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Niepodległość według 
Jacka Kaczmarskiego
Przypadająca w bieżącym roku setna 
rocznica odzyskania niepodległości, 
to okazja do licznych obchodów, poszu-
kiwania sposobów upamiętnienia, a także 
odnajdywania śladów kulturowych, odno-
szących się do tych doniosłych wydarzeń 
z 1918 roku i ich kontynuacji w postaci 
dwudziestu lat Polski niepodległej. Także 
i na tegorocznej „Nadziei” będziemy 
zadawać sobie pytanie, czym dla Jacka 
Kaczmarskiego była Niepodległa, jak 
ją rozumiał, w jaki sposób opisywał ten 
ze wszech miar polski poeta. Jacek jak 
nikt inny jest zanurzony w polskość. W hi‑
storię, w kulturę, w malarstwo. On nawet 
dla mnie jest zbyt polski. Nikogo innego 
takiego polskiego nie ma – powiedziała 
kiedyś Natalia Gorbaniewska i niech 
to będzie wystarczający powód dla pod-
jętych tu rozważań.

Podstawowe pytanie, jakie należa-
łoby sobie zadać, to czy i w jaki sposób 
w twórczości Jacka Kaczmarskiego został 
utrwalony czas związany z pamiętną 
datą 11 listopada i następującymi później 
dwiema dekadami okresu międzywojnia. 
Jak się jednak okazuje, ten arcypolski 
poeta, opisujący historię naszego państwa 
w skrzących się różnorodnością ujęć 
setkach pieśni, piosenek i wierszy, wła-
ściwie pozostawia ten okres nietkniętym! 
Na dobrą sprawę próżno tu szukać historii 
z końca 1918 roku, brak jest powstań: 
wielkopolskiego i śląskich, Kaczmarski 
nie opisał nigdy Cudu nad Wisłą, nie 
ma refleksji nad przewrotem majowym, 
nie pojawia się temat Berezy Kartuskiej, 
Zaolzia, międzywojennego Gdańska. Nie 
znajdziemy wśród tych setek utworów na-
zwisk: Ignacego Paderewskiego, Romana 
Dmowskiego, Gabriela Narutowicza, 
Eligiusza Niewiadomskiego, Wincentego 
Witosa, Edwarda Rydza-Śmigłego, Euge-
niusza Kwiatkowskiego, Władysława Si-
korskiego. Jeśli jest Józef Piłsudski to przez 
zaprzeczenie w Tradycji, która w całości 
jest piosenką o zagubieniu historycznej 
ciągłości, gdzie padają znamienne słowa: 
Nie będą nam ułani braćmi/My już nie 
dzieci Piłsudskiego. Podobną wymowę 
ma utwór Nić z 1988 roku.

Oczywiście, nie trzeba być nadzwy-
czajnie obeznanym z tą twórczością, 
by zwrócić uwagę, że okres zawierający się 
pomiędzy datami 1918–1939 jest obecny 
w dorobku Kaczmarskiego, jednakże 
w innym ujęciu, niż należałoby oczeki-
wać po autorze wielu historiozoficznych 
pieśni-rozpraw. Doskonale reprezen-
towane jest bowiem dwudziestolecie 
międzywojenne jako okres kulturalny, 
literacki. Wszakże to na tę epokę przypa-
dły najważniejsze osiągnięcia bohaterów 
pieśni Kazimierz Wierzyński, Aleksander 
Wat, Epitafium dla Brunona Jasieńskiego, 
Autoportret Witkacego. Choć szeroko 
pojęta myśl polityczna Witolda Gom-
browicza (przywołana w utworze Według 
Gombrowicza narodu obrażanie), najpeł-
niejszy kształt zyskała w publikacjach 
z czasu emigracji powojennej, to najpo-
pularniejsze dzieło pisarza (Ferdydurke) 
również powstało przed wojną, co sprawia, 
że w edukacji szkolnej i akademickiej 
pojawia się autor właśnie przy okazji 
omawiania tamtego okresu. Do czasów 
niepodległości międzywojennej odnosi 
się również Kariera Nikodema Dyzmy, 

przywołująca nieśmiertelną powieść 
Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Ten przy-
kład doskonale ilustruje, że po pierwsze 
odwołania do literatury i kultury prze-
szłości służyły Kaczmarskiemu jako po-
żywka do rozważań nad współczesnością, 
po drugie zaś, że podstawowym paliwem 
był tu krytycyzm i ironia.

O ile przywołane przed chwilą wybory 
literacko-kulturowe nie wzbudzają kon-
trowersji, mogą być efektem prywatnych 
zainteresowań i potrzeb artysty, doma-
gając się co najwyżej pogłębionej ana-
lizy czytelniczej, o tyle zasygnalizowany 
wcześniej brak motywów społeczno-poli-
tycznych wymaga nieco głębszego namy-
słu. Wydaje się bowiem, że nieobecność 
ta może mieć bardziej złożone przyczyny, 
niż domniemany brak zainteresowania 
autora dla tego okresu historycznego. 
Po pierwsze bowiem, Kaczmarski na-
leżał do pokolenia, a ściślej do formacji 
intelektualnej (rozumianej ponadpoko-
leniowo jako środowisko opozycji de-
mokratycznej, a później także emigra-
cji powojennej) żywo zainteresowanej 
Polską przedwojenną. Właśnie ta dwu-
dziestoletnia, niepodległa Polska była 
punktem odniesienia dla niesuwerennej 
PRL, a w tej sytuacji łatwo było o idealiza-
cję zmitologizowanego bytu, z postacią 
Marszałka na czele. I choć na poziomie 
pogłębionych analiz toczyły się w pu-
blicystyce emigracyjnej i drugoobie-
gowej polemiki na temat jakości życia 
politycznego czasów sanacji, czy przy-
czyn błyskawicznej klęski wrześniowej, 
to w powszechnym i potocznym rozu-
mieniu pozytywny mit odległej Niepod-
ległej był znacznie silniejszy od Polski 
prostytuowanej przez ludową władzę. 
Skoro zaś wkraczamy w sferę mitologii, 
musimy pamiętać o związanych z nią 
uproszczeniach i wyrazistych opozycjach, 
które rodzą się wraz z politycznymi de-
klaracjami. Polska przedwojenna była 
bezpardonowo atakowana przez propa-
gandę PRL i choćby z tego względu zasłu-
giwała na obronę przez środowiska opo-
zycyjne. Także dla emigracji powojennej 
była to przede wszystkim utracona Ar-
kadia. Jako temat artystyczny mogłaby 
więc raczej być obiektem nostalgii, senty-
mentu (jak w literaturze małych ojczyzn 
starszych pisarzy), a nie krytyki. A twór-
czość Kaczmarskiego jest przede wszyst-
kim krytyczna, dialektyczna, poszukująca 
spięcia, konfliktu. Kaczmarski, jako eru-
dyta i świadomy oraz wrażliwy społecz-
nie artysta, musiał zdawać sobie sprawę 
z wielu niedoskonałości przedwojennego 
życia politycznego i społecznego. Miał 
więc do wyboru: krytykę sanacji, która 
szłaby w parze z oficjalną propagandą 
lub przeciwko tej propagandzie sławie-
nie zdobyczy II RP i koncentrowanie się 
na sukcesach, co nie leżało w jego arty-
stycznej naturze. Fakt, że także po 1989 
roku nie poświęcał temu okresowi na-
leżytego zainteresowania, zaświadczo-
nego w twórczości pokazuje, że może 
właśnie konieczność ujęcia zbyt wielu 
odcieni dobra i zła, niemożność znale-
zienia prostych odpowiedzi na wątpli-
wości, które stawiała tamta Rzeczpospo-
lita, kazały odsunąć ją w cień, być może 
w oczekiwaniu na lepszy czas, który da-
wałby szansę większego dystansu.

