
Czuję się 
jak odbiornik 
wędrujących 
tematów

Podczas tegorocznej „Nadziei” wielu 
z nas spróbuje zapewne poszukać w so‑
bie odpowiedzi na pytanie, czy Jacek 
Kaczmarski był wielkim poetą, wielkim 
tekściarzem, wielkim literatem? Dla‑
tego warto, słuchając piosenek Jacka, 
przypomnieć to, co on sam o sobie 
mówił… Pan Andrzej Janicki, wielbiciel 
barda z Białegostoku, przyjechał nie‑
dawno jako kuracjusz do Kołobrzegu 
i przywiózł ze sobą dwa potężne tomy, 
a w nich skany różnych artykułów do‑
tyczących patrona festiwalu. Wśród 
tych bogactw archiwalnych, za które 
Panu Andrzejowi bardzo dziękuję, zna‑
lazłem wypowiedź Jacka Kaczmarskiego 
zamieszczoną w miesięczniku „Radar” 
z marca 1981 roku…

Nie uważam siebie za poetę. Nie sza-
nuję słów tak jak na to zasługują. Nie 
jestem także tekściarzem. Nie składam 
wersów i nie szukam męskich rymów 
po to tylko, żeby napisać piosenkę. Czuję 
się jak odbiornik wędrujących tematów 
i nastrojów emitowanych przez ludzi, 
sytuacje, przedmioty, wydarzenia i czas, 
które formułują się we mnie w myśli i po-
glądy wartościujące. Wszystko co udało 
mi się napisać, to dla mnie dokument 
istnienia i działania powyższego procesu. 
Jeszcze myślę. Jeszcze mi się chce obser-
wować i oceniać. Jeszcze chce mi się czuć. 
To w końcu najbardziej optymistyczne, 
co może dziś spotkać kogokolwiek z nas.

W związku z tym, że nie interesuje 
mnie nic poza opisanym „istnieniem”, 
interesuje mnie wszystko. Każdy rodzaj 
informacji, którą uda mi się nacecho-
wać emocjonalnie, polubić lub zniena-
widzić, staje się moją własnością i ła-
dunkiem na przyszłość. Uzbrojeniem 
obronnym – gdyż –  jak powiada jeden 

z moich przyjaciół – argumentów należy 
używać wyłącznie w obronie własnej. 
Są zbyt cennym potwierdzeniem na-
szej niepowtarzalności, niezależności 
psychicznej i myślowej, żeby zdzierać 
je w jałowej szermierce o satysfakcję 
społeczną. Dlatego lubię czytać swoje 
dawniejsze utwory. Pomagają mi utrzy-
mać postawę stojącą. Są baśnią o mojej 
wolności wobec świata, który bezustannie 
opisuję, oceniam, deformuję po to, żeby 
był taki jak chcę. Mam do tego prawo, 
choć są tacy, którzy to kwestionują.

W tej baśni wszystko jest tak, jak 
chciałbym, żeby było, ale i tak, jak chciał-
bym, żeby nie było, a jak, niestety, jest. 
Przez to niekończący się dramat, napięcie, 
strach, nienawiść, sytuacje zmieniające 
się z wersu na wers szybciej, niż czło-
wiek jest w stanie dostrzec i przyswoić. 
Stąd posądzenie o czarnowidztwo, naj-
bardziej bezsensowne z posądzeń. Ten, 
kto czarno widzi – nic nie robi, bo we-
dług niego nie ma po co. Opuszcza ręce 
i zajmuje się swoimi sprawami, albo po-
pełnia możliwie bezbolesne samobójstwo, 
odbierając przy tym temu aktowi wyższy, 
tragiczniejszy sens nadany mu przez tych, 
którym nie dano wytrzymać na tym pa-
dole. Ja – owszem – wierzę w katastrofy 
społeczne, ale i wierzę w niezniszczalność 
i bezcenność jednostki – zawsze poniżanej, 
zawsze unicestwianej na wszelkie sposoby 
i trwającej mimo to wciąż jako wartość 
najwyższa. To znaczy – u nas, bo są re-
ligie i systemy myślowe, które nie znają 
pojęcia jednostki lub negują je. Unikam 
takich religii i systemów.

Ja już swoją odpowiedź znalazłem, 
a Państwo?

Jacek Pechman

Cały smak życia w tym, że nie 
wiesz, co Cię czeka.

Jacek Kaczmarski

 

Plaża dla psów

Należy przypomnieć, że Jacek Kacz‑
marski to również wybitny prozaik. 
W marcu 2015 dzięki Wydawnictwu 
W.A.B. trafiło do księgarń wznowienie 
powieści wydanej w 1998 roku. Powstała 
ona podczas australijskiego etapu życia 
artysty. 

Kto nie czytał – polecam!

WoJciech czaPleWski

Każdy ma taką Kasandrę, 
na jaką zasługuje
Kasandra Kaczmarskiego, wyśpiewana 
z charakterystycznym dla niego, natych‑
miast rozpoznawalnym dramatyzmem, 
tempem, wibracją i muzycznym wigo‑
rem. Jacek Kaczmarski, podobnie jak 
Kochanowski i Szymborska, nie oparł się 
pokusie i wszedł w postać, by jej ustami 
wygłosić pierwszoosobowy monolog. 
Nie pozostawił jej jednak samej sobie, 
lecz przeniósł ją w czasy bardziej „nasze”. 

Zresztą, przecież Kasandra jako prorokini 
mogła widzieć nie tylko spalenie Troi, ale 
może też płonącą Warszawę i islamskich 
morderców w Syrii. Kaczmarski skupia 
się na tym, co uniwersalne:

Nic się nie kończy prostym tak lub nie (…)
Strzeżcie się tryumfu jest pułapką losu
I nic nie znaczą wrogów naszych hołdy.
Szczęśliwe miasto (…) 

Zbezcześci zabłocony but (…);
Ślepota dzieci twych otwiera bramy.

Aż boli trafność tego politycznego 
moralizatorstwa. Jacek Kaczmarski 
z właściwą sobie empatią szuka w swej 
bohaterce ludzkich uczuć…
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PioTR zaŁUski

Rosyjskość u Jacka K.
Czy był uczniem Włodzimierza Wy‑
sockiego? Czy rosyjski bard był dla 
niego wzorem i wzorcem, źródłem 
natchnienia? Z perspektywy lat możemy 
śmiało powiedzieć, że jedno niewątpli‑
wie było wspólne w życiu Wysockiego 
i Kaczmarskiego: obaj byli przez los 
obdarzeni nadmiarem talentu, na po‑
graniczu genialności, ale za to, niestety, 
niedomiarem zdrowia, którego i tak 
nie szanowali.

Powszechnie uważa się, że w pewien 
sposób Jacek wybrał sobie Wysockiego 
za patrona młodości. I można się z tym 

zgodzić. Podziwu godne jest to, że osobny 
talent Kaczmarskiego nie pozwolił mu 
zbłądzić na tropy wiecznego zapatrze‑
nia i naśladownictwa. Ba, uważam, że 
w swojej twórczości uczeń‑Kaczmarski 
(przy całej umowności tego określenia) 
przerósł mistrza i to nie tylko dlatego, że 
żył od Wołodii pięć lat dłużej. Wysocki 
umierał w lipcu 1980 roku mając 42 lata, 
Jacek zmarł w roku 2004 w wieku lat 
47. Różnica między nimi była jednak 
zasadnicza.
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Szanowni Państwo
Jest mi niezmiernie miło, iż po raz kolejny spotykamy 
się w Kołobrzegu z okazji bardzo ważnego dla polskiej 
kultury współczesnej wydarzenia – XII Festiwalu Piosenki 
Poetyckiej „Nadzieja” im. Jacka Kaczmarskiego.

Dzięki wspólnemu spotkaniu poezja śpiewana i zawarte 
w niej treści tworzą od jedenastu lat dialog międzypokoleniowy, 
przekazując w sposób refleksyjny historię najnowszą narodu.

Wierzę, że czas spędzony w Kołobrzegu, mieście 
z bogatą tradycją artystyczną, uznanym za stolicę pieśni 
Jacka Kaczmarskiego, pozwoli Państwu w zamyśleniu 
i zachwycie oddać się refleksji nad polską poezją śpiewaną.

ZaprasZam serdecZnie

PRezydenT miasTa koŁobRzeg
JanUsz gRomek

Drodzy goście
Festiwal im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” to jeden z naj-
bardziej popularnych przeglądów piosenki poetyckiej odby-
wających się w Polsce, popularyzujący twórczość i cały 
dorobek artystyczny Jacka Kaczmarskiego.

Ideą Festiwalu jest także propagowanie wartości demokratycz-
nych i pogłębianie świadomości społeczeństwa obywatelskiego.

W dniach 31 lipca – 1 sierpnia 2015 roku po raz 12. Festiwal „Na-
dzieja” zawita do Kołobrzegu – Miasta Kultury. Jest mi niezmiernie 
miło, że kolejny raz gościć będziemy wybitnych artystów i muzyków 
w Powiecie Kołobrzeskim. Jestem pewien, iż impreza ta będzie do-
skonałą okazją do wspomnień o Jacku Kaczmarskim, polskim poecie, 
prozaiku, kompozytorze, piosenkarzu oraz twórcy tekstów piosenek.

Podczas tegorocznego Festiwalu odbędzie się „Noc Lite-
racka” – usłyszymy piosenki Mistrza odnoszące się do boha-
terów literackich. Mam nadzieję, iż Festiwal im. Jacka Kacz-
marskiego „Nadzieja” stanie się inspiracją dla młodych 
talentów do poszukiwań w dziedzinie piosenki poetyckiej.

Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń i wielu nieza-
pomnianych chwil podczas Festiwalu. Każdy z Państwa 
z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Serdecznie zapraSzam pańStwa 
do odwiedzenia ziemi kołobrzeSkiej

sTaRosTa koŁobRzeski
Tomasz TamboRski
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Zdobycze Polaków
Gdyby nie choroba, szykowałbym się już pewnie do corocznej wyprawy na An‑
typody, do mojego małego domku wynajmowanego nieopodal Perth. Koniec 
sezonu koncertowego w Polsce (przynajmniej dla mnie), przemęczenie życiem 
towarzyskim i politycznym, wreszcie, co tu dużo gadać – tęsknota; przyłapywa‑
łem się nieraz przez te ostatnie siedem lat, że nawet podczas wykonywania naj‑
bardziej emocjonalnych utworów pojawiały mi się przed przymkniętymi oczami 
jedne z najbardziej prozaicznych obrazków, np. parking przed osiedlowym skle‑
pem lub nieprzycięte chwasty pod oknem wymagającym pilnej naprawy, boć leje.

Ktoś spyta  –  no właśnie, po co le‑
cieć na zimę do Australii, skoro akurat 
ma być zimno i ma lać, a w Polsce 
akurat będzie najpiękniej i do Europy 
skok w bok? Otóż pomysł na życie, jaki 
praktykowałem ostatnio, nie polegał 
na traktowaniu drugiej strony świata 
jako miejsca wakacji, tylko jako miej‑
sca innej perspektywy widzenia świata, 
innego miejsca pracy. A z tą pogodą też 
nie wszystko jest takie proste.

W końcu to kontynent. Do wyboru 
mam swój deszczowy południowy za‑
chód, gdzie ulewy są romantyczne i nie‑
zwykłe, oszałamiające i niemal poziome, 
połączone z oceanem, który widać 
z okien i przymuszające do twórczości 
podgrzewanej buzującym kominkiem; 
refleksje, wspomnienia i skojarzenia 
same się rodzą (często nie do końca 
zgodne z prawdą, ale za to „podobniejsze 
niż prawdziwe”). Sprzyjający pisaniu 
nastrój osamotnienia rodzi się stąd, że 
najbliższy sąsiad mieszka od pięćdzie‑
sięciu do stu pięćdziesięciu kilometrów 
ode mnie, więc rzadko zdarzają się 
wizyty niechciane i niezapowiedziane, 
wszystkie za to są ciepłe i widziane mile. 
Ze względu na surowe restrykcje antyal‑
koholowe na szosach (coś o tym wiem) 
nie towarzyszą im libacje, co sprawia, 
że raczej zapamiętuje się treść rozmów 
z dawno niewidzianymi przyjaciółmi.

Niechętnym takim samochodowym 
żeglugom pozostaje wyprawa w górę 
mapy. To raptem siedemset kilometrów 
na północ, jak w pysk strzelił, czyli prak‑
tycznie jeden dzień jazdy samochodem, 
fascynującą równiną, nasycającą się 
różnorodną roślinnością, boć przecie 
wilgotno już i barwy intensywne. Przy 
czym od popołudnia horyzont kusi 
czymś niezwykłym i tajemniczym, świe‑
tlistym i niespodziewanym. Opowia‑
dano mi o tym – nie wierzyłem, póki 
nie zobaczyłem pierwszy raz na własne 
oczy: to po prostu linia Zwrotnika Ko‑
ziorożca wykreślona na niebie. Na szosie 
wymalowana białą farbą krecha z napi‑
sem, wzdłuż której nad głowami, rów‑
nolegle, dokładnie jak w szkole odry‑
sowany kres chmur. I oczywiście mniej 
lub bardziej figlarne napisy we wszel‑
kich językach świata, polskiego nie wy‑
łączając: byłam tu, Beba! Ale w pytę! 
I wiele tym podobnych. Bo Wieża Ba‑
bel z mową zrobiła swoje, ale ze świa‑
domością nieco mniej.

Tam, za Zwrotnikiem oczywiście też są 
nasi. Napotykałem ich i bywałem u nich, 
pogadać od czasu do czasu co się zmie‑
niło, a co nie, bo przecież każdy się lubi 
niekiedy pochwalić, co ze swoim życiem 
uczynił. I przez te kilka lat uzbierała 
mi się niekompletna, ale ciekawa lista 
polskich zdobyczy na obczyźnie, która 
być może coś znaczy, a coś nie.

