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Janusz Fogler
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Muzyka jest dziś wszędzie: w radiu, w telewizji,
w internecie, na koncertach, w klubach i w sklepach.
Czy możesz pojawić się wszędzie tam, gdzie grane
są twoje utwory? ZAiKS może!

Nie musisz być członkiem ZAiKS-u, żebyśmy mogli
chronić twoją twórczość. Członkostwo w Stowarzyszeniu
daje jednak szereg praktycznych korzyści, np. zaliczki
na poczet przyszłych wpływów. Skontaktuj się z nami!
Więcej na zaiks.org.pl

FOT. J. BARCZ / W. DRUSZCZ

DOŁĄCZ DO NAS!

Autorzy na całym świecie zrzeszają się w stowarzyszeniach, które zbierają dla nich tantiemy, a użytkownikom
ułatwiają legalne korzystanie z twórczości. Zgłoś
utwory do ZAiKS-u, a zaczną dla ciebie zarabiać.

dy dostałem spis treści bieżącego numeru, wydawało
mi się, że autorzy i redaktorzy nie dostrzegli naszego kwietniowego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.
Odruchowo chciałem się o to istotne w końcu wydarzenie
upomnieć, ale po chwili namysłu doszedłem do wniosku, że
i tak od skutków tego trudnego spotkania – jak się okazało
nie tylko do opisania – nie uciekniemy.
Też wolę wspominać o nagrodach ZAiKS-u czy wspaniałych wydarzeniach kulturalnych niż jeść żabę upichconą
przez polityków.
Leopold Kozłowski-Kleinman, Hanna Krall, Zbigniew
Namysłowski, Roman Polański, Ryszard Poznakowski, Eustachy Rylski, Jerzy Skolimowski, Stanisław Tym i Michał
Urbaniak to nasi nowi Członkowie Honorowi. Kolejna grupa
wybitnych twórców to laureaci Nagród 100-lecia i Nagród
Specjalnych oraz dorocznych Nagród ZAiKS-u. Jak zawsze
jest to plejada wspaniałych artystów.
Chwilę później odbył się wspomniany Nadzwyczajny
Zjazd Delegatów, który potwierdził – niestety – zapowiadane przeze mnie w poprzednim numerze zachwianie solidarności twórców zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu.
Mam nadzieję, że wzniesiemy się ponad dzisiejsze podziały i jesienią dopracujemy statut tak, by bez zastrzeżeń zaakceptowali go wszyscy – starzy i nowi – członkowie ZAiKS-u
oraz KRS. Przypomnę, że blisko stuletnia solidarność kultury popularnej z kulturą wysoką to nasze największe osiągnięcie. Nie warto z powodu wejścia w życie ustawy, która
nie bierze pod uwagę sytuacji polskich twórców oraz działa wbrew interesowi kultury narodowej, niszczyć naszego wiekowego dorobku. W końcu – podobno – bywało już
gorzej.
Za to Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Instytucje
unijne zdecydowały się przeciwstawić manipulacjom technologicznych gigantów i uregulować kwestię przestrzegania prawa autorskiego przez platformy takie jak YouTube.
Nowa dyrektywa położy zapewne kres obecnej nierównowadze na rynku i wzmocni twórców. Dzięki jej zapisom
internet stanie się medium uczciwym wobec autorów i zarazem w pełni szanującym prawa użytkowników. Pisałem
w poprzednim numerze, że rozumiemy polityków, którzy
pod wpływem celowo rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji zdecydowali się nie okazywać publicznie poparcia dla dyrektywy. Miałem nadzieję, że dzięki
konsekwentnej polityce wzmacniania polskich i europejskich interesów nie będą musieli dłużej obawiać się nacisków ze strony technologicznych gigantów zza oceanu. Na-
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pisałem tak, bo dyrektywa musi zostać wdrożona do prawa
krajowego.
Rząd polski złożył jednak skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zapisów dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym,
o którą tak solidarnie przez wiele lat zabiegało całe środowisko kreatywne i wszystkie liczące się w Europie związki
twórcze. Warto powtórzyć, że dyrektywa jest jednym z najważniejszych gwarantów naszych przyszłych wpływów za
twórczość udostępnianą w internecie. Skarga złożona przez
polski rząd zapewne przedłuży proces implementacji nie
tylko w naszym kraju. Każdy dzień opóźnienia we wprowadzaniu stosownych przepisów oznacza ogromne straty dla
całego sektora kreatywnego: kompozytorów, autorów tekstów, wykonawców, producentów, dziennikarzy oraz start-upów związanych z kulturą i nowymi mediami. Zyskają na
tym natomiast monopoliści internetowi.
Dziwi nas natomiast fakt, że minister kultury określa
dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym mianem „ACTA 2” – wymyślonym na zlecenie amerykańskich gigantów technologicznych i wprowadzającym
całe społeczeństwo w błąd.
Jak już pisałem wcześniej Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
nie ustaje w staraniach o zapewnienie jak najlepszych standardów chroniących nasze prawa majątkowe. Wciąż mamy
nadzieję, że minister kultury znajdzie czas na spotkanie
z twórcami, a nie jak dotąd jedynie z użytkownikami naszej
twórczości i lobbystami wielkich koncernów. To między innymi tłumaczy, dlaczego od lat jesteśmy jedynym krajem
w tej części świata, który pozbawiony jest praktycznie opłat
od „czystych nośników”. A to oznacza, że kultura narodowa
przez ten czas straciła ponad 2,5 mld zł, a budżet państwa
nie otrzymał minimum 0,5 mld zł podatków. Pamiętajmy
o tym, że wciąż trwa intensywna walka pomiędzy twórcami a wielkim biznesem. Polscy politycy rzadko są po stronie twórców.

PS Niebawem każdy, kto powierzył ZAiKS-owi swoją
twórczość w zarząd, otrzyma list wraz z nową umową
o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi. Proszę o jej podpisanie i odesłanie w załączonej kopercie. Jeśli macie Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy jakiekolwiek wątpliwości, skontaktujcie się z biurem ZAiKS-u.
Sprawny proces wymiany umów to nasz wspólny interes.
Życzę miłych wakacji!
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Niebo – piekło. Piekło – niebo, czyli na huśtawce
Janusz Fogler, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
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Na pewno chcieliby Państwo usłyszeć, że kwestia dyrektywy
o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym została jednoznacznie rozstrzygnięta, ale niestety przed nami największe wyzwanie – implementacja. Nasz rząd ma na to dwa lata, ale wiemy,
że niekiedy Polska implementowała przepisy dopiero po czterech
latach. W tym wypadku każdy dzień opóźnienia oznacza straty dla
polskiego środowiska kreatywnego. Nowe przepisy nie dotyczą wyłącznie świata kultury, ale również małych firm technologicznych,
tzw. startupów – one również mają dość monopolu GAFA. Dlatego temat reformy prawa autorskiego przewija się przez cały numer „Wiadomości ZAiKS-u” – począwszy od otwierającego artykułu prezesa
Janusza Foglera przez felieton Zbigniewa Hołdysa, teksty Edwina
Bendyka, Anny Misiewicz, Marty de Bazelaire de Ruppierre, kończąc na artykule Artura Kurasińskiego. Czy to za dużo? Raczej nie.
O ile polscy twórcy w walce o uchwalenie dyrektywy działali razem
ze środowiskiem artystycznym i dziennikarskim z całej Europy,
o tyle zabiegając o korzystną implementację, będą zdani na własne
siły. To, czy dyrektywa w naszym kraju skutecznie wzmocni polskie
środowiska kreatywne, zależy oczywiście od naszych polityków,
ale oni nic dla nas nie zrobią, jeżeli nie będą słyszeli naszego głosu.
Chciałbym podziękować wszystkim twórcom, którzy wspierali nas podczas licznych spotkań z politykami w Warszawie, Brukseli czy w Strasburgu i w walce z botami w sieci. Narażaliście się
i byliście celem ataku przeciwników dyrektywy sterowanych przez
internetowych monopolistów. Choć oponent był potężny, Wasza siła okazała się jeszcze większa! Dziękuję Marii Sadowskiej, Tomkowi
Lipińskiemu, Markowi Dutkiewiczowi, Zbyszkowi Hołdysowi, Markowi Kościkiewiczowi, Romualdowi Lipce, Janowi A.P. Kaczmarkowi, Piotrkowi Rubikowi, Markowi Hojdzie i Staszkowi Trzcińskiemu. Jestem pewien, że bez Was dyrektywa nie uzyskałaby poparcia
w Parlamencie Europejskim. Dziękuję za odwagę!
W tym numerze znajdą Państwo również ostatni wywiad z Rosławem Szaybo. Zapraszam do przeczytania rozmowy z Mistrzem,
który współczesną muzykę światową ubierał w obrazy. Najlepiej to
zrobić, słuchając albumów, do których zaprojektował okładki. Bardzo nam Ciebie, Sławku, brakuje. Nikt nie zastąpi Twojego zawsze
pozytywnego nastawienia do życia.
Wakacyjny numer „Wiadomości ZAiKS-u” poświęcamy jazzowi,
ponieważ Polska jazzem stoi. Z przyjemnością oddaję ten numer
w Państwa ręce. Słonecznych wakacji!
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Rozmowa kulturalna. Wywiad z duetem Łona i Webber

Członkowie Stowarzyszenia, którzy odeszli w minionym czasie
DOBRA STRONA LITERATURY

Magdalena Samozwaniec
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NAGRODY
ZAiKS-u
Katarzyna Tez
K a r pat i & Z a r e w i c z
w w w. k a r pat i z a r e w i c z . c o m
tekst

zdjęcia

101 lat. Te wyjątkowe
urodziny ZAiKS świętował
z przyjaciółmi. Wśród
zaproszonych gości
pojawiły się znane i cenione
osobowości artystyczne
ze świata muzyki, filmu,
literatury, sztuk wizualnych
czy choreografii

W

ieczór 23 marca był pod wieloma względami wyjątkowy. 101 urodziny świętowaliśmy wśród przyjacół.
I owszem, przyjmowaliśmy gratulacje, ale tym razem najcenniejsze prezenty postanowiliśmy rozdać naszym
gościom.
Wybitnych twórców i instytucje szczególnie zasłużone dla
upowszechniania kultury uhonorowaliśmy naszymi nagrodami i wyróżnieniami. Na uroczystość wręczenia Członkostw
Honorowych, Nagród 100-lecia, Nagród ZAiKS-u i Nagród Specjalnych przybyli m.in. Roman Polański, Anna Dymna, Zbigniew Namysłowski, Stanisław Tym, Eustachy Rylski, Lech Janerka, Zbigniew Hołdys, Michał Urbaniak i wiele innych wy-

4

bitnych osobistości. Gośćmi honorowymi uroczystości byli
m.in. prof. Sławomir Ratajski, sekretarz generalny Polskiego
Komitetu ds. UNESCO, prezes Polskiego Radia Andrzej Rogoyski, redaktor naczelny tygodnika „Polityka” Jerzy Baczyński,
a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Gospodarzami wieczoru byli Edward Pałłasz, przewodniczący Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Janusz Fogler, prezes
ZAiKS-u.Ceremonię brawurowo poprowadzili Miłosz Bembinow, wiceprezes ZAiKS-u, i Rafał Bryndal, członek Prezydium
Zarządu Stowarzyszenia. Wieczór uświetnił koncert dwóch
utalentowanych artystek młodego pokolenia – pianistki Hani
Rani i wiolonczelistki Dobrawy Czocher, które zaprezentowa-
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ły utwory z płyty „Biała Flaga” z aranżacjami utworów Grzegorza Ciechowskiego na wiolonczelę i fortepian. Specjalnie dla
Romana Polańskiego artystki zagrały słynne Libertango Astora
Piazzolli, które wybrzmiało w jego filmie Frantic. Panie zagrały również aranżację piosenki Republiki, w której wpleciony
był dodatkowo motyw Rosemary’s Baby – kołysanki napisanej
przez Krzysztofa Komedę specjalnie do filmu Polańskiego.
Po uroczystej gali nadszedł czas na koktajl. Z przyjemnością
prezentujemy zdjęcia z tego wyjątkowego dnia. Szczególną atmosferę, która panowała podczas całej uroczystości Stowarzyszenie pielęgnuje od stu lat. To właśnie ona sprawia, że ZAiKS
jest prawdziwą wspólnotą twórców.
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Na zdjęciu: Członkowie Honorowi,
laureaci Nagród 100-lecia,
laureaci Nagród ZAiKS-u,
laureaci Nagród Specjalnych
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1. Anna Dymna (laureatka Nagrody ZAiKS-u za popularyzację polskiej muzyki rozrywkowej), 2. Stanisław Tym (Członek Honorowy ZAiKS-u), 3. Od lewej: Marek Gaszyński (laureat Nagrody
100-lecia ZAiKS-u), Janusz Fogler (prezes ZAiKS-u), Magda Czapińska (laureatka Nagrody Specjalnej), 4. Hanna Krall (Członkini Honorowa ZAiKS-u), 5. Eustachy Rylski (Członek Honorowy
ZAiKS-u), 6. Zbigniew Namysłowski (Członek Honorowy ZAiKS-u)