Pamiętajmy bowiem, że Kaczmarski, 
który potrafił wiele myśli wyrazić i opi-
sać za nas, znajdując często konieczne 
uproszczenie na potrzeby piosenki, 
sam miał świadomość skomplikowania 
rzeczywistości i nie zadowalał się pro-
stymi odpowiedziami. Dobry przykład 
stanowi dokument filmowy z 1993 roku 
pod znaczącym tytułem Niepodległość, 
nagrany przez Telewizję Polską. Po-
proszony o zilustrowanie piosenkami 
własnego rozumienia tego słowa, poeta 
wykonał cztery piosenki, komentując 
każdą z nich w odniesieniu do tego 
tematu. Już sam wybór piosenek za-
sługuje na komentarz. Są to: Rozbite 
oddziały, Ballada pozytywna, Pana 
Rejowe gadanie oraz Drzewo genealo‑
giczne. Pierwsza oddaje poruszany już 
wyżej problem fascynacji poety klęską, 
co traktuje on jako naszą cechę naro-
dową (i co może być jedną z przyczyn, 
że sukces 11 Listopada nie był ważnym 
dlań tematem literackim). Kaczmarski 
mówi między innymi: Stan psychiczny 
ludzi wygranych jest dosyć jednoznaczny, 
dosyć płaski. Jest to triumf, zastanawianie 
się „co ja będę z tego miał, żeśmy wygrali”. 
Natomiast stan ludzi w poczuciu porażki 
jest fascynujący, ponieważ jest niejedno‑
znaczny. Ballada pozytywna to okazja 
do refleksji, oddającej istotę myślenia 
Kaczmarskiego-artysty, a nie polityka, 
działacza, czy choćby publicysty. Poeta 
wyraźnie różnicuje tu bowiem pojęcie 
niepodległości politycznej, państwowej, 
od niepodległości obywatelskiej, osobistej, 
zindywidualizowanej. Marginalizując 
znaczenie pierwszej, przypisuje wielkie 
znaczenie tej drugiej. Mówi: Chciałbym 
żyć w państwie, w którym każdy z ludzi 
z osobna jest niepodległy, czyli w jakiś 
sposób wewnętrznie wolny, żeby człowiek 
wiedział, że w miejscu gdzie mieszka, jest 
u siebie. Pana Rejowe gadanie (piosenka, 
która powstała w czasach, gdy nagrywano 
program) to okazja do refleksji na te-
mat edukacji młodzieży do rozumienia 
i przeżywania niepodległości w nie-
podległym państwie. Jako pozytywne 
przykłady kulturowych osiągnięć wartych 
propagowania przywołał więc publicy-
stykę Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 
i poezję Jana Kochanowskiego, którą 
określił mianem kompletnego programu 
społecznego, politycznego a nawet go‑
spodarczego. Apelował o wychowanie 
młodzieży do podejmowania dialogu 
z tak pojmowanym dziedzictwem kul-
turowym, w miejsce czczenia bohaterów 
i celebrowania ceremonii, które mają 
zastępować rzeczywistą, świadomą re-
fleksję społeczno-historyczną. Postulat 
równie aktualny dziś, co na początku lat 
dziewięćdziesiątych. Jako ostatni utwór 
zaprezentował artysta Drzewo genealo‑
giczne, utwór także powstały w tamtym 
czasie, wieńczący płytę Sarmatia, która 
w całości odnosi się do czasów polski 
szlacheckiej. Znamienne, że Kaczmarski 
pozostawił tę piosenkę bez komentarza, 
uznając, że słowa tam zawarte tłumaczą 
się właściwie same. Piosenka, w dowcipny 
sposób opisująca zawiłości pochodzenia 
poety, kończy się wersami skierowanymi 
do krytyków, wypominających mu lata 
emigracji i niedostatek polskiej krwi 
w kodzie genetycznym:

Nie mam blizn po kajdankach, napletek po‑
siadam, / Na świat przyszedłem w czepku, 
nie pod ułańskim czakiem; / Po deka‑
dzie wygnania — polskim jeszcze wła‑
dam, / Proszę więc o dokument, że je‑
stem Polakiem.

Artysta tym samym po raz kolejny dał 
wyraz przekonaniu, że to język, kultura, 
świadomość historyczna są prawdziwym 
dowodem patriotyzmu i najlepszą drogą 
do zachowania niepodległości – tej 
ważniejszej, wewnętrznej, duchowej, in-
telektualnej, w odróżnieniu od fasadowej, 
politycznej, która często bywa jedynie 
pojęciem-wytrychem, traktowanym 
jako użyteczny instrument sprawowa-
nia władzy.

Początek lat dziewięćdziesiątych był 
zresztą czasem szczególnie sprzyjają-
cym refleksji na temat niepodległości. 
Znamienne, że to właśnie w 1991 roku 
powstały jedyne dwa utwory z całego do-
robku, w których artysta użył tego słowa 
wprost. W piosence Upadek Związku 
Radzieckiego z września 1991 roku pojawia 
się dwuwiersz:

Za miedzą Litwa ma swą niepodległość
I ja się jakoś niepodległy czuję.

Utwór został skonstruowany jako ko-
mentarz do rozgrywającej się za wschod-
nią granicą walki o niepodległość re-
publik radzieckich, skontrastowanej 
z poczuciem bezpieczeństwa mieszkańca 
już wolnej części Europy, spędzającego 
beztroskie dni z synem nad mazurskimi 
jeziorami. Nie przypadkiem koncept 
oparty jest tu na zderzeniu dwóch porząd-
ków: politycznego oraz indywidualnego.

Druga piosenka (Portret zbiorowy 
w zabytkowym wnętrzu według obrazu 
Fransa Halsa) pokazuje dobitnie wyko-
rzystywanie pojęcia niepodległości dla 
celów politycznych. Zgromadzeni przy 
stole oficerowie oddziałów świętego 
Jakuba, które to oddziały wyzwoliły 
Niderlandy spod okupacji hiszpańskiej, 
śpiewają butnie:

Wszak to myśmy zwyciężyli wreszcie Choć 
w przegranych starciach życie zbiegło. / Oto 
mamy dla was niepodległość! / Nie cze‑
kajcie na nic więcej — bierzcie! 
(…)
Koniec pozowania! Stół nakryty! / Dość 
już głodu zaznał bitny naród! / Kto nam 
tu zarzuca brak umiaru?! / Macie nie‑
podległość! My — profity!

Kaczmarski w czasie koncertów Wojny 
postu z karnawałem dedykował tę pieśń 

„wszystkim świętującym zwycięzcom”, ma-
jąc bez wątpienia na myśli triumfatorów 
z obozu solidarnościowego, którym za-
rzucał taką właśnie postawę po przejęciu 
władzy u progu lat dziewięćdziesiątych.

Podsumowując, Jacek Kaczmarski nie 
należał do artystów, którzy bezrefleksyjnie 
mogliby przyjąć pojęcie „niepodległości” 
do propagowania narodowego sukcesu. 
Znacznie istotniejsze były dla niego 
komplikacje i dylematy, które rodzą się 
wraz z uzyskaną wolnością i możliwo-
ścią samostanowienia. Z historii Polski 
interesowały go nie momenty triumfu, 
ale klęski, co stanowiło bogaty materiał 
do refleksji i opisu mechanizmów psy-
chologicznych, a także samo w sobie, 
jako fascynacja porażką, stanowi materię 
ściśle narodową, właściwą naszemu 
społeczeństwu. W polskiej historii do-
strzegał przede wszystkim mechanizmy 

„ucieczki od wolności” i to one stanowiły 
dla niego główny problem analizy, opisu, 
historiozoficznej i kulturowej refleksji. 
Z natury nieufny wobec łatwych ety-
kiet, nie traktował pojęcia politycznej 
i geograficznej niepodległości jako war-
tości bezwzględnej. Wyżej cenił wolność 
osobistą, jaką znajdował choćby wśród 
ludzi żyjących na Zachodzie, przyzwycza-
jonych do obywatelskiej niepodległości 
od pokoleń. Kiedy przyszedł czas opisu 
dylematów związanych z odzyskaną 
niepodległością po 1989 roku, nie się-
gnął po kliszę historyczną z roku 1918, 
co dla wielu obserwatorów, historyków, 
komentatorów wydawało się kontekstem 
naturalnym, lecz szukał inspiracji w cza-
sach dawniejszych. Na przełomie średnio-
wiecza i renesansu znalazł perspektywę 
szerszą, bardziej uniwersalną i pogłę-
bioną o kontekst europejski, co znalazło 
realizację w programie Wojna postu 
z karnawałem. W Polsce szlacheckiej 
z XVI i XVII wieku znalazł ilustrację 
dla przyczyn upadku Rzeczypospolitej 
w czasach, które przeszły do historii jako 
okres jej świetności, co posłużyło jako 
temat programu Sarmatia. W opisie 
momentu upadku I Rzeczpospolitej 
najwybitniejszym osiągnięciem jest Re‑
quiem rozbiorowe z 1995 roku. Ten utwór 
zasługuje jednak na zupełnie odrębne 
omówienie i przy innej okazji – pretek-
stem do napisania niniejszego szkicu 
nie była bowiem refleksja nad utratą 
niepodległości, a świętowanie rocznicy 
jej odzyskania.