Głównym tematem rozmów czy też 
przechwałek (oprócz zarobków, o których 
z niewiadomych przyczyn wspomina 
się powściągliwie) są kobiety. Australia 
jest kontynentem ludów wędrownych, 
do stałych związków dochodzi z trudem, 

toteż co rok, co dwa można zastać zu‑
pełnie odmienne ludzkie konstelacje. 
Podróże są atrakcyjne i w modzie, poza 
tym często związane z pracą. Znam tedy 
pewnego antropologa, który w regular‑
nych odstępach czasu odwiedza Papuę 
Nową Gwineę, z której za każdym razem 
powraca w towarzystwie nowej partnerki 
życia. Nie różni się ona od poprzedniej 
urodą (o ile jestem w stanie być w tych 
sprawach sędzią); powodem jego satys‑
fakcji jest tu raczej sama nowość obiektu, 
co nie bierze udziału w rozmowach, które 
skądinąd są niezwykle ciekawe, bowiem 
antropolog jest fachowcem. Wykładowi 
o miłości towarzyszy zaś pokaz slajdów 
i pogadanka o obyczajach plemiennych. 
Trzeba stwierdzić, że dziewczyna w to‑
warzystwie swoich współplemieńców, 
w strojach obrzędowych, jest o wiele 
ciekawsza niż ta przerobiona już na au‑
stralijską modłę, bowiem jej cel jest wszak 
odmienny od jej zdobywcy: on pragnie 
jej egzotyczności, ona własnego awansu. 
On przy niej pragnąłby jawić się niosą‑
cym światło cywilizacji Anglosasem, ona 
dopiero miałaby stwarzać się przy nim 
i dzięki niemu, być Galateą przy swym 
Pigmalionie.

Pomimo poznawczego bogactwa ta‑
kiej konfrontacji i mitologicznych od‑
niesień coś budziło we mnie poważne 
wątpliwości. Być może nadmierna fizycz‑
ność antropologa i brak tejże u obiektu 
jego dociekań naukowych.

Częściej zdarzały się konfrontacje 
nieskrywane celami pozornymi. Związki 
z Malajkami, Chinkami, Hinduskami, 
Tajkami, przeważnie zachwycającej urody 
i ujmującego uroku, które nie szczędziły 
też oznak lojalności swojemu polskiemu 
partnerowi (pyszniącemu się jak paw, ale 
jak paw ceglany od nadmiaru austra‑
lijskiego piwa, przyjmujący owe hołdy 
bez żadnych widocznych reakcji jako 
coś należnego mu w sposób oczywisty). 
Mieszkając dziesięć lat w Niemczech 
znałem te objawy. Tam jednak był 
to efekt seksualnej lub małżeńskiej tu‑
rystyki; z różnych względów kupowano 
sobie Azjatki, by zahandlować nimi 
na erotycznym rynku, bądź za pieniądze 
założyć z nimi rodziny, korzystając z ich 
finansowego uzależnienia. Tutaj doko‑
nywano żałosnego zazwyczaj szwindlu, 
bowiem kobieta, zorientowawszy się 
w rzeczywistym kształcie romansu, 
miała wystarczająco wiele możliwości 
odwołania się do rozmaitych instytucji, 
by skorzystać z należnych jej praw. 
On jednak, ów Macho, nasyciwszy 
się chwałą podbojów, specjalnie się 
nie bronił: w większości przypadków 
związki męsko‑damskie nie opierają 
się w Australii na konkursie piękności 
(może poza stanowymi metropoliami), 
ale na praktyce i wygodzie życia codzien‑
nego. Toteż różnice w obyczajowości 
rychło dają się we znaki. Nie ma z kim 
pogadać; jak długo można wytrzymać 
przesłodką uległość i zapach trociczek, 
pomrukiwania i to tajemnicze wejrzenie 
bezdennie czarnych źrenic? Napić się 

nie ma z kim? Rozemocjonować się 
boksem albo piłką nożną, pochwalić 
Ojcem Świętym i Wałęsą? Nie żartuję. 
Niejeden dzień spędziłem na plaży 
z młodymi, zdrowymi rodakami, któ‑
rzy z niechęcią wyrażali się o swoich 
cud‑małżonkach z azjatyckich krain, 
nie mogąc znaleźć z nimi wspólnego 
języka (pomimo niezwykle atrakcyj‑
nych kunsztów w najstarszej ze sztuk 
ludzkiego współistnienia) i szukając 
drogi wyjścia z pochopnego związku. 
W ich oczach to one, rzecz jasna, były 
prymitywne i zacofane.

Największy, zdaniem moim, dramat 
wiązał się ze zdobyczą miejscową, choć 
w zasadzie bywała najłatwiejsza. Zwią‑
zanie się z Australijką, czyli praktycz‑
nie rzecz biorąc potwierdzenie swojego 
prawa do kontynentu. Dla Australij‑
czyka żona jest „kumplem z cyckami”, 
toteż po pierwszym okresie zaurocze‑
nia (nazwijmy to miłością) tok wspól‑
nego bytu ma ustalone tory. Nie łączy 
ich praktycznie nic i tak ma być. Kiedy 
on nurkuje lub wyprawia się na po‑
lowanie na dzikie konie czy lisy, ona 
uczy się lepić garnki, haftować, spo‑
tyka się z matkami z sąsiedztwa, anga‑
żuje się w życie osiedla. Jemu wypada 
angażować się w pomoc dla starego 
kraju organizowaną przez parafię; ona 
ma do wyboru akcje charytatywne dla 
całego świata; kwestia nie jest błaha, 
bo dotyczy tożsamości  –  nawet jeżeli 
ze względu na łączące ich uczucia solida‑
ryzują się ze sobą, to ona jest w swoim 
żywiole (wiktoriańskie zasłony i szkółki 
niedzielne), a on coś goni, za czymś 
podąża, co w zasadzie jest mu obce. 
Daremno mu szukać tego, czego mu 
brak – choćby wcale tego nie potrzebo‑
wał: wiru spraw polskich, którymi można 
wzgardzić, na które można ponarzekać, 
że są tak absurdalne, b o  p o l s k i e . Ale 
on musi mieć c z y m  wzgardzić, za‑
tem w braku polskości zaczyna gardzić 
tym, co pod ręką – owymi zdobyczami 
z takim tryumfem wziętym w posiada‑
nie – egzotycznymi pięknościami i pej‑
zażami, wreszcie harpunami, płaszcz‑
kami, pontonami, boć jaka to zdobycz, 
którą w praktyce prędzej czy później 
mieć może każdy? (Obawiam się, że ów 
syndrom zniechęcenia dopadnie nas ry‑
chło w Ojczyźnie; już dostrzegam nie‑
wytłumaczalny dla mnie grymas zmę‑
czonej niechęci na twarzach rodaków 
w rodzimych supermarketach).

Poznałem dwóch Polaków w pełni 
usatysfakcjonowanych życiem w Austra‑
lii. Żyją życiem podwójnym, polsko‑au‑
stralijskim. Jeden jest wiceszefem poli‑
cji na Australię Północną, rehabilituje 
młodych narkomanów w tropikalnym 
buszu, gra na banjo, a jednocześnie 
uwielbia pierogi i studiuje polską po‑
ezję, bowiem to nieślubny syn Kon‑
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Jest 
w owym stanie znanym pożeraczem serc, 
co o tyle przychodzi mu z łatwością, że 
stosunek kobiet do mężczyzn ma się 
tam jak cztery do jednego.

Drugi też jest artystą. Muzykiem, 
a muzyk, jak wiadomo wszędzie znajdzie 
sobie miejsce. Dla uściślenia tożsamości 
specjalizuje się jednak w domowym 
wytwarzaniu wędlin: takich kabanosów, 
takich kaszanek i baleronów nie jadłem 
nigdy i nigdzie. Czy płynie z tego jakiś 
wniosek? Chyba tak. Sny snami, mało 
ważne gdzie, ważne co i jak się robi.

Dlatego co roku wracałem do Polski.
Dlatego co roku wracałem do Australii.

Jacek kaczmaRski
osoWa, 2004



Każdy ma taką Kasandrę, 
na jaką zasługuje

„To się źle skończy, ja to wiem! ”, „Słu‑
chajcie, nie idźmy tam! ”, „Tatusiu zostań”, 

„Dlaczego mi nie wierzycie?!”. Czy znasz 
ten ból? Kiedy nie wierzą ci, nie słuchają, 
a to, co mówisz, jest ważne?

Przestrzeń zwaną kulturą zamiesz‑
kują nieśmiertelne postacie, których 
symboliczna moc polega na wyrażaniu 
tego‑co‑ważne‑dla‑człowieka. Arche‑
typowe osobowości, których rodowód 
często sięga prahistorii albo owego snu hi‑
storii, który nazywamy mitologią. Pośród 
wszystkich tych archetypowych postaci 
w kulturze Zachodu niewiele jest takich, 
których los dorównuje dramatyzmem 
losowi trojańskiej wieszczki Kasandry. 
W jednym cierpienie Hioba i cierpienie 
Niobe, niewinność Abla i Antygony, 
i mądrość proroków, i wizje Apokalipsy… 
W dzieciństwie pozostawiona przypad‑
kiem (przypadkiem? nie ma przypadków 
tam, gdzie włada nieubłagane Prze‑
znaczenie) w świątyni Apollina, który 
natchnął ją duchem wieszczym. Siostra 
wiarołomnego Parysa i dumnego Hek‑
tora, córka Priama i Hekuby. Oglądała 
okrucieństwa, którym dorównało chyba 
dopiero ostatnie stulecie. Widziała, jak 
grecki żołdak rzucił na kolana królowej 
okrwawione zwłoki jej małego wnuka 
i jak z rozpaczy, zamieniona w sukę, 
rzuciła się w morze. Ktoś, kto myśli, 
że nie zniósłby takiego widoku, niech 
pomyśli jeszcze, że Kasandra widziała 
to wciąż, oczami wieszczki, zniewolona 
tym obrazem i jemu podobnymi (jak 
w „Mechanicznej pomarańczy” Burgessa, 
gdzie unieruchomionemu bohaterowi 
przemocą rozwierano powieki i zmu‑
szano do oglądania brutalnych aktów 
przemocy). Potem, po zagładzie Troi, 
będzie łupem Agamemnona, świadkiem 
i współofiarą jego śmierci z rąk Klitaj‑
mestry, Zeusowej córki, którą z kolei 
zabiją własne dzieci…

Nic więc dziwnego, że jest łakomym 
kąskiem dla poetów, filmowców i pi‑
sarzy (pamiętacie postapokaliptyczną 

„Głowę Kasandry” Marka Baranieckiego, 
gdzie tytułowa „bohaterka” jest „matką 
wszystkich rakiet”, niosącą zagładę pla‑
necie Ziemi?).

Więc najpierw Jan Kochanowski, który 
potrzebował Kasandry, aby akcję swojej 

„Odprawy posłów greckich” zgodnie z kla‑
sycznymi regułami zamknąć w jednym 
dniu. A przecież wiemy, że od przybycia 
Odyseusza i Menelaosa do końca wojny 
minęło dziesięć lat. Tragedię płonącego 
Ilionu przedstawił więc Mistrz z Czar‑
nolasu za pomocą widzenia szalonej 
wieszczki. Ten monolog to jeden z naj‑
mocniejszych kawałków polskiej poezji. 
Apokaliptyczny, ale i „piotrowoskargowy” 
ton, zbudowany między innymi nie‑
zwykłym nierymowanym dziesięcio‑
zgłoskowcem, który grając zmienną siłą 
średniówek i przerzutni, na trzysta lat 
przed Norwidem zapowiadał narodziny 
wiersza wolnego i budował niesłychane 
wręcz napięcie emocjonalne:

Po co mię prózno srogi Apollo trapisz?
Który, wieszczego ducha dawszy, nie dałeś
Wagi w słowiech, ale me wszytki proroctwa
Na wiatr idą nie mając u ludzi więcej
Wiary nad baśni prózne i sny znikome? (…)

Okrutnego lwa szczenię za tobą bieży,
Które cię paznoktami przejmie ostremi
I krwią twoją swe gardło głodne nasyci.
Syny wszytki pobiją, dziewki w niewolą
Zabiorą, drugie k’woli trupom umarłym
Na ich grobiech bić będą. Matko! ty dziatek
Swoich płakać nie będziesz, ale wyć 
będziesz!

Kasandra uwiodła także Wisławę 
Szymborską. Noblistka, tak zwykle od‑
dana uniwersaliom i alegoriom, tym 
razem weszła w skórę mitycznej bo‑
haterki, aby objawić światu jej ludzką 
twarz, która nie wiedziała, że może być 
piękna, i głowę pełną wątpliwości. Gorycz 
tryumfu z widokiem na ruiny i popiół. 
Przedtem nikt jej nie słuchał, bo taka 
ciążyła na niej klątwa. Teraz nikt jej nie 
słucha, bo wszyscy nie żyją. Kasandra 
Szymborskiej zazdrości zwykłym lu‑
dziom trzymania się za ręce, głupiej na‑
dziei, wiedzy co to takiego jest chwila. 
I odkrywa, że mądrość jest po nic. Mą‑
drość, która jest zimna, nieludzka i nie‑
potrzebna. Szymborska  –  sceptyczka. 
Kasandra – liberalna ironistka (Richard 
Rorty, który „liberalną ironistkę” wyna‑
lazł, też pod szyderczą maską skrywał 
rozpacz i lęk przed nicością).

A to jest moja szmatka ogniem 
osmalona.
A to są moje prorockie rupiecie.
A to jest moja wykrzywiona twarz.

I wreszcie Kasandra Kaczmarskiego, 
wyśpiewana z charakterystycznym dla 
niego, natychmiast rozpoznawalnym 
dramatyzmem, tempem, wibracją i mu‑
zycznym wigorem. Jacek Kaczmarski, 
podobnie jak Kochanowski i Szymborska, 
nie oparł się pokusie i wszedł w postać, 
by jej ustami wygłosić pierwszoosobowy 
monolog. Nie pozostawił jej jednak 
samej sobie, lecz przeniósł ją w czasy 
bardziej „nasze”. Zresztą, przecież Ka‑
sandra jako prorokini mogła widzieć 
nie tylko spalenie Troi, ale może też 
płonącą Warszawę i islamskich mor‑
derców w Syrii. Kaczmarski skupia się 
na tym, co uniwersalne: 

Nic się nie kończy prostym tak lub nie (…)
Strzeżcie się tryumfu jest pułapką losu
I nic nie znaczą wrogów naszych hołdy.
Szczęśliwe miasto (…) 
Zbezcześci zabłocony but (…);
Ślepota dzieci twych otwiera bramy. 