7. Lech Janerka (laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u), 8. Roman Polański (Członek Honorowy ZAiKS-u), 9. Andrzej Rogoyski (prezes Polskiego Radia) i Miłosz Bembinow (wiceprezes ZAiKS-u
i laureat Nagrody Specjalnej ZAiKS-u), 10. Tadeusz Rolke (laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u), Jerzy Baczyński (redaktor naczelny „Polityki”), Agata Smoczyńska-Le Guern, Jacek Bocheński
(Członek Honorowy ZAiKS-u), 11. Zygmunt Kukla (laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u), 12. Wojciech Druszcz (laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u) i Tadeusz Rolke (laureat Nagrody 100-lecia
ZAiKS-u)
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13. Krzysztof Lewandowski (dyrektor generalny ZAiKS-u), Miłosz Bembinow (wiceprezes ZAiKS-u i laureat Nagrody Specjalnej ZAiKS-u), Roman Polański (Członek Honorowy ZAiKS-u),
Janusz Fogler (prezes ZAiKS-u), Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy), Jerzy Skolimowski (Członek Honorowy ZAiKS-u), Tomek Lipiński (członek Prezydium Zarządu ZAiKS-u i laureat
Nagrody 100-lecia ZAiKS-u), Rafał Bryndal (członek Prezydium Zarządu ZAiKS-u), 14. Marek Gaszyński (laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u), 15. Krzysztof Gierałtowski (laureat Nagrody
100-lecia ZAiKS-u), Wojciech Druszcz (laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u), 16. Michał Urbaniak (Członek Honorowy ZAiKS-u), 17. Jan Błeszyński (profesor prawa, Członek Honorowy
ZAiKS-u),
Mieczysław Jurecki (laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u)
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W ROZMOWACH KULUAROWYCH NAGRODZENI TWÓRCY
NIEJEDNOKROTNIE PODKREŚLALI, ŻE STOWARZYSZENIE DAJE IM
WYMIERNE WSPARCIE. CIESZYMY SIĘ, ŻE JEST TO DOSTRZEGANE
I DOCENIANE. ZAiKS OTWIERA NOWE STULECIE W ZNAKOMITEJ
FORMIE I JEST GOTOWY NA NOWE WYZWANIA!
CZERWIEC 2019
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18. Janusz Fogler (prezes ZAiKS-u), 19 i 20. Hania Rani i Dobrawa Czocher, 21. Lauraci Nagród 100-lecia ZAiKS-u, od lewej: Tadeusz Rolke, Wojciech Druszcz, Krzysztof Gierałtowski, Andrzej
Dudziński, 22. Laureaci Nagród ZAiKS-u, od lewej: wnuczka i córka Jana Wojdaka (laureata Nagrody ZAiKS-u za całokształt twórczości dla dzieci i młodzieży), Janusz Wróblewski (laureat
Nagrody im. Krzysztofa Toeplitza za twórczość w dziedzinie piśmiennictwa filmowego), Andrzej Kołodyński (laureat Nagrody im. Krzysztofa Toeplitza za twórczość w dziedzinie piśmiennictwa filmowego)

23. Edward Pałłasz (przewodniczący Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS), 24. Laureaci Nagród 100-lecia ZAiKS-u, od lewej: Wojciech Trzciński, Paweł Łukaszewski,
Krzesimir Dębski, Krzysztof Knittel
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25

27

26

28

31

29

32

30
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25. Laureaci Nagród Specjanych ZAiKS-u, od lewej: Rafał Skąpski, Bolesław Pawica, Magda Czapińska, Janusz Kapusta, 26. Od lewej: Andrzej Skalimowski (laureat Nagrody im. Karola
Małcużyńskiego za twórczość w dziedzinie varsavianów, Rosław Szaybo (laureat Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk wizualnych), wręczający nagrody Wojciech Druszcz
(przewodniczący Sekcji Autorów Prac Fotograficznych i laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u), Andrzej Dudziński (przewodniczący Sekcji Autorów Dzieł Plastycznych i laureat Nagrody
100-lecia ZAiKS-u), Przemysław Śliwa (laureat Nagrody ZAiKS-u za twórczość choreograficzną), 27. Przemysław Śliwa (laureat Nagrody ZAiKS-u za twórczość choreograficzną) i wręczająca
nagrodę Kaya Kołodziejczyk (członkini Zarządu Sekcji Autorów Dzieł Choreograficznych)

28. Marta Jordan (laureatka Nagrody literackiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu literatury hiszpańskojęzycznej na język polski) i wręczająca nagrodę Małgorzata
Semil-Jakubowicz (przewodnicząca Sekcji Autorów Dzieł Dramatycznych i laureatka Nagrody 100-lecia ZAiKS-u), 29. Krzysztof Gradowski (laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u),
30. Laureaci Nagród 100-lecia ZAiKS-u, od lewej: Lech Janerka, Zbigniew Hołdys, Tomek Lipiński, Mieczysław Jurecki, 31. Hanna Krall (Członkini Honorowa ZAiKS-u), Rafał Bryndal
(członek Prezydium Zarządu ZAiKS-u), 32. Mariusz Deckert, prezes Radia Lublin (Nagroda ZAiKS-u dla Radia Lublin za popularyzację polskiej muzyki rozrywkowej), Marek Zwyrzykowski
(laureat Nagrody ZAiKS-u za popularyzację polskiej muzyki współczesnej), 33. Roman Polański (Członek Honorowy ZAiKS-u)
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34

37

40

35

38

36

39
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34. Małgorzata Gąsiorowska (laureatka Nagrody ZAiKS-u za popularyzację polskiej muzyki współczesnej) i wręczający nagrodę Miłosz Bembinow (wiceprezes ZAiKS-u),
35. Laureaci Nagród 100-lecia ZAiKS-u, od lewej: Maciej Wojtyszko, Jacek Fedorowicz, Rafał Marszałek, 36. Eustachy Rylski (Członek Honorowy ZAiKS-u), 37. Laureaci Nagród 100-lecia
ZAiKS-u, od lewej: Zygmunt Kukla, Jerzy Kornowicz, Marek Gaszyński, Urszula Mogielnicka (w imieniu Andrzeja Mogielnickiego), 38. Laureaci Nagród 100-lecia ZAiKS-u: Grzegorz Kowalski
i Andrzej J. Jaroszewicz, 39. Stanisław Tym (Członek Honorowy ZAiKS-u), Edward Pałłasz (przewodniczący Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS), Janusz Fogler (prezes ZAiKS-u)

40. Rafał Bryndal (członek Prezydium Zarządu ZAiKS-u), Miłosz Bembinow (wiceprezes ZAiKS-u i laureat Nagrody Specjalnej ZAiKS-u), Marta Guśniowska (laureatka Nagrody ZAiKS-u
za twórczość dla dzieci i młodzieży), 41. Sławomir Ratajski (sekretarz generalny PK ds. UNESCO), Edward Pałłasz (przewodniczący Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS), 42. Wręczający
nagrodę Mieczysław Jurecki (przewodniczący Sekcji Autorów Dzieł Muzycznych), Anna Dymna (laureatka Nagrody ZAiKS-u za popularyzację polskiej muzyki rozrywkowej)
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CZŁONKOSTWO HONOROWE
ROMAN POLAŃSKI
JERZY SKOLIMOWSKI
HANNA KRALL
STANISŁAW TYM
EUSTACHY RYLSKI
ZBIGNIEW NAMYSŁOWSKI
MICHAŁ URBANIAK
RYSZARD POZNAKOWSKI
LEOPOLD KOZŁOWSKI-KLEINMAN

NAGRODY 100-LECIA

43

LECH JANERKA
ZBIGNIEW HOŁDYS
TOMEK LIPIŃSKI
MIECZYSŁAW JURECKI
KRZESIMIR DĘBSKI
PAWEŁ ŁUKASZEWSKI
WOJCIECH TRZCIŃSKI
KRZYSZTOF KNITTEL
ZYGMUNT KUKLA
JERZY KORNOWICZ
MAREK GASZYŃSKI
ANDRZEJ MOGIELNICKI
TADEUSZ ROLKE
WOJCIECH DRUSZCZ
KRZYSZTOF GIERAŁTOWSKI
ANDRZEJ DUDZIŃSKI
GRZEGORZ KOWALSKI
KRZYSZTOF GRADOWSKI
ANDRZEJ J. JAROSZEWICZ
WANDA WARSKA
MACIEJ WOJTYSZKO
JACEK FEDOROWICZ
RAFAŁ MARSZAŁEK
STEFAN BRATKOWSKI
JAN WOŁEK
KRZYSZTOF CHOIŃSKI

46

49

47

50

48

51

NAGRODY ZAiKS-u
44

MARTA JORDAN
JACEK BUKOWSKI
CLARE CAVANAGH
TOKIMASA SEKIGUCHI
ANNA DYMNA
RADIO LUBLIN
MAŁGORZATA GĄSIOROWSKA
MAREK ZWYRZYKOWSKI
ANDRZEJ KOŁODYŃSKI
JANUSZ WRÓBLEWSKI
JAK WOJDAK
MARTA GUŚNIOWSKA
ROSŁAW SZAYBO
PRZEMYSŁAW ŚLIWA
ANDRZEJ SKALIMOWSKI

NAGRODY SPECJALNE

45

JANUSZ KAPUSTA
MAGDA CZAPIŃSKA
BOLESŁAW PAWICA
RAFAŁ SKĄPSKI
MARIA SADOWSKA
MIŁOSZ BEMBINOW

43. Katarzyna Stanny (wiceprzewodnicząca Sekcji Autorów Dzieł Plastycznych), 44. Rafał Bryndal (członek Prezydium Zarządu ZAiKS-u), Jacek Fedorowicz (laureat Nagrody 100-lecia
ZAiKS-u), 45. Hania Rani, Mieczysław Jurecki (przewodniczący Sekcji Autorów Utworów Muzyki Rozrywkowej i Tanecznej i laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u), Miłosz Bembinow (wiceprezes
ZAiKS-u i laureat Nagrody Specjalnej ZAiKS-u), Anna Laskowska (dyrektor zarządzająca Sony / ATV Music Publishing)

46. Jerzy Skolimowski (Członek Honorowy ZAiKS-u), 47. Krzysztof Lewandowski (dyrektor generalny ZAiKS-u), Romuald Lipko (członek Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS), 48. Marcin
Błażewicz (skarbnik Stowarzyszenia Autorów ZAiKS), 49. Tomek Sikora (fotograf), Tomek Lipiński (członek Prezydium Zarządu ZAiKS-u, laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u), 50. Michał Komar
(wiceprezes ZAiKS-u), Roman Polański (Członek Honorowy ZAiKS-u), Edward Pałłasz (przewodniczący Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS), Janusz Fogler (prezes ZAiKS-u), 51. Dominika
Barabas (członkini Zarządu Sekcji Autorów Utworów Muzyki Rozrywkowej i Tanecznej), Mateusz Brzostowski (perkusista, producent muzyczny)
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PRZYZNANO NAJWAŻNIEJSZE
POLSKIE NAGRODY MUZYCZNE
tekst

Święto polskiej muzyki
Jubileuszową, dwugodzinną galę wręczenia nagród Fryderyki obejrzało w tym roku w sumie ponad 1,6 mln widzów. Po raz pierwszy w historii uroczystość przeniosła się
z Warszawy do Katowic. Zaproszenie na galę przyjęło ponad
1,5 tys. gości, a wśród nich najpopularniejsi polscy artyści
i producenci. W nowoczesnych przestrzeniach Międzynarodowego Centrum Kongresowego, 9 marca, zasiadło także
kilka tysięcy fanów polskiej muzyki. „Uważam, że to świetny pomysł, bo dotychczas była to tylko branżowa impreza.
A przecież wszystko, co robimy, robimy dla ludzi, którzy
przychodzą na nasze koncerty”, mówił już po gali Krzysztof
Zalewski, który z Katowic wyjechał z trzema statuetkami.

Zachwycające momenty widowiska

FOT. JAN KOWALSKI / LIVE

Zjawiskowe wnętrze MCK pulsowało brzmieniem krajowych hitów. Tego wieczoru Akademia Fonograficzna przyznała nagrody artystom nominowanym w 23 kategoriach
Muzyki Rozrywkowej i Jazzu. Poznaliśmy m.in. Autora roku, którym został Dawid Podsiadło – nagrodę w imieniu
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS wręczył mu Rafał Bryndal,
przedstawiciel władz Stowarzysznia, a także Albumy roku w takich kategoriach jak Pop Alternatywny (Mela Koteluk „Migawka”), Rock (Lao Che „Wiedza o społeczeństwie”),
Alternatywa (Nosowska „Basta”), Pop (Dawid Podsiadło
„Małomiasteczkowy”). Utworem Roku został Początek w wykonaniu Męskie Granie Orkiestra 2018 (Kortez, Podsiadło,
Zalewski). Właśnie ta piosenka elektryzowała w ostatnich
miesiącach fanów w całej Polsce, podbijając serca nie tylko
słuchaczy, ale i krytyków muzycznych. Z kolei za najlepszy
Fonograficzny Debiut Roku uznano zespół Tulia. Publiczność z entuzjazmem zareagowała także na nagrodę w kategorii Nowe wykonanie, którą otrzymał Krzysztof Zalewski
za album „Zalewski Śpiewa Niemena”.
Oprócz 23 statuetek w kategoriach Muzyki Rozrywkowej
i Jazzu Akademia Fonograficzna przyznała także dwa Złote Fryderyki. Ich laureaci to artyści niezwykle zasłużeni
dla polskiej muzyki. Skaldowie to weterani polskiego rocka,
a takie utwory, jak Prześliczna wiolonczelistka, Wszystko
mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Nie domykajmy drzwi zna
większość Polaków. Środowisko upamiętniło także przedwcześnie zmarłego, pioniera polskiego punka, reggae i muzyki alternatywnej Roberta Brylewskiego.
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mi artystami. Odbyło się 15 paneli dyskusyjnych, na których
zaprezentowało się ponad 40 specjalistów z branży. Swój
panel pod hasłem Tworzę, więc jestem zorganizowało również Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. O tym, co dziś znaczy
być twórcą, jaka jest relacja między twórcami a wykonawcami i czy wykonywać to znaczy jedynie odtwarzać, rozmawiali Tomek Lipiński, Miłosz Bembinow, Rafał Bryndal
i Maria Sadowska.

Gala Muzyki Poważnej w NOSPR
Ostatniego dnia festiwalu, w siedzibie Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, odbyła się Gala Muzyki Poważnej. Wydarzenie uświetnił m.in.
występ Janusza Wawrowskiego, który wykonał II Koncert
skrzypcowy d-moll Henryka Wieniawskiego na słynnym
stradivariusie „Polonia”, skrzypcach zbudowanych w 1685
roku przez legendarnego Antoniego Stradivariego! Na scenie pojawił się również utalentowany pianista młodego pokolenia – Szymon Nehring oraz klarnecista Ismail Lumanovski. Solistom towarzyszyła Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Alexandra Humali. Podczas gali wręczono Złotego Fryderyka za
całokształt twórczości wybitnemu dyrygentowi Jackowi Kaspszykowi. Nagrodę Maestro wręczyli wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS Miłosz Bembinow i wiceprezydent Katowic Marzena Szuba.
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS jest partnerem nagrody
polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk od 2015 roku.
Na zdjęciu: Miłosz Bembinow i Jacek Kaspszyk

Tworzę, więc jestem
Święto polskiej muzyki przybrało w tym roku po raz
pierwszy formę festiwalową. Oprócz uroczystej gali na publiczność czekały bezpłatne konferencje dotyczące sektora
muzycznego oraz spotkania z najpopularniejszymi polski-
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MUZYKA TO SILNA
MOTYWACJA

monografię. W miarę poznawania życia tego twórcy zaczęłam rozumieć, ile
innych nazwisk kompozytorów znalazło się poza nawiasem życia muzycznego z powodu emigracji. To osoby nierzadko skrzywdzone przez skomplikowaną historię naszego kraju czy trudne
losy osobiste. Tworząc następną książkę, chciałam, aby była to praca zbiorowa, popularyzatorska, z nowatorską
koncepcją i piękną oprawą graficzną,
aby łączyła świat muzyki poważnej,
filmowej, jazzu, popularnej. I choć jest
napisana przystępnym językiem, to
powstawała pod merytoryczną opieką
dr Beaty Bolesławskiej-Lewandowskiej
z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii
Nauk. Otrzymaliśmy propozycję wydania tej książki za granicą, ze światową
dystrybucją. Zobaczymy, czy uda nam
się zgromadzić środki, m.in. na tłumaczenie miliona znaków (śmiech).