Krzysztof Gajda
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Było to w październiku 1975 roku. Świeżo 
upieczony student polonistyki na Uniwer-
sytecie Warszawskim biegałem po boisku 
do piłki nożnej podczas pierwszych 
zajęć z wychowania fizycznego. Siąpił 
deszcz, pod nogami graczy chlupotało 
błoto, wszyscy ci, którzy zdecydowali się 
na udział w meczu, nie zwracali jednak 
na to uwagi. Nie znaliśmy się jeszcze 
i komunikacja na boisku odbywała się 
bez użycia imion. W pewnym momencie 
sędzia odgwizdał rzut wolny po prawej 
stronie bramki przeciwnika. Ustawiłem 
się w polu karnym, a do piłki podbiegł 
brunet z lekko kręconymi włosami i lewą 
nogą dośrodkował mi prosto na głowę. 
Strąciłem piłkę i zdobyłem gola. Rzuci-
liśmy się sobie w objęcia. Tak poznałem 
Jacka Kaczmarskiego i tak zaczęła się 
nasza przyjaźń, która trwała nieprze-
rwanie aż do końca.

Poproszono mnie, jako członka Fun-
dacji im. Jacka Kaczmarskiego i jego 
długoletniego przyjaciela, o napisanie 
kilku słów do programu spektaklu „Po-
czekalnia”, które, być może, przybliżą 
nieco widzom postać wybitnego poety. 
Uczynię to w formie krótkiego silva 
rerum nawiązując do tych wspomnień, 
które wyłonią się z pamięci, bez próby 
uporządkowania, a tym bardziej jakich-
kolwiek wtrętów interpretacyjnych poezji 

„barda Solidarności”.
No właśnie, ten przydomek przylgnął 

do Jacka, gdy pieśń „Mury” zaczęła być 
postrzegana jako nieoficjalny hymn człon-
ków związku, często śpiewany sponta-
nicznie w trakcie zgromadzeń oficjalnych 
i nieoficjalnych, potem również towarzy-
skich. Sam autor miał do tego stosunek 
niejednoznaczny. Na pewno był dumny, 
że jego utwór zyskał status ikony. Po kilku-
set wykonaniach na kolejnych koncertach, 
kiedy to publiczność wymuszała na nim 
odśpiewanie „przeboju”, przyznawał się 
jednak do zmęczenia tą popularnością. 
Tym bardziej, że ostatnia zwrotka, którą 
dodał do luźnej interpretacji piosenki 
Katalończyka Lluisa Llacha, kontrastuje 
z optymistycznym wydźwiękiem refrenu. 
Dlatego też, wykonywana podczas imprez 
masowych, często bywała pomijana.

Jacek miał dwa takie przeboje. Pierw-
szy z nich, „Obława”, jest również owo-
cem inspiracji: w tym wypadku pieśnią 
Władimira Wysockiego, któremu poeta 
przyznaje pierwszeństwo w galerii śpie-
wających poetów, jacy wpłynęli na jego 
wybór tej formy ekspresji.

Po raz pierwszy usłyszałem „Obławę” 
niedługo po pamiętnym meczu. Jacek 
zaprosił kilkoro świeżo poznanych stu-
dentów wydziału, by zaprezentować 
swoje piosenki.

Przeżyłem wtedy prawdziwy wstrząs: 
nie mieściło nam się w głowach, że nasz 
rówieśnik potrafił napisać coś tak doj-
rzałego i porywającego. Wkrótce „Ob-
ława” przyniosła mu główną nagrodę 

na bardzo prestiżowym wtedy Festiwalu 
Piosenki Studenckiej. Wtedy to także 
zaśpiewał balladę o poczekalni, która 
zabrzmi po ponad czterdziestu latach 
od pamiętnego wieczoru w domu dziad-
ków Jacka w przedstawieniu na deskach 
Teatru Nowego.

W latach ‘70 XX wieku widywaliśmy się 
prawie codziennie. Najczęstszą rozrywką 
Jacka (oprócz, co tu ukrywać, wieczor-
nych spotkań towarzyskich) były wspólne 
wypady do kina i dzielenie się lekturami. 
Uwielbiał wspólne przeżywanie swoich 
ulubionych książek, przywoływanie 
i komentowanie poszczególnych frag-
mentów, organizowane spontanicznie 
konkursy na znajomość treści wielkich 
dzieł epiki – przede wszystkim „Trylogii” 
i „Władcy Pierścieni”. Jak miał na imię 
Bohun? Kto zabił Czeremisa? Kim byli 
huornowie? – przerzucaliśmy się cytatami 
z książek znanych niemal na pamięć.

Do znudzenia powtarzaliśmy po-
wiedzenia Szwejka (ulubione Jacka 
to Szwejku, czy wolno strzelać do po‑
jazdów Czerwonego Krzyża – Nie wolno, 
ale można i Żarłbyś, Balounie! – A jużci, 
że żarłbym!), to drugie oczywiście w sto-
sownym kontekście konsumpcyjnym. 
Kaczmarski bardzo lubił czytać na głos 
dłuższe fragmenty literatury, która 
właśnie wzbudziła jego zachwyt. W ten 
sposób poznałem postmodernistyczną 
powieść Johna Bartha „Bakunowy Fak-
tor” i kultowe – a w tym wypadku 
zastosowanie tego przymiotnika nie 
jest bynajmniej nadużyciem – „Mo-
skwa – Pietuszki” Jerofiejewa. Toast 
wyjęty z kart tej powieści – poematu 
(Poooszło, k…! – Tran‑scen‑den‑talnie!) 
stał się na lata naszym ulubionym.

Jacek kochał miłością pierwszą i czystą 
literaturę rozrywkową i tzw młodzie-
żową. Opowiadał, jaką wesołość jego 
szwedzkich znajomych, którzy zapytali 
go o ulubione dzieła skandynawskich 
pisarzy i, spodziewając się zapewne 
nazwisk Strindberga czy Ibsena, usłyszeli 

„Rudy Orm” i „Agaton Sax i porwany 
Mister Lispington” (wszystkich zainte-
resowanych odsyłam do Wujka Google). 
Gdy był już bardzo chory i potrzebował 
pobudzenia apetytu, powracał do innej 
lektury dzieciństwa: „Łowców mamutów” 
czeskiego pisarza Edwarda Storcha. Jej 
bohaterowie, nastolatki z epoki człowieka 
kromaniońskiego, ustawicznie szukali 
pokarmu, a opisy ich mięsożerczych 
wyczynów potrafiły, jak mało co, po-
budzić wydzielanie soków żołądkowych. 
Na kulinarnych antypodach czeskiej 
powieści znajdziemy Karen Blixen i jej 

„Ucztę Babette”. Zainspirowani filmem 
i rolą Stéphane Audran Jacek i jego 
ukochana Alicja wydali ucztę, w której 
menu, przygotowanym przez panią 
domu, znalazły się przepiórki w cie-
ście – ich smaku nigdy nie zapomnę. 
Ta hedonistyczna strona osobowości 

Jacka manifestowała się nader często 
i w różny sposób. Wszystkim zaintere-
sowanym zdradzę tylko, że ulubionymi 
trunkami poety, gdy jeszcze mógł się nimi 
cieszyć, był francuski muszkat Beaumes 
de Venise i grecka brandy Metaxa.

Jacek uwielbiał kino i telewizję. Miał 
do obrazu entuzjastyczne podejście 
Hitchcocka, który w odpowiedzi na ma-
rudzenie krytyka potępiającego w czam-
buł jakiś film, odpowiedział Panie, ale 
przecież to się rusza!. W latach ‘70, czyli 
epoce przedmultimedialnej potrafili-
śmy oglądać kilkaset filmów rocznie 
na ekranie kinowym, często spędzając 
całe dni na wielogodzinnych pokazach. 
Zdarzało nam się, w akcie najwyższego 
zachwytu, obejrzeć ten sam film 5 razy 
pod rząd. Tak się stało na przykład 
z „Casanovą” Felliniego i „Gwiezdnymi 
wojnami”. Ślady filmowych fascyna-
cji Jacka obecne są oczywiście w jego 
poezji, aby wspomnieć tu „Casanovę” 
właśnie czy „Rublowa”, reminiscencję 
obejrzenia arcydzieła Tarkowskiego. 
Wyobrażam sobie zdziwienie i rozba-
wienie mojego przyjaciela, gdyby mógł 
przeczytać wypowiedź znanego polityka, 
jak to zabronił swoim dzieciom oglą-
dania „Czterech pancernych” i „Stawki” 
w akcie wychowania patriotycznego. 
Sam powracał do dawnych odcinków 
seriali, które przed laty przykuwały go 
do fotela, bez najmniejszych skrupułów, 
za to z widoczną przyjemnością.

