grądalski, Tomek
Spodyniuk, Ola Godula, Asia Tomaszew−
ska, Kornel Kondrak i Leszek Czerwiń−
ski. Autorem polskich przekładów pio−
senek Dylana był Tymek Kondrak.
Drugi dzień to tradycyjnie konkurs
oraz koncert Jacka Musiatowicza z ze−
społem ZIEMIA (Artur Kowalczyk,
Krzysztof Idzikowski – gitary, Michał
Kapczuk – bas, Adam Zgrajka – perku−
sja i Tomek Spodyniuk – harmonijka).
Koncert poprzedził support – Bartosz
Kalinowski.
W niedzielę, po tradycyjnym Koncer−
cie Laureatów, z recitalem wystąpił
Andrzej Poniedzielski (z towarzysze−
niem Andrzeja Pawlukiewicza).
LAUREACI:
Jury w składzie: Andrzej Poniedziel−
ski (przewodniczący), Jan Kondrak i
Jacek Musiatowicz – postanowiło przy−
znać:
I nagrodę
– Małgorzacie Marczak z Kielc
Dwie równorzędne II nagrody −
– Arkadiuszowi Zawilińskiemu z
Gorlic
– Magdalenie Celińskiej ze Świdnika
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Dwie równorzędne III nagrody −
– Milenie Madziar z Siedlec
– Michałowi Kincelowi z Lublina
Wyróżnienie Marcinowi Sójce z Sie−
dlec.
Specjalna nagrodę rzeczową „Dla
najlepszego instrumentalisty” ufundo−
waną przez Wojciecha Wójtowicza
otrzymał Tomasz Hapunowicz z Sie−
dlec.
Nagrodę im. Agaty Budzyńskiej –
„Aniołka” otrzymał Michał Kincel.
Kwalifikację do finału 39 SFP w Kra−
kowie otrzymali Marcin Sójka i Michał
Kincel.
2004
Dziewiąta „Oranżeria”.
Piątkowy wieczór był poświęcony
twórczości niezapomnianego duetu
Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. W
koncercie „Piosenka jest dobra na
wszystko” wystąpili: Milena Madziar,
Magdalena Sójka, Katarzyna Jarmo−
siewicz, Paweł Skolimowski, Mariusz
Zawadzki, Krzysztof Chromiński, To−
masz Gronowski, Tomasz Hapunowicz
i Maciej Turkowski.
Sobota to przegląd konkursowy i
recital Tomasza Olszewskiego. poprze−

Jan Kondrak

dzony występem Nataszy Koniuch z
Białorusi.
W niedzielę wieczorem zagrał zespół
RAZ DWA TRZY.
LAUREACI:
Jury w składzie: Jan Kondrak (prze−
wodniczący), Andrzej Molik i Marek
Andrzejewski postanowiło przyznać:
I nagrodę – Grupie AVA ze Stargar−
du Szczecińskiego
II nagrodę – Agacie Szybalskiej z Lu−
blina
Dwie równorzędne III nagrody −
– Piotrowi Mirskiemu z Przemyśla
– Krzysztofowi Nowakowi z Lublina
Wyróżnienie Natalii Kawałek z Sie−
dlec.
Specjalną nagrodę rzeczową „Dla
najlepszego instrumentalisty” otrzyma−
li muzycy z zespołu Agaty Szybalskiej.
Nagrodę im. Agaty Budzyńskiej –
„Aniołka” otrzymała Agata Szybalska.
Kwalifikację do finału SFP w Krako−
wie otrzymała Grupa Ava.
2005
Pierwszy dzień jubileuszowego X
festiwalu poświęcony był twórczości
Agnieszki Osieckiej. W wieczorze Jej
piosenek, który nosił tytuł „Sentymen−
ty” wystąpili: „Nic Wielkiego”, „Yes
Kiez Sirumem”, Tomasz Hapunowicz,
Milena Madziar, Magdalena Sójka,
Maciej Turkowski, Dominik Rogalski,
Michał Kincel, Krzysztof Edward
Krawczyński, Beata Osytek, Urszula
Małoszewska (pomysłodawczyni kon−
certu i prowadząca), Wojtek „Molas”
Gil i Roman Kot.
Dzień drugi to tradycyjnie koncert
konkursowy z udziałem piętnastki wy−
konawców i gwiazda wieczoru − tym
razem był to Tadeusz Woźniak z re−
citalem „Zegarmistrz światła” (z to−
warzyszeniem syna Piotra i żony Jo−
lanty).
W niedzielę odbył się koncert laure−
atów i wielki Koncert Wspomnień z
okazji jubileuszu festiwalu − wystąpili w
nim laureaci poprzednich edycji i przy−
jaciele Oranżerii: NIC WIELKIEGO,
YES KIEZ SIRUMEM, Beata Osytek,
Tomasz Hapunowicz, Milena Madziar,
Krzysztof Edward Krawczyński, Domi−
nik Rogalski.
Koncert prowadził Jan Kondrak.

LAUREACI
Jury w składzie: Magdalena Turow−
ska (przewodnicząca), Jarosław Zoń i
Tomasz Hapunowicz postanowiło:
– I nagrodę ufundowaną przez Mar−
szałka Województwa Lubelskiego w wy−
sokości 700 zł oraz nagrodę rzeczową
otrzymał Marcin Skrzypczak ze Staro−
gardu Gdańskiego
– II nagrodę ufundowaną przez Mar−
szałka Województwa Lubelskiego w wy−
sokości 500 zł oraz nagrodę rzeczową
otrzymał Marcin Kowalczyk z Parczewa
– dwie równorzędne III nagrody:
– ufundowaną przez Marszałka Wo−
jewództwa Lubelskiego w wysokości 350
zł oraz nagrodę rzeczową otrzymał
Piotr Olejnik z Elbląga
– ufundowaną przez Marszałka Wo−
jewództwa Lubelskiego w wysokości 350
zł oraz nagrody rzeczowe otrzymała Ju−
styna Kosmulska z Warszawy
– cztery równorzędne wyróżnienia
w wysokości po 150 zł (ufundowane
przez Marszałka Województwa Lubel−
skiego) Annie Kowejszy z Olecka, Aga−
cie Szybalskiej z Lublina, Aleksandrowi
Dorocińskiemu z Warszawy i Piotrowi
Mirskiemu z Przemyśla
ponadto:
– nagrodę rzeczową dla najlepszego
instrumentalisty otrzymał Piotr Bogu−
tyn z Radzynia Podlaskiego
– nagrodę im. Agaty Budzyńskiej
(„Aniołka” ofiarowanego przez Joan−
nę Winnik) dla artysty o najczystszym i
najradośniejszym przekazie otrzymała
Justyna Kosmulska z Warszawy
– nagrodę w kategorii „Dar Natury”
jury postanowiło przyznać Michałowi
Bajorkowi z Warszawy za wstrząsający
debiut
– nominację do przeglądu piosenki
studenckiej BAZUNA w roku 2006 otrzy−
mała Justyna Kosmulska z Warszawy
– nominację do Konkursu Studenc−
kiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w
roku 2005 otrzymał Marcin Skrzypczak
ze Starogardu Gdańskiego.
2006
Sprawdzian umiejętności wykonaw−
czych i zajęcia warsztatowe, czyli XI
OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA Z
PIOSENKĄ AUTORSKĄ „ORANŻE−
RIA 2006”!
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Od 25 do 27 sierpnia 2006 r. trwały
w Radzyńskiej oranżerii koncerty
uczestników i gwiazd XI OSZPA. W
przeglądzie konkursowym usłyszeliśmy
11 wykonawców z różnych stron Pol−
ski. Byli to:
1. Karolina Waraksa z Giżycka,
2. Anna Kowejsza z Krakowa,
3. Marcin Kowalczyk z zespołem
Dedli Swim z Parczewa,
4. Dariusz Kwiatkowski i Wiktoria
Trynkiewicz z Lublina,
5. Michał Konstrat z Warszawy,
6. Beata Jargiło z Janowic koło Świd−
nika,
7. Pan Rzepa i Jego Wesoła Przycze−
pa z Siedlec,
8. Karolina Świtaj z Dęblina,
9. Przemysław Bogusz z Otwocka,
10. Havro,
11. Marta Kamińska z Dęblina.
Spośród nich Jury w składzie: Jan
Kondrak (przewodniczący), Tomasz
Hapunowicz i Jarosław Michaluk – po
wysłuchaniu jedenastu wykonawców
postanowiło, że:
– wyróżnienie w wysokości 200 zł
otrzymał zespół PAN RZEPA I JEGO
WESOŁA PRZYCZEPA
– wyróżnienie w wysokości 200 zł
oraz nagrodę rzeczową otrzymał Mi−
chał Konstrat
– wyróżnienie w wysokości 200 zł
oraz nagrody rzeczowe otrzymała Ka−
rolina Waraksa.
– III nagrodę w wysokości 500 zł oraz
nagrodę rzeczową – HAVRO.
– II nagrodę w wysokości 750 zł oraz
nagrodę rzeczową otrzymała Anna
Kowejsza.
– I nagrodę w wysokości 1000 zł oraz
nagrody rzeczowe otrzymał Przemy−
sław Bogusz.
Ponadto:
– nagrodę dla NAJLEPSZEGO IN−
STRUMENTALISTY w wysokości 500
zł oraz nagrody rzeczowe otrzymał ZE−
SPÓŁ w składzie: Michał Iwanek pia−
no, Piotr Bogutyn gitara, Michał Kap−
czuk gitara basowa, Kornel Kondrak
perkusja i Kuba Dobrzyński klarnet.
– nagrodę im. Agaty Budzyńskiej
(„Aniołka” wykonanego i ofiarowane−
go przez Joannę Winnik) dla artysty o
najczystszym i najradośniejszym prze−
kazie otrzymała Anna Kowejsza.

– nominację do przeglądu piosenki
studenckiej BAZUNA w roku 2007
otrzymał Michał Konstrat
– nominację do konkursu Studenc−
kiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w
roku 2006 otrzymali Przemysław Bogusz
i Anna Kowejsza.
Nagrody finansowe ufundowali Mar−
szałek Województwa Lubelskiego i Sta−
rosta Radzyński.
Warto przy okazji odnieść się do wy−
stępów gwiazd festiwalu, które zgroma−
dziły rzesze widzów spragnionych po
sezonie ogórkowym jakichkolwiek wra−
żeń i w większości nie zawiedli się. Jako
pierwszy wystąpił pieśniarz rosyjskiego
pochodzenia, od 14 lat mieszkający w
Polsce – Evgen Malinovskiy. Był to kon−
cert monograficzny poświęcony twór−
czości Bułata Okudżawy. Pięknie za−
brzmiały utwory wielkiego Bułata w
ekspresywnej interpretacji artysty, któ−
ry – jak sam przyznał – po raz pierwszy
wystąpił w recitalu poświęconym wyłącz−
nie temu poecie i pieśniarzowi. Jego
ulubionym artystą jest bowiem Włodzi−
mierz Wysocki, jednakże – jak sam
stwierdził w odpowiedzi na zadane py−
tanie, co mu daje Okudżawa?:
– Jeśli Wysocki pobudza mój tempe−
rament, to Okudżawa zmusza mnie do
refleksji przy każdej próbie odpowie−
dzenia sobie, „zaczem na etoj ziemle
żiwu”…
Publiczność wypełniająca po brzegi
salę radzyńskiej oranżerii miała okazję
przeżyć niepowtarzalne chwile w klima−
cie sprzed lat, słuchając zaśpiewanych
w ojczystym języku wykonawcy lirycz−
nych pieśni: o błękitnym baloniku, ma−
larzach, papierowym żołnierzyku, o
Puszkinie i Wańce Morozowie, o róży
w butelce – o życiu. Przypomnieliśmy
sobie pieśni wojenne (Wybaczcie piecho−
cie), słynną Modlitwę (Dopóki ziemia krę−
ci się...), no i alegoryczną pieśń adreso−
waną do Agnieszki... być może Osiec−
kiej? I tylko trochę żal, że młode poko−
lenie w zupełności nie „jarzy” pięknego
języka Aleksandra Siergiejewicza. Kon−
cert zakończyły trzy bisy, o których ar−
tysta twierdzi, iż są dla niego warunkiem
spełnienia.
Sobotni (26 sierpnia) koncert An−
drzeja Garczarka – barda z Mazur,
zgromadził także pełną widownię. Jego

Dominik Rogalski

występ odpowiadał w pełni wygłoszo−
nej na wstępie formule: Artystę słowa po−
znaje się po tym, jak wiele słów z jego twór−
czosci pozostaje w naszej pamięci. Potem
szły jak woda „niewiarygodnie wiarygod−
ne” pieśni o tzw. Ścianie Wschodniej, o
ludziach stamtąd, o wolności wyboru i
swobodzie myślenia, o wartości praw−
dziwego człowieka.
Niezwykły akompaniament skrzy−
piec, na przemian z mandoliną i har−
monijką ustną (Florian Ciborowski),
przy wtórze akordeonu i gitar (Miro−
sław Kozak) – stworzyły niepowtarzal−
ny klimat koncertu i zaangażowały pu−
bliczność do połączonego z rzęsistymi
oklaskami wspólnego śpiewu. Atmosfe−
ra wspólnoty myślenia, działania „na
jednej fali” z artystą, przeniosła się poza
koncert i długo jeszcze pozwalała po−
zostać pod wpływem refleksyjnej mą−
drości tekstów Andrzeja Garczarka.
Na zakończenie z recitalem „Nie
tylko Dylan” wystąpiła Martyna Jaku−
bowicz.

ANDRZEJ KOTYŁA
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z Aleksandrowa Kujawskiego

„FEDERACJA”
W ALEKSANDROWIE
Bogdan Tomasik

1

września 2006 r w liceum sale−
zjańskim, w ramach VIII Ogólnopol−
skiego Spotkania Poetów „Biała Lo−
komotywa” odbył się koncert lubel−
skiego zespołu „Federacja”, poświęco−
ny poezji Edwarda Stachury. Koncert
pod wieloma względami szczególny,
różnorodny i barwny. Tak szczególny,
różnorodny i barwny jakim było życie
Edwarda Stachury. Muzykę pisali
przede wszystkim członkowie „Federa−
cji” oraz Piotr Mikołajczak. Koncert
ten to połączenie burzliwości i tragi−
zmu, jakie niesie życie, liryki i miłości,
której każdy szuka, spontaniczności i
przyjaźni, jakiej oczekujemy od otacza−
jących nas ludzi. A także niemocy, któ−
ra trwa w nas, która jest wokół i którą
musimy pokonać. Każdy utwór po−
przedzany był słowem wstępnym lide−
ra zespołu Jana Kondraka. A w słowie
tym – ogromna wiedza, fascynacja Sta−
churą i niekłamana wierność tej twór−
czości. Może nawet pewien rodzaj
utożsamiania się z tą postacią?
Sam koncert był ucztą dla ducha,
zaspokojeniem każdej wrażliwości,
popisem wokalno−instrumentalnym
twórców, oddaniem poprzez muzykę
cząstki życia Stachury. To wszystko
wkomponowane w małą i przytulną
salę liceum (podziękowania dla władz
szkoły za udostępnienie lokalu) wy−
pełnioną po brzegi publicznością. Tak

jak życie Stachury było zagadkowe i
fascynujące, tak zagadkowa i fascynu−
jąca była muzyka „Federacji”. Była
więc z ikrą i czymś w rodzaju hymnu
Piotra Selima; z pełnym, mocnym i
dźwięcznym głosem Jana Kondraka,
gdy tego wymagał nastrój i chwila
uniesienia; z cudowną liryką, szeptem
i „wygwizdaniem” piosenki przez Jolę
Sip; z Markiem Andrzejewskim i jego

gitarą, dopełniającym całości i spraw−
dzającym się w każdej z tych ról. W
zespole grali jeszcze Tomasz Deutryk
na perkusji i Krzysztof Nowak na gi−
tarze. Ktoś musi „pracować” na
gwiazdy – ale czy Lubański strzelałby
bramki bez Szołtysika?
To koncert, którego nie zapomną
Ci, którzy w nim uczestniczyli. Publicz−
ność w kuluarach rozpamiętywała głos

Jan Kondrak, Jola Sip, Marek Andrzejewski
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Jana Kondraka, porównując go z Cze−
sławem Niemenem, zachwycała się dy−
namiką, spontanicznością grającego
na altówce Pawła Odorowicza ko−
mentując: „Widziałeś jak szalał ten na
skrzypcach?”. To ta publiczność zgo−
towała gorącą owację i żądała bisu,
nie chciała rozstać się tak szybko z
„Federacją”.
A jaki utwór był najpiękniejszy?
Wskazanie takiego jest niemożliwe,
chociaż „Smutno” Joli Sip może kon−
kurować z „Gwiezdnymi dziećmi”,
„Missa Pagana”, „Kim właściwie była
ta pani”, „Białą lokomotywą”, „Nie
rozdziobią nas kruki....”, „Pieśń na
wyjście” i tak dalej i tak dalej i tak
dalej...
Jest jeszcze jeden aspekt tego kon−
certu, taki pozaartystyczny, ale zwią−
zany z profesjonalizmem „Federacji”.
To szacunek dla publiczności, to ich
kontakt z publicznością i pojedynczym
widzem. W przeddzień „Federacja”
koncertowała w Lublinie z progra−
mem „Droga do wolności”. Ten kon−
cert skończył się przed północą, póź−
niej długa droga przez ponad pół Pol−
ski... Widziałem zmęczone oczy człon−
ków „Federacji”, ich znużenie ciężkim
dniem. Wtedy zobaczyłem też, że są
życzliwymi ludźmi, bardzo kontakto−
wymi i towarzyskimi. Wtedy też otrzy−
małem autograf od Janka Kondraka
na koszulce z ich logo, stąd też pocho−
dzi zdjęcie, gdy siedzą przy stoliku z
piwem i kawą… Oni są normalnymi,
zwykłymi ludźmi. Ważna jest dla nich
pełna sala na koncercie − Jan Kondrak
podziękował z pełnym wzruszeniem za
tę frekwencję − ale każdy kto choćby
odrobinę ich rozumie, że jest dla nich
ważnym partnerem. Tak to odczułem.
Zaproszenie „Federacji” do Alek−
sandrowa Kujawskiego – to strzał w
dziesiątkę w kulturalnej tarczy nasze−
go miasta, to zazdrość dla większych
aglomeracji, że nie mogą posłuchać
tego co dała nam „Federacja”. A taki
sygnał pojawił się na forum tego ze−
społu. Należą się więc szczególne po−
dziękowania organizatorom, że udało
się im zaprosić takiej klasy zespół na
„Białą Lokomotywę”, a „Federację”
poprosić, aby o nas pamiętali i odwie−
dzali nas jak najczęściej.
n

z Niepołomic

Nohavica na Zamku
Michał Łanuszka

W dniach 16−18 września 2006 roku
odbył się na zamku w Niepołomicach
„ I Festiwal Ballady Europejskiej”, w
ramach którego miejsce miał koncert
poświęcony twórczości bodaj najważ−
niejszego żyjącego barda pochodze−
nia słowiańskiego – Czecha Jaromira
Nohavicy.
W przedsięwzięciu tym wzięli udział:
Paweł Orkisz, Tolek Muracki (który
wystąpił w podwójnej roli – wykonaw−
cy i tłumacza zdecydowanej większo−
ści tekstów czeskiego pieśniarza), Ba−
sia Stępniak−Wilk, Elżbieta Wojnowska
oraz Michał Łanuszka. Publiczność
zgromadzona na pięknym dziedzińcu
niepołomickiego zamku była świad−
kiem wspaniałego koncertu, podczas
którego zabrzmiały najsłynniejsze pio−
senki Nohavicy takie jak: „Cieszyńska”,

„Sarajewo”, „Kometa”, czy „Koszulka”.
Mimo chłodu jesiennego wieczoru at−
mosfera była bardzo gorąca − publicz−
ność bawiła się doskonale, zachwyca−
jąc się piosenkami, których przecież
większość przybyłych na koncert go−
ści nigdy wcześniej nie słyszała (a prze−
cież stara prawda inżyniera Mamonia
mówi, iż podobać winny się tylko rze−
czy już znane).
Wielka szkoda, że artysta taki jak
Jaromir Nohavica wciąż jeszcze pozo−
staje tak mało znany polskim odbior−
com – miejmy nadzieję, że inicjatywy
tego typu co niepołomicka szybko tę
sytuację odmienią i że w końcu także
Polacy odkryją geniusz barda zza po−
łudniowej granicy w takim stopniu i
nasyceniu, na jakie Nohavica bez wąt−
pienia zasługuje.
n
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z Warszawy

KARAOKE W TEA
TRZE?
TEATRZE?
Dorota Osińska

O

dkąd z polskiej sceny muzycznej
niemal już doszczętnie zmieciona zosta−
ła prawdziwa sztuka, której miejsce bez−
pardonowo zajął plastikowy i kiczowaty
show business, z nadzieja wypatruję
miejsc i ludzi, którzy się nie poddali tej
przykrej tendencji… Widocznie jak się
szuka to i się znajduje. Dziś opowiem po−
krótce o najbliższym memu sercu zna−
lazku – odkryciu…
Jest nim jedno z najdziwniejszych i
najbardziej zaskakujących przedsięwzięć
teatralnych w jakich w ostatnich latach
uczestniczyłam. Pomysłodawczynią, re−
żyserem i konferansjerem tych nieco−
dziennych spotkań jest Magda Umer,
której nie trzeba jak sądzę ani przedsta−
wiać ani rekomendować (gdyby jednak
trzeba było, to z przyjemnością odsyłam
na stronę internetową artystki –
www.magdaumer.pl ). Spotkania odby−
wają się raz w miesiącu, na scenie Teatru
Polonia w Warszawie, pod dużo mówią−
cym tytułem KARAOKE W TEATRZE
czyli śpiewać jak to łatwo powiedzieć.
Z założenia mają spełniać kilka waż−
nych funkcji. Najważniejszą jest – przy−
bliżanie widzom najpiękniejszych (zda−
niem autorki projektu) i najważniejszych
w historii polskiej piosenki, utworów.
Jest swobodnie, dowcipnie i bez na−
dęcia. Spotkania odbywają się w teatrze,
scena jest kameralna a salę stanowi wy−
dzielony fragment holu. Niewtajemni−

czonym wyjaśniam – jest to na razie je−
dyna „sala” jaką od roku młody ten te−
atr dysponuje. Nie przeszkadza to jed−
nak w pracy aktorów. Regularnie grane
są spektakle, koncerty czy spotkania a
wśród nich coraz słynniejsze już nie tyl−
ko w stolicy KARAOKE.
Dotychczas odbyło się pięć takich
wieczorów a wśród gości pojawili się
między innymi: Andrzej Poniedzielski

(choć błyskotliwy ten satyryk – poeta,
był właściwie współgospodarzem więk−
szości, jak dotąd, wieczorów), Krystyna
Janda (zacny prezes teatru, która mimo
napiętego kalendarza, nie pojawiła się
dotąd tylko raz), Stefania Grodzieńska
(której tak spodobała się formuła wie−
czorów, że postanowiła „wpadać” co
miesiąc i… wpada!), sobowtór Maryli
Rodowicz (oryginalna gwiazda w ostat−