Aż boli trafność tego politycznego 
moralizatorstwa. Jacek Kaczmarski 
z właściwą sobie empatią szuka w swej 
bohaterce ludzkich uczuć i  –  co cie‑
kawe – znajduje podobne do zazdrości 
pokazanej przez Szymborską: 

Ach jak bym chciała być jak oni być jak oni
Ach jak mi ciąży to co czuję to co wiem… 

Z tekstu Jacka Kaczmarskiego 
wyłania się jednak raczej fatalizm 
niż sceptycyzm. W koło to samo. 
Wciąż płoną nowe szczęśliwe miasta. 
Gorycz, że zawsze tak jest. I prze‑
stroga, nad którą warto poważnie się 
zastanowić:

Bawcie się pijcie dzieci
Jak się bawić i pić potraficie – 
Są ludy co dojrzały do śmierci
Z rąk ludzi niedojrzałych do życia…
Są ludy…

WoJciech czaPleWski

Oda do mego 
(wstydliwego) 
księgozbioru

O, książki moje! Tomy tłuste, 
Mrowiska pracowitych czcionek! 
Gdy wzrokiem grzbiety Wasze musnę, 
Już czuję, jak rozkosznie tonę.

Jest w Was pokusa, pusta rozkosz, 
Narzędzie mordu (czas – ofiarą) 
I tarzać można się w Was bosko 
Pławiąc się w zbrodni… (gardząc karą).

A przecież potraficie gryźć 
I sen usunąć z ciężkich powiek, 
Lecz bez Was – jak przez życie iść, 
Mówiąc o sobie jeszcze – Człowiek?

Choć mnóstwo czarno-białych bzdur 
Widzi w Was sposób na przetrwanie – 
Jesteście, jak ogromny chór, 
Gdzie każdy własne miewa zdanie.

Zatem bezwzględnie można mieć 
Do współbrzmień Waszych zastrzeżenia, 
Lecz w demokracji – każdy śmieć 
Musi mieć coś do powiedzenia.

Zbieracie – mówią żony – kurz. 
Ba! Wtedy, kiedy nikt nie czyta! 
Mieć w domu Wasz Jadłospis Dusz 
I móc nie najeść się do syta!

Przy Was, jak ostrzyżony Samson, 
Choć ślepy – nie dam się poniżyć. 
Kto umie czytać piękne kłamstwo – 
Do Prawdy się (być może) zbliży…

Więc proszę jeszcze! Więcej! Tłuściej! 
Treściwiej! W lęku i w inwencji! 
Bym sączył, co czyjś talent chluśnie – 
Smakując wrzątek…i esencję.

Jacek kaczmaRski
osoWa, 28.5.2003

Podróże Guliwera. Laputa
(wg J. Swifta)

Głupio jest żyć wśród mądrych ludzi, 
Co świat do końca zrozumieli 
I o nic się nie muszą trudzić, 
Nie wiedzieć, czego nie wiedzieli.

Znając Zasadę i Mechanizm, 
W Muzykę zasłuchani Sfer 
Wiecznie unoszą się nad nami, 
Jak nad ruchomą kartą zer.

Trzeba uderzać ich po uszach, 
By w żywy się wsłuchali los – 
Trzeba uderzać ich po ustach, 
By mogli własny wydać głos.

Ale króciutko trwa ocknienie, 
Nim wrócą we wszechwiedny sen, 
A nam – z pałaców ich kamienie 
Lecą na głowy w biały dzień.

Nie wiedzą już, choć wiedzą wszystko, 
Jak zwykłe bułki się wypieka, 
Jak chronić źródło, by nie wyschło, 
Jak łatać dach, by nie przeciekał.

Nikt nigdy ich już nie obudzi, 
Śmiech z klątwą się na usta cisną… 
Głupio jest żyć wśród mądrych ludzi 
Z ich piękną Latającą Wyspą.

Jacek kaczmaRski
24.11.1989

Nadziei 
nie traćmy!

Wymarzona, a później wywalczona wol‑
ność niepostrzeżenie zaczęła karać i upo‑
karzać wielu marzycieli. A marzyliśmy 
przecież o najwznioślejszych ideach, 
które w dawnym – odrzuconym przez 
nas świecie, przybierały postaci skarlałych 
karykatur. Nie chcieliśmy żyć w ograni‑
czonym nierzeczywistym więzieniu‑li‑
ght, odseparowanym niewidzialną pan‑
cerną szybą od reszty świata. 

Zza tej szyby trudno nam było kon‑
frontować nasze wartości i doświadczenia. 
Jednak nawet wtedy, zawsze choćby jedną 
nogą w naszej szarej wegetacji; mocno 
zakotwiczeni w niemożnościach dnia 
codziennego, przerywanych niedzielnymi 
fajerwerkami wyobraźni; zredukowani, 

ze skrępowanymi skrzydłami – szukali‑
śmy nadziei w słowach naszych bardów. 

W głosach wieszczów chcieliśmy 
słyszeć niezmienne prawdy, będące 
fundamentami naszego świata, który 
jako wykoślawiony, okaleczony i zakła‑
many  –  odrzucaliśmy i obwinialiśmy 
o wszelkie niepowodzenia. W poetyckim 
przesłaniu było zawsze głębokie przeko‑
nanie, że przynależymy do wrażliwszej, 
bardziej sprawiedliwej, lepszej po prostu 
części świata. W tym przekonaniu my‑
liliśmy naiwnie podstawowe pojęcia… 

Dobrobyt mieszał się nam ze szczę‑
ściem; lepsza infrastruktura ze sprawie‑
dliwością; luksus z uprzywilejowaniem 
poezji i powszechną dostępnością sztuki; 
demokracja z życiem w bezkonfliktowym, 
prawie idealnym Raju. Przemoc, upodle‑
nie, niesprawiedliwość odrzucaliśmy jako 
wyłączne atrybuty zniewolonego świata. 

Nasza wrażliwość, sic!, miała być 
naszą zbroją chroniącą przed bylejako‑
ścią, bezideowością, a nawet dyktaturą 
materialnych aspektów rzeczywistości. 
Jednak wkrótce przyszło nam razem 

z naszymi śpiewakami patrzyć na równy 
tłumów marsz w komerchę, konsump‑
cję, w jałowe, pozbawione głębszego 
sensu „żytko”. Razem wpatrywaliśmy 
się z przerażeniem w linię horyzontu, 
na której niepostrzeżenie rosły zarysy 
nowych murów, które dziś tak niewielu 
dostrzega i które tak niewielu chce 
burzyć, a które rosną, rosną, rosną… 

Nie wiemy, jaką pieśń Jacek Kacz‑
marski przygotowałby na te czasy, jaką 
metaforą starłby się z dzisiejszymi demo‑
nami ludzkich słabości. Wiemy jednak, 
że walczyłby do końca o nasz naiwny, 
stawiany na fundamencie przekornej 
nadziei – świat. Mijają lata, a nam wciąż 
pozostaje nie gasić nadziei. 

Musimy trwać. Musimy siać. Wiem, że 
nie odpuścimy. Uważnie wszak słuchali‑
śmy naszych bardów. Zbyt uważnie, żeby 
stracić nadzieję. Bez względu na to, czy 
zaczynamy ją od małej czy dużej litery.

JaRosŁaW gUgaŁa

foT. sTanisŁaW molski
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Sen emigranta
Tak właśnie Jacek Kaczmarski nazwał moje nocne mary.

Czerwiec 2015. Miałem sen. Tramwaj. 
Ludzi sporo. Siedzę w kierunku jazdy, 
przy oknie po lewej. Przystanek. Przed‑
nim wejściem wchodzi schludnie ubrana 
starsza pani. Rozgląda się chwilę. Dzieli 
nas kilka metrów. Zrywam się, by ustąpić 
miejsca. Kiwa przecząco głową wskazując, 
że ma wolne krzesełko w pierwszym 
rzędzie. Siada twarzą do nas wszystkich, 
kładąc na kolanach sporą beżową torbę. 
Coś jest w tej kobiecie. Lekko siwiejące 
włosy uczesane gładko do tyłu, pasujące 
do nich szare żywe oczy, oblicze dostojne, 
a zarazem ciepłe. Ona jest naprawdę 
inna. Nie mogę oderwać od niej wzroku. 
Po chwili słyszę szepty – „generałowa, ge‑
nerałowa…” – coraz wyraźniejsze – „tam 
siedzi pani generałowa!”. Odzywają 
się pojedyncze oklaski, by po chwili 
wybuchnąć burzą. Brawo biją wszyscy, 
także i ja, choć nie rozumiem przyczyn 
tego aplauzu. Kobieta, jakby lekko za‑
wstydzona, uśmiecha się nieśmiało. Ktoś 
intonuje „Jeszcze Polska nie zginęła…”. 
Wstajemy. Już jej nie widzę, ci z przodu 
mi zasłaniają. Polski hymn rozsadza 
pudło toczącego się wagonu.

Koniec. Budzę się. Dalej nie wiem, 
kim jest „Generałowa”… z dużej litery, 
bo przecież musi być KIMŚ, jeżeli wszyscy 
ją znają. Wszyscy, tylko nie ja – do jasnej! 
Doskonale pamiętam twarz. Nie pasuje 
mi do nikogo, baaa… jestem pewien, że 
nigdy jej wcześniej nie widziałem. Skąd 
więc ten, taki właśnie sen? A może „Ge‑
nerałowa” to symbol, dumam – próbując 
wyjaśnić zagadkę. Taka symboliczna 

„Wdowa” po tych wszystkich generałach, 
których potraciliśmy ostatnio? I nagle 
olśnienie. Przecież to typowy „sen emi‑
granta”. Jacek Kaczmarski przed laty tak 
właśnie nazwał moje nocne mary.

W październiku 1984 roku cały zespół 
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 
zajmował się porwaniem księdza Jerzego 
Popiełuszki. Przy śniadanku w radiowej 
kantynie opowiedziałem Jackowi swój 
sen. Kościół, na środku katafalk z za‑
mordowanym księdzem, stoczniowcy 
wewnątrz, zomowcy zewnątrz… zadyma, 
jak to w stanie wojennym. Już wieczorem, 
w stałej audycji „Kwadrans Jacka Kacz‑
marskiego”, usłyszałem swój sen w roli 
typowego – jak to określił autor – „snu 
emigranta”, przykładu traumy gnębiącej 
przebywających poza krajem Polaków. 
Gdy dnia następnego żartem zagadnąłem 
Kaczmara o wynagrodzenie za wykorzy‑
stany pomysł, odparł tylko: „Jaki pomysł, 
przecież my tu wszyscy tak śnimy”.

Opisane sny dzieli ponad 30 lat. Nie 
zliczę, ile podobnych, z polską fabułą, 
miałem w tym czasie. W każdym bądź 
razie sporo. Zastanawiam się, czy ich 
częstotliwość jest jakimś miernikiem 
mojej polskości? Być może, choć na ze‑
wnątrz tego nie widać. Na przykład, nie 
tak dawno, pewien rodak z kraju zwrócił 
się do mnie przez „Herr Bogdan”. Miłe 
to nie było.

No cóż, taki już nasz  –  emigran‑
tów – los. Tu i tam jesteśmy obcy. Nie, 
nie wyżalam się, bo w końcu opusz‑
czenie kraju to wolny wybór, a nawet 

przywilej – jak twierdzą klasycy polskiej 
sceny politycznej. To, co powyżej, nie jest 
więc „krzykiem rozpaczy” szarpanego 
tęsknotą Polonusa. Powstało przypad‑
kiem, napisało się po prostu samo, gdy 
do kilkuzdaniowej notatki z pięknego 
snu o tajemniczej „Generałowej” pod‑
czepił się znienacka Kaczmarski. Nawet 
się zbytnio nie zdziwiłem, bo znam te 
Jackowe numery. Nie pierwszy to raz 
w ten sposób mi „podpowiada”.

W tej sytuacji pozostało mi tylko wy‑
myślenie tytułu i upublicznienie. Gdzie? 
Nie miałem wątpliwości, że przede wszyst‑
kim na kołobrzeskiej „Nadziei”. Tylu tam 
Jego fanów…

bogdan ŻURek

autor z Jackiem Kaczmarskim 
w Monachium

bogdan ŻURek – publicysta, dzienni-
karz, znany działacz polonijny. Jedna 
z barwniejszych postaci polskiej emigracji 
w Niemczech. Pracował w Stoczni Gdań-
skiej, tworzył Solidarność, był redaktorem 
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. 
Jacka Kaczmarskiego znał prawie ćwierć 
wieku, przyjaźniąc się z nim do ostat-
nich chwil. Współpracuje z Fundacją im. 
Jacka Kaczmarskiego. Redaktor naczelny 
wydawanego w Monachium polonijnego 
czasopisma „Moje Miasto“. Członek 
redakcji kwartalnika „Magazyn Polo-
nia“. Odznaczony Medalem 25-lecia 
Solidarności, Srebrnym Medalem Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” i Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Mieszka w Monachium.

Ironia i polifonia…
czyli Jacka Kaczmarskiego spoglądanie 
cudzym okiem
Piosenki Jacka Kaczmarskiego są dla 
badacza perspektyw podmiotowych 
niezwykle interesujące. Od tekstów 
o charakterze bezpośredniej wypowiedzi 
bohatera, po zbiorowych czy anonimo‑
wych nadawców, ciekawych przez to, że 
są przedstawicielami pewnej klasy czy 
grupy. Z piosenek mówią do nas osoby 
podziwiające obrazy, bohaterowie histo‑
ryczni, literaccy, poeci, artyści, twórcy 
kultury. Oddanie im głosu bywa formą 
oddania hołdu, bywa też sposobem 
na podjęcie dialogu. Na podstawie 
kilku charakterystycznych przykładów 
chciałabym pokazać, jak oddanie głosu 
tym bądź innym postaciom może odbić 
się na znaczeniu niesionym przez tekst.
Na początek kilka słów wstępu. 

„Podmiot liryczny” jest instytucją 
znienawidzoną przez większość uczniów 
szkół, gdzie poloniści wbijają im do głów, 
że w wierszu nie wypowiada się bohater, 
ani tym bardziej poeta, mamy natomiast 
do czynienia z wypowiedzią podmiotu 
lirycznego. Czasem umyka odpowiedź 
na pytanie, skąd ów podmiot się wziął 
(przecież stworzył go poeta!), skąd 
wiemy, kim jest, oraz czy z tego, że nie 
jest on bezpośrednio poetą, coś właści‑
wie wynika (no bo co za różnica, czy 
w „Testamencie ’95” mówi bezpośred‑
nio Kaczmar, czy jakiś podmiot, skoro 
sens pozostaje w zasadzie ten sam?). 
Odrobina konsekwencji doprowadzi 
nas przecież do (stawianego już w dzie‑
jach teorii komunikacji) wniosku, że 
każda wypowiedź językowa ma swojego 
nadawcę, który nigdy nie jest w pełni 
tożsamy z fizyczną postacią mówiącego/
piszącego. Różnica między wypowiedzią 
użytkową a artystyczną polega właśnie 
na tym, że w przypadku wypowiedzi 

artystycznej ten rozdźwięk między 
nadawcą fizycznym a tekstowym może 
prowadzić do podkreślenia, zmiany, 
bądź wręcz podważenia tego, co zostało 
powiedziane wprost.