Wielokrotnie pytano mnie: jaki właści-
wie był Jacek? Po latach, kiedy unikałem 
jakichkolwiek prób syntezy jego osobowo-
ści w żałośnie krótkiej wypowiedzi, mogę 
zaryzykować. Jacek Kaczmarski był wy-
bitnym artystą i człowiekiem o potężnej 
sile empatii. Nie pamiętam, aby wyrażał 
się o kimkolwiek z nienawiścią i pogardą. 
W niektórych wierszach, szczególnie tych 
powstałych na emigracji tuż po wpro-
wadzeniu stanu wojennego owszem, 
zdarzało mu się. Ale w życiu – nigdy. 
O bardzo licznych osobach ze swojego 
otoczenia mówił Moi Przyjaciele i tak 
ich traktował. Dobrze czuli się w jego 
towarzystwie ludzie z różnych środo-
wisk, o różnym wykształceniu i kulturze. 
Niemal z każdym potrafił rozmawiać 
uważnie, jego językiem.

Jeżeli nie znają Państwo utworu, który 
zamyka program „Raj” wykonywany 
razem z Przemysławem Gintrowskim 
i Zbigniewem Łapińskim pod tytułem 

„Powrót”, proszę, posłuchajcie.
Ja mam nadzieję, że kiedyś jeszcze, 

gdzieś tam, Jacek mi go zaśpiewa.

Tekst ukazał się w programie do spekta‑
klu PoCzeKaLnia Kaczmarski/Tymański, 
wystawionego w Teatrze Nowym im. Ka‑
zimierza Dejmka w Łodzi.

Drodzy 
Przyjaciele!
Kiedy w sierpniu 2004 roku odbyła się pierwsza „Nadzieja”, 
w najśmielszych oczekiwaniach nie przypuszczałem, że festi‑
wal dotrwa tak pięknego jubileuszu. Chciałbym podziękować 
wszystkim Przyjaciołom z Wiernej Publiczności, ale przede 
wszystkim Alicji Delgas i osobom związanym z Fundacją im. 
Jacka Kaczmarskiego, za wszelkie dobro i wsparcie jakiego 
doświadczałem przez ten „Nadziejowy Czas”, a jednocześnie 
przeprosić – jeżeli było coś nie tak z mojej strony.

Do tej decyzji dojrzewałem od jakiegoś czasu i podjęcie jej 
nie było dla mnie łatwe: to moja ostatnia edycja „Nadziei”, 
opuszczam Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmar‑
skiego, jako jego pomysłodawca, twórca i dyrektor artystyczny.

15 lat tego przedsięwzięcia kulturalnego to „bagaż” pięknych 
wspomnień i spotkań ludzkich, dzięki którym wydarzyło się 
wiele pięknych chwil. Rodziły i rozwijały się przyjaźnie, które 
trwają do dzisiaj i na które pewnie nigdy nie zasłużyłem.

Wierzę, że pożegnalna „Nadzieja” będzie wspólną, niezapo‑
mnianą chwilą i spotkaniem z piosenkami wielkiego mojego 
imiennika, którego twórczość towarzyszy mi od szkoły pod‑
stawowej do dzisiaj. I będzie towarzyszyła nadal.

Z pozdrowieniami
jaCeK PeChman

Wspomnienie 
o Jacku

Kaczmarskim
WojCieCh stronias
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Przemysław Lipski: Czym jest dla mnie 
Festiwal Piosenki Poetyckiej „Nadzieja”? 
Przede wszystkim daje możliwość obco‑
wania z twórczością Jacka Kaczmarskiego 
w nieautorskich interpretacjach i czasem 
poznania innych twórców, którzy mają 
coś ważnego do powiedzenia w formie 
piosenki literackiej. Czasem zdarzy mi się 
też wystąpić w konkursie… To oczywiście 
taka podstawa wynikająca z samej idei 
festiwalu. Poza tym jest to okazja do spo‑
tkania z przyjaciółmi, z których większość 
znam od kilkunastu lat; do wspólnego 
grania, śpiewania i ogólnego integrowania 
się. No i jest to kilka dni w roku, kiedy mogę 
zapomnieć o czymkolwiek innym, a to też 
się przydaje od czasu do czasu.

Edyta Górska: Dobrze jest upewnić 
się raz w roku, że starzy znajomi żyją, 
a Kaczmarski nie stał się dla nich pustym 
pojęciem. Dobrze jest spotkać ludzi, którzy 
mieli zaszczyt znać Mistrza osobiście. Pro‑
gram festiwalu – zawsze ciekawy, czasami 
ekscytujący. Bardzo lubię te lipcowe dni. 
Trwaj, „Nadziejo”!

Łukasz „Oli” Śledziecki: Mógłbym 
napisać o alkoholu, bo po to kiedyś jeź‑
dziłem te kilkanaście godzin pociągiem 
do Kołobrzegu, aby się dobrze bawić. Albo 
o piłce, bo kilka razy miałem okazję repre‑
zentować Kuglarzy w meczu przeciwko 
Fundacji. I jeszcze o Nohavicy, Zespole Re‑
prezentacyjnym, Wójciku, innych niezłych 
koncertach. O przyjaciołach, imprezach 
nad Kanałem Drzewnym. Ale napiszę 
o żonie. W Kołobrzegu poznałem swoją 
żonę Patrycję. I choć teraz jesteśmy gdzie 
indziej, to chcieliśmy serdecznie pozdrowić 
Jacka Pechmana. Dzięki za wszystko!

Stanisław „Zeratul” Jesiak: Na „Na‑
dziei” bywam od jej drugiej edycji A.D. 
2005. To tutaj, jeszcze gdy koncerty od‑
bywały się na plaży pod latarnią, pozna‑
łem na żywo większość forumowej braci 
(cytując klasyka: „Pozdro dla ortodoksów 
z www.kaczmarski.art.pl!”). To wspólne 
siedzenie na rozłożonych śpiworach pod‑
czas koncertów i pokoncertowe afterparty 
z gitarami odegrało niebagatelną rolę 
w integracji naszego kaczmarofilskiego 
grajdołka :) „Nadzieja” to jednak także 
odkrycia – dla mnie najważniejszym 

jest Jaromír Nohavica, którego wielkim 
fanem pozostaję właśnie od festiwalowego 
koncertu w ramach V edycji. Drugim od‑
kryciem jest Paweł Wójcik, laureat nagrody 
publiczności IX edycji, którego festiwal 
zmotywował być może do wypłynięcia 
na pozapłockie wody.

Urszula Krajewska: Do Kołobrzegu 
jest strasznie daleko, a PKP lubi dołożyć coś 
od siebie, żeby tę trasę wydłużyć. Morze 
przeważnie jest zimne, Hala Łuczniczka 
gorąca, a z Centrum Kultury nie da się 
dyskretnie wyjść, kiedy ktoś śpiewa trzeci 
tego dnia „Powrót”. W meczu z zasady 
mogę tylko pokibicować, a w konkursie 
wiedzy w końcu i tak się wyłożę na jakimś 
pytaniu o tytuł piosenki. W internacie 
nie da się spać, bo jacyś dziwni ludzie 
całą noc wyśpiewują piosenki Kaczmara, 
o których on sam, zapewne, nawet nie 
słyszał. Dlaczego więc od piętnastu lat 
wracam tu, kiedy tylko mogę? To chyba 
musi być miłość!

Paweł Danowski: Odkrywanie na nowo 
utworów Jacka Kaczmarskiego, niesa‑
mowita atmosfera i atrakcyjne koncerty 
sprawiają, że wracam na „Nadzieję” co rok. 
Każdy miłośnik twórczości Jacka Kacz‑
marskiego powinien choć raz przyjechać 
na ten festiwal.

Michał Kaczmarczyk: Nie będzie żad‑
nej przesady w stwierdzeniu, że kołobrzeska 

„Nadzieja” jest dla mnie prawie wszystkim, 
co najlepsze i najpiękniejsze w każdym roku. 
Spotkania ze wspaniałymi ludźmi, wspólne 
(niekiedy bardzo intensywne) upajanie 
się festiwalowym klimatem, wyraziste 
wrażenia koncertowe – za każdym razem 
warto sobie o tym przypomnieć. I oczywi‑
ście mecze piłkarskie z drużyną Fundacji. 

„Być może nadaremnie, lecz stanę w niej 
za stu” – myślę o swojej bramce, broniąc 
jej przed strzałami rywala.

Aleksandra „Jodyna” Dziadykie-
wicz: Festiwal „Nadzieja” w Kołobrzegu 
kojarzy mi się ze spotkaniami. Po pierw‑
sze – ze znajomymi, często niewidzianymi 
przez cały rok, z którymi kontakt ma się 
jedynie przez Facebooka. Na „Nadziei” 
w końcu można ze sobą pogadać, połupać 

na gitarze i pośmiać się z często herme‑
tycznych, okołokaczmarowych żartów. 
Po drugie zaś – ze spotkaniami piłkarskimi. 
Siły na boisku zostawia się wcale nie mniej 
niż w czasie gitarowych afterparty po kon‑
certach. Kto nie widział – polecam!