Andrzej Poniedzielski i Magda Umer
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niej chwili wycofała się z uczestniczenia
w programie), Irena Santor (a właści−
wie jej słynny głos niesiony wprost z Gdy−
ni liniami telefonicznymi) i sam Grze−
gorz Turnau. Na scenie oprócz Magdy
Umer, (najczęściej) Andrzeja Poniedziel−
skiego, gości i najodważniejszych ele−
mentów publiczności, trwa też nieustan−
nie zespół wybitnych muzyków pod kie−
rownictwem Wojtka Borkowskiego.
Na ścianie, dla potrzeb tej (nie ukry−
wajmy jakże nowoczesnej) formuły spo−
tkań, przytwierdzony zostaje telebim
zwany plazmą, na którego ekranie w
stosownych momentach wyświetla się
tekst „przerabianych na zajęciach”
utworów. Choć jego ważniejszą funkcją
jest wyświetlanie niezwykle ciekawych,
archiwalnych materiałów dotyczących
śpiewanych piosenek, ich wykonawców,
autorów czy czasów w jakich były naj−
popularniejsze. Wyświetlanie samego
tekstu bowiem jest na ogół o tyle zbęd−
ne, że większość zasiadających na wi−
downi uczestników wieczoru zna te pio−
senki na pamięć. Czy to z powodu im−
ponującego wyrobienia tych zacnych
ludzi? Być może też. Należy jednak zdra−
dzić, że z odpowiednim wyprzedzeniem
wyróżnione przez profesor Umer pio−
senki są zamieszczane na łamach stro−
ny internetowej Teatru Polonia (dla
zainteresowanych podaję adres:
http://www.teatrpolonia.pl ) i to
kompleksowo. Tekst oraz muzyka w
formacie mp3 przygotowana przez kie−
rownika Borkowskiego, tak by każdy w
domu mógł się należycie do lekcji przy−
gotować. No i trzeba przyznać, że efek−
ty są zazwyczaj imponujące. Aż serce
rośnie gdy słyszy się chór śpiewający
bez zająknięcia „Remedium”, „Miłość
ci wszystko wybaczy”, „Wielką wodę” czy
„Prześliczną wiolonczelistkę”.
Każda piosenka jest najpierw wszech−
stronnie omówiona. Następnie trzy od−
ważne osoby mają szansę odśpiewania
jej ze sceny, przy akompaniamencie
wspomnianych wzwyż muzyków – NA
ŻYWO! (jakaż to ostatnio niestety rzad−
kość…). Potem raz jeszcze, dla wprawy,
każdą piosenkę odśpiewują wszyscy. Pu−
bliczność wyróżnia najciekawszego wy−
konawcę−amatora, który zostaje nagro−
dzony nie tylko gromkimi brawami
wdzięcznej widowni, ale i specjalnie przy−

gotowaną niespodzianką a czasem na−
wet jakimś trunkiem czy kolacją od spon−
sora… Gdyby dodać do tego jeszcze
niemal niemilknące wybuchy śmiechu,
rozrywające salę z powodu rozmaitych
nie dających się wyreżyserować aspek−
tów programu, to mniej więcej byłoby
tyle na temat tego oryginalnego przed−
sięwzięcia…
Można ponad to zaobserwować in−
teresujące zjawisko społeczne, jakie za−
częło ujawniać się podczas tych wieczo−
rów. Każdy mianowicie, kto decyduje
się wyjść na scenę i solo odśpiewać wy−
braną i wyćwiczoną wcześniej piosen−
kę, przychodzi (lub przyjeżdża nawet z
innego miasta) w towarzystwie, które
zazwyczaj uwiecznia cały taki występ za
pomocą powszechnie ostatnio dostęp−
nych urządzeń elektronicznych. Niewąt−
pliwie dla takiej pamiątki warto przeła−
mywać wstyd, opory i lęki...
Funkcjonuje w naszej branży takie
złośliwe powiedzonko, że „Śpiewać każ−
dy może, ale nie każdy powinien”. Jak
się posłucha rozsławionego sopockiego
występu naszej mega−gwiazdy Mandary−
ny, to nie sposób nie zgodzić się z tą
błyskotliwą sentencją. Obserwując jed−
nak co dzieje się z ludźmi, którzy przy−
chodzą do Polonii na KARAOKE, my−
ślę sobie, że dopóki śpiewanie może słu−
żyć łagodzeniu i uszlachetnianiu na−
szych obyczajów, to niech każdy śpiewa
do woli, choć najlepiej piosenki warto−
ściowe. Piękny istniał kiedyś zwyczaj ucze−
nia się na pamięć ulubionych czy szcze−
gólnie ważnych wierszy. Można było
wówczas przywołać w dowolnej chwili
ulubioną strofę. Można ją było powta−
rzać do woli prześwietlać własną wrażli−
wością i doświadczeniem. Jednak prze−
cież nie każdy kto miał potrzebę wyry−
cia takich wierszy w pamięci, miał od
razu potrzebę pisania własnych lub gna−
nia na scenę w charakterze aktora…
Śpiewajmy więc kochani, jeśli poma−
ga nam to choć trochę zrozumieć ten
głupi i przeraźliwy świat, ale starajmy się
śpiewać – nie tracąc jednocześnie umie−
jętności słuchania…
Bo jak zauważył mój ulubiony poeta
Poniedzielski „ptaki i drzewa od lat to
już robią i lepiej”…
I oczywiście do zobaczenia w Po−
lonii.
n

Micha³ Rogacki

Ludzie robi¹
Rodz¹, rodz¹ siê tysi¹ce
Co dziesi¹ty ma pieni¹dze
Co dziewi¹ty jak¹ rentê
A co czwarty tylko gêbê
Maj¹ ojca maj¹ matkê
I specjalnie i przypadkiem
Choæ zdarzaj¹ siê przypadki
 ani ojca ani matki
Ref.
Ludzie robi¹ nowych ludzi
I to nigdy siê nie nudzi
W domu, w pracy, na ogrodzie
W samochodzie
Mgnienie powiek
 nowy cz³owiek
Trzech na czterech wierzy w Boga
Cerkiew, meczet, synagoga
Ilu do kocio³a chodzi
Ilu wcale siê nie rodzi
Z ró¿nych matek w ró¿nej wierze
Rodz¹, rodz¹ siê ¿o³nierze
Po spotkaniu dwóch ¿o³nierzy
Jeden powsta³, drugi le¿y.
Ref.
Ludzie...
Rodz¹, rodz¹ siê miliony
A co drugi pomylony
Takich rodzi siê po³owa
Reszta g³upia, ale zdrowa.
Rodz¹, rodz¹ siê miliardy,
pierwszy, drugi, trzeci, czwarty
Ju¿ po pi¹tym szósty leci
Nowe dzieci, nowe dzieci
Ref.
Ludzie...
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z Elbląga

POEZJA NA TRZY JĘZYKI
Bogusław Sobczuk

P

rzekonanie o słuszności działania
i mądry upór w samym działaniu – pra−
wie zawsze przynoszą efekty. Trzeci rok
z rzędu obserwuję przekonanie i upór,
z jakimi tor przeszkód, piętrzących się
między pomysłem i jego realizacją po−
konuje szefowa elbląskiego Centrum
Kultury i Współpracy Międzynarodo−
wej „Światowid”, Bożena Sielewicz.
Ona sama – tyran i despotka, potra−
fiąca i przyhołubić i obsztorcować, a
gdy trzeba – pełna zrozumienia dla
słabości innych, szanująca czyjeś szaj−
by, stale gotowa do zachwytu wobec
błysku artystycznej iskry, zarówno u
niedorostka z prowincji, jak u afiszo−
wej gwiazdy...I precyzyjna w działaniu,
mimo telefonu komórkowego najczę−
ściej „właśnie zostawionego w samo−
chodzie”. W sumie – budząca respekt
dyrektorka, a przecież urocza osoba...
Jej pomysły zaś o tyle są szczególne,
że angażują nie tylko krajowych, ale
także zagranicznych partnerów. El−
bląg, choć terytorialnie bliższy Trój−
miastu, administracyjnie połączony
jest z Warmią i Olsztynem. A przez
Mierzeję Wiślaną, Tolkmicko czy Ka−
dyny blisko mu do Rosji. I do Litwy. I
tam właśnie, w Rosji i na Litwie Boże−
na Sielewicz nie tyle szuka, co znajdu−
je partnerów do współrealizowania
swych idei. Nieistotne w dodatku, czy
są to wybory Pani Bożeny sercem i ko−

biecą sympatią do owych partnerów
dyktowane, czy raczej przestrzeganie
formalnego, a zwłaszcza finansowego
wymogu stawianego – i w sposób nie
podlegający dyskusji przestrzeganego
– przez Unię Europejską. W dużej licz−
bie unijnych programów, związanych
z ożywianiem tak zwanego życia kultu−
ralnego – są bowiem projekty szcze−
gółowo określane, jak na przykład te
dotyczące współpracy transgranicz−
nej. Czyli współdziałania osób i insty−
tucji z racji bliskości granic państwo−
wych w naturalny sposób mających się
(lub mogących mieć) ku sobie.
Osobną kwestią pozostaje, czy owo
skłanianie ku sobie graniczących z sobą
Polaków, Litwinów i Rosjan – to realizm
życia, czy eurounijne życzenie – postu−
lat? Ważniejsze, że pozostających w tej
sprawie do zagospodarowania unijnych
funduszy nie wolno ani przegapić, ani
zmarnować. A kwestii zaś podmiotowej:
nawet tam, gdzie coś tli się słabiutko –
warto dmuchać. A nuż rozgorzeje po−
tężnym płomieniem?
Takie, jak przypuszczam, jest myśle−
nie Bożeny Sielewicz Łatwiej w każ−
dym razie wyobrażać je sobie, niż zna−
leźć się na miejscu Pani Dyrektor. Zdo−
być unijne pieniądze! Tylko ktoś, kto
nie miał w ręku pliku dokumentów nie−
zbędnych do wprowadzenia pomysłu
(dla powagi nazywanego „projektem”)

w tryby unijnej machiny rozpatrującej,
sprawdzającej, oceniającej, kwalifiku−
jącej a w końcu uruchamiającej pro−
jekt – nie wie jakich cech charakteru i
umysłu wymaga od autora – projekto−
dawcy konieczność ich prawidłowego
wypełnienia. Kilkukrotne zwycięstwo
dyr. Sielewicz w unijnych projektowych
konkursach czynią ją liderką w tej cią−
gle jeszcze dość niezwykłej kategorii.
Na etapie działań formalno – doku−
mentacyjnych przed zgłaszającymi
otwiera się biurokratyczny labirynt, na
pierwszy rzut oka nie do przebrnięcia.
Na etapie wcielenia w życie zaakcep−
towanego projektu – otwiera się coś
innego: bezmiar niewiadomych i nie−
przewidywalnych działań, reakcji, za−
niechań, uprzedzeń, obwarowań, nie−
możności. Tak specyficznie rosyjskich
czy litewskich, że polska wyobraźnia
nie jest w stanie ich przewidzieć ani
zrozumieć. Ani to niczyja „gorszość”
czy „lepszość. To po prostu inność.
Umiejętność kojarzenia tych inno−
ści, łączenia ognia z wodą, przemie−
niania konfliktu w sojusz – to warte
zazdrości cechy Bożeny Sielewicz.
Rezultatami są odbywające się w El−
blągu od kilku lat twórcze spotkania
dwu− a ostatnio trójjęzycznej młodzie−
ży, z polskimi artystami i pedagogami.
Estetycznej i umysłowej „obróbce”
poddawano w kolejnych latach wybra−
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ne fragmenty twórczości Bułata Oku−
dżawy i Aleksandra Wertyńskiego, po−
tem Włodzimierza Wysockiego. A w
końcu, tym razem – poetek: Anny Ach−
matowej, Mariny Cwietajewej, Salomei
Neris, Agnieszki Osieckiej i Wisławy
Szymborskiej.
Skutkują te spotkania pięknie i z
sensem. Młodzi Polacy, Rosjanie, a w
tym roku także Litwini, nie tylko twór−
czo pracowali nad poetyckimi teksta−
mi, które połączone z muzyką roz−
brzmiewały w ich świeżych wykona−
niach zaskakująco inaczej, w stosun−
ku do naszych przyzwyczajeń. Oni na
warsztatach w Elblągu także poznawali
polską poezję. A nade wszystko wła−
śnie tutaj dowiadywali się (!) o poetach
z własnych krajów. O Wertyńskim, Ach−
matowej, Cwietajewej… Jest to oko−
liczność nie do przecenienia.
Rosjanki miały różne rzeczy nieźle
opanowane: jedne teorię muzyki, inne
zasady ekonomii i księgowości. Litwi−
ni – studiowali prawo i mówili po an−
gielsku. Ale o Achmatowej i akmeizmie
dowiedzieli się w Polsce! Także tu, ku

Bożena Sielewicz

niemałemu zaskoczeniu, uświadomili
sobie, że znana piosenka z popularne−
go, bo coroczne powtarzanego w ich
telewizjach filmu „Szczęśliwego No−
wego Roku” – to piękny wiersz Cwie−
tajewej, poetki do tej pory zupełnie
im nieznanej. Znali tylko nazwisko au−
torki muzyki i filmowej wykonawczyni
poetyckiego cudeńka, Ałły Pugaczo−
wej… Biorąc pod uwagę wrażenie, ja−
kie te odkrycia robiły na przebywają−
cych w Elblągu gościach, można się
spodziewać, że ślad tych wzruszeń bę−
dzie się im trwale kojarzył z Polską. I
proszę mi nie mówić, że jest to oko−
liczność bez znaczenia.
Jak to wypadło tego roku? Z pozo−
ru eklektyczny zamiar połączenia
utworów Rosjanek, Litwinki i Polek
przyniósł w rezultacie koncert piękny
i mądry.
Właśnie różnorodność okazała się
ważną zaletą koncertu danego na za−
kończenie warsztatów. Młodzież śpie−
wała nie tylko z poszanowaniem mu−
zyki, nie tylko ze zrozumieniem tek−
stów, ale także osiągając poziom tak
istotnej z nimi identyfikacji. Udawało
się to zarówno z gorzkimi i namiętny−
mi wierszami Achmatowej i Cwietaje−
wej, elegijnymi balladami Neris, egzy−
stencjalnymi dziełkami Szymborskiej
czy piosenkowymi perełkami Osiec−
kiej. I dziwna rzecz: wierzyło się tym
kilkunastolatkom, słuchając jak wyśpie−
wują myśli o wiele starszych od siebie,
mądrych i doświadczonych (nieraz
okrutnie) kobiet. Siła talentu, sztuki,
poryw natchnienia? Wszystko razem?
W gotyku sławnej elbląskiej „Galerii
EL”, na peronie zaimprowizowanej sta−
cji „Życie” spotkali się podróżni – wy−
konawcy tego koncertu. Jak to w dro−
dze, każdy z bagażem przedmiotów,
spraw radości i zmartwień. I śpiewali o
tym wszystkim z werwą i ogniem. Deli−
katnością i zadumą, pasją i namiętno−
ścią. Świetnymi, świeżymi głosami. Za
plecami mieli wytrawnych muzyków
pod wodzą pianisty i pedagoga Wojcie−
cha Zielińskiego, za sobą kilka dni prze−
gryzania się przez teksty przy pomocy
piszącego te słowa, i dni prób od okiem
Jerzego Satanowskiego. A przed sobą
elblążan, równie przejętych wierszami
„pięknych poetek”…
n

Cuda
w Elblągu
A

poteoza Dyrektor Sielewicz,
najsłuszniej dokonana przez Pro−
fesora Sobczuka – nie wyczerpuje
tego, co można by powiedzieć o
tegorocznych sierpniowych NO−
CACH TEATRU I POEZJI w Elblą−
gu. Ten festiwal − to znacznie wię−
cej, niż najciekawsze nawet spotka−
nie z piosenką. To próba podsu−
mowania polskiego roku artystycz−
nego w najszerzej rozumianej dzie−
dzinie sztuki estradowej. Dlatego
na elbląskim podzamczu publicz−
ność z rozkoszą spotyka się zarów−
no z ulubionymi piosenkami, jak
mistrzami kabaretu, bije brawo te−
atrom piosenki i smakuje orygi−
nalnie dla niej przygotowane wi−
dowiska.
Tym razem w Elblągu mieliśmy
możliwość zapoznać się z wrocław−
skim Teatrem Piosenki Romana
Kołakowskiego (w dwóch jego naj−
ciekawszych spektaklach: „Brel” i
„Zło”). Entuzjastycznie oklaskiwali−
śmy „Trzynastu poetów”, czyli ga−
wędę Jana Poprawy z udziałem
świetnych artystów (Turnau, Siko−
rowski, Błaszczyk, Brzeziński, Brzo−
zowski, Liszowska etc.) przygoto−
waną na wzór jego koncertów z SFP
w Krakowie. Andrzej Strzelecki
przywiózł „Mistrzów polskiego ka−
baretu” (z Michnikowskim, Goła−
sem, Kobuszewskim i innymi). Ar−
tur Andrus – dał pokaz współcze−
snej sceny kabaretowej, wraz ze
swymi modszymi kolegami. Były też
recitale...
I była II Konferencja Dyrekto−
rów Festiwali (zwana czasem Sejmi−
kiem). O niej napiszemy więcej w
kolejnej „Piosence”. A do jej uka−
zania się – będziemy wspominać
jubileuszowe (dziesiąte) „Noce”.
I Panią Dyrektor, oczywiście.
Tomasz Teleśnicki
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z Wrocławia

WSPOMNIENIE
O CHRISTIANIE BEL
WICIE
BELWICIE
Agnieszka Ellas

C

hristian Belwit (Witold Beliński)
– śpiewał o sobie: „Bardziej znikąd niż
skądkolwiek”, a w jednym z wierszy na−
pisał: „Mój życiorys przepadł”. Kim był
– bardem, włóczęgą, schizofrenikiem,
błaznem, poetą? Stanisław Srokowski
– wrocławski twórca, wydawca jedy−
nego tomiku poezji Christiana Belwi−
ta pt. „Pierwszy i ostatni” – stawia go
obok Rafała Wojaczka jako drugiego
najciekawszego poetę wrocławskiego,
z tych „przeklętych”. Odszedł niedaw−
no – w lipcu 2003 roku – mając 47 lat.
Odszedł nagle, nie zdążył zatroszczyć
się o swoją twórczość – jedyny znak,
że istniał.
Wielu ludzi go znało. W latach 80.
tych pojawiał się na festiwalach pio−
senki w całej Polsce przeważnie jako
„dodatek” do imprezy, już po prze−
słuchaniach konkursowych. Ale zdo−
bywał również nagrody – między in−
nymi na Bazunie, Bakcynaliach ‘84 w
Chatce Żaka w Lublinie. We Wrocła−
wiu zdobył dwukrotnie I miejsce na
Festiwalu Piosenki Debilnej – para−
doksalne poczucie humoru zapewnia−
ło mu sympatię słuchaczy, jego spo−
sób bycia na scenie – niekonwencjo−
nalny – zaciekawiał. Christian wielo−
krotnie występował na Nocnych Spo−
tkaniach Literacko−Muzycznych –
wrocławskiej cyklicznej imprezie, któ−

rej pomysłodawcą i realizatorem jest
Piotr Guzek. Christian nie miał swo−
jej gitary, nie miał scenariusza, jak sam
przekornie twierdził – nie miał też gło−
su, a jednak słuchano go, zdobywał
widownię jednym utworem, jednym
dowcipem. Mało kto wiedział, że pi−
sze on poważne teksty, oryginalne o
ciekawej metaforyce. Mało kto wie−
dział, że komponuje piękne, liryczne

Christian Belwit

ballady.
Christian nie miał domu, tułał się
próbując znaleźć własne miejsce. Kie−
dy zamieszkał w pokoju Andrzeja Wa−
ligórskiego odzyskał spokój i bezpie−
czeństwo. Rodzina Pana Andrzeja za−
opiekowała się „człowiekiem znikąd”
i ocaliła wiele jego utworów.
Kilka miesięcy po śmierci Christia−
na we wrocławskim ODA Firlej odbył

73
się koncert poświęcony pamięci zmar−
łego poety i barda. Koncert odbył się
w ramach XXIX Nocnego Spotkania
Literacko−Muzycznego realizowane−
go przez Piotra Guzka – Dyrektora
Impartu i Artura Kusaja – ówczesne−
go Dyrektora Firleja. Inicjatorką
przedsięwzięcia była Ewa Niżańska –
aktorka, koleżanka, która spotkała
się z Christianem kilka dni przed jego
śmiercią. Koncert zorganizowany zo−
stał, aby „ocalić od zapomnienia”
wiersze i piosenki. Utwory Christia−
na wykonali: Ewa Niżańska, Jędrek
Waligórski (wnuk Andrzeja), Jurek
Kołtuński z kabaretu Ocipiec – or−
ganizator Festiwali Piosenki Debilnej
oraz grupa Krakersy (laureaci Stu−
denckiego Festiwalu Piosenki – Kra−
ków’83) – dawni znajomi Christiana:
Juliusz Piłasiewicz, Krzysztof Opalski,
Mariusz Józefowiak, Krzysztof Tele−
siński. Wystąpili muzycy: Wojciech
Kroczak (p), Marcin Spera (b), Bog−
dan Bińczak (d), Marcin Jarych (g).
Wiersze recytował Artur Kusaj. Jedną
z piosenek Christiana przygotował
zespół Stare Dobre Małżeństwo, któ−
rego członkowie przyjaźnili się z
poetą. Słuchaczom koncertu rozda−
no płyty z archiwalnymi nagraniami
Christiana Belwita.
Po trzech latach, we wrześniu 2006
roku Ewa Niżańska ponownie przy−
gotowała koncert piosenek Christia−
na w ODA Firlej. Koncert odbył się w
ramach obchodów Ogólnopolskiego
Dnia Solidarności z Osobami Choru−
jącymi na Schizofrenię. Poświęcony
był wszystkim „tym, którzy więcej czują
i inaczej rozumieją, i dlatego bardziej
cierpią…” (Antoni Kępiński). Orga−
nizatorami byli: koordynator dolno−
śląski programu „Schizofrenia −
Otwórzcie Drzwi”, Stowarzyszenie
„Otwarty Krąg”, Wydział Zdrowia UM
i ODA Firlej. Koncert – prowadzony
przez Piotra Guzka – był kontynuacją
przedsięwzięcia z 2003 roku. Tym ra−
zem wykonawców było więcej, aran−
żacje utworów dopracowano, wyemi−
towano fragmenty reportażu Miro−
sława Spychalskiego o Christianie
Belwicie „Właściwie mój życiorys prze−
padł”. Dzięki pomocy Mateusza Wali−
górskiego udało się wydobyć z zapo−

mnienia wiele nie wykonywanych pu−
blicznie utworów.
Kim był Christian? Po wysłuchaniu
koncertu wiem to na pewno – był
przede wszystkim poetą. „Był jak tę−
cza” – tak określił go jeden z wnuków
Andrzeja Waligórskiego, nie mieścił
się w schematach, a klimat jego pio−
senek był różnorodny. Reżyserem
spektaklu była Ewa Niżańska, której
udało się ukazać różne odcienie po−
ezji Christiana w sposób bardzo czy−
telny. Nastrojowość, baśniowość, ma−
rzenia autora oraz lęki, choroba,
ucieczka od rzeczywistości istnieją
obok siebie, rewelacyjnie wyśpiewa−
ne przez wykonawców, wśród których
– obok dawnej obsady – pojawili się
aktorzy: Monika Bolly i Wojciech Zie−
miański z Teatru Polskiego, Cezary
Studniak i Łukasz Wójcik z Teatru
Muzycznego Capitol. Zaśpiewał ne−
stor piosenki studenckiej Jan Błysz−
czak „Mufka” i Leszek Wójtowicz z
Piwnicy pod Baranami. Pojawili się
nowi muzycy: Andrzej Klemba (v, lira
korbowa), Michał Szablowski (g).
Słyszałam śpiewającego Christiana
i cieszę się, że inni artyści nie zatracili
całego czaru i magii jego utworów.
Świetne aranżacje podkreśliły odpo−
wiednie nuty tej poezji. Interpretacje
utworów były chyba takie jakich
chciałby sam Christian. Kilku wyko−
nawców wydobyło z tych piosenek
wszystkie niuanse, smaczki, paradok−
sy – rewelacyjna interpretacja „ Śnie−
żnej baśni” w wykonaniu Cezarego
Studniaka, a także piosenki mroczne
rodem z sali szpitalnej, takie jak; „Je−
stem pacjentem wielkiego szpitala”,
„Ostatnia msza” (Łukasz Wójcik i Ce−
zary Studniak) poruszyły słuchaczy.
Intrygująco zabrzmiały w nowej aran−
żacji „Refleksje Marka B.” (Łukasz
Wójcik).
Pojawiły się utwory nieznane, któ−
rych Christian nie śpiewał – przede
wszystkim baśniowa „Ariadna” – pięk−
nie wykonana przez Ewę Niżańską, z
doskonałą muzyką w interpretacji ze−
społu akompaniującego – wzruszają−
ca, liryczna, porywająca. Piosenka de−
bilna „Tłusta kapusta” (Jurek Kołtuń−
ski) jak zwykle wywołała aplauz pu−
bliczności.