Ironia

Aby rozjaśnić wszelkie potencjalne 
wątpliwości, posłużmy się przykładami. 
Na pierwszy ogień niech pójdzie „Tra‑
dycja”  –  tekst często podawany jako 
przykład (czasem niezrozumianej) ironii.

Gdyby jakiś kolekcjoner złotych myśli 
wziął „Tradycję” na warsztat, mogłoby 
to doprowadzić do sytuacji budzących 
opór choćby minimalnie wrażliwych 
na słowo odbiorców. Przykładowo, 
w księdze cytatów mógłby się znaleźć taki 
kwiatek – „To za ich grzechy – myśmy 
czyści  –  gnębią nas teraz komuniści” 
(Jacek Kaczmarski). Teoretycznie nie 
można nic zarzucić logice takiego wy‑
boru – są to niewątpliwie słowa, których 
autorem jest Jacek Kaczmarski. Ale czy 
oznacza to, że można traktować je jako 
wyraz jego opinii? Oczywiście, że nie. 

Aby zrozumieć, dlaczego, musimy 
przyjrzeć się nadawcy tekstu. Jako pod‑
miot liryczny w „Tradycji” pojawia się 
jakieś „my”  –  dość złośliwe, plujące 
jadem na wszystkie strony, zajęte spy‑
chaniem winy na swoich przodków 
za wszelkie prawdziwe i urojone prze‑
winy i krzywdy. A skąd wiemy, że po‑
glądy autora nie są tu przywołane wprost? 
Mówi nam o tym  –  oprócz wielu po‑
mniejszych sygnałów, rozsianych po ca‑
łym tekście – zakończenie:

W zamian – w tej ziemi nam mogiła
I przodków śpiew, jak echa kielich,

Że – „Jeszcze Polska wtedy żyła,
Gdy za nią ginęli!”…

Stanowi ono istotny, melancholijny 
kontrapunkt wobec litanii oskarżeń i sa‑
mousprawiedliwień, kontrapunkt zesta‑
wiony z wcześniejszą litanią przez autora 
w celu podkreślenia – to, co naprawdę 
ważne, zawdzięczaliście (kochani „my” 
z wcześniejszej części tekstu) antenatom, 
których się zapieracie.

Polifonia

Inną rolę ma przyjęcie cudzej perspek‑
tywy w tekstach takich, jak „Opowieść 
pewnego emigranta”. Tu właściwie dość 
łatwo byłoby powiedzieć, że nie ma wiel‑
kiego znaczenia, czy historię snuje narra‑
tor pierwszo‑ czy trzecioosobowy. Mamy 
do czynienia z narracją, z historią czy‑
jegoś życia. Mogłaby ona zostać nam 
po prostu opowiedziana przez obser‑
watora  –  co zmienia się dzięki przyję‑
ciu perspektywy opowiadającego Żyda? 
Otóż dzięki takiej perspektywie uzysku‑
jemy wgląd w sposób myślenia nadawcy, 
możemy spróbować go zrozumieć, za‑
akceptować – bądź nie – jego motywa‑
cje, wybaczyć mu błędy. Ponieważ tym, 
co się nam opowiada, są przede wszyst‑
kim wewnętrzne dzieje „pewnego emi‑
granta”, znacznie bardziej niż suche fakty 
czy konkretne wydarzenia z jego życia. 
A dostęp do wewnętrznej historii czło‑
wieka możemy mieć o tyle tylko, o ile 
on zdecyduje się nam go dać – choćby 
snując swoją opowieść. Dlatego właśnie 
oddanie głosu nadawcy sprawia, że 
jest to zupełnie inny tekst, niż gdyby 
dostarczył nam jej obiektywy  –  bądź 
nieobiektywny – obserwator.

Mówiąc o nieobiektywnych obserwato‑
rach, warto przytoczyć piosenkę „Sta‑
rość Piotra Wysockiego”. Tekst ten nie 
ma ujawnionego nadawcy  –  nie poja‑
wia się nigdzie „ja” czy „my”  –  a jed‑
nak możemy zorientować się, że mówi 
do nas ktoś przyjmujący bardzo kon‑
kretną perspektywę. Również tu nie 
mamy do czynienia z obiektywną opo‑
wieścią – nadawca (będący prawdopo‑
dobnie personalizacją zbiorowej świado‑
mości danej wsi) próbuje relacjonować 
to, co widzi, ale jednocześnie poddaje 
się emocjom, majaczy, słucha głosów 
mówiących w głowie generała. Spra‑
wia, że przed naszymi oczami pojawia 
się obraz wieloaspektowy, z odcieniem 
szaleństwa, ale też budzący jednocze‑
śnie współczucie i grozę. Staje się więc 
nie tyle portretem samego Wysockiego, 
ale tego, co czuli obserwujący go ludzie.

Kaczmarski oddawał też głos innym 
poetom  –  Słowackiemu, Kochanow‑
skiemu, Wysockiemu, Dylanowi, ale też 
Owidiuszowi czy Norwidowi… Czemu 
służy taki zabieg? W każdym z przykła‑
dów oczywiście czemu innemu  –  od‑
daniu hołdu, wykorzystaniu historii 
do przeniesienia własnych treści. Warto 
zaznaczyć, że ze stylistyki i myśli in‑
nych poetów Kaczmarski korzysta z du‑
żym wyczuciem i zrozumieniem – nie 
stara się podrabiać cudzego pisarstwa, 
nie traci własnego stylu, ale umiejętnie 
wplata nawiązania do twórczości przy‑
woływanych poetów. Charakterystycz‑
nym przykładom może być piosenka 

„Rechot Słowackiego”. Poeta zaiste może 
poszczycić się charakterystycznym sty‑
lem, ale niewiele z niego znalazło się 
w piosence Kaczmarskiego (znalazły się 
za to słowa zgoła Słowackiemu nieznane, 

jak choćby „krwiodawca”), zachowany 
został za to ogólny polot, ironia, pewne 
rozczarowanie rodakami (czy też – ludz‑
kością w ogóle), zaś końcówka wszyst‑
kim, którzy chcieliby narzekać, że zbyt 
mało stylistycznych nawiązań dla wiesz‑
cza, powinna uczynić zadość:

Sny o wielkości srebrne są, a kruche;
Polak dla siebie bywa niebezpieczny.
I cóż, że wyśni odrodzenie Duchem,
Kiedy ten duch w nim – zgoła 
średniowieczny.

Można więc powiedzieć, że oddawanie 
głosu innym postaciom pozwala przede 
wszystkim uzyskać polifonię twórczości, 
pokazać poruszane problemy z innych, 
dodatkowych perspektyw, poszerzając 
tym samym z jednej strony spektrum 
obserwowane przez odbiorcę, ale z dru‑
giej – pozwalając mu w większym stop‑
niu zabierać własne zdanie. Dzieje się 
tak, ponieważ jest zachęcany do samo‑
dzielnej interpretacji obserwowanej hi‑
storii, a nie ma do czynienia z jedno‑
znacznym przekazem, z jasną informacją, 
co jest dobre, a co złe, oraz jak należy 
oceniać opisaną historię. Przyjmowa‑
nie różnorodnych perspektyw  –  wyra‑
żające się często w oddawaniu głosu bez‑
pośrednio innym postaciom – zmusza 
odbiorcę do krytycznego myślenia i sa‑
modzielnego wydawania sądów. Twór‑
czość taka jest wymagająca, ale też da‑
jąca większą satysfakcję, i rozwijająca. 
Taka właśnie jest niewątpliwie twór‑
czość Jacka Kaczmarskiego.

anna mędRzecka

| nadzieJa4



Rosyjskość u Jacka K.
(zarys tematu o inspiracjach artysty)

Jedni mówią, że talent ma się od Boga, 
inni że od natury, choć przecie nie musi 
być wcale sprzeczności w tych różnych 
pojmowaniach naszego świata, nawet 
gdy bardziej intuicyjnie niż racjonal‑
nie tajemne jego elementy kategory‑
zujemy. Różnice zaznaczyć się mogą 
co najwyżej semantyczne, a więc w osta‑
teczności zdatne do kompromisowego 
utargowania. Na wszelki wypadek nie 
warto się plątać i włóczyć po zawiłych 
ścieżkach światopoglądowo‑logicznych, 
które nieuchronnie wiodą w ślepe za‑
ułki. Jeśli talent się posiada, to należy 
go cenić, bo inaczej można go stracić, 
roztrwonić, unicestwić, wyjałowić. Ta‑
lent zatem należy pielęgnować i sycić, 
rozwijać i kształcić, by móc się ludziom 
objawiać z jakąkolwiek twórczością. 
To podstawowy obowiązek samozwań‑
czych artystów, kochanków muz czy 

„bożych ludzi”.
Kaczmar był szczęśliwym dzieckiem 

bardzo utalentowanych rodziców, którzy 
wcześnie poznali się na niezwykle orygi‑
nalnym talencie swojej pociechy. Dziad‑
kom zawdzięczał atmosferę, w której roz‑
wijała się jego ciekawość świata, językowe 
znajomości, głębokie zauroczenie kul‑
turą, skłonność do intrygującego ukła‑
dania zdań. Bardzo się w swoim życiu 
nad talentem trudził, i to do końca, choć 
postronnemu obserwatorowi mogło się 
wydawać, że każda sztuczka wychodziła 
mu spod palca, ot, jakby wyłącznie była 
to igraszka.

Miałem to szczęście obserwować przez 
czas jakiś, że Kaczmar nad sobą nie‑
ustannie i zawzięcie pracował. Dużo 
pisał i komponował, to oczywiste, czy‑
nił to codziennie i w każdych warun‑
kach, koncertował publicznie i prywat‑
nie (było tych prywatnych koncertów 
kto wie, czy nie drugie tyle, często wie‑
logodzinnych), pochłaniał mądre książki, 
podróżował, interesował się polityką, hi‑
storią, sztuką. I z tego czerpał inspiracje. 
Żył pełnią swojego młodego życia, nie‑
kiedy nawet, na wzór Włodzimierza Wy‑
sockiego, „nadpełnią życia”, ale rzadko, 
najczęściej w formie żartobliwej, czer‑
pał tematykę do swoich dojrzałych bal‑
lad czy erotyków jedynie z tzw. prostego 
życia. Bez trudu można udowodnić, że 
horyzont kultury i historii, a także po‑
lityki (niekoniecznie doraźnej), stano‑
wił trwałe ubogacenie jego twórczości.

Te trzy pokłady – polityka, historia, 
sztuka (kultura) – niezależnie od kolej‑
ności, były zasadniczym złożem twór‑
czych penetracji Jacka Kaczmarskiego 
w kontekstach polskich i europejskich, 
a niekiedy światowych. Jacek był dla 

mnie artystą globalnym, choć zrozu‑
miałe, że w polszczyźnie czuł się naj‑
wyborniej. Ale przecież i inne strony 
stanowiły kuszące zasoby tematów, ro‑
dzajów, wątków i barw.

Niewątpliwie w tych obcych zaso‑
bach – poza kulturą francuską (np. Bras‑
sens) i klasyczną starożytnością  –  naj‑
bardziej dla niego owocnym terenem 
była rosyjskość, a więc to, co niejed‑
nego Polaka fascynuje na Wschodzie: 
wspaniała literatura i muzyka, tajemni‑
cze prawosławie, mordercza zaborczość, 
dzikość przyrody, polska syberiada, ki‑
nematografia. Pewnie jakiś w tym udział 
mieli jego rodzice, którzy część swoich 
studiów malarskich odbywali w Rosji 
i potrafili otworzyć przed synem nie‑
ogarniona przestrzeń rosyjskiej kultury.

Napisałem „rosyjskość”, ale trzeba 
od razu dopisać do tego coś, co wiąże 
się i z historią, i z polityką, i z ludzkimi 
losami, coś, co jest dla nas i dla świata 
bolesne – sowietyzm, bolszewizm. Ja‑
cek był wytrawnym znawcą rosyjskiego 
Wschodu, także w jego sowieckim kształ‑
cie. Dlatego znalazła się w kręgu jego 
patrzenia i polska Syberiada, i polski 
Katyń, i Jałta.

W antologii twórczości Kaczmar‑
skiego znaleźć można ok. czterdziestu 
tekstów w sposób pośredni lub bezpo‑
średni sklejonych z tak rozumianą ro‑
syjskością i sowietyzmem. I to tekstów 
bardzo ważnych, począwszy od „Kra‑
jobrazu po uczcie”, a na „Rozbitych od‑
działach” skończywszy.

Eksplozja jego polskiej popularno‑
ści w połowie lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku kojarzy się wszystkim 
także z kontekstem rosyjskim. Młody 
absolwent polonistyki śpiewający cie‑
kawe pieśni przy akompaniamencie 
gitary wynurzył się z przestrzeni, której 
patronował estetyzujący Bułat Okudżawa 
i awanturnik Włodzimierz Wysocki. 
Obaj jawili się niczym synonim antyso‑
wieckiego buntu w liryce, chociaż w rze‑
czywistości takie określenie było z naszej 
strony raczej „chciejstwem”, niż faktem. 
Okudżawa był bardziej cenzuralny, Wy‑
socki mniej, ale obaj byli powszechnie 
uwielbiani tak w Rosji, jak i w Polsce. 
Temperament wykonawczy Kaczmar‑
skiego zbliżał go bardziej do Wysockiego, 
chociaż potrafił także śpiewać lirycznie 
jak Okudżawa. Zresztą bodaj czy nie naj‑
bardziej popularne pieśni Jacka – poza 

„Murami”  –  czyli „Obława”, która go 
w pełni Polsce ukazała, następnie jej 
kolejne sekwencje, oraz „Epitafium 
dla Włodzimierza Wysockiego”, mają 
swój nie tylko jak najbardziej rosyjski 

rodowód, ale więcej  –  mają rodowód 
z Wysockiego. Jako że Jacek miał nieby‑
wały talent pastiszowy (zarówno w piórze, 
jak i w wykonawstwie)  –  śpiewał te 
utwory niemal czystym „Wysockim”. 
Chcąc uczciwie określić swoje fascyna‑
cje, bardzo dużo ryzykował i na pewno 
zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa 
pewnej stygmatyzacji.