Magdalena Dzięgiel-Gądek: Festiwal 
„Nadzieja” jest dla mnie przede wszystkim 
nadzieją, że zawsze znajdą się ludzie, 
którzy zrobią wszystko, co w ich mocy, aby 
uczcić pamięć Jacka Kaczmarskiego. Jest 
również nadzieją na spotkanie dawno nie‑
widzianych przyjaciół, poznanie nowych, 
ciekawych ludzi, artystów, interpretacji 
klasycznych wykonań. To trzy dni (dla‑
czego tylko trzy?!) spędzone w cudownym 
miejscu, w lecie, w sposób, który zatrzy‑
muje czas, znosi bariery wiekowe i po‑
glądowe. Czy potrzeba czegoś więcej? Dla 
mnie to chwila na refleksję poprzez poezję 
i muzykę. To również nadzieja, że Jacek 
Pechman w końcu się ze mną napije!

Natalia „natkozord” Janowska: 
W ciągu ostatnich 14 lat tylko dwa razy 
nie pojawiłam się na „Nadziei”: pierwszej 
i tej z 2010 r. Wszystko zaczęło się od forum, 
gdzie jako natkozord postanowiłam się 
ujawnić i poznać tych ciekawych kacz‑
marofilów (skończyło się nawet na tym, 
że grałam w meczu!). Na „Nadzieję” czekam 
i przyjeżdżam, by spotkać się z ludźmi 
przy dźwiękach muzyki Kaczmarskiego. 
W końcu to na „Nadziei” poznałam mo‑
jego męża, a nasz synek nie bez powodu 
ma na imię Jarema. Nie przeszkadza mi 
nawet fakt, że mąż gra w przeciwnej dru‑
żynie, ale nasze dzieci będą nosić niebieskie 
koszulki – jak ja.

Piotr „lodbrok” Wojciechowski: 
„Nadzieja” to festiwal wielowymiarowy, 
a z punktu widzenia Kaczmarofila‑Kugla‑
rza tak naprawdę trudny do zdefiniowa‑
nia. Dla mnie to bardziej stan ducha niż 
wydarzenie czysto artystyczne, kulturalne 
czy towarzyskie. Przez te kilkanaście edycji 
wraz z żoną nie pojawiliśmy się w Ko‑
łobrzegu tylko jeden raz, a żeby dotrzeć 
na miejsce, musimy przemierzyć niemal 
cały kraj. Choć zdarza się narzekać – czy 
to na poziom artystycznych prezentacji, 
werdykty jury, czy też jakieś kwestie orga‑
nizacyjne – to zawsze wracamy i tęsknimy 
do kolejnej edycji. Czujemy się jakoś dziw‑
nie odpowiedzialni za tę imprezę i trudno 
nam sobie wyobrazić sytuację, w której by 
jej dla nas zabrakło.

Radomir Kolendowicz: „Nadzieja” 
była dla mnie początkowo nadzieją i szansą 
na stworzenie nowego „ja” w okresie 
sztormów mojej młodości. Później okazją 

i miejscem do spotkania się raz w roku 
z przyjaciółmi z całej Polski, których łączy 
fascynacja osobą patrona festiwalu, Jacka 
Kaczmarskiego. Z czym dzisiaj kojarzy 
mi się „Nadzieja”? Z poezją, szumem fal, 
pasją, z zaangażowaniem, poświęceniem 
i trudem wielu ludzi w celu pielęgnacji 
sztuki; w końcu wreszcie z tym, że gdzieś 
ta ,,Nadzieja” na stałe zagościła i zostanie 
na długie lata w moich myślach i sercu... 
I może jeszcze tylko kolejny toast i kolejna 
pieśń z przyjaciółmi, i kolejna, i kolejna...

Aleksander Pawluś: Ciężko powie‑
dzieć w kilku zdaniach, czym dla mnie 
jest „Nadzieja”. Przede wszystkim dlatego, 
że przez te wszystkie lata (mój pierwszy 
raz – 2006 r.) to ewoluowało. Na początku 
chodziło tylko o twórczość Kaczmarskiego, 
potem też o spotkania ze znajomymi, przy‑
jaciółmi z różnych zakątków Polski i Europy 
i – rzecz jasna – o wbicie paru goli Fundacji. 
Ujmę to w taki sposób: w trakcie każdej 
edycji festiwalu byłem świadkiem (i być 
może czasem uczestnikiem) zdarzeń, które 
mogłyby służyć za inspiracje Quentinowi 
Tarantino, scenarzystom Kac Vegas, ale 
też Wernerowi Herzogowi, a może nawet 
i Paprykowi Vege. Może tylko bez kadrów 
jak z Wajdy. A może z nimi.

Filip Pachla: Festiwal pamiętam jeszcze 
z czasów, gdy odbywał się na plaży. Miałem 
wtedy 17–18 lat.  Niesamowite wrażenie 
robiła na mnie wówczas „Nadzieja Śmie‑
łowska” niosąca się po wybrzeżu… To były 
chwile triumfu – Kaczmarski odrywał się 
od domowych głośników i stawał się inte‑
gralną częścią świata. Festiwal to nie tylko 
odkrycia muzyczne i kontakt z twórczością 
JK – to również spotkania z przyjaciółmi 
i fantastycznie spędzony czas.

Michał Wilgocki: Kiedy pierwszy raz 
przyjechałem na „Nadzieję” osiem lat 
temu, traktowałem ją jako test: jak moje 
interpretacje piosenek Jacka Kaczmarskiego 
wypadają na tle innych? Pomimo uzyskania 
odpowiedzi na to pytanie, przyjechałem 
tu jeszcze kilka razy i na pierwsze miejsce 
wysunął się aspekt towarzyski: spotka‑
nia z dawno niewidzianymi znajomymi, 

całonocne imprezy z muzyką Kaczmar‑
skiego i tria, wspólne przeżywanie kon‑
certów i jurorskich werdyktów. „Nadzieja” 
to wreszcie mnóstwo muzycznych inspiracji: 
to tu pierwszy raz usłyszałem Pawła Wój‑
cika, Kubę Blokesza, Kwartet ProForma. 
Dlatego bardzo się cieszę, że znów jestem 
w Kołobrzegu: to miejsce, dla którego warto 
tłuc się osiem godzin pociągiem i poświęcić 
mundialowy mecz o brąz.

Jan „Zbrozło” Bulak: Nie doświad‑
czyłem co prawda legendarnych imprez 
na plaży, bo jestem na to za młody. 
Miałem jednak tę przyjemność, że moją 
kaczmarową inicjacją kołobrzeską były 

„Wojna Postu z Karnawałem” ProFormy 
i Jaromír Nohavica. Taka dawka dobrych 
wrażeń wystarczyła, by chcieć tu przyjeż‑
dżać co roku – bo choć artyści i miejsca 
imprez się zmieniają (nie ma tu pro‑
gramów niezmienności), to Przyjaciele 
są zawsze – niezmiennie.

Przemysław Żbikowski: Gdy dziewięć 
lat temu pierwszy raz przyjechałem na „Na‑
dzieję”, nie znałem tam prawie nikogo. Nie 
przeszkodziło mi to w zafascynowaniu 
słuchać koncertów oraz z pewnym zasko‑
czeniem patrzeć na ludzi w niebieskich 
koszulkach, którzy lubią to samo co ja. Dziś 
przyjeżdżam tu w dużej mierze dla spotkań 
z przyjaciółmi; jest to dla mnie co roku 
jeden z niewielu stałych punktów w ka‑
lendarzu.  Podobno trzeba mieć do czego 
wracać; ja lubię wracać do Kołobrzegu.