O Fundacji MEAKULTURA, miłości do życia i muzyki z MARLENą wieczorek
rozmawia Rafał Bryndal

Moja droga zawodowa związana
jest z takimi instytucjami. Studiowałam muzykologię na UAM w Poznaniu,
a po obronie doktoratu pracowałam
w Bibliotece Narodowej, współpracowałam też z różnymi podmiotami z sektora kultury. Czułam jednak potrzebę,
by działać w organizacji pozarządowej,
bo z tą ilością pomysłów, które miałam
w głowie, wiedziałam, że tylko niezależność da mi szansę ich realizacji. Kiedy wyjechałam na kilka lat do Brukseli rozpoczęłam pierwszy z moich projektów – internetowe pismo o muzyce
meakultura.pl, i to internetowe w pełnym tego słowa znaczeniu, bo rozmowy
ze współpracownikami prowadziłam
prawie wyłącznie przez Skype'a.

Od razu zbudowała Pani zespół?
Nie, na początku było trudno, niektórzy wróżyli nam szybki koniec, bo
nie mieliśmy budżetu, inni nie chcieli
się angażować w coś, co jest ryzykowne.
W momencie kiedy doszłam do ściany,
poznałam dr. hab. Krzysztofa Moraczewskiego. Rozrysowałam mu mapę
swoich pomysłów, a on spojrzał na nie
i powiedział: „To jest świetne, wchodzę
w to!”. No i dr Ewa Schreiber – wiceprezes fundacji, była filarem wielu działań. Mam do niej pełne zaufanie.

To dało Pani dodatkowy power do
działania!
Ogromny! Nagle okazało się, że jest
mnóstwo osób chcących dla nas pisać,
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nagrywać wideo wykłady, że obok karier na uczelniach mają czas i chęci na
swoje pasje! Naszą siłą od początku byli też studenci, którzy chcieli się angażować w projekt. W ten sposób „wyłapaliśmy” wielu zdolnych autorów, ale też
wielu dodatkowo szkoliliśmy, by mogli
rozwijać swoje zawodowe skrzydła.

Praca w redakcji pisma muzycznego
zainspirowała Panią do stworzenia
konkursu KROPKA skierowanego do
autorów piszących o muzyce?
Mam w głowie wiele pomysłów, to
proces symultaniczny, ale o zainicjowaniu konkretnych działań decyduje
często szansa, jaką przynosi los.
Gdyby nie ZAiKS czy pomoc PWM
pew nie nie byłoby Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA,
w trudnym momencie wsparcia udzielił nam także IMiT.
W przypadku KROPKI – podobnie
zresztą jak w przypadku meakultura.pl
– dużym wyzwaniem było połączenie
różnych środowisk muzycznych i naukowych. Udało się!

Jak Pani ocenia poziom dziennikarstwa muzycznego w Polsce?
Jest różny. Z jednej strony wiele osób
zajmuje się pisaniem o muzyce zawodowo, choć często funkcjonują gdzieś na
uboczu. Z drugiej – jest duża grupa hobbystów nazywających siebie dziennikarzami, pomimo że ich wypowiedzi czasem nawet nie są dobrze skonstruowane gramatycznie, a ich teksty nie mają
w sobie nic odkrywczego.
Zależy nam, żeby nagradzać dobre przykłady, ale też aby pokazać,
że dziennikarze i krytycy muzyczni to w Polsce całkiem spore i silne
środowisko.

Chodzą Pani po głowie jakieś nowe
projekty?
Oczywiście! (śmiech) Choć są i takie
wymagające ciągłej modyfikacji, jak np.
kierunek studiów podyplomowych Muzyka w Mediach, który współorganizujemy z Collegium Civitas w Warszawie.
Właśnie rusza trzecia edycja.
Priorytetem jest dla mnie też rozwój
kampanii społecznej „Save the Music”,
która mówi o tym, dlaczego nie można
żyć bez muzyki, czym jest w naszym
życiu, jak na nas wpływa. Wspominamy w niej nie tylko muzycznych nestorów, ale promujemy również młodych
twórców. Widzę w tej kampanii wielką siłę, ale potrzebuję też dużo środków, żeby ją rozwinąć, zwłaszcza że
jest wielowymiarowa – począwszy od
działań edukacyjnych, aż po tworzenie prac artystycznych (plakaty dr. Maxa Skorwidera) i kreowanie mody (projekty ubrań muzycznych Kingi Król).
Mamy uznanych ambasadorów, m.in.
dr. Miłosza Bembinowa, który jest
wspaniałym rzecznikiem tej idei, ale
i fantastycznym człowiekiem. Jestem
mu wdzięczna za wszystko, co zrobił
dla fundacji. Planujemy festiwal, piszemy o muzyce, np. niedawno wydaliśmy książkę Sto lat muzycznej emigracji.
Kompozytorzy polscy za granicą (1918-2018) – publikację, którą hojnie wsparł
ZAiKS.

Chciałaby Pani, żeby ludzie traktowali muzykę bardziej świadomie, bardziej
odpowiedzialnie?
Muzyka to naprawdę ważny element
rozwoju człowieka. Często się o tym zapomina i nie traktuje się jej do końca poważnie. Muzyka jest elementem edukacji,
wychowania, uwrażliwienia, powinno
się głośno mówić o tym, jak jest ważna.
I właśnie w tym widzę rolę mojej
fundacji.
A co do świadomości… chciałabym,
żebyśmy nie musieli udowadniać, że
wspaniała książka, którą wydaliśmy
i która ma wartość pionierską, ale i ponadczasową, jest bardzo potrzebna, choć
sprzedaje się gorzej np. od podręcznika
do malowania paznokci.

Dobrze, że Pani o niej wspomniała.
Wszystko zaczęło się od Pani pracy
doktorskiej poświęconej Romanowi Maciejewskiemu, który był emigrantem?
Tak, choć tu też zadecydował przypadek (a może przeznaczenie?). Poznałam brata Romana Maciejewskiego,
Wojciecha, bo ktoś polecił mu mnie jako osobę, która mogłaby napisać dobrą
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A sponsorzy?
Poza ZAiKS-em? (śmiech). Marzy mi
się mecenas, dzięki któremu będziemy
mogli spokojnie działać, ale i powszechne zaangażowanie osób prywatnych
w organizacje pozarządowe. W sferze
kultury fundraising zaczął silnie wchodzić w instytucje publiczne, więc takiej
organizacji jak nasza nie jest łatwo kon-

kurować z operą czy muzeum. Ostatnio naszym mecenasem została firma
beginning | cca. Otrzymujemy nieodpłatnie konsultacje związane z ekonomizacją organizacji i realizujemy wspólnie
projekty. W tym przypadku właściciel
rozumie, jaką wartość mecenat przynosi
jego firmie i wie, jak inwestycja w kulturę buduje gospodarkę.
Mimo posiadania takiego wsparcia,
nasze potrzeby są wciąż duże, dlatego
serdecznie zapraszam do współpracy
wszystkie zainteresowane osoby i firmy:
kontakt@meakultura.pl.

Jestem pod ogromnym wrażeniem
tego, z jaką pasją Pani o tym wszystkim opowiada. Skąd w Pani tyle energii i motywacji?
Chcę pozostawić po sobie coś więcej
niż numer konta w banku. Może to banalne, ale naprawdę chcę, żeby świat
był lepszy, a muzyka, pewien rodzaj
idealizmu, potrzeba tworzenia i niezależność są częścią mnie… To bardzo silna motywacja.

DR MARLENA WIECZOREK – twórczyni Fundacji
MEAKULTURA i pomysłodawczyni jej projektów, manager kultury, członkini Rady Programowej Biura Eksportowego Muzyki Polskiej „Music Export Poland”,
dwukrotna stypendystka MKiDN, nominuje do nagród
Paszporty „Polityki” i Koryfeusz Muzyki Polskiej.

Co Pani uważa za największy dotychczasowy sukces fundacji?

FOT. AGNIESZKA SIKORA

Fundacja MEAKULTURA powstała po
to, by propagować wartościową muzykę. Dlaczego założyła Pani organizację pozarządową? Jest wiele innych instytucji, dzięki którym można
zwiększać świadomość muzyczną
w naszym społeczeństwie.

Obecnie szukamy siedziby, ale odwiecznym problemem są pieniądze. Na
początku wydawało nam się, że trzeba
wejść w system grantów publicznych
z MKiDN czy NCK i choć udawało nam
się dostawać dotacje, to dzisiaj, z pełną
świadomością, rezygnujemy z pisania
wniosków do tego typu instytucji. Z kolei finansowanie „miejskie” nierzadko
nas omijało, bo nasze projekty są ogólnopolskie. Mam dużą wiedzę o tym, ile
słabości ma ten system, ale nie to jest
przedmiotem tej rozmowy. Myślę, że
dla wielu podmiotów dotacje są szansą
na jakąkolwiek działalność, dlatego ich
pracownicy nie mówią głośno o swoich
problemach, natomiast nieformalnych
rozmów na ten temat przeprowadziłam
dziesiątki.
Ofiarą tych problemów może paść
Konkurs KROPK A, choć uważam, że
w interesie środowiska jest, aby tę ideę
rozwijać, umacniać i wspierać.

Najważniejszy sukces to na pewno
zbudowanie marki i jakość naszych
projektów. Jestem pewna, że każdy
z nich mógłby być realizowany przez
najważniejsze instytucje kultury.
No i ludzie – mówię o wielu wspaniałych osobach, które są albo były
w fundacji. W trudniejszych chwilach
są rzecznikami MEAKULTURY i nie pozwalają zwątpić w sens jej działań.

Dużo jest tych trudnych chwil? Jakie
są największe problemy, z którymi boryka się fundacja?
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NAGRADZAMY
SŁUCHOWISKA
tekst

Grzegorz Sowula

L

FOT. KRZYSZTOF WOJCIEWSKI

aureaci konkursu na scenariusz słuchowiska, jaki pod
nazwą „Znajdź historie/ę” ogłosiły wspólnie Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i Polskie Radio SA, 18 marca 2019
roku, spotkali się z jurorami i odebrali nagrody.
W stołecznej siedzibie Stowarzyszenia na zwycięzców czekali przedstawiciele organizatorów, wśród nich prezes Zarządu Polskiego Radia Andrzej Rogoyski, Janusz Kukuła kierujący Teatrem Polskiego Radia i jego kierownik literacki
Krzysztof Sielicki (obaj brali udział w pracach jury), prezes
Zarządu ZAiKS-u Janusz Fogler, członek Prezydium Zarządu

22
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Od lewej: Janusz Łastowiecki, Alina Moś-Kerger, Andrzej Rogoyski, Łukasz Staniszewski,
Piotr Bulak, Wiesław Adamczyk odbierający nagrodę w imieniu Wojciecha A. Dróżdża
oraz Janusz Fogler

CZERWIEC 2019

Rafał Bryndal, jurorzy Małgorzata Semil-Jakubowicz, Jan
Buchwald i Agnieszka Lubomira Piotrowska. Witając zebranych, Rafał Bryndal mówił o wyjątkowej wartości projektu:
„Radio to medium, które rozbudza wyobraźnię”. Z kolei Andrzej Rogoyski przyznał z satysfakcją, że znalazł się w miejscu przyjaznym dla Polskiego Radia, które z ZAiKS-em łączy wiele dziesiątków lat owocnej współpracy.
Nagrody wręczali prezesi obu instytucji, zaczynając od
wyróżnień dla Piotra Bulaka (Ofiara losu) i Janusza Łastowieckiego (Narożnik). Łukasz Staniszewski odebrał III nagrodę za utwór Siłacze, Alina Moś-Kerger – II nagrodę za
Daisy, I nagrodę otrzymał zaś Wojciech A. Dróżdż za utwór
Pistolet. „W utworze tym widać przeplatanie się trzech planów czasowych, splot opowieści osobistej z wydarzeniami
historycznymi, historią sfabularyzowaną” – mówiła o nagrodzonym utworze Małgorzata Semil-Jakubowicz, która przewodniczyła pracom jury. „Właśnie takich utworów szukaliśmy”. I dodała: „Ten konkurs to ogromnie ważna inicjatywa,
uaktywniająca ludzi chcących pisać, dająca impuls do twórczej pracy”. Potwierdziła to Alina Moś-Kerger, laureatka II nagrody, która przez kilka lat zbierała notatki na temat księżnej
Daisy, a konkurs zmotywował ją do dokończenia pracy.
„Jeśli nie ma bodźca do działania, to twórczość leży w szufladzie”
– powiedziała autorka.
Na konkurs „Znajdź historie/ę” nadesłano 114 prac. Inicjatywa miała uhonorować jubileusz 100-lecia istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz 90. rocznicę nadania pierwszego oryginalnego polskiego słuchowiska – napisany specjalnie dla Polskiego Radia Pogrzeb Kiejstuta Witolda Hulewicza nadano 17 maja 1928 roku. Natomiast pierwszym polskim słuchowiskiem była nadana na żywo 29 listopada 1925
roku w Warszawie adaptacja dramatu Stanisława Wyspiańskiego Warszawianka. ZAiKS i Polskie Radio wspólnie dokładają starań, żeby tradycja polskich słuchowisk pozostawała
żywa, a teatr radiowy wystawiał nowe, inspirujące teksty.
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GRAND PRESS
PHOTO 2019
tekst

I

Grzegorz Sowula

wona Hartwich, matka niepełnosprawnego Jakuba, usuwana przez strażnika podczas protestu zorganizowanego w Sejmie przez rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych – to zdjęcie przyniosło Sławomirowi Kamińskiemu z „Gazety Wyborczej” laur autora Zdjęcia Roku w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Prasowej „Grand Press Photo”.
Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
Organizator, magazyn „Press”, zaprasza do udziału
w konkursie zawodowych fotografów współpracujących
z najlepszymi redakcjami i portalami internetowymi.
W tym roku nadesłano ponad 4,5 tys. zdjęć. Ich ocenę oddano w ręce międzynarodowego jury złożonego z fotografików i przedstawicieli redakcji. Przewodniczył mu Espen
Rasmussen, norweski fotoreporter, wielokrotny laureat
konkursów World Press Photo i Pictures of the Year International. Jako jurorzy towarzyszyli mu Maria Mann (EPA),
Beata Łyżwa-Sokół („Gazeta Wyborcza”), Piotr Małecki (Napo Images, Forum), Ahmet Sel (Agencja Anadolu) i Andrzej
Zygmuntowicz.