Paradoks bowiem polegał na tym, że 
im doskonalszy był w treści i formie pa‑
stisz, im prawdziwszy Jackowy przekaz, 
tym bardziej u odbiorcy kodowała się 
taka, a nie inna jego postać, charakter 
twórczości. Na skutek swoistej genial‑
ności wszak „Mury” stały się dla niego 
w pewnym momencie najprawdziwszym 
przekleństwem. W ten sam sposób „gro‑
ził” Wysocki jako temat i forma.

Czy był uczniem Włodzimierza Wy‑
sockiego? Czy rosyjski bard był dla niego 
wzorem i wzorcem, źródłem natchnie‑
nia? Z perspektywy lat możemy śmiało 
powiedzieć, że jedno niewątpliwie było 
wspólne w życiu Wysockiego i Kaczmar‑
skiego: obaj byli przez los obdarzeni nad‑
miarem talentu, na pograniczu genial‑
ności, ale za to, niestety, niedomiarem 
zdrowia, którego i tak nie szanowali.

Powszechnie uważa się, że w pewien 
sposób Jacek wybrał sobie Wysockiego 
za patrona młodości. I można się z tym 
zgodzić. Podziwu godne jest to, że osobny 
talent Kaczmarskiego nie pozwolił mu 
zbłądzić na tropy wiecznego zapatrze‑
nia i naśladownictwa. Ba, uważam, że 
w swojej twórczości uczeń‑Kaczmarski 
(przy całej umowności tego określenia) 
przerósł mistrza i to nie tylko dlatego, że 
żył od Wołodii pięć lat dłużej. Wysocki 
umierał w lipcu 1980 roku mając 42 lata, 
Jacek zmarł w roku 2004 w wieku lat 
47. Różnica między nimi była jednak 
zasadnicza.

Wysocki reprezentował typ buntow‑
nika‑straceńca, i to całkowitego stra‑
ceńca. Targany bólem świata i swojej 
Rosji, zarówno w swoich pieśniach, jak 
i w swoim życiu, nieustannie ponosił 
ofiary samookaleczeń prowadzące do za‑
traty ostatecznej. Przy tym był tej siły 
i słabości jednocześnie, a więc rodzaju 
szaleństwa, bardzo świadomy. Częściowo 
chciał się z tego wydobyć i wierzył, że 
związek z francuską Rosjanką i piękna 
aktorką – Mariną Vlady, wielka miłość 
rozciągnięta między Moskwą i Paryżem, 
będzie żelazną konstrukcją jego życia, 
a jednocześnie polisą bezpieczeństwa. 
Przeliczył się, niestety. Z własnej winy.

W swoich aktorskich dokonaniach, 
zwłaszcza w teatrze Na Tagance kiero‑
wanym przez Jurija Liubimowa, także 

oddawał publiczności cząstkę swojej du‑
szy w nadziei, że ludzie o nim nie zapo‑
mną. Na scenie i na estradzie był zawsze 
prawdziwy, niezależnie od tego, jaką 
maskę przywdziewał. Jako autor pieśni 
swoją wrażliwość oddawał najczęściej 
na usługi szyderczego błazna, sędziego, 
bystrego satyryka, lirycznego poety. Od‑
dawał namiętnie, do zatracenia.

Jacek też przybierał takie konwencje. 
Potrafił upostaciować błazeństwo, by‑
wał sardonicznym kpiarzem i szydercą, 
uprawiał satyrę i lirykę. Właśnie, należy 
w jego przypadku mówić o wyborze 
konwencji, w znacznie mniejszym stop‑
niu o uprawianych życiowo, a więc 
fizycznie rolach, co było charaktery‑
styczne dla Wysockiego.

Co tu dużo mówić, Jacek wzrastał jed‑
nak w innych warunkach, można by iro‑
nicznie powiedzieć, że uprawiać zaczynał 
swoją artystyczną niwę na zupełnie in‑
nym poziomie wolności i doświadczeń. 
Miał kochającą rodzinę i zapewnioną 
stabilizację, mimo artystycznych duszy 
niepokojów.

Trudno mieć do niego o to pretensję, 
ba, uważam osobiście, że dzięki temu 
Kaczmar schodził na dużo większe 
głębiny metafizyki poetyckiej  –  jedno‑
cześnie wspinając się na wyżyny inte‑
lektualne, czego także oczekiwał od od‑
biorców. Dlatego nie był i nie jest wcale 
łatwy w odbiorze, mimo pozorów lek‑
kości formy jest bardziej fascynujący 

niż popularnie dostępny (to jego liczne 
pułapki).

Na zakończenie tego szkicu, zarysu 
– być może – jakiejś pracy magisterskiej 
(ja już nie będę jej pisał i w związku z tym 
tematu nie zastrzegam) rosyjskość w twór‑
czości Jacka Kaczmarskiego miała swoje 
naturalne uzupełnienie także w życiu 
towarzyskim. Miejsce wspólnej pracy 
w budynku przy Oettingenstr. 67 w Mo‑
nachium, gdzie w latach 1982/94 praco‑
waliśmy z Jackiem i gdzie mieściła się 
Rozgłośnia Polska RWE i Rozgłośnia Ro‑
syjska Radia Swoboda – sprzyjało czę‑
stym spotkaniom z Rosjanami, Białoru‑
sinami czy Ukraińcami. Jacek swobodnie 
mówił po rosyjsku i we wszelkiego rodza‑
jach konwersacji oraz wcale częstych spo‑
rach, jak zawsze bywał naturalną duszą 
towarzystwa. Utrzymywał tez przyjaciel‑
skie stosunki z emigracja rosyjską na Za‑
chodzie, mieszkającą choćby we Francji 
i Szwajcarii. Schyłek życia u boku Ali‑
cji też sytuował go w kręgu tematów ro‑
syjskich, chociaż zbliżający się kres i za‑
snuty smutkiem horyzont niósł refleksje 
innego rodzaju, co widać w jego wspa‑
niałym zbiorze wierszy „Tunel”.

Powiem szczerze, że nie tylko z ro‑
syjskością, ale z całym sobą, ze swoimi 
grzechami i zaletami, do dzisiaj był i jest 
Jacek Kaczmarski duszą naszego towa‑
rzystwa nieśmiertelną.

PioTR zaŁUski

Mój Jacek literacki
Jacek czytał przez cały czas, dosłownie 
okładał się książkami. Miał w zwyczaju 
czytać kilka książek naraz. Na jego 
biurku, na stole w jadalni, na parape‑
cie leżały książki, które aktualnie czytał. 
W zależności od nastroju i pory dnia 
spośród aktualnie czytanych wybierał 
tę książkę, która mu w danym momen‑
cie odpowiadała. Mówił, że lubi czytać 
grube książki, bo one zbyt szybko się nie 
kończą. Czytał jednocześnie co popadło, 
ale też o czym usłyszał oraz to, co ak‑
tualnie mu się przypomniało. Uwielbiał 
rozmawiać o przeczytanych książkach, 
obejrzanych filmach, obrazach, muzyce. 
Można było odnieść wrażenie, że zna 
dosłownie każdą książkę i każdy film. 
Często opowiadając o czym jest dane 
dzieło, mówił: „Nie czytałeś? Koniecz‑

nie!”. Z filmów szczególnie cenił Amade-
usza Formana, Don Giovanniego Loseya 
i Barry’ego Lyndona Kubricka. O tym 
ostatnim powiedział, że jeśli za sto 
czy dwieście lat ludzkość będzie jesz‑
cze istniała i przetrwa choć jeden film, 
będzie to z pewnością Barry Lyndon. 
Fascynująco opowiadał, że jego zda‑
niem Kariera Nikodema Dyzmy i Lalka 
to dwie najwybitniejsze powieści pol‑
skiej literatury albo o tym, że swój tak 
zwany program donkichotowski tak 
przekombinował, że sam zaczął gubić 
się we własnych konstrukcjach i zawi‑
łościach logicznych i dlatego z żalem 
musi go porzucić.

Jacek cieszył się jak dziecko, kiedy 
rozmówca znał i lubił cenione przez 
niego dzieła sztuki. Podczas koncertu 

19 grudnia 2001 roku w Piwnicy pod 
Harendą (był to ostatni koncert Jacka 
w Polsce) przed wykonaniem piosenki 
Obłomow, Stolz i ja, w pierwszym rzę‑
dzie zrobiło się małe poruszenie. Ja‑
cek rozpoznał swoich stałych słucha‑
czy i zwrócił się do Piotra Stankiewicza 
(znanego w pewnych kręgach jako „Kra‑
śny”): „A ty przeczytałeś wreszcie Obło-
mowa? ”. Piotr odpowiedział, że jeszcze 
nie zdążył, na co Jacek: „Wstań, pokaż 
się. Oto człowiek, który nie przeczytał 
Obłomowa”. Oczywiście wszystko żar‑
tobliwie, w przyjaznej atmosferze.

Kiedyś zażartowałem, że nie ma chyba 
takiej książki, którą ja przeczytałem, 
a Jacek by jej nie znał. Odpowiedział, 
jak zawsze on, z sympatią dla interloku‑
tora, że na pewno niejedna taka istnieje. 
Powiedziałem żartobliwie, że nie czytał 
zapewne Wstępu do rachunku prawdo-
podobieństwa Jakubowskiego i Sztencla, 
na co Jacek spuentował: „No widzisz, 
miałem rację, że niejedna taka istnieje”.

Kiedy w pierwszej połowie lat 80. 
zetknąłem się po raz pierwszy z twór‑
czością Jacka, zaskoczyła mnie i zafascy‑
nowała jednocześnie mnogość odniesień 
do literatury, sztuki, historii, muzyki, 
geografii. Ja – chłopak z „warsiawskiej” 
Pragi – uczyłem się od Jacka tego wszyst‑
kiego, myślenia, ale przede wszystkim 
języka polskiego. Potem, po dziesięciu 
latach, kiedy zwierzyłem się, że na po‑
czątku w każdej właściwie piosence było 
co najmniej jedno słowo, którego ja‑szes‑
nastolatek nie znałem, Jacek powiedział, 
że to największy komplement, jaki chyba 
w życiu usłyszał i że to go upewnia, że jego 
praca ma sens. Kolejną dekadę później 
z dumą mogłem się pochwalić, że nie 
potrzebuję już rozszyfrowywać każdej 
nowej piosenki, odbierając je a vista 
na zadowalającym poziomie, a wiele Jac‑
kowych odwołań do literatury nie miało 
dla mnie już funkcji poznawczej. Faktem 
jest jednak i pozostanie, że to nie lekcje 
języka polskiego i historii, a twórczość 

i rozmowy z Jackiem otworzyły mi oczy 
na literaturę i sztukę.

Zawsze byłem bardzo ciekaw, nad 
czym aktualnie Jacek pracuje. Które‑
goś razu pokazał mi notatki do powie‑
ści. Były to dwa równoważniki zdań: 

„Główny bohater – alter ego emigranta” 
i „Tło ironiczne”. „Wiesz  –  powiedział 
Jacek – to cały klucz, reszta to tylko re‑
alizacja tego pomysłu”.

Jacek przerastał absolutnie wszystkich. 
Każdy myślący człowiek czuł się przy 
nim trochę głupio – że jest tak mierny, 
taki makabrycznie przeciętny. Z Jackiem 
nie można było konkurować na żadnym 
polu – artystycznym, intelektualnym, 
erudycyjnym – bo w każdym towarzy‑
stwie był zawsze najlepszy. Nic więc 
dziwnego, że ludzie widzieli tylko picie, 
papierosy, zarozumiałość i rozrzutność. 
Sądzę, że Jacek sam zadbał o to, żeby 
mieć wady – jakby chciał, żeby nam było 
łatwiej go znieść.

kRzyszTof noWak

Włodzimierz Wysocki;
fot. z archiwum Muzeum Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie
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Plaża dla psów to druga – po Au-
toportrecie z kanalią – oficjalnie opu‑

blikowana powieść Jacka Kaczmarskiego. 
Ukazała się po raz pierwszy w 1998 roku, 
jako owoc pierwszych lat spędzonych 
w Australii, po przeprowadzce barda 
na Antypody w 1995 roku.

Akcja powieści rozgrywa się w stolicy 
Australii Zachodniej, Perth. Bohaterem, 
wokół którego koncentrują się wydarze‑
nia, jest Ian Fokus, międzynarodowej 
sławy reporter polskiego pochodzenia, 
który osiedla się na Antypodach z na‑
dzieją otwarcia nowego rozdziału w życiu. 
To jego przybycie zapoczątkowuje ciąg 
wydarzeń opisanych w książce, wszystkie 
postaci na różne sposoby będą wchodzić 
z nim w relacje, w znacznym stopniu 
to właśnie z jego perspektywy oglądamy 
świat przedstawiony.

W trakcie lektury trudno uniknąć 
pytania o to, czy Fokus jest literackim 
odbiciem postaci samego autora oraz 
w jakim stopniu Plaża dla psów jest 
historią autobiograficzną. Nie da się 
udzielić jednoznacznej i wiążącej od‑
powiedzi, tym bardziej, gdy uwzględ‑
nimy rozwój wypadków, prowadzący 
ku sensacyjnym konwencjom powie‑
ści. Istnieją jednak przesłanki, by takich 
tez nie bagatelizować. Czytelnik bliżej 
zaznajomiony z biografią Jacka Kacz‑
marskiego co rusz będzie wychwytywać 
nawiązania do rzeczywistości, które poja‑
wiały się w opowieściach samego autora 
na temat jego życia w Australii, można 
też rozpoznawać pewne epizody przy‑
woływane przez jego przyjaciół z tam‑
tego czasu. Począwszy od miejsca ak‑
cji, przedmieść Perth, gdzie mieszkał 
sam autor, poprzez liczne detale, które 
czasem stwarzają wrażenie przetwo‑
rzonych autentycznych przeżyć i zda‑
rzeń, znajdujemy podstawy, by trakto‑
wać tę powieść po części jako literacką 
formułę „autofikcji”. Podczas ponownej 
lektury na potrzeby niniejszego tekstu, 
nieustannie powracało do mnie prze‑
konanie, że pewne elementy opisywanej 
tam rzeczywistości poznawałem kilka lat 

temu, w trakcie pracy nad biografią ar‑
tysty. Jedni przyjaciele Jacka opowiadali 
o wyprawach w głąb kontynentu, odwie‑
dzinach u wyjątkowych farmerów, inni 
wspominali przygody związane z nurko‑
waniem. Nawet takie detale, jak czyn‑
ność prasowania, charakterystyka wy‑
pełnionych książkami transportowych 
kontenerów, które przypłynęły za boha‑
terem powieści z Europy, rola narzędzi 
do majsterkowania w domowym go‑
spodarstwie  –  wszystko to przywodzi 
na myśl konkretne rozmowy i wspo‑
mnienia ludzi, którzy tamten czas spę‑
dzali z Kaczmarskim. Mam tu na myśli 
nie tylko trzy pary przyjaciół, którym 
zadedykował autor poszczególne części 
(Budowniczowie – Grażynie i Jackowi Pe-
tryckim, Łowcy – Ninie i Eugeniuszowi 

Smolarom, Żałobnicy – Dagmarze i Mir-
kowi Zabiełłom). Także sytuacja Iana Fo‑
kusa, mężczyzny, który samotnie kupuje 
dom, pozwala widzieć w nim projek‑
cję sytuacji autora, który mniej więcej 
w trakcie pisania książki, rozwiódłszy 
się, zamieszkał w Dwóch Skałach (Two 
Rocks), które to miejsce dało tytuł pio‑
sence i płycie z 2000 roku. W Plaży dla 
psów miłośnik twórczości Kaczmar‑
skiego odnajdzie także aluzje do jego 
piosenek. Najłatwiej zauważalną jest 
scena polowania na kangury z helikop‑
terów, która musi przywołać skojarze‑
nia z drugą częścią Obławy.