Barbara Kulesza-Gulczyńska i Szy-
mon Gulczyński: Wyjazdy na „Nadzieję” 
stały się już naszą rodzinną tradycją. 
Pierwszy raz wybraliśmy się do Koło‑
brzegu po niecałym roku znajomości (która 
zresztą zaczęła się dzięki Kaczmarskiemu) 
i przyjeżdżaliśmy potem już co roku, na 10 
kolejnych edycji, także 3 miesiące przed 
ślubem, a potem – z pięciomiesięczną 
córeczką. Na „Nadziei” poznaliśmy grupę 
fantastycznych przyjaciół i znajomych, 
z którymi, mimo dzielących nas kilometrów, 
wciąż utrzymujemy kontakt. No i przede 
wszystkim to dla nas niezmiennie okazja 
do posłuchania ukochanej muzyki i ulu‑
bionych tekstów, odkrycia nowości oraz 
toczenia wielogodzinnych dyskusji, a nawet 
sporów. Nadzwyczajne jest to, że choć 
stałych bywalców festiwalu może różnić 
bardzo dużo, łączy nas jeden wspólny 
temat, który sprawia, że przez tych kilka 
dni stajemy się sobie ogromnie bliscy.

o NADZIEI
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nasi laureaci
NADZIEJA 2005–2017

2005
i miejsce Łukasz Majewski i Marek Romik (na zdj.)
ii miejsce Zespół smaK
iii miejsce Dorota Chojnacka

2008
i miejsce Karolina Cicha (na zdj.)
ii miejsce Łukasz Borkowski
iii miejsce Antoni Gustowski

2011
i miejsce Joanna Kaszta (na zdj.)
ii miejsce Adam Mortas z zespołem enCore
iii miejsce Paweł Ruszkowski

2014
i miejsce Agata Grześkiewicz (na zdj.)
ii miejsce Monika Parczyńska
iii miejsce Kacper Gontar

2017
i miejsce Zuzanna Wiśniewska (na zdj.)
ii miejsce Magdalena Fennig
iii miejsce Grzegorz Grundwald

2006
i miejsce Agnieszka Oczki (na zdj.)
ii miejsce Eliza Banasik
iii miejsce Maciej Wierzyński

2009
i miejsce Piotr Kajetan Matczuk (na zdj.)
ii miejsce Agata Gajkowska
iii miejsce Maria Magdalena Kośnik

2012
i miejsce Apolinary Polek (na zdj.)
ii miejsce Paulina Kaleta
iii miejsca Dagmara Czechura

2015
i miejsce Łukasz Jędrys (na zdj.)
ii miejsce Marek Oleś
iii miejsce Jakub Kwaśniewski

2007
i miejsce Marcin Skrzypczak (na zdj.)
ii miejsce Przemysław Bogusz
iii miejsce Artur Kaczorek

2010
i miejsce Jakub Blokesz (na zdj.)
ii miejsce Andrzej Dębowski
iii miejsce Agata Gałach

2013
i miejsce Przemysław Mazurek (na zdj.)
ii miejsce Paweł Leszoski
iii miejsce Justyna Panfilewicz

2016
i miejsce Andriej Kotin (na zdj.)
ii miejsce Rafał Kowalewski
iii miejsce Jagoda Rall
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nasi artyści
NADZIEJA 2004–2017

Andrzej Garczarek

Andrzej Poniedzielski

Artur Andrus

Aleksander Trąbczyński

Andrzej Ozga

Antoni Muracki

Przemysław Gintrowski
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Dominik Księski

Dorota Osińska

Evgen Malinovsky

Jacek Kleyff

Dominika Świątek

Elżbieta Adamiak

Katarzyna Groniec

Grzegorz Tomczak

Jan Kondrak i Lubelska Federacja Bardów



|nadzieja 7

Jaromir Nohavica

Julia Konarska

Klementyna Umer

Mariusz Kołaczkowski

Trio Łódzko‑Chojnowskie: Witold Łuczyński, 

Paweł Konopacki, Tomasz Susmęd

Grzegorz Tomczak

Artyści Teatru Muzycznego z Gdyni

Krzysztof Globisz

Mirosław Baka

Jacek Kowalski
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Mirosław Czyżykiewicz Radek Elis

Piotr Machalica

Sylwia Najah

Olga Szomańska

Tadeusz Woźniak

Piotr Woźniak

Alosza AwdiejewJolanta Majchrzak‑Woźniak
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Szymon Zychowicz

Wojciech Michalak

Wojciech Wysocki

Jacek Bończyk

Olga Szomańska

Wojciech Brzeziński i Joanna Lewandowska

Zespół Reprezentacyjny: Jarosław Gugała, Filip Łobodziński,

Marek Wojtczak

Piotr BukartykKuba Sienkiewicz

Kwartet ProForma: Marcin Żmuda, Piotr Lembicz, 

Marek Wawrzyniak, Przemysław Lembicz, Wojciech Strzelecki
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1Przed niespełna rokiem nakładem wy-
dawnictwa Prószyński i spółka ukazało 

się czwarte już wydanie antologii poezji 
Jacka Kaczmarskiego, Między nami – wier‑
sze zebrane. Księga ta jest ukoronowa-
niem długiego procesu, który zaczął się 
dokładnie trzydzieści lat temu, kiedy 
to przystąpiłem do tworzenia na własny 
użytek kompletnego zbioru poezji Jacka.

Kiedy jednak w 1990 roku, po powrocie 
Jacka do Polski i powstaniu Pomatonu, 
zaczęły się pojawiać wydania śpiewników 
i nut poszczególnych programów, dys-
ponowałem bazą zawierającą większość 
utworów Kaczmarskiego. Na początku 
1993 roku doszło do mojego spotka-
nia z Jackiem poświęconego antologii. 
Szybko się okazało, że zgadzamy się 
z poetą w istotnych kwestiach związanych 
z projektem. Na następne spotkanie 
przyszedłem uzbrojony w stos wydruków. 
Jacek odwdzięczył mi się wręczeniem 
maszynopisów wszystkich swoich wierszy. 
To wprowadziło nową jakość do mojej 
dalszej pracy nad całością, stając się 
podstawą do rozpoczęcia poważnego 
opracowania redakcyjnego.

Po wyjeździe Jacka do Australii sprawa 
antologii zaczęła żyć własnym życiem, 
niekontrolowanym w zasadzie przez 
nikogo. Przygotowany przeze mnie plik 
powędrował do wydawnictwa, straciłem 
nad nim kontrolę, a żadna z osób, które 
powinny się czuć zań odpowiedzialne, 
nie panowała nad całokształtem. Nie 
chcę się wgłębiać w szczegóły, ważne, 
że w efekcie licznych zaniedbań pierwsze 
wydanie (A śpiewak także był sam…,1997) 
jest niestaranne, z mnóstwem literówek, 
błędów rzeczowych, a nawet z kilkoma 
błędami ortograficznymi. Mimo wszystko 
był to kamień milowy na drodze do reali-
zacji projektu. Książka stała się bowiem 
punktem wyjścia do dalszej pracy, a jej 
niedoskonałości uświadomiły mi dobitnie, 
jak wiele jest jeszcze do zrobienia.

Wiosną roku 2002 Adam Borowski, 
wydawca pierwszej antologii, dowie-
dziawszy się o chorobie Jacka, postanowił 
wznowić księgę, żeby wesprzeć poetę 
zarówno finansowo jak i psychicznie.

W tamtym momencie istniały dwie 
wersje antologii – wydanie książkowe 
oraz mój plik, nad którym systematycznie 
pracowałem. Niestety, nie obejmował 
on istotnych korekt naniesionych przez 
autora w wydawnictwie przed publikacją 
pierwszego wydania. Konieczne było więc 
scalenie obu wersji. Adam Borowski zna-
lazł na to najlepszy możliwy sposób – prze-
kazał plik i wydaną antologię profesjo-
nalnemu korektorowi, który wynotował 
rozbieżności między tymi materiałami. 
Pozostało przejrzeć notatki korektora 

i w przypadku różnic zdecydować, którą 
wersję przyjąć w nowym wydaniu. Różnic 
tych było jednak kilkanaście tysięcy, przy 
czym w wielu przypadkach nawet sam 
autor nie był pewien, która z wersji jest 
lepsza. Co gorsza, Jacek czuł się bardzo 
źle; na moją prośbę o konsultacje odpo-
wiedział – „Rób, Krzysiu, jak uważasz”. 
Wszystkie decyzje musiałem więc podjąć 
sam i na własną odpowiedzialność. Tak 
też zrobiłem, wprowadzając jednocześnie 
kilka bardzo istotnych zmian do układu 
książki – chodzi przede wszystkim o utwo-
rzenie i dodanie nowego pierwszego 
rozdziału. Drugie wydanie antologii, Ale 
źródło wciąż bije…, opublikowane zostało 
jesienią 2002 roku.

Kaczmarski był wyraźnie zadowolony 
z efektów naszej pracy, z uznaniem za-
aprobował mój pomysł nowej kompozycji 
książki, jednak nie omieszkał wykorzystać 
okazji do wytknięcia kilku znalezionych 
literówek (np. „Chłopczyk się nudzi. Sie 
podpłomyk” zamiast: „Chłopczyk się 
nudzi. Ssie podpłomyk”). Zrobił to oczy-
wiście żartobliwie, ale korektorskie błędy 
istotnie nie były przywidzeniem.