Kategorie, w których oceniano prace, to – dla zdjęć pojedynczych – Wydarzenia (Sławomir Kamiński również i tu
odebrał nagrodę), Życie codzienne, Ludzie, Sport, Środowisko, Kultura i rozrywka, Portret. Te same kategorie (prócz
Sportu i Portretu) rozpatrywano w grupie fotoreportaży.
Partnerem kategorii Kultura i rozrywka był ZAiKS; prezes
Janusz Fogler wręczył I nagrodę Marcie Rybickiej (za zdjęcie rodziny czeczeńskich uchodźców odwiedzającej galerię
Zachęta), II – Franciszkowi Mazurowi (fotografia pierwszego występu młodych tancerek). Gratulując nagrodzonym,
prezes Fogler dodał, że ZAiKS gotów jest sprawować opiekę
nad prawami autorskimi fotografów i plastyków, jeśli tylko
zgody na to udzieli MKiDN.
Espen Rasmussen, komentując zwycięską pracę Sławomira Kamińskiego, mówił: „To zdjęcie poruszyło nas głęboko. Nie tylko dlatego, że przedstawia coś, co dzieje się tu
i teraz, ale jest ono również bardzo symboliczne”. Sam autor
przyznawał, że fotografując codziennie protest, szukał ujęcia, które „łączy wszystko”: opór, walkę i nadzieję. „Byłem
wtedy strasznie wzruszony, po wykonaniu tego zdjęcia nie
mogłem sobie znaleźć miejsca”.
Dodatkowe dwie kategorie w konkursie GPP to Young Poland (dla fotografów, którzy nie ukończyli 26 lat; tu nagrodzono Magdalenę Kacperek i Grzegorza Bukalskiego z Krakowskiej Studenckiej Agencji Fotograficznej AGH) oraz Photo Book of the Year 2018. Tytuł ten zdobył tom Echo autorstwa Magdaleny (tekst) i Maksymiliana (zdjęcia) Rigamonttich poświęcony Wołyniowi.

ZAiKS ONLINE
Gdziekolwiek jesteś, o dowolnej porze, masz kontrolę
nad swoimi finansami. Zawsze możesz zarejestrować
nowy utwór lub zgłosić koncert z wykorzystaniem
twojego reprtuaru. Na jedno kliknięcie.
24

W serwisie ZAiKS ONLINE
• zgłosisz do rejestracji utwór*
• zgłosisz koncert – w Polsce i za granicą
• sprawdzisz stan swojego konta w ZAiKS-ie
• dowiesz się, ile i gdzie zarobiły poszczególne utwory
UWAGA! w serwisie ZAiKS ONLINE uruchomiliśmy
możliwość zgłaszania koncertów zagranicznych!

FOT. ADAM JAGIELAK / PRESS

Na zdjęciu: Janusz Fogler, Marta Rybacka, Roman Czejarek, Andrzej Skworz

*zgodnie z Regulaminem zgłaszania i rejestracji utworów: zaiks.org.pl/87,35,regulaminy
WWW.ZAIKS.ORG.PL

CZERWIEC 2019

25

W Y DA R Z E N I A

Katarzyna Tez
K a r pat i & Z a r e w i c z
w w w. k a r pat i z a r e w i c z . c o m
tekst

zdjęcia

DZIECIĘCY ŚWIAT OPERY

O

pera to jeden z bardziej skomplikowanych
i rozbudowanych gatunków muzycznych.
Wcale niełatwy w odbiorze, lecz nieodmiennie fascynujący. A jak często można usłyszeć o operze dla dzieci? Nieczęsto, a przecież w muzycznej
edukacji najmłodszych nie powinno zabraknąć tego gatunku, co więcej, warto zadbać, aby pierwszy
kontakt z wielką sztuką ośmielił ich do jej dalszego

30 marca w Konstancinie odbyło się oficjalne podsumowanie II etapu konkursu na
operę dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
oraz Teatr Wielki – Operę Narodową
26

WWW.ZAIKS.ORG.PL

CZERWIEC 2019

poznawania. Dlatego właśnie Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Teatr Wielki – Opera Narodowa
postanowili zachęcić autorów do twórczych poszukiwań w tym obszarze i 17 września 2018 roku
ogłosili – z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS – konkurs na operę
dla dzieci i młodzieży (libretto i muzykę) w wieku
8–15 lat.
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OPERA DLA DZIECI
TO FANTASTYCZNA
PODRÓŻ W MAGICZNĄ
KRAINĘ MUZYKI
I BAŚNI URZEKAJĄCA
NIEZWYKŁOŚCIĄ
ZDARZEŃ
1

5

6

7
2

3

8

4

Zdjęcie grupowe na str. 26–27, od lewej: Krzysztof Wyglądacz, Marta Kleszcz, Korneliusz Pacuda, Aleksander Brzeziński, Monika Milewska, Kamil Cieślik, Francesco Bottigliero, Paweł
Szumiec, Małgorzata Szwajlik, Patrycja Babicka, Krzysztof Dobosiewicz, Atanas Valkov, Justyna Skoczek, Maciej Wojtyszko, przewodniczący jury oraz członkowie jury – Miłosz Bembinow,
Anna Sapiego, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Rafał Kłoczko

1. Małgorzata Sikorska-Miszczuk, członkini jury, 2. Krzesimir Dębski, kompozytor muzyki do opery Dół w Górce, 3. Justyna Skoczek i Francesco Bottigliero, autorzy opery Wehikuł czasu,
4. Maciej Wojtyszko, przewodniczący jury oraz członkowie jury Miłosz Bembinow, Anna Sapiego, Małgorzata Sikorska-Miszczuk i Rafał Kłoczko, 5. Rafał Kłoczko, członek jury,
6. Maciej Wojtyszko, przewodniczący jury oraz członkowie jury Miłosz Bembinow i Anna Sapiego, 7. Monika Milewska, autorka libretta do opery Opera dziecięca,
8. Małgorzat Szwajlik i Krzysztof Dobosiewicz, autorzy zwycięskiej opery Salija oraz Kamil Cieślik, autor muzyki do opery Opera dziecięca
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12

13

30 marca w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w Konstancinie odbyło się
posiedzenie jury wraz z przesłuchaniem laureatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Na
przedstawienie całościowych wizji widowisk operowych każda z siedmiu par miała godzinę. I już od
samego początku było ekscytująco.
Zaskakujące były nie tylko wysoki poziom prezentowanych utworów, ale i tematyka w nich poruszana.
Twórców przedstawionych utworów inspirowały zarówno tematy współczesne, choćby problem uchodźców, jak też historia (opowieść o dzieciach z żydowskiego miasteczka Terezin), nauka (kwestia czasu
i prędkości światła), ekologia czy po prostu zwykła
bajkowość, w której kryje się tajemnica i magia rozwijające wyobraźnię i wrażliwość.
Po wysłuchaniu wszystkich siedmiu projektów
oper jury w składzie: Anna Sapiego, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Miłosz Bembinow, Rafał Kłoczko
i Maciej Wojtyszko (przewodniczący) wybrało zwycięzców i przedstawiło ostateczny wynik.
I nagrodę w konkursie jury postanowiło przyznać utworowi Salija z librettem Małgorzaty Szwaj-

9

lik i muzyką Krzysztofa Dobosiewicza. Laureaci
I nagrody nie kryli wzruszenia i zaskoczenia. „Napisanie libretta do opery potraktowałam jako podwójne wyzwanie – powiedziała autorka libretta opery
Małgorzata Szwajlik. „Wymagało ono bowiem nie
tylko stworzenia spójnego dramaturgicznie tekstu,
do którego kompozytor miał napisać 60 minut muzyki, ale przede wszystkim dobrego pomysłu na historię; pomysłu, który zaciekawi tak wymagającego
odbiorcę, jak dzieci i nastoletnia młodzież”.
II nagroda powędrowała do Justyny Skoczek
i Francesco Bottigliero, autorów opery Wehikuł
czasu. Jury postanowiło nie przyznawać III nagrody, za to wyróżniono dwa utwory – Zimne dzieci Patrycji Babickiei i Atanasa Valkova oraz Aylan Kurdi
Pawła Szumca i Aleksandra Brzezińskiego. Anna
Sapiego podkreśliła podczas ogłoszenia wyników,
że konkurs na operę dla dzieci ogłoszony przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i Teatr Wielki – Operę Narodową to jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszy konkurs w ostatnim czasie. „Potrzebujemy dobrych oper dla dzieci, a efekty tego konkursu są bardzo obiecujące” – dodała.

I NAGRODA
SALIJA
MAŁGORZATA SZWAJLIK I KRZYSZTOF DOBOSIEWICZ

II NAGRODA
WEHIKUŁ CZASU
JUSTYNA SKOCZEK I FRANCESCO BOTTIGLIERO
10

WYRÓŻNIENIA

11

ZIMNE DZIECI
PATRYCJA BABICKA I ATANAS VALKOV
9. Członkowie jury Anna Sapiego, Małgorzata Sikorska-Miszczuk i Rafał Kłoczko oraz Aleksander Brzeziński, autor muzyki do opery Aylan Kurdi, 10. Atanas Valkov, autor muzyki do opery
Zimne dzieci, przed jury konkursu, 11. Marta Kleszcz, autorka muzyki do opery Tajemnica Tubazuwiusza, 12. Maciej Wojtyszko, przewodniczący jury, 13. Paweł Szumiec i Aleksander
Brzeziński, autorzy opery Aylan Kurdi
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AYLAN KURDI
PAWEŁ SZUMIEC I ALEKSANDER BRZEZIŃSKI
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55.
SANTANDER
JAZZ
NAD
ODRĄ
FESTIVAL

tekst

jest za najlepszy? Odpowiedź na to pytanie stanie
się jasna, kiedy w swoim kalendarzu wygospodarujemy pięć ostatnich dni kwietnia i na własnej skórze doświadczymy jazzowych emocji, jakie co roku
przygotowuje Strefa Kultury Wrocław i dyrektor
artystyczny imprezy – Leszek Możdżer.
Jubileuszowa edycja obfitowała w szeroki wachlarz
projektów z ojczyzny jazzu – od legend pokroju staruszków z Sun Ra Arkestra, po najmłodsze gwiazdy
jak zjawiskowa wokalistka Jazzmeia Horn. Zza oceanu przylecieli też Kandace Springs, Keyon Harrold
czy Tia Fuller. Stany Zjednoczone to oczywiście nie
jedyny muzyczny kierunek w programie. We Wrocławiu zagrało trio Rymden złożone z niekwestionowanych gwiazd skandynawskiego środowiska
jazzowego (Wesseltoft, Berglund i Öström), był też
akcent ze Wschodu – petersburskie trio Andrieia
Kondakova. Najsilniejszą reprezentację na festiwalowych scenach stanowiła jednak czołówka polskiego jazzu. Przekrój był szeroki, od doświadczonych
artystów jak Andrzej Jagodziński, przez topowych
obecnie muzyków (Bałdych, Jaskułke, Wojtasik), po
młodych artystów jak Kuba Więcek. Nie obyło się
bez składów mieszanych i projektów specjalnych,
a wymienione tu nazwiska i zespoły to zaledwie połowa programu wciśniętego w pięć dni JnO.
Wrocławska impreza to nie tylko przeróżne odcienie muzyki jazzowej dobiegające do słuchaczy
z czterech festiwalowych scen, ale również spotkania autorskie z ludźmi jazzu i dwa ważne konkursy: „MK Jazz Foto”, czyli konkurs fotograficzny
im. Marka Karewicza oraz najbardziej prestiżowe
w kraju zmagania dla młodych muzyków – konkurs
na „Indywidualność Jazzową”. Partnerem obu inicjatyw jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. W tym
roku konkurs dla fotografików był organizowany
po raz pierwszy, ale liczba nadesłanych zgłoszeń
i ciesząca się dużym zainteresowaniem wystawa
zakwalifikowanych do finału zdjęć gwarantują
kontynuację konkursu w następnych latach. Jest to

Roch Siciński

J

azz nad Odrą po raz piąty został uznany najlepszym festiwalem jazzowym w kraju (wg wyników ankiety JazzTop wypełnianej przez czytelników magazynu „Jazz Forum”). Dla osób, które
nigdy nie odwiedziły tej muzycznej imprezy, może być to rezultat zaskakujący. Są przecież w Polsce wydarzenia organizowane w bardziej prestiżowych salach niż te we wrocławskim Imparcie. Są
też festiwale, które w programach mają po prostu
więcej koncertów z udziałem gwiazd dużo bardziej
kasowych niż te, które występują na JnO. Dlaczego
więc akurat wrocławski festiwal od lat uznawany
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WROCŁAWSKA IMPREZA TO NIE
TYLKO PRZERÓŻNE ODCIENIE
MUZYKI JAZZOWEJ DOBIEGAJĄCE
DO SŁUCHACZY Z CZTERECH
FESTIWALOWYCH SCEN, ALE
RÓWNIEŻ SPOTKANIA AUTORSKIE
Z LUDŹMI JAZZU I DWA WAŻNE
KONKURSY
WWW.ZAIKS.ORG.PL