Mimo powyższych ustaleń, byłoby 
oczywistym nadużyciem stwierdzenie, 
że Plaża dla psów jest powieścią auto‑
biograficzną. Kaczmarski świadomie 
zaciera tropy, tasuje cechy postaci, żon‑
gluje wydarzeniami – tak, że ostatecznie 
tylko on sam byłby w stanie wskazać, 
jak wiele zaczerpnął z rzeczywistości, 
co jest autentycznym elementem życia 
i wspomnień jego oraz jego znajomych, 

a co jedynie literacką fikcją. Koloryt 
i sens tej powieści został bowiem zbu‑
dowany na środowiskowym portrecie 
imigranckiej społeczności, przy czym 
postać głównego bohatera jest raczej 
narracyjnym spoiwem, a nie istotą treści. 
Nie mniej istotne od losów Fokusa oka‑
zują się przecież perypetie Ivana, Chrisa, 
Lizy, Wendy, Rogera, Dave’a – tym bar‑
dziej, że wszystkie one prędzej czy póź‑
niej nakładają się na siebie, zazębiają, 
prowadząc ku zaskakującemu finałowi.

Takiemu odczytaniu służy koncepcja 
narratora – wszechwiedzącego, zdolnego 
wniknąć do umysłów i ukazującego nam 
emocje oraz przemyślenia wszystkich 
postaci. W ten sposób poznajemy nie 
tylko wcześniejsze losy bohaterów, ich 
nadzieje i troski, ale i bieżące odczucia, 

zależne od okoliczności. Uwagę zwraca 
pieczołowitość, z jaką narrator prezen‑
tuje doznania poszczególnych bohaterów 
w niecodziennych lub niedostępnych dla 
każdego sytuacjach. Drobiazgowy opis 
nurkowania i związanych z tym obser‑
wacji, gra z czytelnikiem podczas opisu 
odurzenia marihuaną, próba rekonstruk‑
cji przeżyć małego psiaka – wszystko 
to nosi cechy literackiego eksperymentu, 
w którym autor mierzy się z językowym 
odwzorowaniem psychologicznych niu‑
ansów. Kaczmarski, wyposażając swego 
narratora we wszechwiedzę na temat mo‑
tywacji i przemyśleń bohaterów, przyj‑
muje dystans wobec opisywanego świata, 
odczuć i sądów postaci. Nie otrzymu‑
jemy jednej prawdy, objaśniającego świat 
morału – każdy ma swoją prawdę, wła‑
sne oceny rzeczywistości oraz konkret‑
nych sytuacji.

Z powieści wyłania się obraz Au‑
stralii wielokulturowej, gdzie każdy 
przybysz ma szansę odnaleźć własne 
miejsce dzięki życzliwości bliższych 

i dalszych sąsiadów, zamieszkujących tę 
ogromną krainę. Ale jest to też konty‑
nent utkany z przeszłości innych miejsc 
na Ziemi. Imigranci przywożą na Anty‑
pody własne biografie, osobiste przeży‑
cia, od których najczęściej chcieliby się 
odciąć, zaczynając nowe życie. Korzy‑
stając z dobrobytu, jaki zapewnia egzy‑
stencja w kraju, odebranym prawowi‑
tym mieszkańcom, noszą w sobie ból 
pamięci o historii własnych ojczyzn oraz 
uwikłanych w nie rodzin i byłych ro‑
dzin, przyjaciół i nieprzyjaciół.

Tytułowa „plaża dla psów” jest konkret‑
nym miejscem, z którym wiążą się rozma‑
ite wydarzenia od pierwszej do ostatniej 
sceny. Bliskość domu głównego bohatera 
pozwala raz na jakiś czas tam właśnie 
przenosić akcję wydarzeń. To tam Ivan 

wznosi swoje budowle z piasku, które 
bez żalu oddaje żywiołowi oceanu, tam 
co jakiś czas pojawia się Wróg – pies 
głównego bohatera – poznając mechani‑
zmy rządzące światem innych istot, tam 
też rozgrywają się końcowe wydarze‑
nia. Poznajemy jednak to miejsce także 
z perspektywy mieszkającego w pobliżu 
Chrisa, który narzeka na nieczystości 
i smród, będące efektem traktowania 
plaży jako psiej toalety. Jeśli więc uznać 
tytuł powieści za szerszą metaforę opisy‑
wanego świata, okaże się, że to Australia 
staje się tak niechlubnie definiowanym 
miejscem, gdzie przybysze, korzysta‑
jąc z wolności, jaką daje bezmiar prze‑
strzeni, pojawiają się tylko po to, by zo‑
stawić własne fekalia (problemy, traumy) 
i odjechać w nieznane.

Kaczmarski, w charakterystyczny 
dla siebie, podszyty groteską sposób, 
porusza w powieści problemy naro‑
dowościowych stereotypów, ironizuje 
na temat idealistycznych złudzeń mło‑
docianych ekologów, ukazuje świat 

kontrastów i nierówności, formułując 
ostatecznie przestrogę przed ich kon‑
sekwencjami. Unika przy tym morali‑
zatorstwa, w książce co rusz da się wy‑
czuć subtelne przymrużenie oka, czy 
to za sprawą autobiograficznych lub 
autotematycznych aluzji, czy poprzez 
tragikomiczność opowiadanych histo‑
rii, teatralne sploty okoliczności, czy też 
grę literackimi konwencjami. Tak opi‑
sane Perth okazuje się turystyczną mie‑
ściną, z problemami wielkiego świata, 
ale i mechanizmami społecznymi ro‑
dem z tasiemcowego serialu o miesz‑
kańcach prowincjonalnego miasteczka.

W czasie, gdy powieść ukazała się 
pierwszy raz na rynku, krytyka literacka 
nie poświęciła jej uwagi, traktując prozę 
barda jako literaturę niższego rzędu w po‑
równaniu z genialnymi pieśniami, które 
przyniosły mu sławę. Australijska scene‑
ria zdawała się zapewne zbyt egzotyczna, 
język nie dość wyrafinowany, by konku‑
rować z prozatorskimi nowinkami, które 
pojawiły się w kraju po ustrojowej trans‑
formacji. Dziś, po blisko dwóch deka‑
dach, możemy na tę pozycję spojrzeć 
na nowo, dzięki wznowieniu, które uka‑
zało się w wydawnictwie W.A.B. Każdy 
może ocenić samodzielnie, na ile upływ 
czasu dodał książce uniwersalności, czy 
uczynił ją ponadczasową i przez to cie‑
kawą dla współczesnego odbiorcy. Bez 
wątpienia jednak jest to pozycja obo‑
wiązkowa dla każdego miłośnika twór‑
czości Jacka Kaczmarskiego, przynaj‑
mniej jako uzupełnienie lepiej znanego, 
pieśniarskiego dorobku. Programy Mię-
dzy nami czy Dwie skały, wspierane mi‑
tologizującymi wypowiedziami pozaarty‑
stycznymi poety na temat australijskiego 
raju, zyskają swoją dalszą głębię dzięki 
nieco bardziej krytycznemu spojrzeniu 
na relacje społeczne, przy jednoczesnym 
wyeksponowaniu piękna i bogactwa na‑
tury tego nieosiągalnego dla wielu ka‑
wałka naszej planety.

kRzyszTof gaJda

Plaża dla psów
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Bliżej Polski z Kaczmarskim
Nauka języka polskiego jako obcego jest 
wyjątkowa. Podejmują ją między in‑
nymi osoby, które chcą studiować w Pol‑
sce, inne szukają tutaj swoich korzeni, 
a znajdą się i słuchacze, dla których 
nasz kraj, jego kultura czy brzmienie 
mowy są zupełnie egzotyczne, dlatego 
warte uwagi. Przyglądanie się temu, 
co najbliższe sercu, własnej tożsamo‑
ści, historii i tradycji z dystansu native 
speakera, nauczyciela języka obcego dla 
uczniów, a osobiście postrzeganego jako 
tak bardzo własny czy czasem wręcz 
endemiczny, staje się doświadczeniem 
kształtującym patriotyzm w zupełnie 
odmienny sposób niż ten, do którego 
przywykliśmy na co dzień. Nauczanie 
języka polskiego jako obcego to umiejęt‑
ność patrzenia na Polskę i jej dziedzic‑
two w perspektywie unikalnych przy‑
miotów, które jednocześnie posiadają 
wspólny mianownik z istotą europejskiej 
czy światowej kultury. To zatem próba 
międzykulturowego dialogu, uczącego 
szacunku i dla własnej tożsamości, i dla 
odmienności spojrzenia na świat przez 
studentów. Co warte uwagi, nauczycie‑
lem kultury polskiej jest także w takim 
wymiarze Jacek Kaczmarski. 

Oczywiście, że jest. Ale nie tylko po‑
tencjalnie. Chcę zwrócić uwagę na pu‑
blikację środowiska glottodydaktycznego 
skupionego wokół Centrum Języka i Kul‑
tury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców 
UMCS kierowanego przez prof. dr hab. 

Jana Mazura. Książka autorstwa Bar‑
bary Guziuk‑Świcy oraz Anny Butcher 
Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kul-
turze. Cz. II 1 została zilustrowana wie‑
loma interesującymi tekstami naszej ro‑
dzimej kultury, wśród których poczesne 
miejsce znajdują piosenki Jacka Kacz‑
marskiego. Niewątpliwie propozycje 
utworów i powiązanych z nimi zadań 
przygotowanych na potrzeby podręcz‑
nika przyczyniają się przede wszystkim 
do zdobywania czy utrwalania wiadomo‑
ści z zakresu realiów polskich i są boga‑
tym źródłem wiedzy o sztuce naszego 
kraju, poczynając od czasów romanty‑
zmu. Nie można jednak zapominać, iż 
zaproponowane w każdym rozdziale 
ćwiczenia kształtujące różne sprawności 
językowe stanowią cenny zbiór pomy‑
słów, dzięki którym sztuka stanowi in‑
spirację do komunikowania opinii oraz 
jest zachętą do kształcenia umiejętności 
czytania i  słuchania ze zrozumieniem 
czy rozwiązywania zadań gramatycz‑
nych. Idąc za pojęciem „Sehverstehen”2, 
wprowadzenie projektu działań opartych 
na przekazie obrazowym, w przypadku 

1. Guziuk‑Świca B., Butcher A., Bliżej Pol‑
ski. Wiedza o Polsce i jej kulturze. Cz. II, 
Lublin 2011.

2. Turkowska E., Wizualne wspomaganie 
nauczania języków obcych, „Języki Obce 
w Szkole” nr 4/2007, str. 37–44.

podręcznika malarskim, musi być po‑
przedzone nauką patrzenia i  odczyty‑
wania jego treści. Jacek Kaczmarski 
staje się zatem niezwykłym cicerone, 
tym razem wiodącym obcokrajowców 
przez galerię polskiego malarstwa. Cu‑
dzoziemiec poznaje Polskę poprzez ak‑
tywny udział w lekcjach znanych wiel‑
bicielom twórczości Trio jako program 
Muzeum. Gierymski ilustrowany tek‑
stem Pikiety powstańczej czy poetycki 
opis Wigilii na Syberii Malczewskiego 
stają się okazją do ćwiczenia umiejętno‑
ści typowo językowych, są zatem zna‑
komitym instrumentem pozwalającym 
na budowanie umiejętności komuni‑
kacyjnych (mistrzowska dykcja barda 
pozwala na przykład na uzupełnianie 
tekstów ze słuchu). Nie koniec na tym. 
Odnajdziemy w książce próby analizy 
i interpretacji zjawisk kulturowych oraz 
faktów historycznych w tej poszerzonej 
dzięki konotacjom sztuk perspektywie. 
Nieprzetłumaczalne na obce języki pa‑
miętniki dziejów, obyczajowości, świa‑
dectwa naszej mentalności mogą więc 
i będą przemawiać do obcokrajowców 
słowami piosenek Jacka Kaczmarskiego. 
Po polsku. 

Joanna Poleszak

Jacek Kaczmarski – polonista?

„Poeta, pieśniarz, bard Solidarności, bard 
pokolenia, muzyk, kompozytor, śpiewa‑
jący autor, charyzmatyczny wykonawca 
własnych tekstów” etc.  –  wszyscy do‑
skonale znamy te najbardziej charak‑
terystyczne określenia opisujące Jacka 
Kaczmarskiego. Funkcjonują one bardzo 
intensywnie w społecznym obiegu – w In‑
ternecie, w mediach, encyklopediach, 
notach biograficznych  –  trochę po‑
przez uwarunkowania historyczne, ale 
w znacznej mierze przez stereotyp śpie‑
wania poezji wykształcony przez kul‑
turę studencką PRL‑u. Wszakże przy‑
należność kulturowa oraz położenie 
polityczne – w bloku sowieckim – de‑
terminowały określony rodzaj wyko‑
nawstwa i estetyki muzycznej. Za oce‑
anem, Paula McCartney’a czy Johna 
Lennona nikt nie nazywał bardami, cho‑
ciaż dość często poza składami rocko‑
wymi czy rock’n’rollowymi występowali 
solowo, w bardzo podobnych – do ko‑
legów zza żelaznej kurtyny  –  konwen‑
cjach. W Polce utarło się, że człowiek 
śpiewający przy akompaniamencie gi‑
tary musiał być bardem…

Stali bywalcy festiwalu „Nadzieja”, 
jak też ludzie, którzy poznali głębiej 
twórczość Kaczmarskiego, z pewnością 
część takich określeń zanegują. Kim był 
Jacek Kaczmarski? Bardem Solidarno‑
ści? On sam twierdził, że na pewno nie, 
choć – o losu ironio – za „Mury”, które 
miała na ustach cała strajkująca Pol‑
ska – przypisano mu ten tytuł. I od lat 
wielu wszyscy jesteśmy do tak przed‑
stawianego stereotypu przyzwyczajani.