W ciągu kolejnych dziewięciu lat całość 
przeszła jeszcze jedną gruntowną korektę. 
Teksty wszystkich piosenek zostały po-
równane z istniejącymi wykonaniami 
autorskimi, zaś wszystkie wiersze jeszcze 
sczytałem i porównałem z maszynopisami. 
Dodatkowo księgę uzupełniłem o trzy 
nowe rozdziały: teksty utworów z opery 
bluesowej Kuglarze i wisielcy (do libretta 
Jacka Kaczmarskiego, z muzyką Jerzego 
Satanowskiego), zbiór okolicznościo-
wych wierszy pod wspólnym tytułem 
Fraszki na pracowników RWE oraz 
Tunel – ostatni tomik wierszy poety, 
pisanych przezeń w chorobie. W efekcie 
powstało trzecie wydanie książki – Jacek 
Kaczmarski, Antologia poezji, 2012.

Właściwie natychmiast po publikacji 
przystąpiłem do notowania błędów ko-
rektorskich niezauważonych na wcze-
śniejszych etapach pracy nad dziełem. 
Najważniejsza praca została jednak już 
wykonana, mogłem się więc skupić na po-
prawkach drobniejszych. W stosunku 
do poprzednich wydań antologii upo-
rządkowałem także kolejność rozdziałów, 
status kryterium wiodącego nadałem 
bowiem chronologii. Zawartość uzu-
pełniłem ponadto o cztery utwory wcze-
śniej niepublikowane: Monachijskie buki 
i fraszkę Na Piekarza – utwory odnale-
zione w archiwach Radia Wolna Europa 
i Biblioteki Narodowej, Scenę (Wokalizę 
na zdarte głosy) – wiersz okolicznościowy, 
napisany podczas trasy koncertowej Mu-
rów w Muzeum Raju oraz Do (Poema‑
cik egocentryczny) – ironiczną poetycką 
autobiografię, niestety niedokończoną.

2Wiersze Jacka Kaczmarskiego to teksty 
gęste treściowo, w większości wie-

lokrotnie śpiewane na koncertach, ży-
jące więc własnym życiem. Zdarzało się, 
że autor zmieniał jedno słowo lub też 
całą frazę; niekiedy rozmyślnie, czasem 
zupełnie niechcący. Kwestia ustalenia tzw. 
kanonicznej wersji tekstu jest więc sprawą 
poważniejszą i nie sprowadza się jedynie 
do porównania maszynopisu z wersją śpie-
waną – szczególnie że zarejestrowanych 
wykonań istnieje niekiedy kilkanaście.

Podstawowym kryterium wyboru jest 
szacunek dla intencji autora. Dlatego też 
największe znaczenie miały dla mnie kon-
sultacje z poetą, a także wersje zapisane 
w autorskich maszynopisach. Odstępstwa 
od maszynopisu mogą mieć miejsce tylko 
jeśli jest po temu istotny i jednoznaczny 
powód. W przypadkach wątpliwych 
za właściwszą uznać należy wersję śpie-
waną w czasach, kiedy utwór pozostawał 
w czynnym repertuarze poety. Wersje 
wczesne – albo przeciwnie, śpiewane 
po latach – są mniej reprezentatywne.

Żeby łatwiej było sobie wyobrazić istotę 
problemu, pokażmy garść przykładów.

Pierwszy przykład dotyczy nie tyle wy-
boru konkretnej wersji, co jest doskonałą 
ilustracją niesamowitej zdolności poezji 
do zrównywania treści wyrażeń pozornie 
przeciwstawnych. Wiersz wymusza bo-
wiem na w miarę świadomym odbiorcy 
całą masę skojarzeń; opalizuje feerią 

znaczeń, wprowadza nastrój, który ma 
ogromny wpływ na odbiór całości, po-
siada element magiczny czy metafizyczny 
wręcz, zawierając znaczną część swojej 
ekspresji poza tym, co w nim stematyzo-
wane. W związku z powyższym zamiana 
jednego słowa czy nawet odwrócenie 
jakiegoś znaczenia dosłownego nie musi 
nadawać wierszowi nowego, innego sensu.

Fragment utworu Błędy wróżbitów:
Uwierzcie zgrzybiałym wróżbitom,
Bo zawsze mieć będą rację…
I wersja druga:
Nie wierzcie zgrzybiałym wróżbitom,
Choć zawsze mieć będą rację…

Pozornie odbiorca wzywany jest 
do przeciwstawnych optyk – raz ma 
wierzyć wróżbitom, raz znów im nie 
wierzyć! A jednak między sensem po-
danych dwóch wersji tej samej zwrotki 
nie ma istotnej różnicy. Druga wersja 
jest nieco bardziej przekorna, trudniejsza, 
jednak aura, a także cały zestaw treści 
i sensów, który utwór budzi w odbiorcy, 
pozostają te same – właśnie dlatego, 
że meritum wiersza nie tylko nie ogra-
nicza się do części zwerbalizowanej, ale 
ta ostatnia jest wręcz dalszoplanowa.

W przypadku zacytowanego fragmentu 
tekstu Błędów wróżbitów zmiany dokonał 
sam poeta na etapie redakcji pierwszego 
wydania. Jednak jedyne opublikowane 
wykonanie tego utworu śpiewane jest 
w wersji pierwotnej i to ona właśnie 
funkcjonuje w świadomości odbiorców. 
Z tą argumentacją, przemawiającą za wy-
braniem ostatecznie wersji pierwotnej, 
zgodził się zresztą sam autor.

Kolejny przykład ilustruje mechanizm 
odwrotny – kiedy zmiana fragmentu 
wiersza odwraca przekaz całego utworu. 
Ballada o drapieżnej bestii, piosenka 
pochodząca z 1973 roku, kończy się w ma-
szynopisie tak:
Aż na koniec zaryczał i wyszczerzył swe 
kły
I odszarpnął od ciała głowinę!
Zgrozy wrzask! Potem cisza – śmiech 
przez łzy, nie ma krwi
Bo treser
Był manekinem!

Dwa istniejące nagrania wykonań tego 
utworu – Radio Wolna Europa (połowa 
lat 80.) oraz Radio Wrocław (2001) – mają 
natomiast zakończenie następujące:
Tak wahając się ciągle, raz potulny, raz 
zły,
Zobojętniał na ludzkie lew wrzaski
I zapomniał na koniec, że w ogóle ma 
kły…
A treser wciąż zbiera oklaski!

Zmiana zwrotki puentującej powoduje, 
że wiersz po latach traci swój kabare-
towy charakter, stając się przypowieścią 
z morałem.

Równie piorunujący znakomity efekt 
dała drobna modyfikacja ostatniej zwrotki 
Ballady paranoika. Wersja z maszynopisu 
brzmi następująco:
Plan swój wykańczając, jeszcze nam 
dodali
Gry różne, w których udział mamy brać,
Lecz nie po to, byśmy my z kimkolwiek 
grali,
Lecz po to, by ktoś mógł z nami grać.

Nagrywając ten utwór w 2001 roku dla 
Radia Wrocław, ostatnią zwrotkę poeta 
zaśpiewał natomiast tak:
Plan swój wykańczając, jeszcze nam 
dodali
Gry różne, w których udział mamy brać,
Lecz nie po to, byśmy my z kimkolwiek 
grali,
Lecz po to, by ktoś mógł – nami grać.

Usunięcie jednego tylko przyimka 
kapitalnie wzmocniło puentę i nadało 
głębszy sens całemu wierszowi.

Jacek niezwykle rzadko celowo po-
prawiał coś w tekście, szczególnie po tak 
długim czasie. Drapieżna bestia oraz 
Ballada paranoika należą do wyjątków, 
podobnie jak „obcy las” w Obławie. Co in-
nego przykłady takie jak „ciemne belki” 
z Encore, jeszcze raz, które na „czarne” 
zmieniły się mimochodem.

3Dla wszystkich, którzy choć trochę 
orientują się w twórczości Jacka 

Kaczmarskiego, oczywiste jest, że każda 
próba uporządkowania jego dorobku 

poetyckiego musi opierać się na chrono-
logii oraz podziale wierszy na programy.

Dla tych, którzy poezję Kaczmarskiego 
znają słabo, potrzebne będzie wyjaśnienie 
pojęcia „program”. Artysta grupował 
swoje utwory w cykle połączone myślą 
przewodnią, stanowiące zamknięte cało-
ści, których sens wykraczał poza prostą 
sumę treści poszczególnych utworów. 
Dodatkową spoistością takiego cyklu była 
kreacja wykonawcza, łącząca te utwory 
w konkretne „tu i teraz” zamykające 
słuchaczy na godzinę, dwie w konkretnej 
tematyce, klimacie i narzucające drama-
turgię sceniczną całości. Poszczególne 
utwory łączyły ponadto komentarze 
i zapowiedzi podpowiadające ścieżkę 
interpretacyjną, albo przeciwnie – po-
szerzające pole interpretacji konkret-
nych utworów.