Christian Belwit był barwną postacią
wbrew chorobie, wbrew trudnym wa−
runkom życiowym wnosił do tekstów
optymizm i nadzieję – wbrew wszystkie−
mu. Ciągle słyszę refren jednej z piose−
nek: „a przecież może być inaczej, może
kolorowy spaść deszcz, porozwieszane
zdjęcia na tęczy i fioletowy śnieg”. Jego
wyobraźnia była nieograniczona, jej
magia oddziaływa na słuchaczy w każ−
dym wieku. To był wspaniały koncert,
wspaniałe było zaangażowanie każdego
z wykonawców. Myślę, że Christian to
usłyszał. On zawsze potrzebował odbior−
ców wrażliwych na poezję i znalazł ich
za życia i po śmierci. Jego poezja jest
czytelna w odbiorze, jego obsesje i fa−
scynacja czasem, człowiekiem, pięknem
i dobrem są wyraźne. To nie był sfru−
strowany twórca, tworzył wbrew choro−
bie, a może właśnie dzięki niej. Jest jakaś
tajemnica, jakieś niedookreślenie, któ−
re sprawia, że teksty sprzed 20, 10 lat są
wciąż żywe. Wielka to zasługa również
muzyków, którzy usłyszeli w kompozy−
cjach Christiana motywy celtyckie, reg−
gae, brzmienia wielu instrumentów,
choć on bez wykształcenia muzycznego
miał do dyspozycji tylko gitarę. Wyczu−
cie klimatów, aranżacja nie zagłuszają
tekstów, ale współgrają z nimi. Kłaniam
się nisko organizatorom i wykonawcom
w imieniu Christiana i moim.
n
P.S. Jako aneks zamieszczam też po−
dziękowanie Leszkowi Wójtowiczowi z
Krakowa, który zaśpiewał jako ostatni
i jako jedyny swoje utwory. Wpisały się
one w klimat koncertu, może dopo−
wiedziały coś ważnego do tekstów Bel−
wita. Są dowodem na to, że wrażliwość
i sposób odbierania rzeczywistości bli−
skie Christianowi mogą być bliskie in−
nym uznanym twórcom.
KONCERT Z OKAZJI
OGÓLNOPOLSKIEGO
DNIA SOLIDARNOŚCI
Z OSOBAMI CHORUJĄCYMI
NA SCHIZOFRENIĘ.
10.09.2006
OŚRODEK DZIAŁAŃ
ARTYSTYCZNYCH
FIRLEJ WROCŁAW
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z Biłgoraja

W

drugiej połowie września zaczy−
na się w Polsce nowy sezon festiwalowy.
Wakacyjne spotkania w Elblągu czy Ra−
dzyniu – przynależą jeszcze do szczęśli−
wego zakończenia sezonu poprzednie−
go. Wrzesień w „piosence artystycznej”
(jak w szkolnictwie) rozpoczyna rok nowy.
Co prawda tegoroczna jesień piękna na
podziw, ładniejsze niejednego lata, nie−
mniej i tym razem we wrześniu się zaczę−
ło. Gdzieś na północy zaszumiało w Kwi−
dzynie czy Grudziądzu, a na południu –
dobiegły zapowiedzi „Wrzosowiska”. I tra−
dycyjnie – „Spotkań” w Biłgoraju.
Tym razem odbywały się już po raz
osiemnasty, co stawia je pod względem
długowieczności na wysokiej pozycji.
Tradycyjnie organizowane są też przez
miejscowe stowarzyszenie artystyczne,
przy pomocy lokalnych władz – oraz ich
praktycznego instrumentu, jakim jest
Biłgorajskie Centrum Kultury. O Cen−
trum wypadałoby pogawędzić dłużej, ale
miejsca brak. Przeniesiemy więc prezen−
tację na któryś z późniejszych numerów
„Piosenki”. Teraz pozostaniemy przy
imprezie.
Program „Spotkań” był – że tak po−
wiem – klasyczny. Pierwszego dnia (22
września 2006 r.) w koncercie inaugura−
cyjnym wstąpili gospodarze (czyli „Te−
atr Poezji i Piosenki”, z osobistym udzia−
łem szefowej festiwalu p. Maryli Olejko
i... Burmistrza Biłgoraja). Zaśpiewali nie−
gdysiejsi laureaci „Spotkań”, znani skąd−
inąd: Mariusz Orzechowski zwany
„Oziem” z Hajnówki, Beata Osytek z
Legionowa i Jarek Chojnacki spod
Szczytna. A na koniec gwiazda najjaśniej−
sza: Katarzyna Groniec. Publiczność do−
pisała i była zadowolona.
Drugiego dnia (23 września) z publicz−
nością było gorzej. Po prostu brakło
gwiazdy. Ale był konkurs, de facto intere−
sujący mnie najbardziej. Przed nim wy−
stąpili ubiegłoroczni laureaci: Michał

BIŁGORAJSKIE
SPOTKANIA
Michał Gaweł

Dzik i Jacek Kadis z Kraśnika oraz niezwy−
kły weteran Krzysztof Krawczyński z We−
sołej. Krawczyński (Jego teksty na stronie
obok – przyp. red.) zrobił wielkie wraże−
nie: jest stary i nieładny, nie umie grać,
ani śpiewać – a przecież przyciąga jakąś
osobliwą, własną artystyczną aurą, nuci
świetne, mądre i gorzkie teksty. No, no...
Koncert był długi i – powiedzmy to
od razu – przeciętny. Tradycją Biłgoraja
jest wysyp wielu „zawodowych amato−
rów”, czyli weteranów piosenki, którzy
w czasie wieloletniej praktyki osiągnęli
jedynie podeszły wiek. Co prawda je−
den z nich, Marek Sochacki z Sando−
mierza, zaśpiewał tym razem znakomitą
autorską piosenkę „Pustków” (z muzyką
Roberta Wiórkiewicza), ale już Mariusz
Marcin Dekiel z Kielc, Jacek Daszyński z
Łodzi, Jacek Kadis z Kraśnika, czy nieco
tylko młodsi Michał Konstrat albo Ja−
cek Gutry z Warszawy – woleliby nie czy−
tać tego, com na ich temat w zeszyciku
recenzenckim zapisał.
Drugą tradycją „Spotkań” jest wysyp
debiutantów. Tych cenimy zwykle za świe−
żość, wdzięk i predyspozycje. A jeśli tra−
fia się wśród nich ktoś, kto śpiewać umie
– ma szansę na nagrodę. I tak właśnie
nagrodzona Grand Prix została młoda
poznanianka Magdalena Kempińska,
miłe dziecko, najwyraźniej mające nie
tylko predyspozycje, ale i dobrych na−
uczycieli. W gronie laureatów znalazła

się też młodziutka Agnieszka Świgut z
Nowego Sącza, kolejna wychowania nie−
strudzonego pedagoga sądeckiego pana
Aleksandra Porzucka. To spory talent,
zachęcam do pracy.
Nie dostały nagród inne „nowe twa−
rze”: Aleksandra Wierzbicka, Aleksandra
Cmoluch, Marlena Wałach, Krzysztof
Winnicki, Justyna Kuciel, Bożena Mazur.
Ale to nic straconego. Gorzej wygląda
natomiast ocena występu Adriana Szejki
z Dzierżoniowa: po bardzo dobrym wy−
stępie i nagrodzie w Bydgoszczy (FIPA,
maj 2006) – tym razem przepadł w ja−
kichś manierycznych pozach, w udawa−
nym „aktorstwie”. A szkoda, bo wciąż z
Szejką wiążemy nadzieje... Występowali
jeszcze Dariusz Rubin, Marek Król i „Mi−
chał Fałkiewicz Band”. Fałkiewicz – to
nazwisko w Biłgoraju znane. Ale to na−
zwisko ojca Michała, nieżyjącego już bar−
da i poety Jacka Fałkiewicza. Syn – mimo
wszystko – nie dorównuje jeszcze Ojcu.
24 września laureaci (Kempińska, So−
chacki, Król, Świgut, Fałkiewicz z zespo−
łem i Kadis z Dzikiem – wystąpili na „Gali”
Musiałem wyjechać, ale jestem pewien
sukcesu. Nie tyle dzięki nim, co dzięki
gwieździe: „Czerwonemu tulipanowi”.
Ale o „Tulipanie” będzie jeszcze nie−
raz. Więc raz jeszcze podziękuję Maryli
Olejko, jej Burmistrzowi i wszystkim bił−
gorajanom, że trwają w swej miłości do
artystycznej piosenki. Brawo!
n
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Krzysztof
Edward
KRAWCZYŃSKI:

Otwieramy drzwi
Tak, gdzie jeszcze brzmi
Echo wa¿nych s³ów,
prawie zapomnianych
W cieñ, gdzie dotyk r¹k
Nie by³ wcale gr¹
Gdzie tak dobrze by³o byæ i mieæ
Nie zosta³o nic
Teraz tylko wstyd,

Serdecznie witam!
Doszedłem do wniosku, że właści−
wie nie mam niczego do powiedze−
nia na swój temat. Mój życiorys mógł
się przytrafić każdemu. No, może
prawie każdemu.
Urodziłem się na początku lat pięć−
dziesiątych ubiegłego stulecia, lecz
dopiero w 1996 roku wziąłem udział
w swym pierwszym przeglądzie piosen−
ki. Był to piaseczyński „PZPR”. Obec−
nie mam za sobą ponad sto dwadzie−
ścia takich przeglądów, w czasie któ−
rych wiele się nauczyłem obserwując
wykonawców, koncerty gwiazd,
uczestnicząc w „warsztatach”.
Do najważniejszych moich osią−
gnięć można zaliczyć myśliborski
„Hebanowy szczebel” (SMAK 2004),
„Złotą piątkę” (OPPA 2004) oraz
„Gęste sito” (Biłgoraj 2005).
Piszę dużo, za dużo, Stosuję jednak
metodę: napisać, czasem nagrać i za−
pomnieć . Nie jestem zrzeszony w żad−
nym związku twórczym, nie współpra−
cują z żadnym domem kultury czy tez
jakakolwiek grupą osób „z branży”.
Od przeszło trzech lat dojrzewa−
łem do decyzji o zaprzestaniu swo−
ich wędrówek z gitarą po Polsce. Pięć
piosenek, jakie wykonałem tego roku
w Biłgoraju – były w założeniu moim
pożegnaniem z wielką sceną. Nigdy
nie myślałem o karierze zawodowej

na estradzie, Swoją obecność trak−
towałem jako okazję publicznego wy−
powiedzenia się.
Wszystko ma swój początek i ko−
niec. Wydaje mi się, że doszedłem już
do końca. Czego nie żałuję.
To była długa i fascynująca przy−
goda.

Kruszej¹cy tynk i spêkane ciany
Przygaszony wzrok
Co umyka w bok
Bo za póno chcieæ.
Gdzie istnieje takie miejsce,
Które wcale siê nie zmienia
Mo¿e przysz³oæ niesie szczêcie
Z obietnic¹ zapomnienia?

WCZORAJ

Ostateczny sen

Z ka¿dym nowym dniem

wiat³oæ, której nic ju¿ nie zagasi

Oddalamy siê

I ju¿ nie ma dróg

Zatracamy sw¹

Przekroczony próg

niespe³nion¹ przesz³oæ

Gdy pojawia siê

Utracony s³uch, utracony smak

Pozostaje kurz

Ale mimo to

I stwierdzenie: có¿

Jest nadzieja, bo

Mog³o siê wydarzyæ

Odpuszczony ból umêczonej jani

przecie¿ jeszcze mniej.

Oto ca³y wiat

Niepotrzebny ¿al

Oto ca³y ja

Niepotrzebna ³za

I bezg³onie: tak!

Niepotrzebne,
bo ca³kiem nam nie wysz³o.

Co sadzone, to siê stanie

Pozytywów brak,

Kiedy przyjdzie na mnie pora

Czas liczenia strat

Nie zapomnij o mnie Panie

Zanurzania w mgle

Nie zapomnij o mym wczoraj.
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zum wiatru, szelest liści, kawiar−
niane szepty, szemranie ekspresu do
kawy, gitara i słowa... wszystko jest
poezją.
Wszystko staje się zamyśleniem, po−
etyckim słowem, wspomnieniem gór,
kiedy zaczyna się „Wrzosowisko”. W
tym roku spotkaliśmy się na XIX
Ogólnopolskim Przeglądzie Piosen−
ki Turystycznej i Poezji Śpiewanej. I
jak co roku na chwilę, na trzy dni, w
Kędzierzynie−Koźlu, zamiast prozy
życia, zapanowała poezja.
Raz do roku we wrześniu Kędzie−
rzyn zostaje otulony słowem, upojo−
ny poezją, rozedrgany strunami gi−
tary. Wtedy właśnie można już tylko
pójść na „Wrzosowisko” i „zapomnieć
wszystko”. Zapomnieć o codzienno−
ści i odnaleźć poezję tam, gdzie za−
zwyczaj czai się zwyczajność.
SŁOWEM NIESIENI
W czwartkowy wieczór prawdziwą
enklawą poezji stała się kawiarnia
„Athena” Pośród dźwięków ekspre−
su do kawy, stukania filiżanek prze−
pływały słowa. Poezja prowadziła nas
przez gór y, hrabalowską Pragę,
Lwów, po daleką Japonię. Radek Truś
poprowadził nas ścieżkami Beskidu.
Ola Arciszewska wprawiła nas w „nie−
bowzlot”. Walery Sikora zawadiacko
puścił do nas oko, a na dobranoc
przeczytał swoje bajki. Obok poezji
nie zabrakło też prozy za sprawą
opowiadania Jacka Strusia. Zabrak−
nąć nie mogło także jednego z cie−
kawszych poetów pochodzącego z
naszego miasta Jana Rybowicza. „Wie−
czór strofami poezji czytany” był do−
piero wstępem....
W DŹWIĘKI ZASŁUCHANI
Piątkowa noc przywitała nas gwiaz−
dami i pogodą. Pod namiotem w po−
bliżu Domu Kultury „Chemik” roz−
brzmiały gitary, bębny, skrzypce i sło−
wa. Spokojnie i z rozsądkiem w łagod−
ny klimat oczywiście miłości, wpro−
wadził słuchaczy zespół „Małżeństwo
z Rozsądku”. Słowami Leopolda Staf−
fa, Bolesława Leśmiana, Adama Zie−
mianina, Arkadiusza Kobusa opowie−
dzieli o miłości tej pierwszej, tej doj−
rzałej i tej spóźnionej.

z Kędzierzyna

WSZYSTKO
JEST
POEZJĄ
Katarzyna Ostrowska

Potem na scenę weszli ambasado−
rzy piosenki poetyckiej w Kędzierzy−
nie – Bohema. Słowa ich utworów
wybrzmiewały na ustach wszystkich.
Atmosfera zrobiła się naprawdę go−
rąca. Czy to za sprawą zespołu? A
może za sprawą płonących pochod−
ni i świec? A może po prostu za
sprawą magii poezji.
Tą noc, nie podobną do innych
zakończył występ zespołu „Są Gor−
si”, którzy są chyba jednymi z lep−
szych. Poezja księdza Twardowskie−
go w ich wykonaniu wybrzmiała
wszystkimi możliwymi nastrojami od
poezji, przez bluesa, jazz, po reggae.
Zamykając wieczór poprowadzili nas
dalej...
POEZJĄ USKRZYDLENI
To, co zdarzyło się w piątkowy wie−
czór, sprawiło, że chciało się ciągle
być z piosenką, ze słowem. Poszukać,
poznać i tak się stało w sobotę, kiedy
to odbył się konkurs. Na maleńkiej
scenie w kawiarni „Athena” roz−
brzmiały różnorodne osobowości,
style, słowa. Siedemnastu wykonaw−
ców walczyło o nagrody „Wrzosowi−
ska”. Przyjechali z różnych stron Pol−
ski by pokazać to, co im w duszy gra.
Jury nie miało łatwego zadania. Ja−
rosław Wasik, Dariusz Czarny, Rado−
sław Truś i Rafał Nosal musieli pod−

jąć trudna decyzję. I tak na dużej
scenie Domu Kultury „Chemik” w
koncercie laureatów pojawili się:
zdobywcy „Złotego Wrzosu” zespół
„Po Czarnych”, zdobywca „Srebrne−
go Wrzosu” Marcin Skrzypczak, Zdo−
bywcy „Brązowego Wrzosu” „Towa−
rzystwo Powiększania Wyobraźni”
wraz z zespołem „Bufet”. Pojawili się
także wyróżnieni Katarzyna Patrza−
łek i Damian Surow, którzy byli po−
etyckimi głosami z Kędzierzyna.
XIX Ogólnopolskim Przeglądzie
Piosenki Turystycznej i Poezji Śpie−
wanej zamknął bez wątpienia swą au−
torską, oryginalną muzyką zespół Raz
Dwa Trzy. Tym razem zespół zamiast
swojej energii i żywiołowości, poka−
zał jesienną stronę, zadumę, spokój.
Znane na co dzień z energii utwory
w Kędzierzynie zabrzmiały łagodnie.
Na scenie wybrzmiały utwory z ostat−
niej płyty zespołu „Trudno nie wie−
rzyć w nic”. Choć na bis nie mogło
zabraknąć najbardziej znanych
utworów. Muzyka, poezja, słowo,
uskrzydliły nie tylko laureatów, lecz
także widzów.
A jutro? Jutro możemy być szczę−
śliwi. I choć w niedzielę wróciła pro−
za życia, to zaprawiona odrobiną
poezji, którą usłyszeć można nawet
w skrzypieniu, i w szumie ekspresu
do kawy.
n
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z Kędzierzyna

WCZESNA
HISTORIA
WRZOSOWISKA
Radosław Truś

D

awno, dawno temu... Tak zaczy−
nają się wszystkie bajki. Ale ta bajka bę−
dzie prawdziwa. Bajka o Wrzosowisku...
W czasach studenckich wiele wędro−
wałem po górach wraz z moimi przyja−
ciółmi, a gitara była nieodłączną towa−
rzyszką wieczorów przy ognisku i ko−
minku. Królowały wtedy nie tylko pio−
senki rajdowe, ale coraz częściej śpie−
wano poezje. Naszymi idolami była
Wolna Grupa Bukowina i Stare Dobre
Małżeństwo. Śpiewali wtedy wszyscy, na−
wet w pociągach zawsze można było
usłyszeć wesołe śpiewy. W chatkach stu−
denckich odbywały się festiwale, spoty−
kali się młodzi ludzie z różnych stron
Polski, wymieniano piosenki, uczono
się nowych. Nie wszyscy mogli poje−
chać w góry, więc zapragnąłem, by część
tego klimatu przenieść do miasta. Do
Kędzierzyna−Koźla, bo tu zacząłem
moją pierwszą pracę...
W Domu Kultury w Koźlu znala−
złem ciepłe przyjęcie i tam właśnie za−
prosiłem moich przyjaciół z górskich
ścieżek, oni swoich znajomych i tak
powstał pierwszy przegląd. Spotkanie
przy gitarach, gdzie wykonawcy mie−
szali się ze słuchaczami, wszyscy byli
razem. Willa w parku przez całą so−
botnią noc rozbrzmiewała śpiewem,
stawała się wyspą na morzu szarego
miejskiego życia. Przyciągała swoją at−
mosferą kolejne osoby. Jurorami była

sama publiczność, a nagrodą zawsze
jakiś wielki pluszak – symbol ciepła, ra−
dości i braku dorosłości, do której jak
uważaliśmy trzeba umieć dorosnąć.
Gospodarzem przeglądu był Mło−
dzieżowy Klub Turystyczny „Wrzos” –
to właśnie młodzi ludzie pomagali urzą−
dzać scenę, nosić sprzęty, organizować
całą imprezę. Początki były dość pry−
mitywne, nagłośnienie toporne. Na
drugim festiwalu musiał nam wystar−
czyć jeden mikrofon... Jednak to wcale
nie przeszkadzało dziesiątkom ludzi le−
żącym na materacach, skulonym na
wąskich gimnastycznych ławeczkach w
sali balowej. Tradycyjnie koncert noc−
ny otwierała „Piosenka dla piosenki”
Starego Dobrego Małżeństwa, a koń−
czyła go „Sielanka o domu” Wolnej
Grupy Bukowiny, śpiewana przez wszyst−
kich wykonawców wraz z całą salą. Ci,
którzy byli zmęczeni, kładli się spać, inni
grali dalej. Jeszcze o świcie słychać było
gitary i głosy najwytrwalszych. Do połu−
dnia trwało wspólne sprzątanie i po−
rządkowanie naszej wyspy, która znów
stawała się zwykłym, pozbawionym cza−
ru budynkiem. Do następnego roku...
Trzeba wspomnieć tych, dzięki któ−
rym Wrzosowisko stworzyło swój kli−
mat. Tomek Lewandowski z Bielska−
Białej, AD LIBITUM z Krakowa, TRZY
DNI TYŁEM z Legionowa, PAST z Gli−
wic, SZUKAM REKSIA z Wrocławia,

STRYCH DZIADKA HIERONIMA z Ję−
drzejowa, Z POWODU SŁOŃCA z Kwi−
dzyna, Ula Kapała z Wrocławia, DNIE−
JE z Elbląga, INCOGNITO z Bielawy
i Dzierżoniowa i wielu, wielu innych.
A przede wszystkim wspaniała, coraz
bardziej spragniona artystycznych do−
znań kozielska publiczność.
W koncertach nocnych brali udział
nagrodzeni z popołudniowego kon−
kursu. Rytuałem był także recital zdo−
bywcy pierwszej nagrody z poprzed−
niego roku. Smaku dodawali zaprosze−
ni goście, bywalcy innych festiwali:
Leszek Kopeć, Jerzy Paweł Duda, TI−
MUR I JEGO DRUŻYNA, KRĄŻEK,
Olek Grotowski, w końcu i ci, którzy
byli laureatami Wrzosowiska w po−
przednich latach.
Stopniowo festiwal krzepł, stawał się
coraz bardziej profesjonalny. Znaleźli
się sponsorzy, powołaliśmy więc Jury,
które rozdzielały nagrody coraz bar−
dziej doskonałym solistom i zespołom.
Zyskaliśmy świetnego, według znawców
– jednego z najlepszych w Polsce aku−
styka – Zbyszka Budnego. Charaktery−
styczną scenografię stworzył plastyk –
Leszek Panicz. Stopniowo coraz
większą pomocą obdarowywała nas
Dyrekcja i pracownicy Miejskiego
Ośrodka Kultury. Nadal jednak trwała
wspaniała, niepowtarzalna atmosfera,
którą wspominali wszyscy, którzy nas
kiedykolwiek odwiedzili. Atmosfera
bycia razem i wspólnego śpiewania. Bo
to zawsze było najważniejsze.
Po dziesięciu latach wyprowadziłem
się do Gliwic – na szczęście niedaleko.
Wrzosowisko przejęli moi następcy i
ku mej wielkiej radości nie tylko utrzy−
mali imprezę, ale rozwijają ją nadal.
Nie zapomnieli o mnie – wciąż otrzy−
muję zaproszenie do Kędzierzyna−Koź−
la, tym razem w charakterze honoro−
wego przewodniczącego Jury. Dzięku−
ję Wam wszystkim – Alu, Haniu, Dy−
rekcji MOKu i całej ekipie, dziękuję
Rafałowi i zespołowi BOHEMA – dzię−
kuję za to, że przegląd nadal trwa i
wciąż skupia pasjonatów śpiewania po−
ezji. Szkoda tylko, że piosenki turystycz−
nej coraz jakoś mniej... Ale nie to jest
przecież najważniejsze. Najważniejsze,
że znów za rok się spotkamy na Wrzo−
sowisku...
n
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O PRZEKŁADZIE
PIOSENKI
Dominik Rogalski

N

atchnieniem tego tekstu jest al−
bum Martyny Jakubowicz Tylko Dylan.
Wrażenia po wysłuchaniu w miarę no−
wych, nieznanych mi polskich tłuma−
czeń songów amerykańskiego barda skło−
niły mnie do zebrania i uporządkowa−
nia swoich przemyśleń, obserwacji i wia−
domości na temat translacji.
Zaznaczę na wstępie, że nie interesu−
je mnie w tym miejscu całe zjawisko sztu−
ki przekładu. Z racji własnych zamiło−
wań i okazjonalnych działań translator−
skich zajmę się tu zagadnieniami tłuma−
czenia literatury podanej w formie pio−
senki, w szczególności anglojęzycznej. Na
fali modnych dziś i coraz popularniej−
szych wykonań pieśni obcojęzycznych w
przekładach, a nawet całych projektów
muzycznych z nich złożonych, temat wy−
daje się interesujący. Niewielu odbior−
ców niewtajemniczonych w kwestie
translacji zdaje sobie sprawę, jak bar−
dzo przekład waży na ostatecznej wymo−
wie dzieła i jakie niesie w sobie trudno−
ści i niebezpieczeństwa. Do nich przede
wszystkim kieruję poniższe uwagi.
Translacja to wyraz łaciński. Etymolo−
gicznie oznacza tyle co przeniesienie. To
znaczenie wyjaśniać powinno cały jego
sens i zasadę: przeniesienie tekstu z jed−
nego kodu językowego do drugiego. W
związku z translacjami literatury pięk−
nej najbliższym odpowiednikiem wyda−
je się słowo przekład. Najlepiej bez strat.