Kolejna edycja festiwalu „Nadzieja” 
–  przed nami kolejna noc tematyczna. 
I kolejna doskonała okazja, by pomy‑
śleć o Kaczmarskim inaczej niż zwy‑
kle. Poszukać, jak co roku, nowych 
określeń. Jacek Kaczmarski  –  literat? 

Poeta? To też przecież znamy. Pisał 
piosenki, wiersze  –  zatem poeta. Ale 
jak pisał? O czym pisał? Czym różnił 
się od innych poetów? W czym był 
oryginalny? Czym się inspirował? Jak 
te wiersze powstawały? Po co powsta‑
wały? Jak to się wszystko zaczęło? Czy 
kiedykolwiek próbowaliście Państwo 
odpowiedzieć na te pytania? Dlaczego 
Kaczmarski tak dobrze pisał? Skąd wziął 
się fenomen tych tekstów?

Istnieje dość popularna definicja suk‑
cesu – to 5% talentu i 95% ciężkiej pracy. 
Najwięksi artyści w wywiadach często 
zmniejszali te proporcje – na 1% talentu 
i 99% pracy. Nie inaczej było w przy‑
padku Kaczmarskiego. W jaki sposób 
pracował? Na czym polegała ta ciężka 
praca? Skąd w jego twórczości tyle wąt‑
ków literackich?

Dochodzimy do sedna – Jacek Kacz‑
marski był z wykształcenia poloni‑
stą – i to jest ten aspekt jego twórczości, 
który podczas tegorocznego festiwalu 
zabrzmi bardzo mocno. Jestem prze‑
konany, że studia filologiczne wpłynęły 
nie tylko na jego ogromną i niebywałą 
wręcz znajomość światowej literatury, 
ale przede wszystkim na jakość i sens 
przekazu pieśni, które tworzył. Poloni‑
styka – a patrząc szerzej – nauki huma‑
nistyczne, są przecież w dzisiejszych cza‑
sach bardzo deprecjonowane. Zapomina 
się, że najwięksi z naszych praprzodków 
byli najpierw humanistami, a dopiero 
potem matematykami, filozofami, inży‑
nierami czy uczonymi innych dziedzin. 
Humanista był bowiem kiedyś człowie‑
kiem wszechstronnie wykształconym. 
Znającym każdą dziedzinę wiedzy. Jacek 
Kaczmarski kontynuował tradycje pięk‑
nego i dobrze rozumianego, inteligent‑
nego humanizmu. Polonistyka – jako ga‑
łąź studiów utwierdziła go w niebywałej 

znajomości tradycji literackich. Dzięki 
studiom, które ukończył, miał stycz‑
ność nie tylko z dobrą poezją, ale też 
z prozą, której nigdzie indziej poznać 
by nie mógł  –  bo współcześnie nie‑
stety nikt już nie sięga do korzeni, hi‑
storii czy tradycji literatury. Kaczmarski 
umiał przekuć w słowa to o czym czy‑
tał, co widział, na co patrzył. Wystar‑
czyła dobra książka. Tych  –  na szczę‑
ście – z pewnością mu nie brakowało.

Tegoroczny festiwal „Nadzieja” na‑
wiązywać będzie do najpiękniejszych, 
literackich inspiracji w twórczości Jacka 
Kaczmarskiego. Koncert galowy przy‑
gotował Antoni Muracki, muzyk, kom‑
pozytor, bard ale – co ważne – także 
polonista, który ukończył studia filolo‑
giczne na tym samym wydziale i w tych 
samych czasach co Kaczmarski. A skoro 
to człowiek, który myślał i czuł podobnie 
do mistrza, skoro dobierał teksty i aran‑
żował utwory – pozostaje spodziewać 
się naprawdę wielkiej uczty dla ducha.

Piosenki Jacka Kaczmarskiego trak‑
tują o nas samych – i z pewnością nie 
straciły na aktualności. Spróbujmy spoj‑
rzeć inaczej na jego twórczość. Spró‑
bujmy zrozumieć ją nie przez pryzmat 
historii czy polityki, ale poprzez czasy, 
w których żyjemy.

Warto odkrywać twórczość Jacka 
Kaczmarskiego na nowo. Warto nada‑
wać jej nowe, współczesne znaczenie, 
nowy sens. Warto unikać stereotypów 
i określeń, do których jesteśmy przy‑
zwyczajeni. Nawet jeśli wydaje nam się, 
że znamy te piosenki. Warto przenosić 
dobrą jakość w przyszłość.

PioTR kaJeTan maTczUk

z antonim murackim, poetą, tłumaczem, autorem i wykonawcą 
piosenek rozmawia piotr kajetan matczuk.

Piotr Kajetan Matczuk: Jak po-
znałeś Jacka Kaczmarskiego? Z tego 
co wiem razem studiowaliście…

Antoni Muracki: Jacka poznałem 
pod koniec lat 70‑tych tamtego wieku, 
gdy studiowaliśmy na wydziale filolo‑
gii polskiej. Na pierwszym i drugim 
roku wśród studentów krążyły Jacka 
nagrania, które zrobiły na mnie, czło‑
wieku piszącym i próbującym już śpie‑
wać swoje piosenki, ogromne wrażenie. 
To było zetknięcie z czymś absolutnie 
niezwykłym, świeżym i bardzo moc‑
nym. Czymś, czego na polskim gruncie 
jeszcze nie było. Wielu ludzi próbowało 
jakoś twórczość Jacka zaszufladkować; 
często porównywano Go z Wysockim, 
ale szybko okazało się, że Kaczmarski 
ma swój własny język, a pieśni słynnego 
Rosjanina były jedynie zaczynem wła‑
snego stylu śpiewania i gry na gitarze.

PKM: Traktowałeś go bardziej jak ar-
tystę czy bardziej jak kumpla?

AM: Jacek często przynosił gitarę na za‑
jęcia i na korytarzu na parterze wy‑
działu dawał mini‑koncerty. Dawał się 
też namówić na koncerty w domach 
prywatnych; nie zapomnę zwłaszcza 
jednego z nich, który odbył się w domu 
znanego grafika Józefa Wilkonia na Ho‑
żej. Traktowaliśmy Go jak jednego z nas, 
nie był jeszcze tak powszechnie znany. 
Zresztą Jacek, zarówno wtedy jak i po‑
tem, nie stwarzał dystansu, nie kreował 
się na niedostępnego artystę.

PKM: Jacek Kaczmarski szerokiej pu-
bliczności znany jest z tekstów piętnu-
jących rzeczywistość komunistyczną 
lub odwołujących się do aktualnej 
sytuacji politycznej Polski. Czy dzi-
siaj śpiewanie zbuntowanych piose-
nek o czasach przejściowych i komu-
nistach ma jeszcze sens?

AM: Nigdy nie postrzegałem twórczości 
Kaczmarskiego tylko w kontekście walki 
z komunistyczną władzą. Oczywiście, 
w latach 70‑tych i 80‑tych, wszyscy pi‑
sali takie piosenki, w których pozornie 
o czym innym się śpiewało, a co innego 
to znaczyło. W twórczości Jacka oczy‑
wiście też znajdziemy wiele przykładów 
takich aluzyjnych, ezopowych pieśni. 
Wiele z nich odwoływało się do aktualnej 
sytuacji w naszym kraju, nie operując 
przy tym politycznymi konkretami czy 
nazwiskami. Ten duży stopień ogólności 
tych pieśni sprawia, że pasują do różnych 
kontekstów, różnych czasów i sytuacji, 
przez co zyskują uniwersalność. Ponadto 
Jacek to intelektualista i filozof, baczny 
obserwator historii, również powszechnej, 
twórca wyrosły z kręgu kultury śród‑
ziemnomorskiej, poeta głęboko huma‑
nistyczny, dla którego najciekawszym 
zjawiskiem do zrozumienia i opisania 
jest człowiek i jego wytwory. Polityka 
i stosunki społeczne to tylko jedna ze sfer 
zainteresowań Jacka. Więc nawet jego 
pieśni zaangażowane, czy protest songi, 
krytykujące system – mówią o czymś 
więcej, nawet dzisiejszemu odbiorcy. 
Są też pieśni dla Polaków trudne, nie‑
wygodne, mówiące o ich wadach i cha‑
rakterkach. Nie umiemy o tych wadach 
mówić i przyznawać się do nich, tak jak 
nie umiemy przyznawać się do błędów 
popełnianych w polskiej historii. Myślę, 
że aktualność tej ostatniej grupy tekstów 
nie przeminie…

PKM: W tym roku koncert główny w ra-
mach festiwalu „Nadzieja” (według 
Twojego scenariusza) eksponuje na-
wiązania literackie w twórczości Kacz-

marskiego. To alternatywa i ucieczka 
od wątków zaangażowanych czy wręcz 
przeciwnie? Jak to postrzegasz?

AM: Jak już powiedziałem, Jacek był eru‑
dytą, człowiekiem, który wielką wagę 
przywiązywał do słowa. Zajmował Go 
zarówno przekaz płynący z mitów grec‑
kich, jak z Biblii czy literatury powszech‑
nej. Przekaz, który coś mówił o naturze 
ludzkiej, o stosunku do Boga, natury, hi‑
storii czy etyki. Jacek pochłaniał i prze‑
twarzał cały dorobek literacki i kulturowy, 
aby wprząc go w dzieło zrozumienia czło‑
wieka i motywów jego działań. Kacz‑
marski, jak wielu jego literackich po‑
przedników widział piękno i tragizm 
ludzkiego losu. I to będzie główny te‑
mat i powód tego koncertu. A czy prze‑
ciwwaga dla pieśni zaangażowanej? Dla 
mnie to te, wybrane przeze mnie pieśni 
Jacka są bardziej zaangażowane i ważne 
niż te o większej czy mniejszej doraźno‑
ści politycznej. A poza tym, Kaczmar‑
ski wszystkie tematy traktował bardzo 
poważnie i z równym zaangażowaniem 
o nich pisał. To miara talentu. A wra‑
cając do koncertu „Podróże literackie 
Jacka Kaczmarskiego”, sądzę, że będzie 
dla słuchaczy interesujące przypomnieć 
sobie refleksje poety, wyniesione głów‑
nie z lektur nieobowiązkowych, a doty‑
czące naszej człowieczej kondycji w cza‑
sach, w których słowo pisane tak straciło 
na wartości.

PKM: Opowiedz jeszcze o swoich naj-
bliższych planach artystycznych. Masz 
mnóstwo koncertów, nagrywasz ko-
lejną płytę…

AM: Obecnie nagrywam kolejną płytę 
autorską, w której chcę wrócić trochę 
do gitarowych brzmień i ograniczyć 
nieco muzyczne środki wyrazu. Dzielę 
się w niej przemyśleniami na temat 
szczęścia i miłości, ale również, czy 
przede wszystkim, przemijania i towa‑
rzyszącym temu przemijaniu uczuciom. 
Płyta bardzo emocjonalna, ale, jak sądzę, 
nie histeryczna i pogodna. Szykuję kilka 
muzycznych niespodzianek… Równole‑
gle kończę nagrania na krążek „Muracki 
śpiewa Nohavicę”, podsumowujący moją 
17‑letnią przygodę z twórczością Jarka. 
Moje tłumaczenia jarkowych pieśni 
i moje ich widzenie. Wiele nowości, ale 
też i kilka znanych już pieśni pojawi 
się na tej płycie w nowych aranżacjach. 
Ponadto sporo koncertuję, zarówno 
solowo jak i z zespołem.

Pieśni trudne,
niewygodne
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wróćmy pamięcią do 13 grudnia 2014 – widowiska „jacek kaczmarski – lekcja 
historii”, które w europejskim centrum Solidarności w Gdańsku zwieńczyło 
oficjalne obchody 10. rocznicy śmierci artysty. dzięki uprzejmości andrzeja 
kasperka – nauczyciela, pisarza, badacza literatury, doktoranta Fsd na Uni-
wersytecie Gdańskim (temat pracy: „Sztuka ekfrazy w poezji jacka kacz-
marskiego”; w 2013 wydał zbiór esejów pt. „Galeria jacka kaczmarskiego. 
Skrzydło wschodnie”) – przekazujemy refleksje z tej nietypowej lekcji.

W  czasie XXV Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu w 2004 

roku zaprezentowano spektakl muzyczny 
„Galeria – piosenki Jacka Kaczmarskiego” 
w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Został 
on przygotowany jeszcze za życia i przy 
udziale Kaczmarskiego. Jacek bardzo 
zaangażował się w ten projekt, który 

stał się jego łabędzim śpiewem. To on 
dobierał utwory oraz napisał krótkie 
wprowadzenia do piosenek, które wią‑
zały je w całość, wyjaśniały konteksty, 
ironicznie puentowały… Koncert odbył 
się 3 maja, już po śmierci pieśniarza.

Wrocławski spektakl (grany później 
w Teatrze „Capitol”) stał się hołdem 

dla zmarłego artysty, a jednocześnie 
udowadniał, że Kaczmarski nie był tylko 
i wyłącznie autorem „Murów” i bardem 

„Solidarności”. Pokazywał go jako świet‑
nego poetę, wrażliwego na sztukę, ale też 
piewcę życia. Powstała galeria piosenek 
inspirowanych obrazami różnych malarzy. 
Lecz nie tylko, bo autorzy przedstawienia 
zdecydowali się na odejście od klucza in‑
spiracji malarskich i uzupełnili je innymi 
utworami – od „Pompei”, „Obławy” czy 

„Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego” 
aż po „Muchę w szklance lemoniady”. 

„Galeria…” to bardzo ciekawe przedsta‑
wienie, a Wojciech Kościelniak po latach 
udowodnił swój wybitny talent, wysta‑
wiając musicale „Lalka” oraz „Chłopi”.