KEYON HARROLD FOT. MARCIN JĘDRZEJCZAK

Jubileuszowa edycja jednej z najstarszych jazzowych imprez w Polsce udowodniła,
że dobry festiwal nie może być zaledwie zbiorem świetnych koncertów, bo na
prawdziwy sukces musi złożyć się znacznie więcej. Przemyślana receptura na
Jazz nad Odrą po raz kolejny pozwoliła ten sukces osiągnąć

1
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zarazem doskonałe uhonorowanie zmarłego rok temu Marka Karewicza – ikony polskiej fotografii muzycznej, jak i świetna okazja do wyróżnienia najlepszych fotografików związanych z branżą jazzową.
Wśród pięciu nagród tę najważniejszą zdobył Rafał
Nowak za rewelacyjne zdjęcie, na którym uchwycił saksofonistę Jamesa Cartera. Z kolei Grand Prix
konkursu na „Indywidualność Jazzową” zdobył
Kuba Banaszek Quartet, a nagrodę ufundowaną
przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS otrzymał zespół gitarzysty Andrzeja Kowalskiego. Wrocławski
konkurs dla młodych jazzmanów, którego historia
sięga 1964 roku, otworzył drzwi do kariery takim
ikonom polskiej muzyki, jak choćby Włodzimierz
Nahorny, Ewa Bem, Krzesimir Dębski czy Andrzej
Zaucha. Dopiero za jakiś czas będziemy w stanie
ocenić, czy zwycięzcy przekują tegoroczne trofea
w sukces i czy jury, mimo wyrównanego poziomu,
podjęło trafną decyzję.
Warto wspomnieć, że festiwal daje wrocławianom
możliwość zabawy, także bez kupowania biletów.
Na część koncertów wstęp był wolny, bezpłatne były też wszystkie przesłuchania finalistów konkursu. Każdy dzień JnO kończył się tradycyjnie otwartym jam session trwającym do wczesnych godzin
porannych dnia kolejnego. Organizatorzy przygotowali także scenę plenerową otoczoną food truckami, choć w tym roku pogoda pokrzyżowała plany
i zabawa przed budynkiem Impartu nie była możliwa we wszystkie dni imprezy.
Jazz nad Odrą ma swoją niepowtarzalną atmosferę – i nie jest to wyświechtany slogan. To właśnie atmosfera jest najtrudniejszym do osiągnięcia spośród
wszystkich elementów składających się na kilkudniowe muzyczne święto, a to dlatego, że nie kupi się
jej za pieniądze z biletów czy z dotacji ministerialnej. Sprawdźcie sami, czy 56. Santander Jazz nad Odrą Festival będzie równie udany – bo słuchacze jazzu
wciąż dzielą się na takich, którzy uwielbiają ten festiwal i na tych, którzy jeszcze na nim nie byli.

2

1. Kuba Banaszek Quartet,
laureaci Grand Prix konkursu,
2. Andrzej Kowalski Quartet, laureaci
Nagrody Stowarzyszenia Autorów
ZAiKS, którym nagrodę wręczył
członek Prezydium Zarządu
Stowarzyszenia Rafał Bryndal
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MUSIC EXPORT POLAND – SYNC CAMP DLA
KOMPOZYTORÓW MUZYKI FILMOWEJ I WSPÓŁCZESNEJ
Aleksandra Chmielewska

1

S

zesnaścioro kompozytorów z siedmiu krajów. Czworo music supervisors. Siedem pokojów do pracy w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
w Lusławicach wyposażonych w komplet głośników, klawiatury MIDI, mikrofony i okablowanie. Trzy dni intensywnej pracy, jeden dzień na sesję odsłuchową w Centrum ICE
w Krakowie. I nieskończona dawka pozytywnej energii, jaka
wytwarza się przy wspólnym muzykowaniu – bez względu
na to, czy chodzi o wykonywanie, czy o tworzenie muzyki.

Często przechodzi mi przez myśl, że my, klasycznie wykształceni kompozytorzy, nie mamy sobie równych, jeśli
chodzi o przygotowanie zawodowe. Najpierw 12 lat szkoły muzycznej, potem pięć lat studiów muzycznych, po drodze niezliczone warsztaty i kursy mistrzowskie, a na koniec
bardzo często studia podyplomowe albo doktoranckie. I ciągła praktyka: współpraca z zespołami, zamówienia kompozytorskie, aranżowanie, edycja nut, improwizacja... Pomimo tak dogłębnej znajomości dziedziny, muzykę do reklam
czy do filmów w wielu przypadkach tworzą jednak osoby spoza branży. Dlaczego tak się dzieje? Niektórzy twórcy
świadomie unikają komercji, bo przecież nie po to łamało
się ołówki nad kontrapunktem palestrinowskim i nie po to
grzęzło się w meandrach analizy schenkerowskiej, żeby teraz tworzyć muzykę do reklamy szamponu czy topionego
serka. Ale nie oszukujmy się, niejeden kompozytor chętnie
skorzystałby z możliwości wejścia w świat muzyki użytko-
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Praca zespołowa to pojęcie stojące w pewnym sensie
w sprzeczności ze specyfiką profesji kompozytora, który
od początku do końca procesu twórczego musi być stuprocentowo przekonany do własnej wizji. Uparty i nieznoszący
sprzeciwu. Konwencja Sync Campu zakłada grupowe tworzenie muzyki, która ma ostatecznie zostać rozesłana do
reżyserów i producentów obrazów: ci zaś zdecydują o ich
akceptacji lub odrzuceniu. Pojawia się więc pewna szansa
zarobkowo-prestiżowa, a co za tym idzie, każdy podchodzi
do wyzwania na swój sposób ambicjonalnie. Miłym zaskoczeniem było dla mnie, że w zespołach, w których pracowałam, wszyscy kompozytorzy potrafili odłożyć tę ambicję na
drugi plan, na pierwszym miejscu stawiając szacunek do
pomysłów i uwag pozostałych członków grupy. Jako melodystka miałam do zaoferowania wpadające w ucho tematy
ściśle skorelowane z obrazem. Koledzy, którzy byli bardziej
biegli w programach DAW, podsuwali pomysły aranżacyjne.
Z zaciekawieniem obserwowałam realizowane przez nich
zabiegi techniczne, nie mogąc pozbyć się wrażenia, że
trudno o bardziej naturalne okoliczności, żeby podpatrzyć
„z czym to się je”. Okazało się, że współpraca kompozytorska
potrafi być bardzo inspirująca – o ile oczywiście kompozytor potrafi się na tę inspirację otworzyć.

2

wej. To – bądź co bądź – zarobek, a często również pierwszy
krok do zaistnienia w branży muzyki filmowej w jej bardziej artystycznym wymiarze.
Sęk w tym, że w toku tradycyjnej edukacji akademickiej
taka możliwość nie pojawia się często.
W dniach 11–15 maja 2019 roku w Europejskim Centrum
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach odbył się
pionierski na skalę ogólnopolską Synchronisation Camp
(Sync Camp). Wydarzenie zostało zorganizowane przez Music Export Poland i Krakowskie Biuro Festiwalowe, przy
wsparciu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Sync Camp był
częścią Forum Audiowizualnego, które jest szkoleniową
aktywnością krakowskiego Festiwalu Muzyki Filmowej.
W Sync Campie wzięli udział kompozytorzy z Kanady, Portugalii, Japonii, Meksyku, Francji, Danii i Polski, mający
za sobą bardzo różne doświadczenie w zakresie tworzenia
muzyki do obrazu. Niektórzy spośród zaproszonych twórców posiadają własne studia nagraniowe, a praca z reżyserem to ich chleb powszedni, inni – tak, jak ja – czują się jak
ryba w wodzie, jeśli chodzi o komponowanie zróżnicowanej
stylistycznie muzyki, ale już mniej pewnie w zakresie synchronizacji dźwięku z obrazem. Music supervisors na podstawie dostarczonych wcześniej kwestionariuszy, codziennie wieczorem dobierali kompozytorów w dwu- i trzyosobowe grupy, tak by uzupełniali się oni pod względem umiejętności i wrażliwości muzycznej. W ten sposób każdy dzień
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oznaczał pracę z innym zespołem, z innym supervisorem
i z innym materiałem video (wśród nich pojawiły się takie, jak reklama ekskluzywnych zegarków, reklama feministycznej kampanii reklamowej czy film dokumentalny
o dzieciach w Afryce). Tylko jeden element pozostawał niezmieniony: każdego dnia muzyka musiała zostać dostarczona supervisorowi najpóźniej do północy. Jednak to nie presja czasowa okazała się największym wyzwaniem...

Czas spędzony na Sync Campie w Lusławicach był dla
mnie bardzo wartościowy – zarówno w wymiarze międzyludzkim i edukacyjnym, jak i w kontekście wspomnianej
wcześniej możliwości wejścia w świat muzyki użytkowej.
Jako klasycznie wykształconej kompozytorce zawsze doskwierał mi brak szansy na spotkanie z przedstawicielami
świata filmu. Może finalnie okaże się, że to nie mój świat,
ale przecież nie przekonam się, jeśli nie spróbuję. Tutaj po
raz pierwszy miałam okazję spotkać się z muzycznymi konsultantami, a niebezpośrednio również z reżyserami i producentami muzycznymi. Z ludźmi o zupełnie innym podejściu do muzyki, udzielającymi całkowicie innego typu
wskazówek, niż zrobiłby to muzyk.
Na ile owocne okaże się to starcie dwóch różnych światów – pokaże czas. Jedno jest pewne – dobrze jest czasem
spojrzeć na swoją dziedzinę z innego punktu widzenia.
Tylko w ten sposób możemy się rozwijać. 

WSPÓŁPRACA KOMPOZYTORSKA
POTRAFI BYĆ BARDZO
INSPIRUJĄCA – O ILE KOMPOZYTOR
POTRAFI SIĘ NA TĘ INSPIRACJĘ
OTWORZYĆ
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1. Aleksandra Chmielewska, Jean-Michel Zanetti (Francja), 2. Marek Hojda z kompozytorami i music supervisors w Lusławicach, 3. Jesper Gadeberg (Dania), Anders Singh Vesterdahl (Dania),
Adrian Peredes (Meksyk), Helder Bruno (Portugalia), 4. Sesja odsłuchowa w Centrum ICE w Krakowie, 5. Makoto Kuriya (Japonia), Jakub Krukowski, João Santos (Portugalia)
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KANADA
PACHNĄCA
OBIETNICĄ
1

„Mógłbym być teraz w USA, w pocie czoła zbijać gruby szmal”
– twierdziła IRA w swoim największym przeboju. Po Canadian Music
Week wiem, że warto zwrócić uwagę również na Kanadę – choć też
trzeba się napocić…

Misja handlowa Music Export Poland w Toronto

T

Jarek Szubrycht (Gazeta Magnetofonowa)

o duże miasto, zawsze coś się dzieje, ale
przez jeden majowy tydzień Toronto dosłownie żyje muzyką – pod parasolem Canadian Music Week odbywa się szereg imprez
dla profesjonalistów i fanów muzyki. W klubach prezentują się ci, którzy dopiero marzą
o wielkiej karierze, oraz najgorętsze muzyczne
nazwiska. Na towarzyszących festiwalowi konferencjach żywo dyskutuje się zarówno o substancji, jak i idei. W tym roku rozmawiano m.in.
o technologii blockchain, zdrowiu psychicznym
raperów, politycznych powinnościach muzyków oraz o wyzwaniach, jakie branża stawia
prawnikom. Ale był też wywiad, który Dave
Grohl, lider Foo Fighters, przeprowadził ze swoją mamą. Z kolei w ramach nagród Canadian
Music And Broadcast Industry Awards honoruje się najbardziej zasłużonych dla lokalnego
rynku muzycznego. Są to nie tylko gwiazdy – takie jak Robbie Robertson z The Band, któremu
w tym roku przyznano nagrodę za całokształt
twórczości – ale też np. najlepsze kluby, studia nagraniowe, niezależne wytwórnie, sklepy płytowe i studia radiowe. Słowem, to dobry
pretekst, by lepiej poznała się i integrowała cała branża, nie tylko wykonawcy i ich najbliżsi
współpracownicy z wytwórni. Może warto się
zainspirować? W ramach Canadian Music Week odbywa się też szereg imprez towarzyszących, a wszystko naprawdę trudno ogarnąć – za
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to na pewno każdy może wytyczyć sobie własny
szlak zgodny z zainteresowaniami i potrzebami
zawodowymi.
Wspomniane atrakcje ściągają na festiwal
branżę nie tylko z całej rozległej Kanady, ale
i wielu innych zakątków świata – od Stanów
Zjednoczonych przez Europę po Republikę Południowej Afryki czy Palestynę. Nie są to jednak
liczni goście, nie da się tego porównać do międzynarodowej obsady takich imprez, jak amerykański SXSW czy choćby brytyjski The Great Escape.
Co ma swoje dobre strony – Kanadyjczycy, którzy poza sąsiadami zza południowej miedzy do
wszystkich mają daleko, z dużą życzliwością i zainteresowaniem podchodzą do gości, którzy chcą
im prezentować swoją muzykę. A jest gdzie grać
– centrum Toronto to zatrzęsienie klubów, od klimatycznych dziupli w rodzaju Bovine Sex Club,
Cherry’s Cola czy Rivoli, po większe i bardziej
prestiżowe miejsca, takie jak Mod Club czy Phoenix Concert Theatre. Sprzęt wszędzie dobry, obsługa sprawna, ale nie każdy dźwiękowiec pełniący akurat dyżur jest równie zaangażowany.
Na tego rodzaju imprezach najlepsze wrażenie
tradycyjnie robią więc ci, którzy mają łatwy do
nagłośnienia skład (on gra na syntezatorze, ona
śpiewa – to, niestety, nie żart) i którzy doskonale
wiedzą, o co im chodzi i potrafią to wyegzekwować, a także oczywiście ci, którzy jeżdżą ze swoim człowiekiem.
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1. Polska delegacja Music
Export Poland na festiwalu
CMW, 2. Cheap Tobacco
podczas występu
na festiwalu CMW
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Canadian Music Week to typowa impreza
showcase’owa, podczas której gra kilkanaście
klubów równocześnie. Jak więc sprawić, żeby
w nadmiarze atrakcji wybrać ten jeden? Można, a nawet trzeba, o swojej wizycie opowiedzieć
na miejscu tym, którzy chcą słuchać. Na szczęście sporo jest w Toronto i okolicach lokalnych
mediów prezentujących różne rodzaje muzyki,
w tym szeroko pojmowaną alternatywę. Pozostaje pytanie: czy w ogóle warto ruszać się z domu.
Kanada jest daleko, weekendowe wypady się nie
opłacają i dla kogo właściwie tam grać, skoro Google Maps podpowiada, że miast jest tam jak na
lekarstwo, wszędzie tylko lasy i jeziora. Owszem
przy swoim „wielkim bracie” rynek kanadyjski
nie sprawia wrażenia szczególnie imponującego, ale wciąż mamy do czynienia z dziewiątym co
do wielkości rynkiem muzycznym na świecie (wg
raportu IFPI za rok 2018). Łatwiej też uporać się
z formalnościami związanymi z przekroczeniem
kanadyjskiej granicy z instrumentem pod pachą.
Co może zadziałać w Kanadzie? Zaznaczam,
że poniższe spostrzeżenia mają charakter subiektywny i na pewno coś jeszcze w kanadyjskiej
duszy gra. Na szczęście to nie jest wiedza tajemna – decyzji o ewentualnej aktywności na danym
rynku nie powinno się podejmować na podstawie
chciejstwa („Fajnie byłoby zobaczyć Toronto, podobno jest ładne”) i sentymentów („Zawsze kibicowałem im w hokeja”), trzeba się przygotować