Oczywiście podstawową przeszkodą
translatorską jest bariera językowa.
Różnice w zasadach gramatycznych i
zasobach systemu leksykalnego, a tak−
że między płaszczyznami brzmień da−
nych języków to rzeczy, z których tłu−
macz zdaje sobie sprawę i wobec któ−
rych przyjmuje odpowiednią taktykę na
początku pracy. Sytuację upraszcza zna−
na zasada translatorska: tłumaczy się nie
słowo w słowo, a sens w sens, pamięta−
jąc, rzecz jasna, o odmienności kontek−
stów kulturowych. Na płaszczyźnie zna−
czeń najłatwiej o przekłamania. Moż−
na zgubić się w wieloznacznościach (je−
śli nie rozstrzygnie ich kontekst), odbić
się od idiomów czy po prostu potknąć
o niejasności. Najmniejsza zmiana zna−
czenia całego tekstu skreśla tłumacze−
nie czyniąc je parafrazą.
Przy translacji tekstu przeznaczone−
go do śpiewania tłumacz ma zadanie
trudniejsze niż w każdym innym przy−
padku. Tłumaczenie pieśni warunkuje
melodia. Bezlitośnie wyznacza ona dłu−
gość fraz i ich kształt. Interesująca mnie
tu angielszczyzna jest językiem „krót−
szym” od polszczyzny. Mamy chociażby
zdecydowanie mniej jednosylabowców
i o wiele więcej słów dłuższych niż dwu i
trzysylabowe. Krótko mówiąc, w efek−
cie poeta angielski może zmieścić w jed−
nym wersie więcej treści. Tłumacz pro−
zy poradzi sobie z tym bez problemu,

ale tłumacz pieśni jest ograniczony tak−
tami. Rozciąganie (jak i skracanie) frazy
jest błędem translatorskim, bo zmusza
do ingerencji w sferę muzyki oryginału.
Ratują przed tym nasza rozbudowana
składnia czy bogata fleksja (szczególnie
przypadki). Jeśli charakter oryginału na
to pozwala, od biedy można wprowa−
dzić zamiennik w postaci skracającej
metafory. Z powyższych powodów dużo
prościej niż z angielskiego tłumaczy się
pieśni z języków nam bliższych: rosyj−
skiego, czeskiego itp.
Idealny przekład, z wielu przyczyn, nie
istnieje. Powszechnie uważa się nato−
miast, że może być jedynie albo wierny,
albo piękny. Błąd w punkcie wyjścia. Do−
bry przekład jest rzetelny i tylko taki.
Translatora powinny także charaktery−
zować umiejętny ogląd całości, intuicja
i elastyczność. Nie trzeba z niczego rezy−
gnować jak i nie warto ulegać ślepej wier−
ności oryginałowi. Przykładowo, jeśli na
przestrzeni całego songu występują spo−
radyczne nieregularności w zakresie dłu−
gości wersów, mamy prawo podejrzewać
te miejsca o wymowność i zachować je
nienaruszone. Ale jeśli takowe są częste,
nie sądzę, by trzeba było przesadzać
nadgorliwością. Czasem da się sięgnąć
do równoległego miejsca w innej zwrot−
ce i bez straty zamienić konstrukcje fra−
zy miejscami. Warto też zwrócić uwagę,
czy nieregularność nie jest cechą cha−
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rakterystyczną przekładanego tekstu.
Tacy pieśniarze jak Dylan, a zwłaszcza
Cave, zdają się nie przywiązywać wagi
do tego aspektu pisarstwa. Czy tłumacz
zatem za nimi nie powinien skupić się
na sferze sensów?
Przesadna wierność formie zwykle
działa na szkodę treści czy brzmienia,
którego również nie należy lekceważyć.
Język angielski jest językiem „tward−
szym” niż polski, brak w nim takiego
nasycenia miękkością, jakie cechuje
polszczyznę. Jego frazowanie jest inne
niż słowiańskie. Fraza angielska to fra−
za punktowa i osadzona, głównie z uwa−
gi na wspomniane wcześniej „krótkość”
i „twardość” tego języka. Dla porówna−
nia fraza słowiańska jest płynniejsza.
Zdania angielskie cechuje również nie−
co inna intonacja. Ma to niebagatelny
wpływ na prowadzenie melodii. Chcąc
w pełni oddać walory oryginału wypa−
da o tym wszystkim pamiętać.
Oddanie znaczenia tłumaczonego
tekstu bez konieczności modyfikacji li−
nii melodycznej jest dla przekładu pio−
senki rzeczą podstawową, ale nie wyczer−
puje zadania tłumacza. Ideą translacji
jest przeniesienie we własny kod języko−
wy komunikatu sporządzonego w innym
kodzie, ale z zachowaniem wszystkich
odrębnych i jednorazowych cech ory−
ginału. Język Boba Dylana jest chropa−
wy, upotoczniony, a momentami nawet
prostacki, Nick Cave bywa metaforycz−
nie mętny i nie stroni od wulgarności,
John Lennon jest mistyczny, Leonard
Cohen symboliczny, Bob Marley niegra−
matyczny itd. Nie miejsce to na rozwa−
żania o stylach poszczególnych autorów.
Przywołuję ich nazwiska by nadmienić,
że każdego z nich tłumaczy się inaczej.
Język polski i jego wewnętrzne zróżnico−
wanie daje tłumaczowi taką możliwość i
wypada z niej korzystać. Przekładanie
wszystkiego na jasną i uniwersalną polsz−
czyznę literacką (przy okazji czasem tak
wyszukaną, że aż nienaturalną) jest ko−
lejnym spośród przewinień tłumacza.
Ostatnim niebezpieczeństwem, jakie
grozi tłumaczowi jest jego własna ambi−
cja. Czy to z troski o autora tekstu, czy w
obawie o samego siebie, nie jest łatwo
nie ulec pokusie „poprawienia” orygi−
nału. Czasem translator broni się przed
kolokwializmami, wulgaryzmami, styliza−

cjami, cytatami, czasem ucieka od wie−
loznaczności oryginału w konkretyzacje,
nie mówiąc już o konieczności rozstrzy−
gnięcia problemu, co zrobić ze zwyczaj−
nymi błędami językowymi autora. Zna−
jący jezyk Marleya wie doskonale, że ten
był niemalże analfabetą. Fakt, że jego
angielski jest jak polszczyzna pięciolat−
ka należy bezsprzecznie uznać za zna−
czący dla zrozumienia idei tej twórczo−
ści i uwzględnić w przekładzie. Tylko któ−
ry tłumacz się na to odważy? Tymcza−
sem kalectwo językowe zawsze można
oddać w uproszczeniu lub skompliko−
waniu składni czy odpowiednim dobo−
rze leksyki. Bez narażania na śmieszność
autora czy tłumacza albo obu na raz.
Tłumaczenie pieśni niesie ze sobą jesz−
cze jedno ryzyko. Są utwory, które stały
się swoistymi hymnami i funkcjonują
jako ikony, a nie są literacko najwyższych
lotów. Ich wartość kulturową wyznacza
wówczas czas powstania, tradycja, tło wy−
darzeń czy w ogóle jakikolwiek inny kon−
tekst pozaliteracki. Oderwanie od tego,
przeniesienie ich na obcy grunt i odar−
cie z magii egzotycznego oryginalnego
brzmienia mogą spowodować, że samo−
dzielnie nie przetrwają próby translacji
i tłumacz chcąc nie chcąc obnaży ich
słabość. Jeśli nie sposób zawsze opatrzyć
je słowem komentarza może lepiej po−
zostawić w oryginale? Dla ich dobra.
Tłumacz to pewnym sensie plenipo−
tent autora w swoim obszarze języko−
wym i powinien odznaczać się uczci−
wością. Od niego zależy na ile i dokąd
odbiorca da się ponieść twórcy orygi−
nału i na ile ta wycieczka pójdzie po
myśli tego drugiego. Tłumacz jest więc
trochę jak latarnik. Odpowiedzialność
jest podobna. I tym większa, im większa
różnica kulturowa.
Sama czynność translacji to spotka−
nie z drugim człowiekiem, z jego men−
talnością i rzeczywistością, spotkanie bliż−
sze niż jakiekolwiek. I inne. Bo tłumacz
jest jednocześnie odbiorcą i twórcą. W
przypadku piosenki, która spośród dzieł
sztuki słowa najszybciej i najłatwiej po−
konuje granice miedzy kulturami, jest
przez nas najchętniej akceptowana, to
spotkanie wydaje się najbardziej pocią−
gające. Zwłaszcza jeśli chodzi o mistrzów
gatunku. Niemała trudność, ale za to
jaka przygoda.
n

£ukasz Majewski

wiaty
Zazwyczaj w ¿yciu istniej¹ dwa wiaty
Jeden kulawy, a drugi garbaty
I dziêki temu w nich
dobrze siê czujesz
Bo gdy siê potkniesz
to siê wyprostujesz
Po prawej stronie wiat ca³y w okrêgu
Na kuli ziemskiej zamkniêty jest w rêku
Rêka pozwala utrzymaæ go w górze
Przez jedno ¿ycie  nie d³u¿ej
Zazwyczaj w ¿yciu istniej¹ dwa wiaty
Jeden kulawy a drugi garbaty
I dziêki temu w nich dobrze siê czujesz
Bo gdy siê potkniesz
to siê wyprostujesz
Po lewej stronie wbrew swemu istnieniu
wiat drugi w duszy
siedzi na ramieniu
Ramiê pozwala poczekaæ mu d³u¿ej
Na lot upragniony  ku górze
Zazwyczaj w ¿yciu istniej¹ dwa wiaty
Jeden kulawy a drugi garbaty
I dziêki temu w nich dobrze siê czujesz
Bo gdy siê potkniesz
to siê wyprostujesz
Miêdzy wiatami porodku ja stojê
I niedowierzam, ¿e oba s¹ moje
Pierwszego nie czujê, drugiego nie widzê
Prawego siê bojê, za lewy siê wstydzê
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TEATR PIOSENKI
WE WROCŁAWIU
rozmowa Jana Poprawy z ROMANEM KOŁAKOWSKIM

S

ensacją minionego sezonu arty−
stycznego był Teatr Piosenki we Wro−
cławiu. Gdy w 2004 r. władze Wrocławia
informowały o decyzji utworzenia tej
placówki – wielu wątpiło. Co gorzej,
uważano, że to rodzaj indywidualnej
nagrody dla Romana Kołakowskiego za
dziesięcioletnią kadencją na stanowisku
dyrektora artystycznego Przeglądu Pio−
senki Aktorskiej.. A jednak nowa insty−
tucja odnotowywała sukces za sukce−
sem. Apogeum pierwszego sezonu była
premiera „Zła”, w czasie ostatniego PPA:
przedstawienie przyćmiło wszystkie inne
propozycje tego wielkiego festiwalu.
– Co to jest?
– Teatr Piosenki. Organizacyjnie jeste−
śmy cząstką Impartu. Ale programowo –
jesteśmy samodzielni. Ja przedstawiam
program miastu. Budżet mamy osobny.
Oczywiście Teatr Piosenki jest – jakkol−
wiek bym nie kombinował – dziełem au−
torskim. Dostałem plenipotencje Prezy−
denta Miasta, by realizować w nim spek−
takle wynikające z tradycji Przeglądu Pio−
senki Aktorskiej, z mojego w nim wielo−
letniego doświadczenia. To niekoniecz−
nie są rzeczy, które reżyseruję czy tłuma−
czę. Ja je akceptuję artystycznie, filtrując
przez własną wrażliwość, gust artystyczny
i te doświadczenia, o których mówiłem.
– Odnieść można nawet wrażenie,
że Teatr Piosenki w dużej mierze przej−
muje tradycyjne funkcje Przeglądu.

– Być może dlatego, że ja na PPA by−
łem od samego początku. Ewoluowałem
z tym Przeglądem, na nim uczyłem się
od najlepszych, zyskiwałem ich aproba−
tę. W końcu zebrałem doświadczenia,
które pozwoliły mi przez 10 lat pełnić
funkcje dyrektora artystycznego i nawią−
zać współpracę nie tylko z najwybitniej−
szymi polskimi artystami. Mówię artysta−
mi, nie aktorami, bo udało nam się znacz−
nie rozszerzyć – i od strony wokalnej i
muzycznej – zasięg festiwalu, jeśli idzie o
osoby, style, nurty. To już nie tylko pio−
senka aktorska, ale też na przykład jazz
czy rock and roll. Udało się też zaistnieć
w nurcie międzynarodowym. I myślimy
teraz, by we Wrocławiu, w Teatrze Pio−
senki pokazywać najwybitniejsze (z moż−
liwych oczywiście do pokazywania w ka−
meralnych warunkach) zjawiska... Na
przykład Tim Fisher: chcę by nie tylko
wystąpił, ale i reżyserował u nas. Chcę
już od tego sezonu prowadzić u nas
„warsztaty” poświęcone piosence arty−
stycznej. Chciałbym pozyskiwać reper−
tuar od nowych twórców. Najczęściej –
oczywiście – związanych ze Studenckim
Festiwalem Piosenki w Krakowie, oni tu
się pojawiają. A jest przecież duża grupa
twórców średniego pokolenia, którzy
będąc wybitnymi poetami piosenki, tek−
ściarzami – wciąż nie mają znaczących
nazwisk. To znaczy całe środowisko wie,
że to artyści najwyższej miary, ale nie wie

o tym masowa publiczność. Bo nagrody
dla „najlepszych tekściarzy” co roku
przyznawane są jakiejś grafomanii. Po
prostu – są to twórcy spoza głównego
nurtu szerokiego rynku muzycznego.
– Zmieścisz to wszystko w Teatrze
Piosenki?
– Jesteśmy po jednym sezonie artystycz−
nym. Daliśmy 7 premier, głównie związa−
nych z Wrocławiem. Ale ważne też, że
udało się zaangażować grupę bardzo
młodych aktorów i instrumentalistów,
naprawdę świetnych. Wojtek Brzeziński
ze Szczecina,. Piotrek Rogucki z Krako−
wa (choć teraz z Warszawy), Marysia
Meyer (trochę inne pokolenie, ale rów−
nież związana z Przeglądem Piosenki Ak−
torskiej, jedna z jego pierwszych laure−
atek, gwiazda Chorzowa), Monika Wierz−
bicka z Warszawy… Ci wszyscy ludzie spo−
tkali się na jednej scenie, co dawało nie−
zwykłe zdarzenia artystyczne. I nic, że ta−
kie rozrzucenie aktorów po Polsce nie−
sie trudności w sferze koordynacji. Dla
mnie ważniejsza jest możliwość osiągnię−
cia pewnego wydarzenia artystycznego.
– Ale Teatr Piosenki to nie tylko spek−
takle wrocławskie. To przecież także
realizacje widowisk festiwalowych, ze
wspomnę ubiegłorocznego „Wysockie−
go” czy tegoroczne „Dzieci Solidarno−
ści”. Ekipa Kołakowski, Rusak, Drze−
wiecki i inni – kojarzy się z wielką po−
mysłowością i ruchliwością…
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– Taka działalność łączy się też jakoś z
inicjatywą Rady Dyrektorów Festiwali i jej
ideą przygotowywania spektakli, które
byłyby potem eksploatowane w kilku –
kilkunastu miejscach. Powstanie Teatru
Piosenki we Wrocławiu daje i artystyczne
i techniczne możliwości zrealizowania ta−
kich przedsięwzięć. Przecież sama Rada
nie będzie miała narzędzi do zrealizowa−
nia – choćby w sferze technicznej – takie−
go spektaklu. Możemy być takim narzę−
dziem, chętnie się tego podejmiemy. Ale
najlepszym narzędziem są tu współpro−
dukcje, robione przecież od dawna w te−
atrach dramatycznych, w operach. W
dobie, kiedy nie tylko nie ma funduszy,
ale i – umówmy się – publiczność też jest
ograniczona, to zrobienie spektaklu
przez (na przykład) 3 instytucje daje nie−
skończenie większe możliwości. Zarów−
no możliwości artystyczne, jak i możliwość
kontaktu z większa publicznością.
– Tyle, że często taka propozycja ko−
operacji traktowana jest jak zamach na
czyjąś własność... Poza tym piosenka
artystyczna nie jest dla wszystkich. Pio−
senka artystyczna to pożywienie mniej−
szości. Ona musi być chroniona jako
zjawisko niszowe.
– Ale też trzeba pamiętać, że czasy
wiele zmieniają. Przypomnę, że gdy w
latach sześćdziesiątych władze sugero−
wały zespołom rockowym wprowadze−
nie elementów folkloru, to był on syno−
nimem obciachu. Dziś sięganie do ko−
rzeni etnicznych jest synonimem najwyż−

Roman Kołakowski

szej sztuki. I podobnie jest z poezją, czy
piosenką poetycka. W pewnym momen−
cie pozostała tylko najwierniejsza część
publiczności. Część, która pojawia się
wraz z modami – odeszła. Ale czuję te−
raz bardzo, bardzo wyraźnie, powrót
publiczności do piosenki poetyckiej! Tu
można przywołać pewien fenomen ze−
społu „Raz, dwa, trzy” i Adama Nowaka,
który odniósł poważny sukces, również
komercyjny. Na szczęście – nie tracąc
nic ze swojej autentyczności, oryginal−
ności i artyzmu.
– W 1978 roku w starym „Studencie”
przyznawaliśmy nagrodę za to samo Si−
korowskiemu.
– Właśnie, Andrzej Sikorowski do dziś
funkcjonuje „na swoim” bardzo sku−
tecznie. Mirosław Czyżykiewicz, nie re−
zygnując i z własnej twórczości i ze śpie−
wania Brodskiego – jednak odwołuje
się do publiczności szerszej. Nakład pły−
ty sięgający 20 tysięcy – to jest nakład
godny dzisiaj średniego nakładu popo−
wego. Czyli nie jest tak, że w tej dziedzi−
nie nie można funkcjonować wobec
szerszej publiczności. Mnie udało się
już dwukrotnie namówić Kazika na
projekty nie związane z jego stałą po−
etyką: na Weilla z Brechtem i Toma
Waitsa. Teraz rozmawiamy o kolejnym
projekcie. I jestem przekonany, że ten
krąg artystów, zyskujących szersze uzna−
nie, szerzej docierających do publicz−
ności – jest absolutnie możliwy do po−
szerzenia! A takie festiwale, jak Wro−
cław, Elbląg czy Kraków – mają w tym
do odegrania najważniejsza rolę.
– Byłby to sukces także kilku facetów
średniego pokolenia, którzy poświęcili
życie piosence artystycznej, nie tylko w
sposób artystyczny, ale też pedagogicz−
ny, jakiś ojcowski. Janek Kondrak w Lu−
blinie, Marek Tercz w Kielcach, Stefan
Brzozowski w Olsztynie, ostatnio Grze−
siek Tomczak w Poznaniu...
– Zauważ, że wszyscy oni są laure−
atami krakowskiego SFP. Wszyscy są wy−
bitnymi twórcami. I nie umieścili do
tej pory swoich nazwisk na pierwszych
stronach gazet. Choć przecież Tom−
czak jest autorem jednej z najpiękniej−
szych i najbardziej znanych piosenek,
jakie śpiewa Maryla Rodowicz. Tyle, że
teraz autor znika gdzieś wobec wielkie−
go nazwiska głównej wykonawczyni.

– Od niepamiętnych czasów trwa ten
dylemat: czy sukces w Krakowie lub
Wrocławiu powinien prowadzić do ka−
riery? I pokutuje obawa, że choć się tam
wygra – to i tak nie ma się szans w zde−
rzeniu z show−businessem.
– W siedemdziesiątych latach powsta−
ło kilka studenckich ośrodków teatral−
nych, które bardzo skutecznie wymie−
niały się nie tylko spektaklami, ale i pew−
na ideą. To był Kalambur, Teatr STU,
łódzkie „Siódemki”, Teatr Ósmego Dnia,
Akademia Ruchu... Te teatry sprofesjo−
nalizowały się, co oczywiście było wów−
czas także pewna kanalizacją polityczną
– ale przez jakiś czas ten przepływ funk−
cjonował. Dziś pojawia się coś takiego
bardzo wyraźnie, właśnie w dziedzinie
piosenki autorskiej. Właśnie takie nie−
formalne, regionalne, dobrze, samorzą−
dowo rozumiane centra rosną na zna−
czeniu. Uda się to wykorzystać i rozwi−
nąć, kiedy będziemy się wymieniać do−
świadczeniami, współpracować. Nieko−
niecznie konkurować. Ja uważam, że
dobrze się przez kilka lat ułożyła współ−
praca Wrocławia z Krakowem. Oczywi−
ście, festiwale powinny bronić swojej
tożsamości. Niestety zagraża temu kon−
takt z telewizją. Który z kolei wyłania inny
problem: mimo tego zagrożenia – udział
telewizji jest potrzebny...
– W ramach naturalnej konsekwen−
cji, jaką jest konfekcjonowanie sztuki?
Przecież w pewnym momencie musi
następować „utowarowienia natchnie−
nia”. I naturalna rzecz – sprzedaż. Go−
rzej, że ludzie żyją dziś pod ciśnieniem
sukcesu. Brakuje czegoś niezbędnego
– przekazywania nie tylko doświadczeń,
ale i idei między pokoleniami. Dziś brak
spektakularnego sukcesu – synonimu−
je się z niepowodzeniem. Mało jest arty−
stów takich jak Kleyff, którzy potrafią
wytrzymać i wciąż robić swoje.
– Kilku tych twórców, których mamy
na myśli – pozornie nie odniosło spekta−
kularnego sukcesu. Niemniej mocno
zapuścili korzenie. I teraz mogą młodym
nie tylko przekazywać doświadczenia, ale
i czerpać od nich inspiracje. Być może
ja pierwszy zacząłem to we Wrocławiu?
Co się oczywiście wiązało z Przeglądem
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PRZEDSTAWIA:

GARDEROBA MĘSKA

Urszula Rusak, mena−
ger T
eatru Piosenki
Teatru

Piosenki Aktorskiej. Przez lata współpra−
cowałem z ludźmi ze szkoły teatralnej. Pa−
miętasz Jolę Góralczyk? Teraz jest dzie−
kanem. Nie powiem, że to dzięki mnie,
ale na to, że zajęła się piosenką i potem
wychowywała kolejne pokolenia studen−
tów – pewnie wpłynąłem. A potem był
Wojciech Kościelniak, który też ze mną
współpracował. Nie jestem ojcem Kościel−
niaka, ale ojcem chrzestnym – może tak?
A potem Wojtek Kościelniak przyprowa−
dził do mnie Mariusza Kiliana i Konrada
Imielę. Potem pojawił się Jacek Bończyk.
A teraz współpracuję już z najmłodszym
pokoleniem: Beatą Lerach, Piotrem Ro−
guckim etc. Dzięki temu mam warsztat
do wykorzystania mojej twórczości, do
dobrej jej prezentacji...
– Oj rozumiem. Ja też czasem coś ro−
bię na estradzie, choć przecież jestem w
tym specjalnym trójpodziale ludzi sceny
(na scenę, kulisy i widownię) – zawodo−
wym pracownikiem widowni. A moje za−
potrzebowanie na występy publiczne jest
doprawdy znikome. Więc często gdy coś
robię – to po to, by dać szansę młodym.
– Do tego też jest Teatr Piosenki.
Chcemy wkrótce podjąć kilka współpro−
dukcji, między innymi z Łukaszem Czu−
jem chcemy robi piosenki rosyjskiego
zespołu „Leningrad”. Chcemy współpra−
cować z kilkoma scenami warszawskimi.
No i oczywiście wykorzystywać młodych
aktorów z Wrocławia. To jest jednocze−
śnie trudne i komfortowe.

rozmawiał: JAN POPRAWA

Recital znanego aktora, od lat związa−
nego z wieloma wrocławskimi scenami te−
atralno−muzycznymi, a obecnie dyrektora
Teatru Muzycznego Capitol – Konrada
Imieli. Swój tytuł koncert ten wziął od
niedawno wydanej solowej płyty artysty.
Piosenki składające się na spektakl zna−
my też częściowo z pierwszego recitalu
Imieli, zatytułowanego „Śpiewa Konrad
Imiela” (2001).
„Garderoba męska” − to zbiór ulubio−
nych piosenek artysty, ujętych w teatral−
nej, bardzo aktorskiej formie. Muzyka nie
jest tu tylko tłem interpretacji , a równie
istotnym co ona bohaterem wieczoru. W
wielu momentach wykorzystano typowo
teatralne efekty dźwiękowe (np. deszcz,
ptaki, wiatr, skrzypienie drzwi itp.), nie
zapominając przy tym o oryginalnych i cie−
kawych solówkach instrumentalnych.
Na program wieczoru składają się m.in.
utwory przyjaciół aktora: Wojciecha Ko−
ścielniaka i Roberta Gonery; amerykańskie−
go muzyka Toma Waitsa, francuskiego wo−
kalisty i poety Artura H., a także kompozy−
cje Zygmunta Koniecznego z repertuaru
Ewy Demarczyk, jak choćby narkotyczna
„Karuzela z madonnami”. Znajdzie się w
nim także kilka piosenek samego Konrada
Imieli oraz jego córki. Jedynym kluczem
doboru repertuaru jest, jak mówi artysta,
„możliwość wspólnego z muzykami pofru−
nięcia w przyjemne dla wszystkich, twór−
cze rejony”. Można powiedzieć, że recital
ten, to szafa pełna ubrań, strojów stworzo−
nych przez najlepszych krawców i projek−
tantów. Jest to bowiem przede wszystkim
wieczór aktora, stałego bywalca garderób
teatralnych oraz mężczyzny – „nosiciela”
męskiej garderoby.