Piosenkę „Autoportret Witkacego” 
zaśpiewał wówczas Jacek Bończyk i było 
to wykonanie zapadające w pamięć. Dziś 
okazuje się, że nie była to tylko jednora‑
zowa przygoda Bończyka z piosenkami 
Kaczmarskiego, bo wracał do nich często, 
również w 2014 r. Najpierw śpiewając 
je w dziesiątą rocznicę śmierci barda 
(koncert „Kaczmarski subiektywnie”), 
a później podczas widowiska zorganizo‑

wanego dla uczczenia 25‑lecia wolności. 
Bończyk mówi, że wykonuje te piosenki 
od trzydziestu lat, a w wywiadach podkre‑
śla, że to Kaczmarskiemu, który uczył go 
malarstwa, wiedzy o świecie, wrażliwości, 
zawdzięcza swą wiedzę historyczną. Nie 
on jeden oczywiście. Jacek Bończyk jest 
nazywany „strażnikiem pamięci polskiej 

piosenki” zupełnie słusznie, bo nie ustaje 
on w podtrzymywaniu zainteresowania 
twórczością również Czesława Niemena, 
Grzegorza Ciechowskiego, Wojciecha 
Młynarskiego. Piosenkarze to bardzo 
różni, łączy ich jedno – to wielcy artyści; 
tacy, którzy zdarzają się raz na sto lat.

Miałem przyjemność uczestniczyć 
w czerwcu 2014 w gdańskim koncercie 

„25 lat później” i byłem mile zaskoczony 
niektórymi interpretacjami piosenek 
Kaczmarskiego. Dlatego z wielkim za‑
interesowaniem przyjąłem wiadomość, 
że Bończyk szykuje nowe przedstawienie 
zbudowane tylko i wyłącznie z tekstów, 
które zostały zainspirowane przez obrazy. 
Fachowo nazywa się takie utwory ekfra‑
zami i w twórczości Jacka Kaczmarskiego 
jest ich aż 60, to dziesiąta część jego dzieła. 
Już to pokazuje, że dla poety i pieśniarza 
była to bardzo ważna część jego oeuvre. 
22 listopada 2014 roku w warszawskim 
Teatrze Ateneum odbyła się premiera 
spektaklu „Jacek Kaczmarski – lekcja 
historii”. Oto kilka informacji: reżyse‑
ria – Jacek Bończyk, scenografia – Grze‑
gorz Policiński, aranżacje i kierownictwo 
muzyczne – Fabian Włodarek, wystę‑
pują: Julia Konarska, Jacek Bończyk, 
Wojciech Brzeziński, Wojciech Micha‑
lak, muzycy: Fabian Włodarek – piano, 
akordeon, Paweł Stankiewicz – gitary, 
Jacek Bończyk – gitara klasyczna. Nar‑
ratorem (z offu) jest Piotr Fronczewski. 
Spektakl wystawiono w ramach projektu 

„Muzyczne obchody 10. rocznicy śmierci 
Jacka Kaczmarskiego”, dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzic‑
twa Narodowego, przy współudziale 
Fundacji Róbmy Swoje dla Kultury oraz 
Fundacji im. Jacka Kaczmarskiego.

Okazało się, że nie trzeba jechać do sto‑
licy, żeby obejrzeć nowe przedstawienie, 
bo 13 grudnia 2014 roku dzięki staraniom 
obu fundacji „Lekcję historii” pokazano 
w Europejskim Centrum Solidarności 
w Gdańsku. Piękny prezent dla miło‑
śników twórczości autora „Wojny postu 
z karnawałem”. Występ poprzedził swoisty 
wstęp – Mirosław Baka i Klementyna 
Umer zaprezentowali fragment jednego 
z ostatnich wywiadów prasowych Kacz‑
marskiego, w którym mówił on o swoich 
piosenkach i rozumieniu zadań artysty.

Chciałbym zaznaczyć, że ten tekst 
to tylko kilka moich refleksji na temat 
przedstawienia, a nie recenzja. Nie ro‑
biłem notatek, nie poszedłem do ECS 
jako recenzent. Gdańskie przedstawie‑
nie upamiętniało rocznicę wprowa‑
dzenia stanu wojennego i dobrze się 
stało, że wybrano na tę okazję właśnie 
je. Bez martyrologii, bez rozdrapywa‑
nia ran  –  koncert pięknych piosenek 
w dobrym i bardzo dobrym wykonaniu. 
Pewnie niektórzy spodziewali się więk‑
szej ilości polityki, wspominek… Ale nic 
z tego. „Lekcja historii” to Kaczmarski, 
którego najbardziej lubię i tą częścią 
jego twórczości zajmuję się naukowo 
od kilku lat – autor mądrych piosenek 
o obrazach, historii, życiu. I świetny 
poeta, czego wielu odbiorców do dziś 
nie dostrzegło. Powtórzę słowa, które 
wypowiadam od dawna: na odbiorze 
twórczości Jacka Kaczmarskiego cią‑
gle jeszcze ciąży etykietka poety poli‑
tycznego, barda Solidarności. To bardzo 
zawęża recepcję. Zęby krat dawno zo‑
stały wyrwane, kajdany zerwane, mury 
runęły. Marzenia o wolności spełniają 
się, a wielu z nas nie potrafi tego do‑
strzec. Takie wąskie odbieranie Jego 
twórczości jest krzywdzące dla autora 

„Naszej klasy”. A to, że koncert odbył się 
w Gdańsku, jest dowodem, że miasto 
pamięta o twórcy, który wybrał to miej‑
sce, żeby przeżyć tu swe ostatnie lata.

Zacznę od pochwał – to jest świetne 
przedstawienie! Jacek Bończyk wyłonił 
16 utworów. Od „Pejzażu z szubienicą” 
z 1978 r. do „Alegorii malarstwa” napisanej 
rok przed śmiercią poety. Można więc 
mówić o dużym spektrum owej śpiewa‑
nej lekcji historii ilustrowanej obrazami. 
Połowa utworów pochodzi z programu 

„Muzeum” poświęconego malarstwu 
polskiemu, a pozostałe to teksty, które 
powstawały w okresie całej twórczości 
Kaczmarskiego.

Reżyser nie ukrywa, że bezpośrednią 
inspiracją była książka Diany Wasilewskiej 
i Iwony Grabskiej „Lekcja historii Jacka 
Kaczmarskiego” wydawnictwa DEMART. 
Stamtąd pochodzą krótkie informacje 
o obrazach, które są odczytywane przed 
każdą piosenką, kiedy na ekranie oglą‑
damy reprodukcję. Niektórzy zżymają się 
na ten zabieg, uważają go za niepotrzebny; 
twierdzą, że narzuca się widzom interpre‑
tację, że pachnie to szkołą. Nie zgadzam 
się, uważam, że te wprowadzenia są 
konieczne. Spektakl obejrzy wielu widzów 
i oczywiście dla koneserów to „słowo 
wiążące” jest zbyteczne, wiedzą przecież 
więcej, ale wielu młodych widzów po raz 
pierwszy zobaczy obrazy, o których 
mowa w piosenkach. Dla nich może 
to być początek fascynacji malarstwem, 
asumpt do zgłębiania historii. Bardzo 
często się tak działo, wystarczy poczytać 
na forach poświęconych Kaczmarskiemu, 
sam reżyser o tym zresztą mówi.

Jacek Kaczmarski nigdy nie ukrywał, 
że w swych „śpiewanych obrazach” chciał 
często zawrzeć treści dydaktyczne, był 
tu nieodrodnym synem swych rodzi‑
ców – malarzy, a jednocześnie pedagogów 
(można by też powiedzieć, że kontynu‑
ował tradycje dziadków – nauczycieli). 
Sam również nie stronił od takich kró‑
ciutkich wstępów przed wykonaniem 
kolejnej piosenki, można je odnaleźć 
na niektórych płytach koncertowych. 
A w czasie tournée z „Muzeum” piosen‑
kom towarzyszyły slajdy z reprodukcjami 
obrazów. Dziś możliwości są dużo większe, 
oglądamy obrazy, które komputerowo 
zostały ożywione. Ale twórcy spektaklu 
bardzo ostrożnie (według mnie zbyt 
ostrożnie) podchodzą do tego pomy‑
słu. Czasem aż się prosi, żeby animacja 
była bardziej aktywna (np. w piosence 
do obrazu „Walka postu z karnawałem”).

Ale rozumiem to – Jacek Bończyk chce 
przede wszystkim, żeby wybrzmiały tek‑
sty i melodie piosenek. Dlatego scenogra‑
fia jest tak oszczędna, a ruch sceniczny 
bardzo skromny, on sam nie gwiazdo‑
rzy, tylko stoi (lub siedzi) z gitarą z boku, 
nie pcha się do przodu. Przypomina się 

„Breughel w przebraniu sukiennika [który] 
Podgląda pozy i śmiesznostki” z piosenki, 
której akurat na tym spektaklu zabrakło. 
Reżyser, a jednocześnie śpiewak i mu‑
zyk, ubrany na ciemno jest prawie za‑
wsze w cieniu, a mimo to jest obecny, 
czuwa nieustannie nad całością. Obecny 
i nieobecny. Nie chodzi tu tylko o kon‑
trolę, chodzi o „stawanie się” spektaklu, 
bycie demiurgiem. Wykonania są różne, 
aranżacje czasem też odbiegają od ory‑
ginalnych. I bardzo dobrze, bo przecież 
nie idzie tu o imitację, a raczej pokaza‑
nie, że ta sztuka jest wciąż żywa, że jest 

„źródłem, które wciąż bije”. Z wykonań 
chciałbym wymienić trzy – „Krzyk” śpie‑
wany przez Julię Konarską, „Lot Ikara” 
interpretowany przez Wojciecha Brze‑
zińskiego oraz wspominany już „Auto‑
portret Witkacego”, który Bończyk wyko‑
nuje wciąż z wielką siłą i ekspresją. Dobre 
też są wykonania zbiorowe. Widać, że 
sporo czasu poświęcono na próby. Warto 
było! Publiczność to doceniła – spektakl 
idzie przy kompletach widowni, a bilety 
na kolejne miesiące są już prawie wy‑
przedane. Taka informacja może smucić 
potencjalnych widzów, ale dla twórców 
jest to najlepsza recenzja. Już przy wyj‑
ściu z gościnnego ECS widzom wręczono 
znicze. Każdy mógł pójść pod pomnik 
Poległych Stoczniowców i zapalić świa‑
tełko na wspomnienie Jacka Kaczmar‑
skiego, ofiar Grudnia ‘70 i stanu wojen‑
nego. To była bardzo wzruszająca scena, 
gdy dziesiątki osób zapalało znicze. Przy‑
pomniał mi się fragment: „Świec tysiące 
palili mu”. I tak to życie się miesza z po‑
ezją. Pod warunkiem, że jest to praw‑
dziwa poezja. Przypomniało mi się też, 
że były lata, kiedy zapalenie świeczki 
pod pomnikiem wymagało odrobiny 
odwagi. Na szczęście to już historia. Jej 
lekcje nigdy się nie kończą.

andRzeJ kasPeRek

Jacek Kaczmarski – lekcja historii
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Szymon Podwin

BRAKUJE KACZMARA

Brakuje Kaczmara, który bystrym okiem
Rzuciłby spojrzenie na to wszystko wokół,
Objąłby nasz kosmos swoim chłodnym wzrokiem,
Umiałby popatrzeć na to wszystko z boku.

Brakuje Kaczmara, który by potrafił
W jednej pieśni zawrzeć planety diagnozę,
W sedno, jak nikt inny, umiałby utrafić
Celnie, jak nikt inny po nim już nie może.

Brakuje Kaczmara z tym jego humorem,
Którym przez łzy śmiechem potrafił przywalić,
Rozliczyć się z Bogiem, Ojczyzną, Honorem
I Prawdę z zalewu nieprawdy ocalić.

Brakuje Kaczmara z jego silnym głosem,
Którym by niejedną umiał drogę wskazać,
Zdołałby wyrazić zmagania z chaosem,
Przekonać, że słabość – to nie znaczy: skaza.

Brakuje Kaczmara, który w swojej pieśni
Pomiędzy wierszami potrafił przemycić
To, co inni w książce musieliby zmieścić,
By, co najważniejsze – starać się uchwycić.

Brakuje Kaczmara, by słowem wychłostał,
Ku serc przerażeniu poruszył nas frazą,
Wszak dojrzeć swe błędy – rzecz to jest nieprosta,
A pieśń jak szczepionka – chroni przed zarazą.

Brakuje Kaczmara i jego melodii,
Akordów chwytanych „do góry nogami”,
Wyćwiczonych najpierw na pieśniach Wołodii,
By się później z Jacka dogadać słowami.

Brakuje Kaczmara z jego komentarzem,
(Po którym nic dodać właściwie nie sposób),
By w kalejdoskopie bieżących wydarzeń
Odróżnić swe błędy od wyroków losu.

Brakuje Kaczmara i jego polszczyzny
W czasach, kiedy coraz mniej już znaczą słowa,
Kiedy na języka oborniku żyznym
Rośnie, gdzie popadnie, chamska nowomowa.

Znaleźć własny temat, wyśpiewać samemu,
Każdy, tak jak umie, niech się jakoś stara.
Czy prędzej, czy później – przyśnią się każdemu
Nieuchronne słowa: Brakuje Kaczmara…

Wrocław, 16.02.2015

Poziomo

   1. marzenie księgowej
  3. wędzona Europa
  7. samotna ziemia hiszpańska
10. autor ukryty na giełdzie
13. dzień gniewu
14. jasno prószy
15. głodny bogacz
17. oszuści przy stole

Pionowo

  2. rżnięty chojrak
 4. pulchna w lesie
 5. złodziej granatów
 6. kuzynka kantora
 8. łatwy materiał na niewolnika
 9. skąpany w piwie
11. na torcie
12. w komplecie z nożem i pieniądzem 
16. najlepszy na głuchotę

Szymon Podwin – założyciel Wrocławskiego 
Salonu Jacka Kaczmarskiego oraz projektu 
muzycznego Triada Poetica. Autor opracowań 
muzycznych do wierszy m.in. Jacka Kaczmarskiego, 
Krzysztofa Cezarego Buszmana (płyty „Takim być”, 

„Errata do świata”), Juliana Tuwima oraz piosenek 
autorskich. Jako humanista, filolog, belfer 
(już niepraktykujący, choć jeszcze nieco wierzący) 
od wielu lat uważa i uświadamia wszystkim wokół, 
że Jacek Kaczmarski jest absolutnie najwybitniejszym 
z polskojęzycznych poetów, przynajmniej wieku XX. 
A do tego śpiewał. 
A do tego grał. 
A do tego komponował.
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