– choćby sprawdzając, kto sprzedaje płyty i koncerty, i kogo gra radio.
A teraz szczegóły. Otóż w porównaniu z podobnymi europejskimi showcase’ami, na Canadian
Music Week rzuca się w uszy silna reprezentacja szeroko pojmowanej muzyki rockowej, również jej tradycyjnych odmian. Stąd pewnie gorące
przyjęcie gorącego bluesa Cheap Tobacco i zainteresowanie krakowskim Cinemonem, który ma coraz bardziej konkretne kanadyjskie plany. Warto
też zwrócić uwagę na to, że obecnie tematem numer jeden życia społecznego Kanady jest kwestia
zadośćuczynienia ludom tubylczym dyskryminacji, która dotknęła całe pokolenia. To sprawia, że
Kanadyjczycy są dziś wyczuleni na punkcie odmienności kulturowej, co może być dobrym prognostykiem dla artystów odwołujących się do
muzyki korzeni. Poświadczyć to może zespół DagaDana, choć trzeba też docenić ogrom kuluarowej pracy wykonanej przez jego członków (po to
są showcase’y, żeby się spotykać i przekonywać
do siebie) oraz intrygujący wizerunek. Wszystko
wskazuje na to, że ich wizyta w Toronto będzie
miała ciąg dalszy. Trzymam kciuki. Również za
kolejnych śmiałków, którzy pojawią się w Toronto
w 2020 roku, kiedy będzie miał miejsce już teraz
szeroko zapowiadany Spotlight on Poland – organizowany przez Music Export Poland (MExP), podobnie jak tegoroczna wizyta polskiej delegacji
na Canadian Music Week.
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MUZYCZNA
WIOSNA
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Z

a nami szósta już edycja największego polskiego festiwalu showcase’owego. W Poznaniu na Enea Spring Break wystąpiło ponad 170 wykonawców w blisko 20 miejscach koncertowych.
Wśród artystów, którzy zagrali na imprezie, byli zarówno uznani wykonawcy (wśród nich m.in.: Mela Koteluk, Variete, Voo Voo, Sokół, Peja), jak i debiutanci dopiero stawiający pierwsze kroki na muzycznych scenach Polski. Koncerty showcase’owe śledziła rekordowa w historii poznańskiego festiwalu publiczność oraz kilkuset przedstawicieli
branży muzycznej reprezentujących festiwale, wytwórnie,
kluby czy media. Na poznańskim festiwalu zaprezentowali się wykonawcy z całego świata – na specjalnie zorganizowanych prezentacjach zagrali artyści francuscy, czescy,
rosyjscy, węgierscy, litewscy i łotewscy. To kolejny rok udanej współpracy Enea Spring Break z biurami eksportu zagranicznych państw. Swój showcase w ramach Enea Spring
Break zorganizował również Instytut Adama Mickiewicza,
a także wytwórnia Agora oraz My Name Is New, projekt wytwórni Kayax dla młodych wykonawców. W klubie BaRock
wybranych przez siebie wykonawców zaprezentował krakowski festiwal Tak Brzmi Miasto, a na przepięknym dziedzińcu szkoły baletowej odbył się koncert łódzkiego Songwriter Festiwalu.
Nie zabrakło licznych wydarzeń towarzyszących: wystawy okładek 30/30, spotkań networkingowych, giełdy płytowej, targu food trucków czy nawet meczu piłkarskiego artystów. Wydarzeniem specjalnym był swoisty koncert-niespodzianka, czyli niezapowiedziany występ Dawida Podsiadło z zespołem na ulicy Św. Marcina przed wejściem do CK
Zamek.
Bardzo istotną częścią imprezy, jak co roku, była część
konferencyjna odbywająca się w Kinie Pałacowym CK Zamek. W tym roku zgromadziła ona rekordową publiczność,
którą zainteresowała nie tylko gwiazdorska obsada paneli
(m.in. Dawid Podsiadło, Maciej Woć, Paweł Jóźwicki), lecz
także ważne branżowe dyskusje na tematy nurtujące środowisko muzyczne, w tym m.in. panele „Is Central Europe
ready to tackle the gender gap in music?” z udziałem przedstawicieli programu Keychange oraz „Don’t Panic! We have
a Music Export Office!” z udziałem przedstawicieli Instytutu Adama Mickiewicza oraz Biura Eksportu (Music Export
Poland).
Festiwal po raz pierwszy w historii trwał cztery dni
– w niedzielę na dziedzińcu urzędu miasta odbył się koncert
rodzinny, zagrała Żywa Akademia Pana Kleksa oraz duet
Jerz Igor.
Do zobaczenia za rok!
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1. Michał Przerwa-Tetmajer, 2. Kwiat Jabłoni, 3. Sokół, 4. Rebeka, 5. Rychu Peja z zespołem, 6. Hope Leslie, 7. LOR, 8. Loving, 9. Polskie Nagrania
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Jeśli maj, to Targi Książki.
W czwartek 23 maja
na Scenie Głównej
stanęli przedstawiciele
organizatorów, władz
miejskich, zagranicznych
wystawców i branży
wydawniczej.
Witali czytelników
– najważniejszych gości
X edycji tej imprezy
1

2

1

tekst

Grzegorz Sowula, Anna Klimczak

I

m więcej lektury, tym więcej wolności” – to hasło wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej przewijało się w wypowiedziach kolejnych mówców: ambasadora Rumunii Ovidiu Drangi, którego kraj był tegorocznym gościem honorowym WTK, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, a także dyrektora WTK Jacka Oryla.
Otwarcia Targów dokonała znakomita pisarka Olga Tokarczuk, która otrzymała z rąk prezesa ZAiKS-u Janusza Foglera statuetkę Ikara Roku, nagrody honorowej WTK. „Poproszono mnie o otwarcie, a tu nagroda – żartowała. – Ale musiało mnie tu przyciągnąć dobre fatum, bo moją debiutancką książkę również wyróżnili wydawcy. A nagrodę wręczył
mi ówczesny prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców
Książek… Janusz Fogler”.
1. Olga Tokarczuk odebała z rąk prezesa ZAiKS-u Janusza Foglera statuetkę
Ikara Roku, nagrody honorowej WTK. Na zdjęciu: Olga Tokarczuk, Rafał Skąpski,
Janusz Fogler, Jacek Oryl
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Do historii nawiązali laureaci wieczornej gali nagród,
podczas której wręczono Ikary w pięciu kategoriach branżowych oraz specjalną nagrodę Przyjaciela Książki. W tym
roku otrzymali ją wspólnie Grzegorz Boguta i Andrzej Kurz,
właśnie za wspólne działania podjęte przed 30 laty dla
skonsolidowania oficjalnego i niezależnego środowiska wydawców i księgarzy w odradzającej się Polsce. Andrzej Kurz,
prezes honorowy PTWK, dziękując za wyróżnienie, podkreślił: „Środowiska wydawców służyły wtedy środowiskom
twórczym, które były ważne, liczyły się. Życzę obecnym
środowiskom – jeśli jeszcze istnieją – aby ich działania były
równie istotne”.
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zaprosiło uczestników
targów na panel „Perspektywy po uchwaleniu dyrektywy UE o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym
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Nagród i nominacji ważnych dla autorów i wydawców na
targach nie brakuje: tradycyjnie poznajemy tu nazwiska finalistów tak znaczących wyróżnień jak: Nike, nagrody dla autorki Gryfia czy Międzynarodowej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (nagrodę wręczono 24 maja podczas gali w Teatrze Dramatycznym); wręczane są m.in. nagroda Magellana,
nagroda za najlepszą książkę naukową Academia, nagroda
Fundacji Kultury Polskiej, Lew Hieronima dla wydawcy najbardziej przyjaznego tłumaczom oraz – fundowane przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – wspomniane Nagrody Ikara
i nagrody w konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.
Spośród 208 zgłoszeń do tegorocznej edycji tego konkursu jury pod przewodnictwem Agaty Szydłowskiej wybrało 36 tytułów w ośmiu kategoriach, przyznając im nagrody i wyróżnienia. Z satysfakcją odnotowujemy, iż nagrodę w kategorii
„albumy” otrzymała stypendystka ZAiKS-u Anna Dyakowska
(za Wdzięczność Tamary Pieńko i Alicji Długołęckiej).

4
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1. Targi książki, 2. Henryk Sawka, 3. Olga Tokarczuk, 4. Michał Rusinek, 5. Mariusz Urbanek, 6. Iwona Kienzler, 7. Wiesław Myśliwski
Autorem zdjęć na tej stronie jest Krzysztof Wojciewski, nasz zmarły kolega, którego fotografie przez lata zamieszczaliśmy w naszym kwartalniku.
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Paneliści zgodnie twierdzili, że dyrekty wa wniosła
potrzebne i długo wyczekiwane regulacje rynku. Tadeusz Zwief ka podkreślił, że beneficjentami dyrektywy są
nie tylko twórcy, ale też wydawcy i dziennikarze. „Jest to
szczególnie ważne w świecie, gdzie możliwe jest zabranie
komuś jednym kliknięciem efektów długiej i mozolnej pracy. Teraz, jeśli ktoś będzie chciał na cudzej pracy zarabiać,
będzie się musiał podzielić zyskiem” – tłumaczył Zwief ka.
Eustachy Rylski zażartował: „Oskar Wilde twierdził, że to
nieprawda, że nasze marzenia się nie spełniają, tylko spełniają się w karykaturalnej formie. Mam nadzieję, że po implementacji będziemy mogli zapisy dyrektywy rozpoznać”.
Zaznaczył, iż rolą całego środowiska twórczego jest mozolne wyjaśnianie społeczeństwu, że twórczość jest pracą, za
którą należy się wynagrodzenie. Także w internecie.
Artur Kurasiński przestrzegł przed oddawaniem całej kontroli w ręce GAFA. Walka o dyrektywę to de facto
walka o demokratyczne instytucje i niezależność – nie tylko twórców, ale całego społeczeństwa, które na szczęście
nie uwierzyło w nieprawdziwe informacje na temat dyrektywy rozpowszechniane na zlecenie firm, zobowiązanych – w myśl nowych przepisów – do dzielenia się z twórcami przychodami z reklam. Dyrektywa oznacza większą
przejrzystość i większą uczciwość rynku, a zyskają na niej
twórcy, wydawcy, cała sfera edukacyjna, a także użytkownicy – ponieważ to nie oni a platformy będą zobowiązane
podpisywać stosowne licencje z organizacjami zbiorowego
zarządzania.
Trudno w tej chwili stwierdzić, jak długo będzie przebiegał proces transpozycji (implementacji dyrektywy do
prawa krajowego) – najbardziej zaawansowana jest w tym
procesie Francja, Polska obecnie plasuje się na samym końcu, gdyż polski rząd jest zdecydowanym przeciwnikiem
dyrektywy: 24 maja zaskarżył ją do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. „Praktycznie wszystkie opcje po-
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lityczne uznały, że opłaca się być przeciwko dyrektywie”
– Stanisław Trzciński nie krył rozczarowania.
Marek Kościkiewicz przypomniał, że hejt jest dziś kupowany za pieniądze, a pieniądze na utrzymywanie kampanii przeciw dyrektywie są olbrzymie. „Artyści nie mają takich budżetów lobbingowych” – mówił Kościkiewicz. „Jeśli
na konferencji prasowej przy ministrze kultury siedzi szef
ZIPSEE, a nie autorzy, to jest to sygnał co najmniej niepokojący” – dodał. Związek Importerów i Producentów Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska
od wielu lat skutecznie blokuje wprowadzenie korzystnej
dla twórców opłaty od czystych nośników za smartfony,
tablety i kindle, a ostatnio działał też przeciw dyrektywie
o prawie autorskim.