BEZSZELESTNIE
Poetycki koncert młodej aktorki, któ−
rego pierwotny tytuł brzmiał „Byle nie o
miłości” i miał swoją premierę w 2005 r.
Magdalena Kumorek jest absolwentką
warszawskiej Akademii Teatralnej, laure−
atką wielu konkursów i festiwali piosenki,
m.in. Konkursu na Interpretację Piosenek
Agnieszki Osieckiej w Warszawie (pierw−
sze miejsce w 2000 roku), Festiwalu Pio−
senki Francuskiej w Lubinie (Grand Prix
w 2000 roku) czy Przeglądu Piosenki Ak−

torskiej we Wrocławiu (druga nagroda w
2001 roku).
Aktorka szerszej publiczności znana jest
przed wszystkim z serialu „Samo życie”, w
którym wcielała się w postać Agnieszki.
Występuje też w wielu spektaklach muzycz−
nych w Warszawie („Ulica szarlatanów” w
reż. Jerzego Satanowskiego) i we Wrocła−
wiu ( „Scat” i „Galeria” w reż. Wojciecha
Kościelniaka). Magdalena Kumorek na swój
recital czekała kilka lat, szukając odpowied−
niego repertuaru. Specjalnie dla niej tek−
sty napisały młode poetki piosenki: Mirka
Szawińska czy Dorota Czupkiewicz oraz
uznani twórcy: Agata Miklaszewska i Jan
Wołek, a całość muzycznie oprawił znako−
mity kompozytor i aranżer Piotr Dziubek.
Piękne, bardzo kobiece, intymne tek−
sty okraszone nastrojową muzyką – stano−
wią zbiór piosenek niebanalnie traktują−
cych o uczuciach. Koncert Magdaleny
Kumorek staje się poetycko−muzyczną
wędrówką po najskrytszych zakamarkach
kobiecej duszy i serca. Recital ten to tak−
że subtelna opowieść o poszukiwaniu sie−
bie i swojego miejsca na ziemi, a tym sa−
mym o potrzebie miłości i bliskości dru−
giego człowieka.

DOM ZA MIASTEM
Trzeci wieczór muzyczny Janusz Rad−
ka. Po rewelacyjnym spektaklu „Królowa
nocy” w reż. Łukasza Czuja oraz recitalu
złożonym z piosenek artystów Piwnicy pod
Baranami „Serwus Madonna” − czas przy−
szedł na kolejne przedsięwzięcie.
Tym razem recital ma charakter bardziej
autorski. Artysta skomponował cały mate−
riał muzyczny przedstawienia i śpiewa kilka
swoich tekstów. Posiadając oszałamiające
możliwości wokalne, olbrzymią skalę głosu
i perfekcyjną technikę, Radek skupia się w
tym koncercie na swobodnym muzykowa−
niu. Wraz z reżyserem, Jackiem Papisem,
stworzyli przedstawienie, którego najwięk−
szym atutem jest różnorodność. W recitalu
mieszają się style, konwencje i gatunki,
dzięki czemu udaje się Radkowi stworzyć
wiele znakomitych kreacji wokalnych. Nie
rezygnuje jednak z aktorstwa. Bawi widzów
także gestem, mimiką i strojem, pokazując
barwny świat swoich muzyczno−teatralnych
fascynacji. A poprzez własne piosenki opo−
wiada o poszukiwaniu szczęścia, którego
symbolem stał się dziś dom za miastem.

UCISZ SERCE
Pierwszy recital jednej z najwybitniej−
szych wykonawczyń piosenki artystycznej
młodego pokolenia. Beata Lerach w bar−
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dzo krótkim czasie zdobyła niemal wszyst−
kie nagrody na najważniejszych festiwa−
lach piosenki poetyckiej i aktorskiej w
Krakowie, Wrocławiu, Olsztynie i Warsza−
wie. Krytycy muzyczni porównują ją z Ewą
Demarczyk i Edytą Geppert.
Przygotowując materiał do występów
konsekwentnie podejmuje się interpre−
tacji trudnych piosenek m.in. Zygmunta
Koniecznego, Andrzeja Zaryckiego, Zbi−
gniewa Preisnera czy Mirosława Czyżykie−
wicza. Swoim głębokim, ciepłym głosem
śpiewa wzruszająco. W bardzo delikatny,
subtelny sposób przekazuje teksty wybra−
nych przez siebie utworów. W swoim reci−
talu opowiada o wartościach, które w dzi−
siejszym życiu już nieco wyszły z mody, a
jednak wszyscy za nimi tęsknimy. Domi−
nują zatem barwy ciepłe, delikatne, jak
uczucia skrywane głęboko na dnie duszy.
Podczas wieczoru usłyszeć można pio−
senki największych twórców: Charlesa
Aznavoura, Jacquesa Brela, Paolo Conte,
Bułata Okudżawy, Agnieszki Osieckiej,
Jerzego Satanowskiego czy Seweryna Kra−
jewskiego. Młodej artystce akompaniuje
świetny zespół muzyczny pod dyrekcją
Dariusza Samerdaka. Oprawę plastyczną
przygotowała natomiast Elżbieta Terlikow−
ska, wrocławska malarka, scenografka i
kostiumolog. Całość prowadzi wrocławski
aktor i satyryk Marek Kocot.

DZIECI SOLIDARNOŚCI
Kameralny spektakl poetycko−muzycz−
ny w reżyserii, według scenariusza i z mu−
zyką Romana Kołakowskiego, wrocławskie−
go barda i artysty związanego w latach 70.
i 80. z „drugim obiegiem literatury” i de−
mokratyczną opozycją.
Przedstawienie jest artystycznym opi−
sem ostatnich 25 lat, poczynając od wyda−
rzeń poprzedzających Sierpień 1980r.,
poprzez rewolucję solidarnościową, za−
mach na Papieża, stan wojenny, walkę
podziemną, happening Pomarańczowej
Alternatywy, a skończywszy na odzyskaniu
przez Polskę niepodległości oraz społecz−
no−polityczne problemy współczesności.
„Dzieci Solidarności” są osobistą re−
fleksją Romana Kołakowskiego, aktywne−
go uczestnika wielu ważnych wydarzeń
historycznych z ostatniego ćwierćwiecza.
Artysta poprzez swoje wiersze i piosenki
zadaje pytania, które zmuszają do głębo−
kiej refleksji nad naszą historią oraz nad
kondycją społeczną współczesnych Pola−
ków. Głównym wyróżnikiem utworów wy−
branych do spektaklu jest ostra ironia,
skłaniająca do gorzkiej refleksji nad dzi−
siejszym obrazem naszego kraju.

Ten spektakl to obowiązkowa „lektura”
wszystkich pokoleń. Dla młodych widzów
jest ważną lekcją historii, opowiedzianą w
bardzo ciekawy, liryczny, teatralny i mu−
zyczny sposób. Dla nieco starszych osób
natomiast, to pretekst do dokonania ra−
chunku sumienia i rozlicznie się z wła−
snym doświadczeniem życiowym.

ZŁO.
THE TIGERS LILLIES PROJECT
Jedno z pierwszych w Polsce przedsta−
wień, opartych na niezwykle kontrower−
syjnych piosenkach brytyjskiego zespołu
The Tigers Lillies. Zarazem prapremiero−
wa interpretacja polskich wersji piosenek
Martina Jacquesa w przekładach Romana
Kołakowskiego. Wcześniej kilka kompo−
zycji „Tigersów” polskiej publiczności przy−
bliżył m.in. Janusz Radek w spektaklu „Kró−
lowa nocy” w reż. Łukasza Czuja.
Z inspiracji twórczością angielskiego
aktora, wokalisty, kompozytora i poety
zwanego „wykastrowanym mordercą”, po−
wstało ironiczne, kabaretowe−cyrkowe
przedstawienie o najtrudniejszych proble−
mach współczesnego społeczeństwa za−
chodniego: alienacji i samotności, alko−
holiźmie i przemocy w rodzinie, narko−
manii i AIDS, a także różnego rodzaju pa−
tologiach: pedofilii, bandytyzmie czy ter−
roryźmie. Do tematów podejmowanych
przez Jacquesa idealnie pasuje kompono−
wana przezeń muzyka (w stylu Weilla i
Waitsa), celowo nieudolnie aranżowana i
grana na niby dziecinnych instrumentach:

Beata Lerach

małym akordeonie, piszczałkach, grze−
chotkach, cymbałkach i dzwonkach.
W przedstawieniu „Księga Gróźb – Zło
– The Tigers Lillies Project” każdy z arty−
stów kreuje kilka różnych postaci scenicz−
nych, będących personifikacjami ludzkich
kompleksów, lęków i urojeń. Z tych skraj−
nych wyobrażeń, marzeń i zdarzeń powstał
spektakl, którego akcja toczy się pomię−
dzy krainami depresji i euforii, gdzie
śmiech brzmi zdecydowanie bardziej prze−
rażającą niż odczytany wyrok.
Fantastyczne kreacje aktorskie Mariu−
sza Kiljana. Piotra Roguckiego, Wojciecha
Brzezińskiego, Moniki Wierzbickiej i Kon−
rada Imieli. Premiera „Zła” była najwybit−
niejszym wydarzeniem artystycznym tego−
rocznego Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

WYSPA BREL
„Wyspa Brel” to próba odczytania nie−
zwykłego życiorysu najsłynniejszego fran−
cuskiego pieśniarza – Jacquesa Brela.
Spektakl złożony jest z jego piosenek,
przeplatanych poetycką narracją prowa−
dzoną przez Roberta Gonerę i zilustro−
wanych malarstwem francuskiego impre−
sjonisty − Paula Gauguina. Akcja spekta−
klu rozgrywa się na Hiva Oa, legendar−
nej wyspie na Markizach, na którą wje−
chał Jacques Brel w ostatnich latach swo−
jego życia. Wcześniej mieszkał na niej
także właśnie Gauguin. W spektaklu sta−
je się ona arkadyjską scenerią, kontra−
stującą z dramatycznymi i satyrycznymi
piosenkami Brela (w przekładach Wojcie−
cha Młynarskiego i Romana Kołakowskie−
go), metaforą wiecznej tęsknoty człowie−
ka za codziennym spokojem, nienaru−
szoną przyrodą i naturalnym ładem mo−
ralnym. Owa narracja plastyczna toczy się
w planie filmowym. Przez cały czas trwa−
nia spektaklu na monitorach diodowych
wbudowanych w trzy okna (duże w cen−
trum sceny i dwu mniejszych po bokach)
odbywa się projekcja morskich fal. Z fal
natomiast wyłaniają się kolejne miejsca
akcji, wybrane z obrazów Paula Gaugu−
ina. Dodatkowym elementem scenogra−
fii są proste „kolonialne” meble. Tego eg−
zotycznego obrazu dopełnia muzyka w
instrumentacji Hadriana Filipa Tabęckie−
go, której klasyczny skład „kabaretowy”
rozszerzony został o smyczki oraz egzo−
tyczne głosy i instrumenty z Polinezji.
Cała poetycko−muzyczno−plastyczna hi−
storia przejmująco opowiedziana została
przez znakomitych artystów kina, teatru i
estrady: Magdalenę Kumorek, Marię Mey−
er, Beatę Lerach, Konrada Imielę, Mariusza
Kiljana i Piotra Roguckiego.
n
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Loch Camelot

LOCHO – MOTYWA
WAGONIK I
Bartłomiej Rados – ur. w 1972 r. w
Sosnowcu w rodzinie z muzycznymi
tradycjami. Mieszkaniec Krakowa: du−
chowo – od zawsze, fizycznie – od 1991
r. wraz z rozpoczęciem studiów na kie−
runku: architektura. Mówi się o nim:
„najlepszy piosenkarz wśród architek−
tów i najlepszy architekt wśród piosen−
karzy”. Trochę jak o Marku Grechu−

cie. Należy do ginącego już gatunku
bardów.
Jego muzyczne początki można okre−
ślić trzema słowami: harcerstwo, gitara,
Gintrowski. Potem, w liceum, była roc−
kowo−bluesowa kapela, własne teksty i
... długie włosy. Przełomowym okazał się
wyjazd na wakacyjny obóz dla młodzie−
ży artystycznej „Awangarda – Między−
brodzie bielskie 1990 r.” i spotkanie z
Piotrem Skrzyneckim, który zupełnie
nieoczekiwanie pojawił się, posłuchał i
wypowiedział magiczne słowa: „Panie
Bartku, przyjdź Pan na kabaret”
Tak też się stało: nowa gitara (przy−
niesiona w pudle kartonowym), pierw−
szy występ i pierwsza kabaretowa pio−
senka o znaczącym tytule: „Jesteś... .” W
piwnicy „Pod Baranami” powstały naj−
piękniejsze piosenki: „Bal”, „Knajpa”,
„Miasteczko Krzywe”.
W latach 1996−97, w związku z finali−
zowaniem studiów, nastąpiła artystycz−
na cisza. Od 1997 r. rozpoczął się nowy
etap kabaretowej przygody. Stęsknio−
ny za sceną tekściarz – gitarzysta został
zaproszony do Lochu Camelot.
Warto zaznaczyć, że dorobił się pseu−
donimu Desperados. Wymyślił go Kazi−
mierz Madej, nawiązując do nazwiska,
swoistej artystycznej „desperacji” i jed−
nej z piosenek opartej na wyrazistych
latyno−amerykańskich rytmach.
Dla Radosa liczy się słowo i publicz−
ność, którym, co do rzadkości dziś nale−
ży, ustępują takie wartości jak kariera i
popularność.

AGA JAŁOSZEWSKA
konduktor osobowy

Bart³omiej Rados

Kabaret
I znowu kabaret zaczêli,
miechami, smutkami
z westchnieniem,
I grali, p³akali, piewali
Tañczyli wraz z upojeniem,
I wiat³a w³¹czyli niebieskie,
Co nieba mia³y omamiaæ
I czerwieñ, i jeszcze groteskê
O ludziach zamkniêtych w granat
Zagrali na fortepianie
Tak czarnym, ¿e dr¿yjcie diab³y
Dzwoneczki i kontrabasy
Stanê³y dzi w ogniu walki
Lecz nagle wszystko ucich³o.
Jak to? To przecie¿ kabaret
Kto stan¹³ i mówi cichutko
Co, chyba wiersze nawet.
Swój wiat, co trzyma³ z zanadrzu
w ciszy nastroju rozrzuci³.
Nieba ludziom przychyli³.
Wykrzycza³ co wie, prosto w oczy.
¯e ¿ycie..., ¿e mi³oæ....,
¿e drzewo... i gwiazda,
i o porankach tak¿e.
Opowieæ jego jak rosa
po nocy zakwit³a nagle.
I wiat³a g³osem ska¿one
ze wstydu zmartwia³y w czerñ.
Cisza piewa³a grzmotem.
Rodzi³ siê jego dzieñ.
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JAGA WROÑSKA

Zaproszenie
dla b³azna
Zaprocie b³azna do siebie
do waszych zamkniêtych bram
a jeli go nie wpucicie
on i tak wejdzie sam
Zaprocie b³azna do sto³u
otwórzcie przed nim drzwi
niech miechem stwarza was
i ¿ycie wasze ni
Zaprocie b³azna do siebie
niech wejdzie niech wam opowie
jak mo¿e z tej ca³ej radoci
pop³akaæ siê cz³owiek
Bo on ju¿ dawno zrozumia³
¿e ¿ycie to taka gra
w której dowcipem jest umrzeæ
kiedy karnawa³ trwa
Niech siê rozsi¹dzie
niech siê rozgoci
kompan ulicy
kochanek radoci
Los komedianta
przyniós³ go wam
i tak jak przyszed³
odejdzie sam
Przytulcie b³azna do siebie
a on wam wtedy opowie
po co na wiecie jest miech
i czemu p³acze cz³owiek
Wychodz¹c miechem pijany
wykrztusi pieni tej kres
¿e p³acz to odmiana miechu
a miech to rodzaj ³ez.

O Poecie
By³ soie poeta z tych co to nie pisz¹,
by³ sobie poeta zbratany z cisz¹.
Widzia³am go kiedy
na Plantach przy murze
gawêdzi³ z ¿ebrakiem
co zna go ju¿ d³u¿ej.
Bo to jest poeta co muzê sw¹ zgubi³,
bo jej nie rozumia³ i nawet nie lubi³.
Bo to jest poeta co muzê sw¹ straci³,
 id sobie gdzie zechcesz
 tak jej wyt³umaczy³.

Tak jako mu dziwnie
z ¿ebrakiem nie gwarzy
i ³zy nieproszone mu p³yn¹ po twarzy.
Bo to jest poeta co muzê sw¹ straci³.
 id sobie gdzie zechcesz
 tak jej wyt³umaczy³.
Lecz kiedy odesz³a
on wtedy zrozumia³,
¿e on swoj¹ muzê tak kocha³ jak umia³,
¿e by³o to szczêcie
¿e szczêcie to prys³o.
I sam jest poeta- ot ¿ycie  to wszystko.

I muza odesz³a z rymów walizk¹,
na koniec mu rzek³a
 ot ¿ycie  to wszystko.

Babie lato

Dzi siedzi na skwerku samotny poeta,
z imieniem na twarzy:
piewak-wierszokleta.

Z babim latem powracaj¹ przyjaciele
Co odeszli jak siê
jak siê koñcz¹ dobre sny
Wiatr poeta dawnych
wspomnieñ licie grabi
Gra orkiestra nastrojona
z przesz³ych dni
Z babim latem powracaj¹ przyjaciele
Co odeszli jak siê koñczy ciep³y dzieñ
Siostry Parki ciê¿k¹ prac¹
pi¹ zmêczone
Wysnuwaj¹ siê z ich palców nitki mg³y
Gdzie na koñcu korytarza
furtka marzeñ
Zapalimy za ni¹ uczuæ ciep³y znicz
I piosenk¹ przywo³amy czas miniony
I têsknotê ¿eby znowu razem byæ
Za to wszystko
za przyjani siódme niebo
Wzniemy toast
wspólnie wyuczonych gam
Nim nastanie kiedy takie babie lato
¯e orkiestra bêdzie gra³a tak¿e nam .

86

OLE !
Miłosz Kozioł

K

raków, jak powszechnie wiadomo,
bywa miastem osobliwości. I wcale nie
trzeba się specjalnie wysilać ażeby na rze−
czoną osobliwość natrafić. Na ten przy−
kład pochylę się nad piosenką uliczną ,
żeby nie rzec krawężnikową. Oto mamy
kilka ulicznych kapel, bądź quasi−kapel
ulicznych, które to można sklasyfikować
w następujący sposób: są zatem zwykli 18.
latkowie grający na okrągło piosenki
„Dżemu” i proszący o wsparcie; są cyga−
nie, którzy nie przestaną grać aż jakiś zroz−
paczony klient kawiarni im nie zapłaci;
jest jeden ukraiński bańdurzysta, dyskret−
nie przemycający w swoich stepowych
pieśniach wersy o rzezi humańskiej – i
wreszcie elementy folkloru za wielkiej
wody. Pod Barbakanem bowiem na sta−
łe zalęgli się indianie. Indianie pohukują
sobie jakieś peruwiańsko−gujańskie przy−
śpiewki, wydając z siebie pogańskie gul−
goty, oraz groźnie potrząsają pióropu−
szami, niemal tak, jak zapewne potrząsał
Szalony Koń nad ciałem generała Custe−
ra. Wprawiają przy tym niejednego et−
nologa w katatonię, gdyż łączą bezwzględ−
nie folklor Ameryki południowej z pół−
nocno−amerykańskim, mniemając, skąd−
inąd zapewne słusznie, że biali i tak są za
głupi, żeby zauważyć różnicę.
Kiedy pchnięty sympatyczną aurą je−
sienną wybrałem się na planty, spotka−
łem znajomego radnego jednej z peryfe−
ryjnych dzielnic, który to negocjował

wynajęcie Indian Barbakańskich na fe−
styn planowany pod koniec październi−
ka. Naturalnie nie wyprowadziłem go z
błędu i nie poinformowałem, iż rzeczeni
czerwonoskórzy są obywatelami UE, po−
chodzącymi z Gujany Francuskiej (zamor−
skie terytorium Unii Europejskiej – miej−
sce skąd sprowadzamy banany), na stale
zameldowani gdzieś w dzielnicy łacińskiej
w Paryżu i ze sporymi znajomościami w
tamtejszej opiece socjalnej, albowiem
otrzymują zasiłki jako bezrobotni na kon−
to, co daje im swobodny i w miarę kom−
fortowy żywot w Krakowie. Granie i tań−
czenie z pióropuszami na głowach sta−
nowi tylko przyjemne oderwanie się od
codziennej nudy i tłuczenia much gdzieś
po hotelach. Radny, którego spotkałem,
był bardzo rozemocjonowany, zapewne
indianie stanowili sporą kartę przetar−
gową w nadchodzących wyborach. Zja−
wisko Indian Barbakańśkich, jakolwiek
ciekawe, nie jest pierwszym tego typu przy−
padkiem w Królewskim Mieście.
Kraków ma jednak całkiem sporą tra−
dycję tego typu wypadków. Krakowski
XIX−wieczny felietonista i humorysta Bar−
toszewicz, odnotowuje podobny przypa−
dek. W 1883 roku do Krakowa zawitała
grupa studentów hiszpańskich – estudianta
espanola – jak sami się tytułowali. Studen−
ci ci umilali czas Krakusom grając najau−
tentyczniejsze serenady i wdając się w licz−
ne romanse w pozornie pruderyjną

żeńską częścią miasta. Bóg wie ilu z miesz−
kańców miasta ma z tego tytułu domiesz−
kę latynoskiej krwi. Bartoszewicz, jako
człowiek obdarzony poczuciem humo−
ru i idącą w parze inteligencją, szybko
odkrył prawdziwą naturę muzyków:
Czy znacie państwo drumlę? Znacie?
– a więc kupcie sobie trzy drumle, dwa
lub trzy duże grzebienie, dzwonek, parę
cytr, kastanietę i wielkie cymbały, a bę−
dziecie mieli najorginalniejszą orkiestrę
hiszpańską, choćby nikt z was nie był na−
wet estudiante en pharmacia. Potrzeba
prócz tego, aby jeden z muzykantów po−
skakał po dywanie, uderzając się tambu−
rinem po przyzwoitych i mniej przyzwo−
itych cześciach ciała, oraz aby wszyscy mu−
zykanci zaśpiewali jaką piosenkę bez sen−
su i melodji, nie troszcząc się o takt, zgod−
ność głosów, ani o nic podobnego, cze−
go od chórów się wymaga. Publiczność
krakowska mniej biegła w języku hiszpań−
skim zapewne nie rozumiała słów piosen−
ki „Ole”, przeto podaję ją w wolnym prze−
kładzie z oryginału:
Tacy my studenci jak wy politycy,
Grywamy u siebie w szynku, na ulicy,
I wrzeszczymy czasem jak w żydowskiej szkole
OLE!
Narodek krakowski jeszcze bardzo głupi,
Bo kto tylko zechce to go z grosza złupi
Byle nędzny grajek wywiedzie go w pole....
OLE!
n
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źródła i inspiracje