Sam Jacek nie popierał idei podnosze-
nia do rangi programów cykli piosenek, 
które z tych lub innych względów znalazły 
się na jednej płycie lub kasecie, jednak 
nie zostały przez poetę pomyślane jako 
zamknięta całość. W tym sensie progra-
mami Jacka Kaczmarskiego są: Mury, Raj, 
Muzeum, Wojna postu z karnawałem, 
Sarmatia, Szukamy stajenki, Pochwała 
łotrostwa, Między nami, Dwie Skały 
oraz Mimochodem.

Oczywiste są również (jako osobne 
rozdziały) cykle niedokończone, ale 
pomyślane jako programy (Niewolnicy, 
90 dni spokoju, Don Kichot), otwarte 
(Poematy) lub zamknięte tomiki poetyc-
kie (Mój Zodiak, Notatnik australijski, 
Skruchy i erotyki dla Ewy, Fraszki 
na pracowników RWE, Tunel), teksty 
piosenek z opery bluesowej Kuglarze 
i wisielcy oraz cykle złożone z utwo-
rów pisanych na przestrzeni kilku lub 
kilkunastu lat działalności artystycznej 
Kaczmarskiego, ale z autorskiego zało-
żenia stanowiące pewną jedność: Mu-
zeum-aneks, Wysocki, Lektury szkolne, 
Bankiet, Tłumaczenia i adaptacje. Nie 
powinny budzić wątpliwości czytelnika 
także rozdziały Varia 1972–1981 oraz 
Varia 1982–2002; pomysł ich wprowa-
dzenia oraz sposób zatytułowania poddał 
zresztą sam autor.

Co ciekawe, Jacek dystansował się 
od nazywania programami nawet ta-
kich rozdziałów, jak: Krzyk, Kosmo-
polak, Zbroja czy Przejście Polaków 
przez Morze Czerwone. Jest to o tyle 
zaskakujące, że mamy tu do czynienia 
ze spójnością tematyczną i chronolo-
giczną… W przypadku dwóch innych 
cykli, Dzieci Hioba i Głupi Jasio, sama 
publikacja każdego z tych zbiorów pio-
senek była wydarzeniem artystycznym, 
a co za tym idzie – mimochodem uczyniła 
zeń w jakimś sensie program. Rozdział 
Głupi Jasio legitymizuje zresztą nie 
tylko publikacja kasety, a później płyty 
pod tym tytułem; jest to również trans-
pozycja cyklu „Z baśni dzieciństwa”, 
wymyślonego i rozwijanego przez Jacka 
na przestrzeni lat.

Najmniej oczywiste, jeśli chodzi 
o układ książki, są rozdziały, których 
zawartość skompletowałem bez inicjatywy 
oraz udziału autora. Dotyczy to przede 
wszystkim Przybycia tytanów – rozdziału 

otwierającego antologię. Kluczem jest 
tutaj wybór utworów najstarszych, napi-
sanych i śpiewanych przez Kaczmarskiego 
przed wyjazdem na, jak się później 
okazało, przymusową emigrację, które 
jednak nie znalazły się w żadnym innym 
spójnym cyklu stworzonym przez Jacka 
w tym okresie. Cele stworzenia i umiesz-
czenia w książce tego rozdziału były dwa. 
Po pierwsze, lepsze usystematyzowanie 
materiału (alternatywnym miejscem dla 
utworów z rozdziału Przybycie tytanów 
byłby z konieczności rozdział Varia 
1972–1981). Po drugie, podkreślenie, 
że kariera Jacka Kaczmarskiego jako poety 
nie zaczyna się od Murów, a od wierszy 
młodzieńczych; za najstarszy swój utwór 
sam autor uznawał Balladę o istotkach 
i dlatego ona właśnie otwiera pierwszy 
rozdział, a tym samym całą książkę.

Słowa wyjaśnienia wymagają także 
(jako zbiory, których zawartość skomple-
towałem bez inicjatywy oraz udziału au-
tora) rozdziały Pięć sonetów o umieraniu 
komunizmu, Świadkowie, a także Inspi-
racja. Pierwszy z nich zawiera cykl piose-
nek przełomu. Jacek obserwował zmie-
niający się porządek polityczny w Polsce 
i całym regionie Europy Środkowej, i pi-
sał swego rodzaju poetyckie komentarze. 
Wykonywał je w Radiu Wolna Europa, 
w autorskim programie „Kwadrans Jacka 
Kaczmarskiego”. W ten sposób powstał 
zbiór piosenek zwanych niekiedy kuple-
tami dla Wolnej Europy. Kluczem legi-
tymizującym drugi i trzeci z wymienio-
nych cykli jest ciężar gatunkowy utworów 
tam zawartych. Na króciutki cykl Świad-
kowie składają się pieśni traktujące o II 
wojnie światowej, zajmujące jednocześnie 
bardzo ważne miejsce w dorobku Jacka 
Kaczmarskiego, lecz nie mieszczące się 
w żadnym innym spójnym cyklu utwo-
rów. Podobny rodowód ma rozdział In-
spiracja, przy czym tu kluczem tematycz-
nym jest refleksja uniwersalna, zaduma 
nad wszechświatem i cywilizacją.

4Omawiane wydanie antologii nie za-
wiera wszystkich istniejących wierszy 

Jacka Kaczmarskiego, a mimo to należy 
uznać je za wydanie pełne i kompletne. 
O usunięciu kilkudziesięciu tekstów zde-
cydował bowiem sam autor, uznając je 
za niewarte publikacji. Wśród nich były 
jednak utwory, które wcześniej lub później 
zaistniały w świadomości odbiorcy, jak 
na przykład cały szereg piosenek z Radia 
Wolna Europa, opublikowanych w zbior-
czych wydaniach dyskografii Jacka Kacz-
marskiego – Arka Noego oraz Suple-
ment. Ze względu na stawiany antologii 
wymóg kompletnego pokazania twór-
czości poetyckiej Jacka utwory te nale-
żało przywrócić. Tak się częściowo stało 
już w drugim wydaniu księgi, natomiast 
aktualne wydanie jest, w tym znaczeniu, 
całkowicie kompletne.

Utwory zgromadzone w niniejszej 
antologii powstawały na przestrzeni lat. 
Aby wiernie oddać ich różnorodność, 
zdecydowaliśmy nie wprowadzać ujed-
nolicenia pisowni, tam gdzie to tylko 
możliwe zachowując teksty w kształcie 
nadanym im przez autora.
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Jacek Kaczmarski  

(1957–2004)

P o e t a ,  p r o z a i k ,  komp o z y t o r, 

p i o s e n k a r z ,  t w ó r c a  t e k s t ó w 

p iosenek .  Absolwent  Wydz ia-

ł u  P o l on i s t yk i  Un iwe r s y t e t u 

Wa rsz awsk iego.  Zadebiutowa ł  

w 1976 roku, a rok później zdo -

był nagrodę na Studenck im Fe -

st iwa lu P iosenk i w Krakowie 

za utwór Obława .  W roku 1979 

rozpoczą ł współpracę z P rzemy-

sławem Gintrowsk im i Zbignie -

w e m  Ł a p i ń s k i m .  W  m o m e n c i e 

wprowadzenia stanu wojennego 

przebywa ł we Francji .  W latach 

80. da ł setk i koncer tów na ca-

ł ym świecie. Wróci ł do Polsk i  

w 1990 roku. Zosta ł pochowa-

ny w A lei Zasłużonych na War-

szawsk ich Powązkach. Odzna-

czony Krzyżami Komandorsk im 

i Kawa lersk im Orderu Odrodze -

n ia Polsk i.

Wyjątkowe wydanie wierszy 

Jacka Kaczmarskiego z oka -

zji 60. rocznicy urodzin po -

ety.  Jacek Kaczmarsk i to jeden  

z najw iększych bardów współ-

czesnej polsk iej piosenk i po -

etyck iej. Jego mocny g łos, 

genia lne teksty i w ielka eks-

presja, z jaką gra ł i  śpiewa ł, 

wcią ż por ywają nowe pokole -

nia. S łowa piosenek jego autor-

stwa – jak choćby Naszej k lasy , 

Zbroi  czy Murów  – weszł y na 

sta łe do naszego słownika. 

Między nami  to najpełn iejsze 

wydanie w ierszy poety. Niektó -

r e  z  t ek s t ów  pub l i kowa ne  s ą  

po raz pierwszy. 

PoezJa
nie służy
ułatwianiu

życia ludzioM.

otwiera iM

oczy na pewne

aspekty
istnienia.
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