Pod każdym klawiszem czai się muzyka, powieść,
wiadomość, co tylko chcesz
tekst

K

Nagród i nominacji ważnych dla autorów
i wydawców na targach nie brakuje:
tradycyjnie poznajemy tu nazwiska
finalistów takich wyróżnień jak Nike,
Gryfia czy Nagrody Kapuścińskiego
Podsumowując spotkanie Tadeusz Zwief ka podziękował wszystkim zaangażowanym twórcom i organizacjom
za wspólną pracę na rzecz uchwalenia dyrektywy, a także
Janowi Młotkowskiemu, kierującemu pracami Wydziału ds.
Komunikacji, za umożliwienie mu licznych i inspirujących
spotkań z autorami w Warszawie, Brukseli i w Strasburgu.
24 maja odbyła się prelekcja Krzysztofa Lewandowskiego, dyrektora generalnego Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
i znawcy prawa autorskiego. Wykład zatytułowany „Klątwa za kradzież książki, czyli jak chronić twórczość i kulturę” prezentował różne koncepcje ochrony twórczości oparte o prawa moralne, począwszy od starożytnych Chin,
Grecji, Rzymu, przez wieki średnie, odrodzenie, aż do
współczesności.
I jeszcze jedno wydarzenie związane tradycyjnie z WTK,
czyli Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki, której partneruje Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. To
także jej X edycja – do finału zgłoszonych zostało pięć tomów
reportażowych oraz cztery przekłady. Nagroda przypadła
Maciejowi Zarembie Bielawskiemu za książkę Dom z dwiema
wieżami, w której autor rekonstruuje swoją rodzinną
historię.
Olga Krysiak, przewodnicząca Sekcji Tłumaczy Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, wręczała w niedzielę, 26 maja,
nagrody w konkursie „Tłumacze Świata” za recenzję przekładu książki nominowanej w X edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Przyznawane studentom i współfundowane przez ZAiKS wyróżnienia otrzymali Aleksandra Majak, Franciszek Drąg, Maciej Liguziński i Adam Turlej.
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– szanse i zagrożenia. Kto skorzysta na nowym prawie?”
(23 maja). W dyskusji wzięli udział: Tadeusz Zwief ka
– dziennikarz i polityk, europoseł, głosował za przyjęciem
korzystnej dla twórców dyrektywy; Eustachy Rylski – prozaik, dramaturg i scenarzysta, zaliczany do grona najważniejszych polskich twórców, laureat polskich i zagranicznych nagród, Członek Honorowy Stowarzyszenia Autorów ZAiKS; Marek Kościkiewicz – muzyk, wokalista, kompozytor, producent, lider zespołu De Mono, zaangażowany
w obronę praw twórców, członek Akademii Fonograficznej
ZPAV oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS; mec. Jacek Wojtaś – prawnik, koordynator ds. europejskich Izby Wydawców Prasy, ekspert w zakresie prawa autorskiego i prawa
prasowego, oraz Artur Kurasiński – bloger i vloger zajmujący się nowymi technologiami, autor artykułu „Hura! ACTA2
do kosza!” demaskującego intencje GAFA (pod tym skrótem,
nadal mało znanym w Polsce, ale funkcjonującym w dyskursie światowym, kryją się firmy Google, Apple, Facebook i Amazon). Spotkanie poprowadził Stanisław Trzcinski,
kulturoznawca, dziennikarz, promotor kultury, właściciel
agencji marketingu muzycznego STX Music Solutions.
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Zbigniew Hołdys

ilka tygodni temu spotkałem grupę młodych
muzyków, którzy zapytali mnie, jak było kiedyś. Moich odpowiedzi nie rozumieli. Byliśmy z różnych epok. Nie rozumieli, że kiedyś każdy muzyk w Polsce miał identyczne honorarium,
bez względu na sławę czy liczbę ludzi na widowni.
Mniej więcej trzy dolary za koncert. Za udział w nagraniu dostawało się 150 zł za minutę trwania piosenki, nieważne, czy wielkiego hitu, arcydzieła opery czy mendzenia amatora z ławki w parku. Moja
Nie płacz Ewka trwała cztery i pół minuty, więc dostałem kilkaset złotych raz na całe życie – to wszystko. Niestety, moi młodzi rozmówcy nie rozumieli
także praw czasu teraźniejszego, co się dzieje z plikami, kto komu płaci, kto na tym zarabia.
Dawniej wszystko było proste. Powieść to była książka z papieru z okładką, można ją było policzyć na sztuki, przewertować kartki. Fotografia
była zdjęciem na papierze fotograficznym. Muzyka tkwiła w rowkach winylowych krążków zapakowanych w koperty i okładki. Filmy mieszkały na
taśmach filmowych w wielkich szpulach i metalowych pudłach, z czasem na kasetach wideo. Wiadomości drukowano na płachtach papieru w postaci
gazet. Trzeba je było (wiadomości) zdobywać, wysyłać korespondentów albo kupować przekazy od
agencji prasowych, słono za to płacąc. Wszystko było dotykalne, policzalne, można było włożyć do kieszeni. Fizycznie.
Pewnego dnia cały ten model biznesowy runął.
Nagle wciskasz na komputerze „enter” i masz fotografię na ekranie. Klik – i drukujesz ją w domu.
Wchodzisz na YouTube’a i oglądasz film. Nic nie
płacisz. Prowadzący portale internetowe codziennie zamieszczają newsy ze świata, które zdobyły,
nie ruszając tyłka z redakcyjnego krzesła, jedynie
kopiując cudze treści „ctrl+c – ctrl+v”, często pobierając je bezkarnie od tych, którzy ryzykując życie, pojechali na wojnę czy na miejsce katastrofy.
A ty „pyk” – i już to masz, za friko. Nawet nie wiesz,
skąd to masz. A przecież ktoś tę wiadomość zdobył,
film nakręcił, piosenkę skomponował, nagrał, powieść napisał.
Powstały wielkie internetowe agregatory treści,
które niczym twórczym się nie zajmują, nie mają
autorów, dziennikarzy, malarzy, filmowców – tyl-

ko zbierają wytworzone przez innych ludzi dzieła i wrzucają je na swoje portale, które odwiedzają
miliony internautów. Właściciele owych agregatorów, nic nie płacąc za publikowane treści, opylają
przy nich ogromne ilości reklam, przynoszące miliony dolarów zysku, i budują na cudzych treściach
swoje fortuny. YouTube to nie jest stowarzyszenie
autorów – to tysiące komputerów, twardych dysków wypełnionych cudzymi dziełami.
Dyrektywa dotycząca regulacji prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym postanowiła wziąć pod lupę nowe formy internetowego
biznesu. Bo oto powstaje piosenka, ktoś ją wrzuca
do internetu, ktoś inny kopiuje i wrzuca na swoją stronę, a obok umieszcza reklamę wędki na ryby, zarabia. Ale potem ktoś inny ją bierze, powiela i… stop. Czas zapłacić autorom. Wszak piosenka może mieć miliard słuchaczy i nie przynieść
jej twórcom ani centa, gdy taka jest forma dystrybucji. Dyrektywa powiedziała stop tym praktykom. Teraz dzieła, utwory, plany do drukarek 3D
(jak zbudować karabin w domu) i wszystkie inne
treści muszą być sprawdzane co do ich pochodzenia i autorstwa. Nielegalne kopie będą usuwane.
Autorzy muzyki, tekstów, obrazów, wykonawcy
dzieł scenicznych będą teraz chronieni, a obowiązek znalezienia twórcy czy autora będzie spoczywać na wielkich portalach. Małe firmy na tym nie
ucierpią, bo zostały określone minimalne limity
ruchu internetowego – trzeba być naprawdę sporym graczem, by stać się przedmiotem owej regulacji. Internauci zyskają gwarancję, że wszystko,
co znajdą w sieci, pochodzi z legalnych źródeł (no
prawie, cudu wszech dokładności pewnie nie będzie), twórcy dostaną należne tantiemy, zaś producenci i wydawcy oryginałów odzyskają poniesione koszty. Przynajmniej w części.
I na koniec słówko o falach protestu, wzniecanych tu i ówdzie, także przez niektórych polskich
polityków. Tam, gdzie nie wiadomo, o co chodzi,
wiadomo, o co chodzi. GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) musi teraz oddać ogromne pieniądze nowym uczestnikom rynku oraz zbudować
nowe agregatory treści filtrujące te nielegalnie
zdobyte. Taniej wydawało im się zdobyć lobbystów
przeciw nowemu prawu, więc spróbowali. Tyle.
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kwartał wydarzeń

TRZY SPOJRZENIA MUZYCZNE

PEŁNA KULTURA
opr acowa nie

KIEDY	 1 MARCA–31 MAJA 2019
GDZIE	WARSZAWA

LAURY SDP DLA DZIENNIKARZY
NIEZŁOMNYCH

NAGRODY W KONKURSIE
SCRIPT PRO

KIEDY	 20 MARCA 2019
GDZIE	WARSZAWA

KIEDY	 15 LUTEGO–1 MAJA 2019
GDZIE	KRAKÓW

Grzegorz Sowula

OGLĄDAMY FILMY
O SZTUCE
KIEDY	 10–14 KWIETNIA 2019
GDZIE	ZAKOPANE

25 filmów konkursowych i kilka obrazów pokazywanych
poza turniejem – XXII Przegląd Filmów o Sztuce dobiegł końca. Tegoroczną laureatką została krakowska reżyserka Paulina
Ibek, którą jury pod przewodnictwem Kingi Dębskiej wyróżniło
Grand Prix za portret Anny Szałapak zatytułowany Ślady mojego istnienia. Odebrała ona również nagrodę specjalną jako współtwórczyni (z Katarzyną Kotulą i Maciejem Dźwigajem) filmu Plewiński, spojrzenia. Swoją nagrodę przyznało także Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, którą wręczył wiceprezes ZAiKS-u Michał
Komar, przypadła ona reżyserowi Robertowi Piotrowi Kaczmarkowi za obraz Jazz na Kalatówkach, czyli wolność improwizowana
dokumentujący słynne jazzowe campingi organizowane w 1959,
1960 i 1977 roku. Organizatorami przeglądu są Zakopiańskie
Centrum Kultury i miasto Zakopane.

KSIĄŻKA W POZNANIU

XIX ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

KIEDY	 1–3 MARCA 2019
GDZIE	POZNAŃ

KIEDY	 20 MARCA–30 KWIETNIA 2019
GDZIE	RECKO, WARSZAWA, WILNO

Celem Festiwalu Invitation jest ukazanie
muzyki zapomnianych, a związanych z Polską, twórców pierwszej połowy XX wieku.
Trzy spojrzenia na polskie życie muzyczne
tego okresu pozwala na uświadomienie sobie wagi i roli polskiego dziedzictwa w zakresie muzyki „współczesnej”, w badaniu
i popularyzowaniu „muzyki dawnej” oraz
w jazzie jako „muzyce przyszłości”. Ukazanie tych zjawisk w formie trzykoncertowego festiwalu pozwala na kompleksową prezentację i promocję dzieł powszechnie znanych na świecie, a niekojarzonych z Polską.
W pierwszym koncercie Polskie krajobrazy utwory 11 kompozytorów prezentowały Joanna Okoń (skrzypce) i Katarzyna
Glensk (fortepian). Landowska in memoriam
to przegląd utworów Wandy Landowskiej,
klawesynistki, które wykonał Władysław
Kłosiewicz. Trzeci koncert w wykonaniu
tria Kuby Stankiewicza Miłość ci wszystko
wybaczy przypomniał polskich pionierów
jazzu. Invitation to polska edycja festiwalu
prezentowanego w październiku 2018 roku
w nowojorskiej Carnegie Hall.

Kolejny już, 26. raz, Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich wręczyło swoje
nagrody za najlepsze prace w prasie, radiu, telewizji i internecie. Jak zapewniają
organizatorzy, nagrody SDP „wzorowane
są na nagrodzie Pulitzera”.
Nagrody przyznawane są w 14 kategoriach. Główna i najstarsza – Nagroda
Wolności Słowa – wyróżnia publikacje
w obronie demokracji i praworządności demaskujące nadużycia władzy i naruszanie praw człowieka. W tym roku
otrzymał ją Wojciech Biedroń, dziennikarz portalu wPolityce.pl za artykuł „Jak
mafia rządziła Warszawą”.
Laur Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich wręczono innemu publicyście
tegoż portalu i tygodnika „Sieci” Jerzemu
Jachowiczowi.
Nagrodę im. Erazma Ciołka, której patronuje ZAiKS, przyznawaną za fotografię społecznie zaangażowaną, odebrał
Piotr Tracz, twórca fotoreportażu „Ciąża
uwięziona”.

Script Pro – to turniej scenarzystów zaczynających karierę o dorobku nieprzekraczającym dwóch filmów fabularnych.
O jakości konkursu świadczyć mogą tytuły filmów zrealizowanych według nagrodzonych już scenariuszy, jak choćby: Córki dancingu (scenariusz Krzysztof Bolesta),
Bogowie (Krzysztof Rak), Plac zabaw (Bartosz Kowalski i Stanisław Warwas), Ostatnia rodzina (Robert Bolesta) czy Jesteś bogiem (Maciej Pisuk).
Tegorocznymi laureatami zostali Szymon Augustyniak i Jacek Łusiński, którzy
za scenariusz Śubuk otrzymali nagrodę
Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Nagrodę specjalną Stowarzyszenia Autorów
ZAiKS przyznano Elżbiecie Benkowskiej
za scenariusz Orunia 4ever. Honorowe wyróżnienia przypadły Łukaszowi Czapskiemu i Jakubowi Piątkowi (Prime time) oraz
Ewie Rozenbajgier i Marcinowi Ciastoniowi (Detektyw Bruno). Wyborów dokonywało jury pod przewodnictwem Grzegorza
Łoszewskiego.

CZŁOWIEK TEATRU 2019
KIEDY 25 MARCA 2019
GDZIE	WARSZAWA

Poznańskie Targi Książki miały w tym roku rekordową frekwencję – imprezę, połączoną z Targami Edukacyjnymi, odwiedziło ponad 54 tys. osób. Fani dobrej literatury znaleźli bogaty
program spotkań autorskich, warsztatów, nowości wydawniczych, konkursów, a także specjalną strefę dla najmłodszych
– dowód, że książka tradycyjna nadal dobrze broni swojej pozycji
w świecie dominowanym przez cyfryzację. Wśród gości imprezy
byli m.in. Bohdan Butenko oraz sir John Dermot Turing, bratanek
Alana Turinga, kryptologa zaangażowanego w złamanie Enigmy.
Podczas uroczystości otwarcia wręczono promotorom czytelnictwa wśród dzieci prestiżową Nagrodę Pegazika. Przyznano również nagrody w trzech konkursach edytorskich.
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Laureatem VI edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” został Tomasz Rodowicz, dyrektor artystyczny
Teatru Chorea, aktor, reżyser, muzyk i pedagog, wykładowca
akademicki w dziedzinie teatru, wybitny twórca polskiego teatru alternatywnego. „Tomkowi Rodowiczowi udało się w Chorei zrobić rzecz niemożliwą – prowadzi autorski zespół oparty
na wypracowanym przez lata treningu aktorskim, zespół odnoszący sukcesy i w Polsce, i poza jej granicami”, podkreślał
w laudacji Jacek Głomb.
Nagrodę – rzeźbę przedstawiającą twarz-maskę patrona – wręczono 25 marca 2019 roku w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ufundowało nagrodę
dla laureata, a mecenasem uroczystości było miasto st. Warszawa.