KABARET NIEMIECKOJĘZYCZNY
NIEMIECKOJĘZYCZNY::
BERLIN, MONACHIUM, WIEDEŃ, ZURYCH
Renata Kopyto

H

istoria kabaretu niemieckoję−
zycznego, jak i wielu innych kabare−
tów, zaczyna się na wzgórzu Montmar−
tre w Paryżu. Tam właśnie narodziła
się nowa forma rozrywki, której sława
szybko przekroczyła granice Francji.
Wśród licznej kabaretowej publiczno−
ści nie brakowało zadomowionych na
Montmartrze niemieckich artystów.
Oni też postanowili zaszczepić ideę
kabaretu na rodzimym gruncie. Roz−
poczęła się dyskusja na temat progra−
mu i formy przyszłych kabaretów. Pod
koniec roku 1900 Otto Julius Bier−
baum wydał książkę zatytułowaną
„Deutsche Chansons”. Był to zbiór
wierszy ówczesnych poetów takich jak:
Bierbaum, Dehmel, Falke, Liliencorn,
Schröder i Wolzogen i jednocześnie
propozycja repertuaru dla kabaretu
literackiego. Czerpali z niego autorzy
związani wielu kabaretowymi scenami
Berlina, Monachium czy Wiednia.
A pierwszą z nich był Buntes The−
ater (Kolorowy Teatr), zwany też przez
swojego założyciela Ernsta von Wolzo−
gena „Überbrettl” (Nadscena). Kaba−
ret został otwarty 18 stycznia 1901 roku
w teatrze przy placu Aleksandra w
Berlinie. Wolzogen był wyznawcą filo−
zofii Nietzschego, w foyer stanęło po−
piersie filozofa, stąd też druga, potocz−
na nazwa kabaretu odnosiła się bez−

pośrednio do jego idei nadludzi, któ−
rych to chciał pokazywać na swojej
„Nadscenie” Wolzogen. Nazwa miała
też wyraźnie dać do zrozumienia pu−
bliczności, że zwolennicy taniej rozryw−
ki nie mają tu czego szukać. W artyku−
le wstępnym Wolzogen wskazuje tema−
ty, które interesują go najbardziej: sa−
tyra społeczna i ostry dowcip politycz−
ny. Sukces kabaretu był tak ogromny,
że zespół podzielono na dwie grupy. Z
jedną Wolzogen wyruszał w tournee, a
druga przygotowywała nowy program.
Wśród autorów tekstów przeważali
twórcy zbioru „Deutsche Chansons”,
natomiast do najważniejszych kompo−
zytorów należeli: Oskar Straus, Walde−
mar Wendland, Bogumił Zepler, Vic−
tor Holländer i James Rothstein. War−
to dodać, że swój epizod w historii
kabaretu ma Arnold Schönberg. Tak
wspomina swoje pierwsze spotkanie z
nim 23 września 1901 roku Ernst von
Wolzogen: „Podczas naszych wystę−
pów w Wiedniu w Karltheater ( wła−
ściwie: Carl−Theater) wypadało
żydowskie święto i bogaty wuj Oskara
Strausa zabronił mu grać tego wie−
czoru. Oskar przysłał nam zastępcę,
młodego muzyka niewielkiej postury,
o ostrych rysach i śniadej cerze, któ−
rego nazwisko − Arnold Schönberg ni−
komu nic nie mówiło. Na próbę za−
grał nam kilka piosenek, a wśród nich

wspaniałą melodię do wiersza Falke−
go: Z prawej Luiza, z lewej Marie, a
pośrodku muzykanci, którą oczywi−
ście natychmiast wykorzystałem. Wie−
czorem jednak ogarnęła go taka tre−
ma, że nie był w stanie wykonać żad−
nego ruchu i musiałem wzywać na
pomoc mojego drugiego kapelmi−
strza“. Do dzisiaj zachowała się zawar−
ta na rok umowa pomiędzy Schönber−
giem a Buntes Theater, z której do−
wiadujemy się, że jego gaża wynosiła
300 marek.
Niestety wkrótce po osiągnięciu suk−
cesu Wolzogen został „wysłany na
urlop“. Przyczyną tego była chęć sko−
mercjalizowania programu. Ambitny
repertuar zastąpiono numerami ero−
tyczno−rewiowymi. Wbrew oczekiwa−
niom nie przyciągnęło to jednak wystar−
czającej liczby widzów i późną jesienią
1902 roku teatr został zamknięty.
W porównaniu z północną częścią
Niemiec, w Bawarii panowała bardziej
liberalna sytuacja polityczno−gospo−
darcza. Na południu kapitalizm nie był
jeszcze tak rozwinięty, w społeczeń−
stwie nie zarysował się jeszcze wyraźny
podział na klasy, sytuacja materialna
poszczególnych obywateli nie była tak
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zróżnicowana. Warunki te spowodo−
wały, że do stolicy Bawarii zaczęli ścią−
gać artyści, muzycy i pisarze. Schwa−
bing – położona na przedmieściach
Monachium dzielnica stała się wkrót−
ce artystyczną kolonią, podobną do
paryskiego Montmartre’u. Tutaj wy−
chodziło sławne już wtedy pismo „Sim−
plicissimus“, które skupiało najważniej−
szych ówczesnych twórców. W takiej
atmosferze nie trzeba było długo cze−
kać na otwarcie pierwszego kabaretu.
12 kwietnia 1901 roku w gospodzie
„Pod Złotym Jeleniem“ przy Türken−
strasse 28 zainaugurował swoją dzia−
łalność najsłynniejszy niemiecki kaba−
ret literacki pod nazwą Elf Scharfrich−
ter (Jedenastu Katów). Do najważniej−
szych wśród jedenastu członków zało−
życieli, z których każdy występował pod
pseudonimem, należeli: pisarz Leo Gre−
iner (Dionysius Tod), reżyser i aktor
Otto Falckenberg (Peter Luft), malarz
i grafik Ernst Neuman (Kaspar Beil),
muzyk Richard Weinhöppel (Hannes
Ruch) i francuski dziennikarz oraz pio−
senkarz Marc Henry (Balthasar Starr),
jedyny, który występował w paryskim
kabarecie Chat Noir i mógł pochwalić
się kabaretowym doświadczeniem.
Przedstawienia zwane przez wykonaw−
ców egzekucjami składały się z parodii
współczesnych utworów literackich w
formie scenek dramatycznych, recyta−
cji poezji i oczywiście w przeważającej
części z piosenek.
Głównym celem „katów“ była kryty−
ka burżuazyjnego stylu życia oraz fili−
sterskiego sposobu myślenia i zacho−
wania. Thomas Mann mieszkający w
owym czasie w Monachium scharak−
teryzował spektakle Jedenastu Katów
jako „występy dzikich, artystycznych
cyganów, którzy przenieśli na scenę ze
swoich kawiarni całkowitą pogardę dla
mieszczaństwa”. Każdy wieczór zaczy−
nał się katowskim hymnem i dopiero
po nim następowały kolejne numery
programu. Gwiazdą kabaretu i pierw−
szym wampem była Marya Delvard.
Ubrana w czarną, obcisłą suknię i
oświetlona upiornym, niebieskim świa−
tłem wzbudzała w widzach niesamowi−
te emocje. Jeden z bywalców kabare−
tu tak opisuje swoje wrażenia: „nagle
poczułem jakby moje serce pochwyci−

ła jakaś niewidzialna ręka i obróciła je
w moim ciele dwa razy dookoła“.
Jednak najważniejszym twórcą i wy−
konawcą w kabarecie Elf Scharfrich−
ter był Frank Wedekind. Piosenki, któ−
re napisał i śpiewał przy akompania−
mencie gitary, przejęło później wielu
wykonawców i śpiewane były prawie
na wszystkich scenach kabaretowych
w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Ka−
baret Elf Scharfrichter zamknięto w
roku 1904 z powodów finansowych.
Podsumowując jego działalność moż−
na przytoczyć słowa jednego z jego
założycieli, Otto Falckenberga: „Nasza
mała scenka w porównaniu z innymi
licznymi scenami Berlina żyła dzięki
prawdziwemu zaangażowaniu praw−
dziwych artystów, dzięki ich twórczo−
ści i ich odwadze. Kaci nigdy nie kie−
rowali się stanem kasy ani gustami pu−
bliczności, nie chcieli nikomu się przy−
podobać, nigdy nie bali się dobrej li−
teratury i prawdziwej sztuki i nigdy nie
interesowała ich ilość widzów, którzy
taki program zaakceptują.”
Po zamknięciu kabaretu Elf Schar−
frichter wszyscy odczuwali dotkliwie
jego brak, ale nie było lokalu, który
nadawałby się do założenia nowego
kabaretu. Większość bohemy arty−
stycznej Monachium spotykała się w
gospodzie „Dichtelei“, ciągle popada−
jąc w konflikty z jej właścicielem. Wte−
dy to jedna z kelnerek, słynna później
Kathi Kobus, postanowiła założyć
własną kawiarnię. Wcześniej uzyskała
przyrzeczenie stałych bywalców „Dich−
telei“, że się do niej przeniosą. Dzięki
finansowemu wsparciu Antona Azbe,
słoweńskiego malarza i właściciela zna−
nej pracowni, w której nauki pobiera−
li przyszli artyści, udało jej się zrealizo−
wać swój pomysł. W nocy z 30 kwietnia
na 1 maja 1903 roku nastąpiły przeno−
siny. René Prévot w książce „Geliebtes
Schwabing“ tak opisuje to wydarzenie:
„Zebraliśmy się wszyscy co do jedne−
go, żeby wziąć udział w tej grotesko−
wej przeprowadzce. Bez żadnego środ−
ka transportu przenieśliśmy do nowe−
go lokalu wszystko poza ścianami. Wy−
ruszyliśmy z zapalonymi świecami, We−
dekind z gitarą na przodzie, za nim
cała reszta z krzesłami, stołami, barem,

regałami na wina i szafami“. Alfred
Langen, wydawca „Simplicissimusa“,
nawet nie chciał słyszeć o nadaniu ta−
kiej samej nazwy nowo otwartej gospo−
dzie. Kathi Kobus wpadła jednak na
genialny pomysł. Zamówiła w piśmie
tak wielką liczbę ogłoszeń o otwarciu
lokalu pod nazwą Simplicissimus, że
Langen w końcu ustąpił. Thomas The−
odor Heine, najwybitniejszy grafik w
piśmie, natychmiast przekształcił za−
projektowane przez siebie „logo“. Słyn−
ny czerwony buldog, który na okład−
ce pisma przegryzał łańcuch teraz
otwierał butelkę szampana i zawisł nad
kawiarnią. Simplicissimus miał dwie
sale. Do pierwszej przychodzili przy−
padkowi goście, natomiast druga była
oazą dla artystów. W miarę upływu
czasu przekształciła się w galerię współ−
czesnego malarstwa i grafiki, tu też
znowu zaczęli występować dawni człon−
kowie kabaretu Jedenastu Katów. Do
nich dołączyli nowi: Erich Mühsam,
Ludwig Thoma, Emmy Hennings,
Hugo Ball i nadworny poeta nowego
kabaretu, były marynarz i autor słyn−
nych żeglarskich piosenek, Hans Bötti−
cher znany pod pseudonimem Jo−
achim Ringelnatz. Lokal Kathi Kobus
działał do roku 1913, ale wśród pu−
bliczności było coraz więcej snobów,
przemysłowców, mieszczan i... amery−
kańskich turystów, którzy ostatecznie
wypłoszyli starych gości.
W tym samym czasie co Bunthes
Theater Ernesta von Wolzogena otwo−
rzył swoją scenę drugi słynny berliński
kabaret Schall und Rauch (Dźwięk i
dym), którego założycielami byli jed−
ni z największych niemieckich akto−
rów: Max Reinhardt, Friedrich Kays−
slern i Martin Zickel. Kabaret ten, a
właściwie teatr satyry, różnił się zdecy−
dowanie od innych scen tego typu.
Jego celem była przede wszystkim drwi−
na ze skostniałej teatralnej formy pre−
zentowanej na deskach wielkich te−
atrów i przedstawianego na nich kla−
sycznego lub współczesnego repertu−
aru. Do najsłynniejszych parodii nale−
żały: „Don Carlos“ Schillera, sceny ze
sztuk Gerharda Hauptmanna, Mauri−
ce‘a Maeterlincka i oper Richarda Wa−
gnera. Na uwagę zasługuje sposób w
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jaki młodzi twórcy walczyli z cenzurą,
ponieważ później wykorzystywano go
w wielu kabaretach, również w krakow−
skim Zielonym Baloniku. Przedstawie−
nia zgłaszano jako „imprezy zamknię−
te“, na które obowiązywały imienne za−
proszenia. Oczywiście każdy zaintere−
sowany mógł bez trudu zdobyć takie
zaproszenie. Wypisywano na nim imię i
nazwisko widza, a imienną listę zapro−
szonych gości przesyłano do cenzury.
Parodiowane sceny przeplatane
były piosenkami ze wspomnianego już
zbioru „Deutsche Chansons“ lub utwo−
rami instrumentalnymi. Kabaret Schall
und Rauch, chociaż nie grał regular−
nie, odniósł ogromny sukces i pod ko−
niec 1901 roku przeniósł swoją siedzi−

bę do hotelu Arnim przy reprezenta−
cyjnej ulicy Berlina Unter den Lin−
den. Z czasem satyra zaczęła znikać z
repertuaru kabaretu i już w maju 1902
roku Max Reinhardt przekształcił go
w Kleines Theater (Teatr Mały), któ−
ry wkrótce stał się miejscem narodzin
teatralnego ekspresjonizmu i począt−
kiem wielkich sukcesów Reinhardta
jako reżysera i reformatora teatru.
Po rozwiązaniu kabaretu Elf Schar−
frichter, niektórzy z występujących w
nim artystów postanowili wyjechać do
innych miast, by tam propagować
ideę kabaretu i zakładać nowe sceny.
Marc Henry, Hannes Ruch i Marya
Delvard wyjechali do Wiednia i 5 stycz−

nia 1906 roku w lokalu przy Ballgasse,
przy wsparciu miejscowej bohemy ar−
tystycznej, wśród której byli Egon Frie−
dell, Carl Hollitzer, Roda Roda, Peter
Altenberg, Adolf Loos i Karl Kraus
otworzyli nowy kabaret Nachtlicht
(Nocna Latarnia). Swoje wrażenia z
premierowego wieczoru tak opisał
Peter Altenberg: „Wchodzi się do cu−
downie mrocznego, szaro−liliowego
pomieszczenia. Przypomina ono swo−
im wyglądem miejsce, do którego nor−
malnie schodzą się przemytnicy, kłu−
sownicy i złodzieje. Niesamowicie nie−
samowite. Natychmiast wciąga cię pa−
nująca tu atmosfera i czujesz się jak u
siebie. Marc Henry, cygan w każdym
calu, wspaniały artysta i konferansjer,
jest duszą całego przedsięwzięcia. Roz−
mawia z publicznością jak z dziećmi,
ze zrozumieniem, czułością i uwagą”.
Do repertuaru kabaretu weszły sta−
re numery z Jedenastu katów i nowe
teksty pisane przez wspomnianych już
Wiedeńczyków. Nachtlicht wzbudził
sympatię, co nie jest bez znaczenia dla
jego popularności, najważniejszego
krytyka w Wiedniu Karla Krausa, któ−
ry w bardzo popularnym czasopiśmie
„Fackel” (Pochodnia) opisywał przed−
stawienia, a nawet przedrukowywał
niektóre kabaretowe teksty. Scena przy
Ballgasse przetrwała dwa lata i miała
bezpośredni wpływ na powstanie naj−
słynniejszego, mocno osadzonego w
estetyce wiedeńskiej secesji, kabaretu
Fledermaus (Nietoperz). Otwarcie
nastąpiło 19 października 1907 roku.
Kabaret mieścił się w piwnicach bu−
dynku przy Kärtnerstrasse, a jego za−
łożycielami były Wiener Werkstätte
(Wiedeńskie Warsztaty) – towarzystwo
skupiające wielu wybitnych artystów i
rzemieślników stylu secesyjnego. Wnę−
trze nowo otwartego lokalu, którego
wystrój zaprojektował uczeń Otto
Wagnera – Josef Hoffmann, zachwy−
ciło premierową publiczność i kryty−
ków. Wszystko zostało dopracowane w
każdym szczególe: sale aż do sufitu
wyłożono mozaiką z majoliki, której
elementy ozdobione były przeróżny−
mi ornamentami, rysunkami, karyka−
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turami, portretami artystów. Zaprojek−
towano stoły, krzesła, wykładziny, za−
słony, zastawę stołową, lampy, każdy
drobny przedmiot. Wśród współpra−
cowników Hoffmanna program wy−
mienia m.in. Carla Otto Czeszkę, Carla
Hollitzera, Gustawa Klimta, Oskara
Kokoschkę, Emila Orlika, Fritza Zeyme−
ra i Bertholda Löfflera. Zachwyt nad
urodą wnętrza przysłonił krytyczną oce−
nę samego repertuaru, w którym zna−
lazły się znane wiedeńskiej publiczno−
ści numery z kabaretu Nachtlicht. Pra−
sa pisała: ”Zewnętrzna forma nowego
kabaretu jest wspaniała, brakuje jesz−
cze tylko wspaniałej zawartości progra−
mu. To co jest dobre, jest niestety sta−
re, a to co nowe, tylko w niewielkim
procencie dobre”. Wkrótce więc poja−
wiły się nowe punkty programu tworzo−
ne przez spółkę autorską Egon Friedell
i Alfred Polgar. Ich skecz pt. „Goethe”
bił rekordy popularności. Na scenie
Fledermaus zadebiutował jako poeta i
dramaturg Oskar Kokoschka. On był
też wykonawcą figur i tzw. „ruchomych
obrazów” do teatrzyku cieni, a także
wielu drzeworytów, które zamieszcza−
ne były w programach wydawanych
przez Wiener Werkstätte. Kabaret Fle−
dermaus działał dwa sezony do roku
1909, a potem przekształcono go w ope−
retkę i teatr rewiowy.
Wybuch pierwszej wojny światowej
spowodował, że wielu artystów z kra−
jów będących w konflikcie zdecydowa−
ło się na emigrację. Związani z niemiec−
kimi kabaretami Emmy Hennings i
Hugo Ball znaleźli się w Szwajcarii i 5
lutego 1916 roku w Zurychu w lokalu
przy Spiegelgasse odbył się pierwszy wie−
czór Cabaret Voltaire, który przeszedł
do historii jako miejsce narodzin no−
wego kierunku w sztuce – dadaizmu.
Obsada nowego kabaretu była między−
narodowa. Z Niemiec, oprócz Balla i
Hennings, pochodził jeszcze Richard
Huelsenbeck; Tristan Tzara i Marcel
Janko przyjechali z Rumunii, Hans Arp
z Francji, Marcel Slodki z Polski. Ten
ostatni był autorem plakatów do przed−
stawień kabaretu. Ideę kabaretu sfor−
mułował w swoim dzienniku Hugo Ball:
”Cabaret Voltaire to grupa młodych
artystów i literatów, która podczas co−

dziennych spotkań prezentować będzie
swoją twórczość w formie muzycznych
lub recytatorskich występów”, a Ri−
chard Huelsenbeck dodaje: ”Chcemy
aby Cabaret Voltaire był punktem za−
palnym młodej sztuki, ale jednocześnie
nie powstrzymamy się od krytyki nie−
mieckiego cesarza, który wywołał woj−
nę i szwajcarskiego drobnomieszczań−
stwa z wszystkimi jego wadami”.
Dada było protestem rozczarowa−
nych mieszczańskim światem roman−
tyków. Źródłem nowych pomysłów był
przypadek, banał stał się zasadą este−
tyczną, chaos metodą twórczą, a anar−
chia artystycznym środkiem wyrazu.
Twórczość dadaistów stanowiła pod−
stawę repertuaru Cabaretu Voltaire.
„Dźwiękowe wiersze”, „liryczne kola−
że”, „poematy symultaniczne” prze−
platały się z współczesną muzyką kla−
syczną, rosyjską orkiestrą bałałajek i
piosenką literacką, której gwiazdą i
świetną wykonawczynią była Emmy
Hennings. Cabaret Voltaire działał
tylko kilka miesięcy. W marcu 1917
roku Hugo Ball i Tristan Tzara zało−
żyli w Zurychu Galerię Dada, która
skoncentrowała się przede wszystkim
na prezentacji sztuki współczesnej i
jej najnowszych kierunków.
Po przegranej wojnie nastroje w
Niemczech nie były najlepsze. Odbija−
ły się one również na programie licz−
nych scen kabaretowych i rewiowych,
które powstały w tym czasie. Nacjona−
listyczne i rewizjonistyczne idee serwo−
wane były razem ze słonym dowcipem
i półnagimi girlsami. W takiej sytuacji
Max Reinhardt postanowił reaktywo−
wać swój dawny kabaret Schall und
Rauch. W miejscu dzisiejszego Frie−
drichstadtpalast 8 grudnia 1919 roku,
w piwnicach teatru otwarto nową sce−
nę, na której Reinhard chciał paro−
diować swoje własne inscenizacje te−
atralne. Wkrótce jednak w kabarecie
pojawili się nowi autorzy: Klabund,
Kurt Tucholsky, Friedrich Holländer
piszący zarówno teksty jak i muzykę
oraz kompozytor Mischa Spoliansky.
Zdominowali oni jego repertuar i do
dzisiaj należą do najbardziej znanych
twórców tego gatunku. W Schall und
Rauch udzielali się bardzo aktywnie

berlińscy dadaiści. Walter Mehring był
autorem wielu parodii, które odgry−
wano w formie teatrzyku lalkowego.
Lalki i scenografię projektował Georg
Grosz. Berlińska grupa dadaistów, z
której w kabarecie działał jeszcze John
Heartfield, różniła się od swoich ko−
legów z Zurychu wielkim zaangażowa−
niem politycznym, co miało bezpo−
średni wpływ na prezentowane na sce−
nie teksty. Od września 1920 roku wy−
stępował w Schall und Rauch dawny
współtwórca kabaretu Simplicissimus
Joachim Ringelnatz. Gwiazdą kabare−
tu i wspaniałą interpretatorką piose−
nek Holländra była jego żona i muza
Blandine Ebinger. Kabaret Schall und
Rauch to ostania scena kabaretu lite−
rackiego. Działające później w latach
dwudziestych i trzydziestych wielkie
teatry rewiowe nastawione były przede
wszystkim na rozrywkę, i chociaż po−
jawiały się na nich teksty wymienio−
nych wcześniej autorów, najświetniej−
sze czasy kabaret miał już za sobą.
Przedstawione wyżej kabarety należą
do najważniejszych przykładów tego
gatunku, który narodził się na przeło−
mie wieków XIX i XX, a na początku
naszego stulecia osiągnął swoją dosko−
nałość, przekształcając się później w
różne formy działalności estradowej.
Czasy, które chcemy przypomnieć stwo−
rzyły kabaret literacko−artystyczny,
szczególne miejsce dla wielu ówcze−
snych twórców. Oprócz satyry społecz−
no−politycznej uprawiano tam przede
wszystkim działalność artystyczną,
łączącą prawie wszystkie rodzaje sztu−
ki. Kabaret przyciągał wszystkich mają−
cych nowe pomysły, pozwalał wspólnie
pracować i występować literatom i pla−
stykom, kompozytorom i muzykom,
wydawcom i aktorom. W atmosferze
zabawy lub prowokacji artystycznej
rodziły się nowe kierunki sztuki, litera−
tury, muzyki i teatru promując nowych
twórców, zachwycając lub szokując
publiczność. Na podkreślenie zasługu−
je fakt, że wszystkie wymienione sceny
były w swoim najlepszym okresie nie−
komercyjne i robiły wszystko, aby utrzy−
mać wysoki artystyczny poziom.
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KURT TUCHOLSKY
Kamila Momot

Kurt Tucholsky był głośną i kontro−
wersyjną postacią niemieckiej cygane−
rii artystycznej lat 20. XX wieku. Społe−
czeństwo rozbawionej, hedonistycznej
i liberalnej Republiki Weimarskiej, na
której kładł się już cień nadchodzące−
go faszyzmu odnalazło w nim znakomi−
tego diagnostyka. Żyd, człowiek lewicy,
dziennikarz, satyryk, autor ciętych fe−
lietonów i prowokacyjnych piosenek
kabaretowych stał się obiektem niena−
wiści skrajnej prawicy i nacjonalistów .

Urodził się w 1890 r. w Berlinie. Pierw−
sze lata spędził w Szczecinie. Szkołę pod−
stawową, średnią i studia ukończył w Ber−
linie, studiował też w Genewie. W 1915 r.
uzyskał tytuł doktora nauk prawniczych.

Był człowiekiem−instytucją. „Mały, tłu−
sty berlińczyk” występował w kilku wcie−
leniach, pod kilkoma pseudonimami,
jednak dla polskich odbiorców jest na−
dal jako autor słabo rozpoznawalny i
znany niestety tylko z dwóch pozycji: wy−
danego w 1985 r. „Zamku Gripsholm” i
„Księgi pięciu szyderców” z 1955 r.
W 1912 r. ukazała się jego pierwsza
książka „Rheinsberg. Ein Bilderbuch für
Verliebte” („Rheinsberg. Książka dla
zakochanych“). W 1913 roku na łamach
„Schaubühne” pojawiają się po raz
pierwszy trzy pseudonimy: Peter Panter,
Ignaz Wrobel i Theobald Tiger. Rok
1915 – to wcielenie Kurta do armii i służ−
ba do 1918 r., m.in. na froncie wschod−
nim i w Rumunii. Po powrocie do Berli−
na przystępuje niezwłocznie do pisania.
Jako Theobald Tiger pisał rymowane
wiersze, skecze i aforyzmy. Jego specjal−
nością była twórczość kabaretowa. To
właśnie pod tym pseudonimem powsta−
ła większość kabaretowych szlagierów
Berlina lat 20. tych. Innym wcieleniem
była postać Ignazego Wróbla, pod którą
krył się zagubiony artysta, opluwający fi−
listerskie społeczeństwo. Twórczość Igna−
za to przede wszystkim groteski, a on
sam pod tym pseudonimem był człowie−
kiem złośliwym i drapieżnym. Kolejne
wcielenie to kulturalny felietonista Pe−
ter Panter. Brał odpowiedzialność za
wszystko co wiązało się z literaturą, a jego

styl pisarski nasycony był miłością do owej
sztuki i teatru. Najważniejsza publikacja
to „Marzenia przy pruskim kominku”.
Ostatnim z wcieleń Kurta Tucholskyego
był Kaspar Hauser – melancholik, snu−
jący rozwlekłe i głębokie monologi, twór−
ca przewrotnych historii o Werdrinerze,
który reprezentował wszystkie przywary
ówczesnych Niemców. Pod swoim na−
zwiskiem Tucholsky wygłaszał natomiast
polityczne oświadczenia i deklaracje.
W swojej karierze współpracował z
pacyfistycznym i antyfaszystowskim cza−
sopismem „Die Weltbühne”, również
jako korespondent w Paryżu. W III Rze−
szy jego książki napotkały na opór władz,
które w 1933 r. nakazały palenie jego
dzieł oraz pozbawiły go niemieckiego
obywatelstwa. Dwa lata po ustanowie−
niu w Niemczech nazistowskiej dyktatu−
ry, w 1935 r. – popełnił samobójstwo.
W Niemczech dobiega końca wielki
projekt naukowo−wydawniczy, mający na
celu analizę jego wszystkich utworów. Uni−
wersytet w Oldenburgu planuje wyda−
nie 21 tomów „Utworów zebranych”, a
Fundacja jego imienia co roku przyzna−
je nagrodę w dziedzinie publicystyki.
Tucholsky był niezwykle barwną i gło−
śna postacią berlińskiej bohemy tam−
tych lat. Sam zwykł mawiać, iż „istnieje
wiele hałasów – ale tylko jedna cisza”.
On ją swoją twórczością cudownie wy−
pełniał.
n
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ZARAH LEANDER
Renata Kopyto
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arah Leander urodziła się 15
marca 1907 roku w Karlstad w Szwe−
cji, jako córka wytwórcy instrumen−
tów i handlarza nieruchomościami
Andreasa Hedberga i Matildy
Vikström. Rodzina ojca wywodziła się
z Hamburga, on sam studiował w Lip−
sku muzykę i budowę organów, a dzię−
ki niemieckiej opiekunce i nauczy−
cielce muzyki, Zarah już w dzieciń−
stwie opanowała biegle język nie−
miecki. Świat teatru i operetki zaczął
fascynować ją dość wcześnie. Pasję
tę popierał ojciec, mając w córce
jedyną kontynuatorkę jego muzycz−
nych zainteresowań. Bez skrupułów
finansował jej wyprawy do Berlina,
gdzie mogła podziwiać największe
ówczesne gwiazdy.
Muzyczne wykształcenie Zarah Le−
ander skończyło się na lekcjach for−
tepianu i skrzypiec, nigdy natomiast
nie pobierała lekcji śpiewu. Sama
mówiła o sobie: „Studiowanie śpie−
wu uważałam za bezsensowne. Od
kiedy skończyłam 15 lat mam ten sam
głos, w którym nic nie da się popra−
wić i nic nie można pogorszyć”.
W 1926 roku po raz pierwszy staje
do konkursu o rolę w sztuce Oscara
Wilde’a „Salome”, niestety bez po−
wodzenia. Podczas przesłuchań w
sztokholmskiej Królewskiej Szkole

Teatralnej poznaje swojego pierwsze−
go męża, znanego aktora Nilsa Le−
ander. Z tego związku przychodzą na
świat dzieci: córka Boel i syn Göran.
Małżeństwo przetrwało tylko 5 lat, ale
dzięki mężowi udaje się Zarah Lean−
der otrzymać pierwsze role teatral−
ne. Również początek swojej wielkiej
kariery zawdzięcza Nilsowi, który tak
to wspomina: „Dom mojego ojca był
miejscem, przez które przewinęło się
wielu artystów, on sam starał się
wszystkim pomagać, wspierał też
mocno Zarah. Kiedy dowiedzieliśmy
się, że w Norrköpping gości Ernst
Rolf ze swoja trupą, bez wahania
odstąpił nam swój samochód, żebym
zawiózł Zarah na przesłuchanie. Rolf
znany był ze swoich humorów i do−
stać się przed jego oblicze nie było
łatwo. Wtedy także, pomimo protek−
cji, nie chciał nawet ze mną rozma−
wiać. Nagle na końcu korytarza,
gdzie go dopadłem, pojawiła się Za−
rah, w czarnej sukni, w zielonym sza−
lu i ze swoimi wspaniałymi rudymi
włosami. Dopiero wtedy Rolf zapytał
czy to właśnie tę damę chcą mu
przedstawić... I tak po raz pierwszy
Zarah wystąpiła w rewii zastępując
chorą aktorkę“. Po premierowym wy−
stępie przyszedł nie tylko angaż do
teatru, ale także kontrakt z wytwór−
nią płytową, dla której do 1936 roku

nagrała 80 piosenek. W teatrze wy−
stępowała przede wszystkim w ope−
retkach, ale u boku ówczesnych
gwiazd, do których należał np. słyn−
ny odtwórca roli Fausta w filmie
Murnaua, Gösta Ekmann.
Zagraniczną karierę zawdzięcza
Zarah Leander najsłynniejszemu ów−
czesnemu człowiekowi teatru Maxo−
wi Reinhardtowi, który będąc w Szwe−
cji uznał ją za wyjątkowy talent ak−
torski i gotów był nawet uzupełnić w
Wiedniu jej wykształcenie. W tym sa−
mym czasie przyszły też pierwsze ofer−
ty z Hollywood, gdzie triumfy święci−
ły Greta Garbo i Marlena Dietrich.
Zarah Leander nazwana została
przez prasę mieszanką obu wielkich
gwiazd. Jednak ona sama nie miała
ochoty opuszczać Europy. W 1936
roku otrzymała od Maxa Hansena
propozycję objęcia głównej roli w
przygotowywanej przez niego w
Wiedniu nowej rewii, osnutej wokół
kariery Grety Garbo. Autorem mu−
zyki miał być Ralph Benatzky, kom−
pozytor wielu późniejszych przebo−
jów Zarah Leander. Hansen tak
wspominał angaż aktorki: „Dyrektor
Hellmer, jak i współautorzy rewii byli
trochę sceptyczni, jeżeli chodzi o za−
proponowaną przeze mnie obsadę
głównej roli. Nie chcieli kupować
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kota w worku, więc Zarah musiała
przylecieć do Wiednia. Nikt poza
mną jej wcześniej nie widział, więc
miałem ogromna satysfakcję widząc
wrażenie, jakie na nich zrobił jej wi−
dok. Benatzky usiadł przy fortepia−
nie i zaczął grać. Jak usłyszał jej głos
o mało nie spadł z krzesła, a potem
odwrócił się do mnie i powiedział:
ja napisałem tę rolę dla wysokiego
sopranu, a ty przyprowadziłeś mi
bas“. Rewia okazała się wielkim suk−
cesem, prasa rozpisywała się, pełna
zachwytu nad nową gwiazdą, o jej
niezwykłym, niespotykanym, andro−
gynicznym i pełnym erotyzmu gło−
sie. Sceniczny triumf przyniósł za
sobą kolejne propozycje w tym rolę
w pierwszym, nakręconym w Wied−
niu, niemieckojęzycznym filmie pt.
„Premiere“ (Premiera). Wtedy to,
do drzwi wschodzącej gwiazdy zapu−
kał Hans−Jakob Weidenmann, wice−
dyrektor berlińskiej wytwórni Ufa,
proponując kilkuletni kontrakt i
oszałamiającą jak na ówczesne wa−
runki gażę. Do 1943 roku Zarah
Leander nakręciła 10 filmów, w tym
największe kinowe przeboje: „Zu
neuen Ufern“ (Do nowych brze−
gów), „La Habanera“ i „Heimat“
(Ojczyzna). Pierwszy z wymienio−
nych filmów prezentowany był pod−
czas festiwalu filmowego w Wenecji.
Kariera Zarah Leander wywoływała
w innych krajach różne reakcje. W
Szwecji zaczęły pojawiać się zarzuty
pod adresem gwiazdy, że poświęca
swój talent w służbie „brunatnemu
przemysłowi filmowemu“, natomiast
Szwajcarzy uznali ją w plebiscycie
czasopisma filmowego za najpopu−
larniejszą filmową aktorkę. Greta
Garbo znalazła się na 3, a Marlena
Dietrich, która publicznie potępia−
ła faszyzm, dopiero na 18 miejscu.
W 1941 roku Rolf Hansen nakrę−
cił „Die grosse Liebe“ (Wielka mi−
łość), jeden z najbardziej propagan−
dowych filmów III Rzeszy, w którym
Zarah Leander śpiewa swoje najwięk−
sze przeboje: „Ich weiss, es wird ein−
mal ein Wunder geschehen“ (Wiem,
że kiedyś stanie się cud) oraz „Da−
von geht die Welt nicht unter“ (Od

tego nie zawali się świat). Film, opo−
wiadający banalną historię miłosną
młodego oficera lotnictwa i pięknej
piosenkarki rewiowej, którym w speł−
nieniu uczucia przeszkadza wojna, a
w zasadzie moralny obowiązek służ−
by nazistowskiej ojczyźnie, należał do
największych sukcesów kasowych w
dziejach kina. Zobaczyło go 27 mi−
lionów widzów i przyniósł prawie 8
milionów marek zysku, które zasiliły
wojenną kasę niemieckiej Rzeszy.
Udział we wspomnianych filmach
przyniósł Zarah Leander nie tylko ol−

brzymią popularność, ale także nie−
mały majątek. Ulokowała go kupu−
jąc dużą posiadłość na wybrzeżu bał−
tyckim w Szwecji. Tam też spędziła
pozostałe lata wojny, po wygaśnięciu
kontraktu z wytwórnią Ufa w 1943
roku, którego nie przedłużyła naj−
prawdopodobniej z obawy przed
wojną. Aktorka wyjechała w popło−
chu z Berlina, opuszczając płonącą

F
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od uderzenia bomby willę. Niemcy
nie mogli jej wybaczyć tego nagłego
zniknięcia. W prasie pojawiać się za−
częły złośliwe komentarze, że pod−
czas pożaru myślała tylko jak rato−
wać swoje drogocenne futra, i że
dzięki wygranemu zakładowi z mini−
strem gospodarki, udało się jej wy−
wieźć do Szwecji wszystkie antyki. W
zakładzie chodziło o to, kto wypije
więcej alkoholu, a zwycięzca miał
prawo do życzenia, które pokonany
musiał bezwarunkowo spełnić. Opi−
sywano ze szczegółami jakie to do−
bra wywoziła do ojczyzny uwielbiana
do tej pory gwiazda.
Po przeniesieniu się do Szwecji Le−
ander była przekonana, że będzie
tam kontynuować swoja wielką ka−
rierę. Niestety sytuacja polityczna
zaczęła się zmieniać, także w tym
neutralnym do tej pory kraju. Zbli−
żająca się klęska Niemiec w trwają−
cej wojnie była coraz bardziej wyczu−
walna i do głosu zaczęły dochodzić
siły antynazistowskie. Zarah Leander
została uznana za wroga. Nie mogąc
pogodzić się z tą sytuacją i zupełnie
nie akceptując zarzutów, które jej
stawiano, próbowała odzyskać
dawną pozycję. Zwróciła się o pomoc
do dawnych, jeszcze przedwojen−
nych przyjaciół, z czasów, kiedy za−
czynała karierę. Jednym z nich był
Karl Gerhard, zwany Mauricem Che−
vallierem północy. Wydał on na cześć
gwiazdy wielkie przyjęcie, na które
zaprosił prasę i kolegów z branży, li−
cząc na przełamanie nieprzychylnej
sytuacji, jaka wytworzyła się wokół
aktorki. Niestety próby te zakończy−
ły się niepowodzeniem i Zarah Lean−
der musiała na dłuższy czas wycofać
się z życia artystycznego i publiczne−
go. Kontakty z Karlem Gerhardem,
który był Żydem o zdecydowanie so−
cjalistycznych poglądach, spowodo−
wały także całkowity zakaz publika−
cji na jej temat w Niemczech.
Po wojnie, pierwsze próby powro−
tu Zarah Leander do zawodu poja−
wiły się 1947 roku, o czym natych−
miast informowała prasa, prowoku−
jąc niekiedy niesamowite spekulacje

na temat jej przeszłości. Jedni pisali,
że szpiegowała u Hitlera na rzecz Sta−
lina, inni, że była kolejno kochanką
Goebbelsa, Göringa i Hitlera, oraz
że ten ostatni spełniał wszystkie jej
zachcianki. Niektórzy utrzymywali
też, że po tym jak opuściła Niemcy,
współpracowała z Aliantami i infor−
mowała Anglików o ruchach wojsk
niemieckich w Skandynawii. Wszyst−
ko to oczywiście mijało się z prawdą,
sama Zarah Leander twierdziła, że
Hitlera widziała tylko dwa razy w
życiu: raz podczas przyjęcia, które
wydał dla artystów, drugi raz przez
przypadek, podczas bankietu po
premierze jednego z filmów, na któ−
rym pojawił się nieoczekiwanie ze
swoją świtą.
Ponownie stanęła przed publicz−
nością w Rzymie 24 października
1947roku. W tamtejszych kinach pa−
nował zwyczaj urządzania występów
przed pokazem filmowym. W jednym
z takich programów wzięła udział Za−
rah Leander. Publiczność przypo−
mniała sobie wielką gwiazdę. Posy−
pały się propozycje kolejnych wystę−
pów, a wreszcie wielkie tournee po
Europie. Zachwyt publiczności po−
parli krytycy, podkreślając nie tylko
niezwykły tembr jej głosu, ale także
umiejętności aktorskie i ogromny
wdzięk. Pisano, że jest uosobieniem
kochanki zarówno dla mężczyzn jak
i dla kobiet, że jest odwrotnością
kastrata, że fascynuje i pociąga
swoją nienormalnością, że jest czystą
perwersją i olbrzymim ładunkiem
erotyzmu.
Powrót na scenę pociągnął za
sobą powrót na ekrany kin. Zarah Le−
ander nakręciła po wojnie 7 filmów.
Żaden z nich niestety nie powtórzył
dawnych sukcesów, natomiast jako
piosenkarka gwiazda święciła trium−
fy do samego końca. Zmarła w Szwe−
cji 23 lipca 1981 roku w wieku 74 lat.
Obok Leni Riefenstal czy Gustawa
Gründgensa, Zarah Leander zalicza−
na jest do najbardziej znanych arty−
stów kolaborujących z państwem na−
zistowskim. Ona sama nigdy nie uzna−
wała się na nazistkę i twierdziła, że
jedynym jej celem było zrobienie ka−

riery. Przyjęła też pokornie określe−
nie „polityczna idiotka”, jakie nada−
ła jej powojenna prasa i często sama
je cytowała, jako jedyne usprawie−
dliwienie dla tego, co robiła. Jej wy−
powiedzi, że system, który umożliwił
jej zrobienie kariery nic ją nie ob−
chodził, ponieważ kręciła filmy i śpie−
wała piosenki tylko o miłości, są pew−
nie zgodne z prawdą. Ci, którzy pró−
bowali ją usprawiedliwiać, również
przytaczali argumenty o „niewinno−
ści“ filmów z jej udziałem.
Dlaczego więc uznano te obrazy
za filmy propagandowe? Już w 1933
roku podczas swojego przemówie−
nia dla artystów i pracowników prze−
mysłu filmowego Joseph Goebbels
powiedział, że ich głównym celem
jest produkcja tak zwanych „Unter−
haltungsfilme“ (filmów rozrywko−
wych), które przeznaczone mają być
przede wszystkim dla szerokiej pu−
bliczności.
„W trudnych czasach zdobywania
władzy i realizacji jej ambitnych za−
mierzeń, kino jako nowoczesna for−
ma rozrywki powinno przynieść pu−
bliczności odprężenie i zadowole−
nie, ponieważ ten lekki w formie to−
war najlepiej służyć będzie nowym
czasom, które nadchodzą“ – pouczał
szef nazistowskiej propagandy. W
tym sensie Zarah Leander była naj−
lepszym z możliwych instrumentów
propagandowych czasów faszystow−
skich i w tym sensie jej oportunistycz−
na postawa bezmyślnej, naiwnej i na−
stawionej tylko na własną karierę ak−
torki, również dzisiaj staje się zaska−
kująco aktualna. Świadomie, konse−
kwentnie, pod pełną kontrolą pań−
stwa i przy użyciu środków, które dzi−
siaj zostały by określone mianem
kampanii reklamowej, została wykre−
owana na największą europejską
gwiazdę przełomu lat trzydziestych
i czterdziestych XX wieku. Od 1937
do 1943 roku zagrała główne role w
10 filmach i te właśnie role, pomi−
mo późniejszej 30 letniej bez mała
piosenkarskiej kariery, do końca
zdominowały jej obraz jako reżimo−
wej artystki.
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EMANUEL SCHLECHTER
WSPOMNIENIE O AUTORZE PIOSENEK
Tomasz Lerski
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wów był zawsze rozśpiewanym mia−
stem. Słynął z tego tak, jak Warszawa. Ze
Lwowa wywodziło się wielu znanych
kompozytorów, muzyków, autorów. Ich
utwory wykroczyły daleko poza granice
tego miasta, zdobywając popularność
w całej Polsce. Być może nazwiska na−
wet tych najbardziej znanych kompo−
zytorów czy literatów rodem ze Lwowa
niewiele dziś już mówią. Utrata tego
prężnego ośrodka życia duchowego w
wyniku II wojny światowej (a także wiele
minionych dziesięcioleci) zaciera nazwi−
ska i dzieła ważne dla polskiej kultury.
Zwłaszcza w przypadku tak ulotnej twór−
czości, jak piosenka. Staje się ona bo−
wiem własnością wszystkich, nazwiska au−
torów szybko idą w zapomnienie, nie
potrzeba do tego ani wojen, ani upływu
czasu. Czy potrafimy wymienić nazwiska
autorów dzisiejszych piosenek? Skoja−
rzyć nazwiska z konkretnymi tytułami?
A co z tymi sprzed lat kilku? Nie pamię−
tamy! Ale to proces naturalny. Na szczę−
ście utwory jako takie są wciąż obecne
w naszym życiu, nawet jeśli mają lat dzie−
sięć, pięćdziesiąt czy więcej. Piosenek nie
trzeba zatem przypominać „od zera”,
bo wiele z nich ma się nadal świetnie,
mimo wielu lat na karku. Ale warto i
należy przypominać ludzi, którzy je stwo−
rzyli, aby nasze zapominanie nie posu−
wało się zbyt daleko. Oto jeden z nich −
autor piosenek, które chętnie wciąż nu−

cimy, i to od lat wielu, przez wiele już
pokoleń: Emanuel Schlechter. Trzeba
jednak na początku wpaść na chwilę
do Lwowa, bo to tam właśnie przyszedł
na świat a potem tworzył piękne pio−
senki nasz bohater.
Chyba najbardziej cenionym lwow−
skim autorem, którego nazwisko jest
znane każdemu, był Marian Hemar. O
jego piosenkach napisano już wiele. Ale
byli jeszcze inni. Czy np. znane jest sze−
rzej nazwisko Zenona Friedwalda, ro−
dowitego lwowianina, autora mnóstwa
tekstów piosenek? Zapewnię nie. Szko−
da, bo przecież Friedwald to autor su−
perszlagieru tamtych lat − „Tej ostatniej
niedzieli”, piosenki wciąż żywej i nie tra−
cącej popularności, znakomicie odświe−
żonej nie tak dawno przez Piotra Fron−
czewskiego, a i w filmie Kieślowskiego
znalazło się dla niej miejsce. Podobnie,
choć może nie aż tak do końca, rzecz
tyczy innego autora bardzo ze Lwowem
poprzez życie i twórczość związanego,
czyli wspomnianego na wstępie litera−
ta Emanuela Schlechtera. Powinniśmy
chyba pamiętać o nim, gdyż zasłużył na
to swą piękną piosenką, którą lwowia−
nie przejęli niemalże jako hymn swego
miasta, a uwielbiana jest w całej Polsce
do dziś: „Tylko we Lwowie”. Tej piosen−
ki słuchamy chętnie wszyscy, nawet mło−
dzi ludzie, chociaż często nie potrafią
umieścić w czasie daty jej powstania. A

już na pewno nie znają nazwisk ich au−
torów (słowa Schlechtera, kompozycja
Henryka Warsa).
Emanuel Schlechter (właściwie Ed−
mund; podpisujący się również jako
Szlechter, popularnie zaś zwany „Mund−
kiem”) był autorem tekstów, kom−
pozytorem i piosenkarzem urodzonym
we Lwowie w zamożnej rodzinie miesz−
czańskiej. Podczas moich poszukiwań
losów przedwojennych autorów, kom−
pozytorów, piosenkarzy itp., czego owo−
cem będzie w przyszłości biograficzna
książka, udało mi się kilka lat temu do−
trzeć do mieszkającej w Los Angeles je−
dynej ocalałej z Holocaustu krewnej E.
Schlechtera − Eugenii Brecher. Z jej re−
lacji, którą tuż przed śmiercią złożyła na
moje ręce, wynika, iż Emanuel Schlech−
ter urodził się 26 marca 1906 r. we Lwo−
wie; jego matka pochodziła z rodziny
Brecherów. Schlechter uczęszczał do
lwowskiego Gimnazjum Humanistyczne−
go; następnie studiował na Wydziale
Prawa Uniwersytetu imienia Jana Kazi−
mierza. Po ukończeniu studiów przez
rok pracował w kancelarii adwokackiej.
Twórczością literacką i kompozytorską
zajmował się już w czasach studenckich.
Najwcześniejszymi, znanymi szerzej
jego tekstami piosenek, są utwory napi−
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sane do muzyki Leona Boruriskiego do
rewii „Parada gwiazd” (wystawionej
przez teatr „Morskie Oko” w Warsza−
wie we wrześniu 1930 r.), wykonywane i
nagrane na płyty w firmie „Syrena Re−
cord” przez Kazimierza Krukowskiego.
Autor wspomina o tym w swej wydanej
przed laty Małej antologii kabaretu: „Kie−
dy w roku 1930 na forum międzynaro−
dowym niemiecki minister Treviranus
zaczął wysuwać sugestie w sprawie Po−
morza i Gdańska, początkujący wów−
czas autor Emanuel Schlechter napisał
piosenkę − odpowiedź „Tego nie wolno
brać do ręki”, którą śpiewałem w „Mor−
skim Oku” w rewii, kończącej się wspa−
niałym, porywającym finałem „Polskie
Morze”. Autor ukrywał się wówczas jesz−
cze pod pseudonimem „Eman”; wła−
snym nazwiskiem podpisywał swe utwo−
ry dopiero później, gdy stał się już bar−
dziej znany. Ale już ten udany począ−
tek, w dodatku będący celną satyrą
polityczną, zapowiadał nieodległą i na−
prawdę błyskotliwą karierę Schlechte−
ra już na warszawskim gruncie.
Powróćmy jednak jeszcze na chwilę
do Lwowa. W okresie studiów uniwer−
syteckich Emanuel Schlechter próbo−
wał założyć kabaret czy też teatr stu−
dencki, ale zamiary te zdołał zrealizo−
wać dopiero później. W 1931 r., gdy był
już po studiach, stworzył we Lwowie
teatr akademicki „Złoty pieprzyk”. O
tym okresie życia E. Schlechtera wspo−
mina jego przyjaciel z tamtych lat, kom−
pozytor Alfred Schutz (lwowianin,
podczas wojny skomponował muzykę
do „Czerwonych maków na Monte Ca−
sino”, zmarł w 1999 r. w Monachium):
„Poznałem go w 1931 r. Brunet, śred−
niego wzrostu, z czupryną zaczesaną do
góry. Był parę lat ode mnie starszy. Z
dużym poczuciem humoru, ciągle na
luzie, z uśmiechem na ustach. Zagorza−
ły Polak. Nawet swe nazwisko pisał przez
„sz” – Szlechter. Spotkaliśmy się w ka−
wiarni „Roma”. Bywali tam aktorzy,
muzycy, śpiewacy. Zwykle grywał w sza−
chy. Zaproponował wspólne zrobienie
rewii akademickiej „Trzeba znaleźć to−
warzystwo dobroczynne – powiedział –
żeby otrzymać zezwolenie [...]. Znasz
ludzi z kół towarzyskich, załatw to”. Ogło−
siliśmy w prasie w dwóch gazetach na−
bór wykonawców [...]. Zaczęliśmy pisać.

Mundek Schlechter teksty, ja z moim
przyjacielem Juliuszem Gablem – muzy−
kę. Wystąpiliśmy w teatrze „Nowości”,
zbudowanym przez Austriaków. W re−
wii brała udział szesnasto−osobowa or−
kiestra. Już po premierze zrobiono nam
kolosalną propagandę. Bilety wysprze−
dano do ostatniego miejsca! [...]”.
Jedną z pierwszych rewii autorstwa
Schlechtera, napisanych dla tego teatru,
był program „Co słychać w wielkim świe−
cie”. Piosenka z tej rewii – „Żołnierska
brać” – została wydana przez wydawnic−
two nutowe Seyfartha; nagrana następ−
nie w Warszawie przez chóry lwowskie
„Eryana” J. Ernsta oraz „Wesołą Piątkę”
Z. Lipczyńskiego − stała się bardzo po−
pularna wśród żołnierzy, śpiewano ją na
manewrach itp. Był to pierwszy na taką
skalę sukces Schlechtera na niwie au−
torstwa piosenek.
W okresie lwowskim E. Schlechter
występował również jako wykonawca
swych utworów. Z towarzyszeniem pia−
nisty Juliusza Gabla śpiewał w ka−
wiarniach, m.in. w „Muzie” i „Romie”.
Ponadto jako autor związany był od
1930 r. z rozgłośnią lwowskiego Polskie−
go Radia. Swemu przywiązaniu do Lwo−
wa dal wyraz w kwietniu 1935 r. nadsy−
łając gratulacyjny wiersz z okazji pię−
ciolecia rozgłośni oraz setnej audycji
popularnej „Wesołej Lwowskiej Fali”.
Około 1932 r. przeniósł się na stałe do
Warszawy. Pomocą był mu tu w tym
lwowski kompozytor szlagierów, od
dawna osiadły i z sukcesami tworzący w
Warszawie — Szymon Kataszek. W
1933 r. E. Schlechter napisał scenariusz
filmu „Każdemu wolno kochać”, do
którego Kataszek wraz z Zygmuntem
Karasińskim skomponowali przebojową
muzykę. Tytułowa piosenka z tego fil−
mu, doskonale znana do dziś, otworzy−
ła Schlechterowi szerokie wejście w śro−
dowisko warszawskich autorów piszą−
cych dla lekkiej muzy. Szybko stał się
wziętym autorem tekstów piosenek re−
wiowych, kabaretowych i filmowych,
skeczy, scenariuszy, utworów satyrycz−
nych, monologów, utworów scenicz−
nych itp. Po przybyciu do Warszawy na−
wiązał najpierw współpracę z teatrem
„Rex”. W latach 1933—1935 jako pio−
senkarz (a także akompaniator − gita−
rzysta) nagrywał pod własnym nazwi−

skiem lub pseudonimem „Olgierd
Lech” płyty z piosenkami rewiowymi i
filmowymi w wytwórni „Columbia”.
Nagrał również serię płyt z własnymi
„piosenkami żydowskimi”, np. „Awre−
małe Melamed”, „Śpiewak sobotni”,
bardzo znaną „Rabi Eli−Melech”, „Alef
Bet” (obrazek z chederu), „Żydowskie
wesele” i in. Szczególnym powodzeniem
spośród tego rodzaju piosenek (były to
oczywiście utwory stylizowane na ludo−
we, swego rodzaju pastisze) cieszyła się
ballada „Srulek”, nagrana zarówno
przez autora, jak również przez znane−
go warszawskiego piosenkarza, baryto−
na Adama Astona, oraz przez wspo−
mniany wcześniej chór Eryana. Takimi
właśnie utworami autorzy zdobywali
podwójną popularność, gdyż ich utwo−
ry wykonywano nie tylko w teatrach
polskich, lecz również w żydowskich,
których bardzo wiele działało w War−
szawie, Łodzi i innych miastach. W fir−
mie „Columbia” E. Schlechter był nie
tylko pieśniarzem i refrenistą. Pełnił tak−
że bardzo ważną funkcję kierownika li−
terackiego wytwórni (funkcję tę konty−
nuował w latach 1935—1939 w firmie
płytowej „Odeon”, czyli od chwili gdy
„Columbia” zaprzestała działalności w
Polsce). W 1934 r. autor nawiązał współ−
pracę z teatrem „Cyganeria”, dla
którego napisał wspólnie z Konradem
Tomem komedię rewiową „Kobieta nr
5012”. Następnie współpracował z te−
atrem „Stara Banda”, gdzie był współ−
autorem rewii „W Starej Bandzie dia−
beł pali” i programu „Frontem do Ho−
żej” (w rewii tej wykonano po raz pierw−
szy przebój „Bo to się zwykle tak zaczy−
na”, do którego słowa wspólnie z
Schlechterem napisał jego przyjaciel,
dziennikarz „Kina”, również autor szla−
gierów, Jerzy Ryba − „Jerry”).
Schlechter pisał piosenki do wielu
polskich filmów, przede wszystkim ko−
medii muzycznych. Oprócz wspomnia−
nego już filmu „Każdemu wolno ko−
chać”, można wymienić np. takie tytu−
ły: „Parada rezerwistów”, „Kobiety na
sprzedaż”, „Trójka hultajska”, „Kocha,
lubi, szanuje”, „Czy Lucyna to dziew−
czyna”, „Co mój mąż robi w nocy”, „An−
tek Policmajster”, „Panienka z poste
restante”, „Kochaj tylko mnie”, „Ja−
śnie pan szofer”, „Dodek na froncie”,
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„Jego wielka miłość”, „Amerykańska
awantura”, „Skłamałam”, „Książątko”,
„Wyrok życia”, „Robert i Bertrand”,
„Czarna perła”, „Piętro wyżej”, „Będzie
lepiej”, „Włóczęgi” i in. Wszystkie te fil−
my cieszyły się wielką popularnością i
należą z całą pewnością do najlepszych
osiągnięć polskiej przedwojennej kine−
matografii. Atutem tych filmów, oprócz
doskonałego scenariusza, pełnych hu−
moru dialogów oraz gry lubianych ar−
tystów, były oczywiście doskonałe pio−
senki, rzecz jasna − pisane również przez
Schlechtera. Schlechter tłumaczył tak−
że i adaptował teksty piosenek za−
granicznych, na ogół tych, które do−
cierały do nas z Berlina i Wiednia, a
także piosenek z filmów, przeważnie
niemieckojęzycznych. Sam był również
kompozytorem muzyki filmowej; napi−
sał np. muzykę i piosenki do komedii

„Kochaj tylko mnie” (wykonywane w
filmie przez Lidię Wysocką). W drugiej
połowie lat trzydziestych współpraco−
wał dalej z teatrami, m.in. „Cyrulikiem
Warszawskim” (był współautorem re−
wii inaugurującej „Pod włos”, wy−
stawionej 1 sierpnia 1935 r.). 3 lipca
1937 r. również w tym teatrze odbyła
się premiera farsy „Ciotka Karola”, do
której Schlechter napisał szereg piose−
nek. W 1938 r. napisał dla „Cyrulika”
komedię muzyczną „Romans z urzę−
dem skarbowym”. Triumfy święcił w
niej E. Bodo. Współpracę z „Cyrulikiem
Warszawskim” Schlechter kontynuował
do wybuchu II wojny światowej. Pisał
także teksty dla „Małego Qui Pro Quo”
(był współautorem programów „Stra−
chy na lachy”, „Nic nie wiadomo” i in.).
Ponadto napisał teksty piosenek do ko−
medii muzycznej „Kot w worku” (Te−

atr na Kredytowej), wprowadzającej
jednocześnie na grunt warszawski świe−
żo przybyłego z Sosnowca kompozy−
tora – Władysława Szpilmana. Aktyw−
nie działał we władzach Związku Au−
torów i Kompozytorów Scenicznych.
Był tam prawdziwym „człowiekiem−in−
stytucją”. Między innymi w latach 1935−
1936 wchodził w skład Komisji Punk−
tacyjnej. Z kolei w latach 1936−1937 był
wiceprezesem Sekcji Drobnych Utwo−
rów Literackich (jak wspominał czło−
nek ZAIKS Mieczysław Idzikowski:
„Ruchliwym, dzielnym dyskutantem,
gorliwym reprezentantem interesów
swojej sekcji”). Jednocześnie w 1936 r.
został wybrany na członka Zarządu
ZAIKS i funkcję tę sprawował do wrze−
śnia 1939 r.
Druga połowa lat trzydziestych
przyniosła najbardziej znane utwory
literackie Schlechtera, odnoszące się
bezpośrednio do Lwowa. Autor na−
pisał scenariusze do trzech filmów z
udziałem Szczepka i Tońcia, którzy
byli usposobieniem lwowskiego folk−
loru. W 1936 r. powstała komedia
„Będzie lepiej”. Utrzymane w lwow−
skim charakterze piosenki z tego fil−
mu, to: „My dwa – obacwaj” i „Będzie
lepiej”. Nuciła je dosłownie cała Pol−
ska. W styczniu 1939 r. na płytach gra−
mofonowych „Syrena Electro” pio−
senkarz rodem ze Lwowa, Zbigniew
Rawicz, nagrał bardzo piękną piosen−
kę Schlechera z muzyką Wiktora Ty−
chowskiego i Eugeniusza Landowskie−
go (obaj także ze Lwowa), doskonale
znaną „Moją gitarę” („Mam gitarę ku−
pioną we Lwowie”).
5 kwietnia 1939 r. odbyła się premie−
ra kolejnego filmu o przygodach
Szczepka i Tońcia – „Włóczęgi”, do
którego E. Schlechter napisał scena−
riusz i piosenki, m.in. tę najsłynniejszą,
nieśmiertelną „Tylko we Lwowie”. Pio−
senka ukazała się na płytach „Syreny
Electro” w wykonaniu Mieczysława
Fogga z towarzyszeniem orkiestry pod
dyrekcją H. Warsa (maj 1939 r.) oraz
w wersji refrenowej Z. Rawicza z akom−
paniamentem orkiestry Zygmunta
Wiehlera (lipiec 1939 r.). Utwór na−
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grała ponadto firma „Odeon” (śpiewał,
doskonale naśladując lwowski akcent,
Albert Harris). Również w 1939 r. we−
dług scenariusza Schlechtera nakręco−
no „Serce batiara”, ale do premiery fil−
mu już nie doszło, zaś jego kopia, nie−
stety, zaginęła bezpowrotnie na począt−
ku wojny, strawiona przez ogień pod−
czas bombardowania Warszawy. Prze−
trwała natomiast piosenka z tego filmu,
zaczynająca się od słów „Za rugatkami
chodzu batiary” (muzyka H. Warsa).
Niektóre opracowania, poświęcone
piosenkom lwowskim, przypisują
Schlechterowi również autorstwo tek−
stu innego lwowskiego szlagieru —
„Tanga łyczakowskiego”.
Tuż przed wybuchem wojny kilka
utworów Schlechtera o antyhitle−
rowskim charakterze włączył do swego
repertuaru warszawski teatr „Ali Baba”.
We wrześniu 1939 r. Schlechter znalazł
się w rodzinnym Lwowie. Mieszkał w
domu przy ulicy Lenartowicza (praw−
dopodobnie pod numerem 16). Został
zaangażowany do „Lwowskiego Teatru
Miniatur”, jako aktor, autor i reżyser.
Według relacji współzałożyciela tego te−
atru, cytowanego już kompozytora A.
Schutza, nadesłanej na moje ręce w
1997 r.: „Po wkroczeniu Niemców do
Lwowa w 1941 r. E. Schlechter przypła−
cił życiem za antyhitlerowskie satyry, ja−
kie przed wybuchem wojny napisał dla
teatrów warszawskich”. Początkowo
autor przebywał w getcie lwowskim. O
jego bohaterskiej postawie wspomina
Emil Hilb w książce Moje chodzenie po
Lwowie: „Podczas okupacji niemieckiej
Polacy chcieli dać mu schronienie, da−
wali aryjski ausweiss, ale nie zgodził się i
mówił, że będzie cierpiał tak, jak cały
jego naród [...]. Zginął w getcie żydow−

skim”. Precyzując — Schlechter zginął
wraz z żoną i kilkuletnim synem w obo−
zie janowskim, przy ul. Janowskiej we
Lwowie — w 1943 r. (według archiwum
ZAIKS − data śmierci E. Schlechtera: 11
listopada 1943 r.). Współtworzył w obo−
zie życie artystyczne, brał udział w wie−
czorach literackich. Np. Erna Szajowicz
więźniarka obozu janowskiego, wspo−
mina o fakcie uczestnictwa Schlechte−
ra w artystycznym wieczorze sylwestro−
wym 31 grudnia 1941 r. (jej relacje
cytuje Michał Borwicz w książce Litera−
tura w obozie).
Hitlerowcy zamordowali prawie 80
osób z dużej rodziny Schlechtera; oca−
lała jedynie wspomniana na początku
jego krewna, Eugenia Brecher. Za swój
patriotyzm, wyrażony piórem i osobistą
odwagą, Schlechter, młody wówczas za−
ledwie trzydziestokilkuletni człowiek,
musiał zginąć; wyrokiem na niego było
nie tylko jego pochodzenie.
Twórczość Schlechtera opiewała jed−
nak przede wszystkim piękne strony
życia: miłość, zakochanie. Pragnę dla−
tego pożegnać czytelników tytułami
tych piosenek tego autora, które na
pewno znamy, a sama ich lektura po−
winna przywołać uśmiech na twarzy:
„Każdemu wolno kochać”
„Odrobinę szczęścia w miłości”
„Bo to się zwykle tak zaczyna”
„Sexappel”
„Zakochany złodziej”
„Umówiłem się z nią na dziewiątą”
„Czy tutaj mieszka panna Agnieszka”
„A mnie jest szkoda lata”
„Tylko we Lwowie”
„Młodym być i więcej nic”

TOMASZ LERSKI

dr Tomasz Lerski
z Warszawy jest historykiem
piosenki, autorem wielkiej
monografii międzywojennej
fonografii polskiej
(„Syrena Record 1904−1939)
red.

Joanna Piwowar

ZABAWA
INTEGRACYJNA
Kolonizujê metodycznie
twoje istnienie wed³ug
konstruktywnego planu
przydarzeñ i zbiegów
z Okolicznoci.
Wypunktowujê zakres
obowi¹zków i myli.
Przejmujê bezbolenie
newralgiczne miejsca w szafie i innych
niezbêdnych narz¹dach
wewnêtrznych.
Zdobywam twoj¹ uwagê
( patrz:przewagê).
Wyznaczam niezauwa¿enie granice
wytrzyma³oci i godziny odczuwania.
Konfiskujê bez u¿ycia
si³y
powietrze
zawieramy tymczasowy
pakt o nieagresji
znikasz z mapy wiata
4 maja 2005

BEZMARCOWY
Odchodzê w ciszê
Nie zmieci jej ¿adne s³owo
Odchodzê przez ciebie i za tob¹
Têskni widok z oczu
I nawet wiosna czeka na znak
zgody z nieba, wracaj¹
ptaki
jeste
rozdzierasz ciszê
pada deszcz, ju¿
prawie jestem
marzec 2005

BIBLIOTEKA
Stało się! Miałem sen... Pod patronatem Radia Kraków powstaje ogólno−
dostępny KLUB KONESERA POLSKIEJ PIOSENKI. Słuchacze mają szansę
zobaczyć i usłyszeć w jednym miejscu to wszystko, co ukazało się i ukaże na
płytach kompaktowych... zasięgnąć informacji o twórcach, artystach, realiza−
torach dźwięku. Tu mogłyby znaleźć neutralne terytorium fankluby do wspól−
nych spotkań, wymiany doświadczeń i informacji…
Tak w 2002 roku pisa³em do kogo popad³o, aby uzyskaæ poparcie dla swojej idei
powo³ania Biblioteki Polskiej Piosenki,
która wtedy by³a jeszcze nazywana Klubem Konesera. Wydawa³o mi siê, ¿e jak
tylko wiat siê o tym dowie, to, jak w
filmach z Ameryki, co mnie porwie, posadzi przed kamer¹, a ja bêdê musia³ na
oczach telewidzów powstrzymywaæ zap³akanego ze szczêcia Ministra Kultury
przed wydaniem na ten cel miliarda dolarów. Kto kiedykolwiek wpad³ na jaki pomys³, to wie jak trudno jest w tym kraju z
promocj¹ genialnych idei.
Pocz¹tek by³ obiecuj¹cy. Szuka³em w Internecie tzw. odpowiedniego rodowiska, do
którego móg³bym zaadresowaæ swój dopieszczony List Otwarty. Na moim monitorze wyskakiwali g³ównie menad¿erowie
artystów z nieaktualnymi adresami, jakie
nieautoryzowane strony mi³oników,
którzy w rozmowach telefonicznych przysiêgali siê, ¿e na sta³e pij¹ z Wodeckim,
graj¹ w golfa z Iren¹ Santor, a na dziewczyny chodz¹ z ca³ym zespo³em Wilki w pierwsze pi¹tki ka¿dego miesi¹ca.
Po tygodniu da³em sobie spokój, ale nie
za wygran¹. Potrzebny by³ mi jeden dobry
kontakt i jego bogato zapisany notes. Bo
wiecie, kiedy kto poczuje siê odrobinê popularny lub wa¿ny zaraz wpada na pomys³,
aby staæ siê niedostêpnym. Pierwsz¹ dziurê
w murze wyniucha³em za spraw¹ jednego
redaktora z Krakowa (TW D³ugopis),
który da³ mi kilka cennych telefonów do
tych, co wszystko mog¹, a ci do nastêpnych i tak dalej Tak za spraw¹ telefonu
trafi³em do ucha Dyrektora Departamentu
przy Ministerstwie Kultury J. Sk¹pca, który robi³ co móg³, abym siê z nim nie móg³
spotkaæ. Wcale mu siê nie dziwiê, bo jakby
ka¿dy stolarz chcia³ pogadaæ z prawie ministrem, to by³by trwa³y parali¿ wszystkich instytucji w Kraju. Piszê to zjadliwe
zdanie, bo w koñcu uda³o mi siê dostaæ termin i wygolony, w krawacie, z nadziej¹,
wsiada³em którego ranka do poci¹gu Kraków-Warszawa. Ju¿ po kilku godzinach jazdy krajowym Te¯eWe moje zaropia³e oczy
zobaczy³y stolicê o godzinie, która by³aby

zaskoczeniem dla niejednego mieszkañca
tej metropolii. Wymiêty dotar³em w koñcu pod gmach Ministerstwa, gdzie dowiedzia³em siê ¿e... pan dyrektor w³anie wyszed³ i bardzo przeprasza i ¿e siê jeszcze
zdzwonimy... a w ogóle to proszê to napisaæ... a w zastêpstwie mo¿e wys³uchaæ
mnie...Tam na tym korytarzu mog³em zostaæ morderc¹ albo... ostatecznie daæ sobie
spokój z VIP-ami. Ale, ale by³bym sk³ama³... kiedy w Krakowie na Festiwalu Piosenki Studenckiej podczas rautu dotar³em
na odleg³oæ korniszona do Ministra Waldemara, gdzie on na moje... czy mo¿emy
pogadaæ... z wysokoci Pa³acu Kultury po-

wiedzia³, ¿e za chwilê bêdzie rozmawia³ ze
swoim odpowiednikiem z Ugandy. Zmyli³
mnie paskudnie albowiem tak to naturalnie powiedzia³, ¿e przez te cenne sekundy, kiedy dawa³ dyla, wierzy³em, ¿e Festiwal Studencki w Krakowie jest naturalnym rodowiskiem do rozmów z Afrykañskimi Ministrami.
Tymczasem Internet budzi³ coraz wiêksze
nadzieje. Po mniej wiêcej tygodniu, od kiedy
ukaza³ siê najpierw w Dzienniku Polskim,
a potem w Angorze, du¿y tekst o Bibliotece Polskiej Piosenki zaczê³y nap³ywaæ do
mnie listy poparcia od zwyk³ych ludzi. Mój
list otwarty dociera wreszcie do kilku artystów. Wszystkie opinie s¹ pozytywne, zaczynam wierzyæ, ¿e siê uda. Mo¿na spy-

taæ, po co to komu i o co chodzi z tym
poparciem? Ano... jak bym by³ Maryl¹ Rodowicz lub Andrzejem Sikorowskim to taki
pomys³ spotka³by siê natychmiast z zainteresowaniem... a tak nikomu nie znany facet
z Krakowa, którego nazwisko w prasie przez
prawie rok ukazywa³o siê z b³êdami  nie
budzi³ zaufania i potrzebowa³ legitymizacji.
Wielkie uk³ony dla dziennikarzy, bo to
oni pierwsi zaufali i dali szansê. Dziêki
zw³aszcza Wackowi Krupiñskiemu z Dziennika Polskiego, który cierpliwie odbiera³
moje telefony, w których z uporem mu³a
pyta³em, czy przeczyta³ to czy tamto i
kiedy to i owo napisze. Cz³owiek z ideow¹
gor¹czk¹ potrzebuje choæby pomruków
Jana Poprawy, czy klepniêcia w ramiê Stefana Brzozowskiego a przede wszystkim
WYS£UCHANIA, a jak nie wie gdzie i do
kogo to zachowuje siê jak lepa æma przy
¿arówce. £adnie zachowali siê równie¿ ch³opaki z Raz Dwa Trzy, menago Kayi, Tadeusz Woniak, Wilki, Skaldowie i wielu innych. Dziêki!
Po czterech latach jest nie tylko wiate³ko w tunelu, ale solidna energooszczêdna wietlówka. Jeszcze z pewn¹ niemia³oci¹ finansow¹, ale ju¿ na pewno od nowego roku powstaje w Krakowie samodzielny orodek kultury pod nazw¹
Biblioteka Polskiej Piosenki.
Na wniosek prezydenta Krakowa Jacka
Majchrowskiego radni dostrzegli du¿y potencja³ edukacyjny i znaczenie tej ulotnej
formy muzycznej. Jestemy wiadkami nobilitacji i czynienia z piosenki wa¿nej czêci
Kultury Narodowej. Brawo Kraków! Mam
Nadziejê, ¿e siê przy³¹czycie! Bêdziemy
zbieraæ p³yty, pocztówki, piewniki, nuty,
pami¹tki, plakaty, zdjêcia i to wszystko co
mieci siê w pojêciu piosenka lub na waszym pawlaczu. Nawet Poprawa urodzony
archiwista-sk¹pirad³o obieca³, ¿e wprawdzie
po mierci, ale przeka¿e do biblioteki
swoje zbiory. Projektujemy stronê w Internecie, gdzie powstanie totalna informacja o wykonawcach, kompozytorach, autorach tekstów, orkiestrach, festiwalach
damy zdjêcia, linki i to co mo¿e przydaæ
siê redaktorowi z radia, krytykowi, koneserowi i pani od muzyki. Czytelniku jak
masz czas, kwalifikacje, fantazjê, wyrozumia³ego ma³¿onka, wiedzê, s³yszysz i mówisz po polsku lub tylko posiadasz szczere
chêci . i nie chcesz za to pieniêdzy!!! 
zadzwoñ, napisz, a my przyjmiemy Ciê jak
cz³onka rodziny lub Stowarzyszenia Przyjació³ Polskiej Piosenki Refren.
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