Światowy Dzień Poezji to doroczne święto polskiej poezji i prozy popularyzowanych w kraju i za granicą. Organizowane od
2000 roku na zaproszenie Polskiego Komitetu ds. UNESCO przez
Aleksandra Nawrockiego, redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Poezja dzisiaj”, przyciąga uczestników i słuchaczy swym bogatym programem obejmującym koncerty i recitale, odczyty, spotkania z tłumaczami, edytorami i twórcami. Wśród tegorocznych
gości byli m.in. prof. Dorota Walczak-Delanois z Université Libre
de Bruxelles, Peter Gehrisch (Niemcy), Ludmiła Kebicz (Białoruś), Gizella Csisztay (Węgry) i Winston Morales Chavarro, poeta
kolumbijski zgłoszony do literackiej Nagrody Nobla. Rozpoczęte
w Recku spotkania zakończyły się na Wileńszczyźnie.

WWW.ZAIKS.ORG.PL

CZERWIEC 2019

45

W Y DA R Z E N I A
KONKURS „ZŁOTE POINTY”
ROZSTRZYGNIĘTY

PORUSZAJĄCE REQUIEM
KRZYSZTOFA HERDZINA

KIEDY 5 KWIETNIA 2019
GDZIE SZCZECIN

KIEDY 12 KWIETNIA 2019
GDZIE BYDGOSZCZ

Międzynarodowy Konkurs Baletowy
„Złote Pointy” wyłonił laureatów 12. edycji. Zwyciężył reprezentant Japonii Ryunosuke Ubukata, a poznanianka Amelia Małysz otrzymała tytuł Najlepszej Absolwentki w konkursie szkół baletowych w Polsce.
Pokazy odbywały się w Teatrze Polskim
– Scenie na Łasztowni w Szczecinie.
Do udziału w konkursie „Złote Pointy”
zapraszani są absolwenci polskich i europejskich szkół baletowych.
Nagrodami w konkursie – prócz finansowych – były również całoroczne stypendia artystyczne oraz udział w krajowych
i zagranicznych warsztatach tanecznych,
m.in. na Florydzie. Partnerem konkursu
jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

W Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy odbyło się prawykonanie koncertu
Krzysztofa Herdzina Requiem. Składające się z dziewięciu części dzieło wykonali:
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii pod
dyrekcją kompozytora, Chór Akademicki i Chór Kameralny Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy oraz soliści: Olga Pasiecznik,
Andrzej Lampert i Kamil Zdebel.
Krzysztof Herdzin przedstawiał swe
dzieło jako kontemplatywną opowieść
o śmierci, przechodzeniu do innego wymiaru ze spokojem, bez strachu. Dlatego
w utworze zabrakło typowej dla requiem
sekwencji Dies irae stanowiącej wizję apokalipsy. Kompozycję Herdzina zamyka sekwencja In Paradisum.

JAK ZAŚPIEWAĆ PIOSENKĘ

POLSKI BLUES NA ISC

CHÓRY ŚPIEWAJĄ W POZNANIU

KIEDY 13–14 KWIETNIA 2019
GDZIE BYDGOSZCZ

KIEDY 1 MAJA 2019
GDZIE NASHVILLE, TN, USA

KIEDY 5–12 MAJA 2019
GDZIE POZNAŃ

Ogólnopolski Festiwal Interpretacji
Piosenki Aktorskiej to impreza cykliczna upowszechniająca aktorską interpretację piosenki. W tym roku, do finału XX
edycji festiwalu, Rada Artystyczna, którą
tworzyli Elżbieta Adamiak, Izabella Cywińska-Łomżyńska oraz Wojciech Dyngosz, zakwalifikowała 21 uczestników,
do koncertu galowego zaś wybrała siedmiu najlepszych wykonawców. Wystąpili w nim: Zuzanna Wiśniewska (Grand
Prix), nagrodzeni Anna Malicka, Barbara Tarczewska i Karolina Kijak oraz wyróżnieni Dominika Sztonyk, Patrycja Mazurek i Kinga Zygmunt. Interpretowali
oni piosenki m.in. Agnieszki Osieckiej,
Jonasza Kofty i Jeremiego Przybory.

THE BEST OF MEDIA

„WOLNOŚĆ. 1989”

KIEDY 1–31 MAJA 2019
GDZIE POZNAŃ

KIEDY 27 KWIETNIA–3 MAJA 2019
GDZIE CIESZYN, CIESZYN CZESKI

The Best of Media 2018 to zbiór najlepszych tekstów dziennikarskich minionego roku, które zostały nominowane do
finału najbardziej prestiżowego konkursu medialnego w Polsce
– Grand Press. Jury Grand Press już po raz 22. wskazało zwycięzców w ośmiu dziennikarskich kategoriach: Wywiad, Reportaż
prasowy/internetowy, Publicystyka, News, Dziennikarstwo śledcze, Dziennikarstwo specjalistyczne oraz Reportaż radiowy i telewizyjny/video. Prezentowany tom zawiera nominowane i nagrodzone prace oraz rozmowę z Dziennikarzem Roku 2018 – Bertoldem Kittelem. Partnerem konkursu Grand Press było Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
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To jeden z najważniejszych cykli tematycznych 21. Kina na
Granicy, który odbył się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. O wolności w kulturze mowa była zarówno na scenie, jak i na ekranie.
Zajęli się tym m.in. byli premierzy Iveta Radičová i Jerzy Buzek
oraz reżyserzy Petr Oslizlý i Krzysztof Zanussi, a także pisarz
Martin M. Šimečka. „Wolność. 1989” stała się również miejscem
pojedynku tłumaczy, w którym Andrzej S. Jagodziński zmierzył
się z Janem Stachowskim. Wydarzeniem był Koncert Wolności
z udziałem muzycznych ikon lat 80., który odbył się 1 maja na
cieszyńskim rynku. To ważne i symboliczne uczczenie odzyskania wolności.
WWW.ZAIKS.ORG.PL

International Songwriting Competition, uważany za jeden
z najważniejszych na świecie konkursów dla twórców piosenek,
ogłosił nagrody i wyróżnienia przyznane za rok 2018. Zmagania otwarte są dla wszystkich autorów i kompozytorów, amatorów i profesjonalistów, których zgłoszenia ocenia profesjonalne
jury złożone ze znanych artystów i producentów. Wśród tegorocznych jurorów byli m.in.: Tom Waits, Adam Lambert, Nancy
Wilson, Rakim, John Mayall, a także przedstawiciele takich wytwórni, jak Warner Bros. Records, Capitol Music czy Glassnote
Records. Łączna pula nagród wynosiła ponad 175 tys. dolarów.
Po raz pierwszy w historii ISC, Grand Prix przypadło utworowi z gatunku R&B – piosence Frustrated autorów znanych jako
R.LUM.R i Super Duper. Choć konkurs zdominowany został przez
twórców i wykonawców anglosaskich, wyróżnienie w kategorii
blues otrzymała polska grupa Blues Junkers (Natalia Abłamowicz
i Dominik Abłamowicz) za piosenkę Somebody told me. Grupa w zeszłym roku uznana została za najlepszy polski zespół bluesowy.

Universitas Cantat to festiwal promujący muzyczną kulturę
akademicką w sposób niecodzienny – prezentując wykonania
chóralne. Od 1998 roku, początku imprezy, podczas Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich w Poznaniu
wystąpiło niemal 100 chórów z 26 krajów. Przygotowują one
m.in. utwory z rodzimego repertuaru. Na zakończenie festiwalu wszyscy uczestnicy wykonują razem dzieło współczesnego
polskiego kompozytora. W tym roku w koncertach głównych
XIV Festiwalu Universitas Cantat wystąpiły zespoły chóralne
z Białorusi, Niemiec, Serbii, Turcji, Ukrainy, USA i Węgier oraz
dwa ansamble gospodarzy: Chór Akademicki UAM i Chór Kameralny UAM. Gościem specjalnym był włoski tenor Andrea
Bocelli, który wziął udział w Koncercie 100-lecia Uniwersytetu
Poznańskiego.

BLASKI I CIENIE PRAWA AUTORSKIEGO

„KODY” – TRADYCJA I AWANGARDA

GDZIE WARSZAWA
KIEDY 25 MAJA 2019

KIEDY 8–10 MAJA 2019
GDZIE LUBLIN

Przyjęta niedawno dyrektywa unijna o prawach autorskich i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym
była tematem konferencji naukowej zorganizowanej 25 maja
przez Akademię Zarządzania Kulturą. Prelegenci – wśród
nich Marta de Bazelaire i Łukasz Łyczkowski, reprezentujący
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, partnera konferencji, wraz
z mec. Ewą Łepkowską, dyrektorem Krzysztofem Lewandowski oraz Łukaszem Rogowskim, kierownikiem Wydziału Międzynarodowego – zastanawiali się głównie nad konsekwencjami, jakie dla ustaw o prawie autorskim i organizacjach zbiorowego zarządu będzie miała przyjęta dyrektywa. Inni autorzy wystąpień to m.in.: prof. dr Jacek Sobczak, mec. Joanna
Błeszyńska-Wysocka, dr hab. Dorota Sokołowska, mec. Michał
Wysocki i mec. Jacek Wojtaś. Konferencja odbywała się dzień
po oficjalnym wniesieniu przez rząd polski skargi na dyrektywę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

CZERWIEC 2019

Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” to poszukiwanie wspólnej problematyki i podobieństw pomiędzy zjawiskami kulturowymi, okazja do spotkań wybitnych postaci muzyki współczesnej – kompozytorów, instrumentalistów,
przedstawicieli awangardowego jazzu – z muzykami tradycyjnymi i nawiązującymi do archaicznych tradycji muzycznych.
Hasłem przewodnim tegorocznej, 11. już edycji, była „Wieża
Babel” symbolizująca sprzeczne tendencje – poszukiwanie porządku i żywioł zróżnicowania. Tę „polifonię nowoczesności”,
jak ją nazywał Zygmunt Bauman, przekazywały w tym roku
zespoły ze Szwajcarii (The Stone Alphabet), Gruzji (Anchiskhati Ensemble), Ukrainy (US Orchestra), reprezentujące kontynent afrykański Les Amazones d’Afrique oraz polskie Nadir-Kenosis i Hashtag Ensemble.
Komisarzem Festiwalu jest Jerzy Kornowicz, członek
władz ZAiKS-u.

47

W Y DA R Z E N I A

PIOSENKA
W INTERPRETACJI

ZACZNIJMY OD „ELEMENTARZA”

JAK TE DZIECI ŚPIEWAJĄ

KIEDY	 17 MAJA 2019
GDZIE	OPOLE

KIEDY	 23–25 MAJA 2019
GDZIE	ZIELONA GÓRA

GDZIE WROCŁAW
KIEDY 22–31 MARCA 2019

Jedyny festiwal na świecie, poświęcony w całości sztuce
interpretacji piosenki, obchodził w tym roku swój jubileusz.
Po raz 40. spotkali się we Wrocławiu śpiewający aktorzy,
wokaliści, muzycy i miłośnicy piosenki aktorskiej. I właśnie Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki jest zawsze
najważniejszą częścią PPA, bo to on świadczy o wyjątkowości imprezy. „Ten konkurs był, jest i będzie czymś więcej niż
popisywaniem się umiejętnościami. Aktorki i aktorzy ścigają się na pomysły”, mówił Konrad Imiela, członek Rady Artystycznej 40. Przeglądu Piosenki Aktorskiej.
Tegoroczną jubileuszową edycję fetowano specjalnie dobranymi utworami – hitami i przebojami z poprzednich lat.
Ich tytuły staną się nazwami drzewek mających upamiętnić festiwal. W tym roku posadzono ich już siedem.
Laureatem Grand Prix 40. PPA – Złotego Tukana (i 25 tys. zł)
został Ralph Kamiński. On też otrzymał Tukana Publiczności. Nagroda specjalna Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
za najlepsze wykonanie polskiej piosenki trafiła do rąk Gabrieli Kundziewicz i Alberta Pyśka. Nagrodę wręczył Marek
Dutkiewicz, przedstawiciel władz ZAiKS-u.

Zacznij do Bacha, uczył Zbigniew Wodecki. Prezentowany
w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Elementarz to również swego rodzaju podręcznik pisania, komponowania i wykonywania
piosenek. Nauczycielami byli tym razem Agnieszka Osiecka, Magda Czapińska, Jonasz Kofta, Wojciech Młynarski, Jeremi Przybora i Jan Wołek, których utwory – w nowych aranżacjach Miłosza
Wośko – zaśpiewali publiczności zgromadzonej w muzeum Dorota Osińska, Natalia Sikora, Łukasz Zagrobelny i Jarosław Wasik.
Towarzyszył im zespół pod kierownictwem Miłosza Wośko, a zapowiadała swoim charakterystycznym ciepłym głosem Krystyna
Czubówna. Koncert był jedną z pierwszych imprez Dni Opola 2019.

CIESZYŃSKI „KONCERT WOLNOŚCI”

WARSZAWSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE

KIEDY	 1 MAJA 2019
GDZIE	CIESZYN

KIEDY	 11–17 MAJA 2019
GDZIE	WARSZAWA

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA organizowany jest przez Fundację Młodzi Artyści wespół
z Uniwersytetem Zielonogórskim. Obejmuje dwa osobne konkursy dla młodszych i starszych dzieci; najstarsze zachęcane są
do sięgnięcia po repertuar Anny German patronki festiwalu – to
właśnie oni zyskują szansę wyjazdu na Festiwal Anny German
w białoruskiej stolicy, Mińsku. Jury tegorocznej edycji, któremu przewodniczył Aleksander Maliszewski, po przesłuchaniu
28 kandydatów przyznało Grand Prix festiwalu Hannie Sztachańskiej. Nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAiKS otrzymali Amelia
Kurantowicz, Hanna Lasota, Anna Poszelużna i Marysia Stasiak.

NIEZŁYMEN
KIEDY	 25 MAJA 2019
GDZIE	WARSZAWA

Martyna Jakubowicz, Stasiuk i Haydamaky oraz Tomek Lipiński to jedni z uczestników Koncertu wolności zorganizowanego 1 maja przez Cieszyński Ośrodek Kultury wraz ze Stowarzyszeniem „Kultura na granicy” dla uczczenia 30-lecia Jesieni Ludów, czyli odzyskania politycznej niezawisłości. „Chcemy
w ten sposób uczcić to niezwykle ważne i symboliczne odzyskanie wolności. Czy można to zrobić lepiej niż na granicy?”
– tak mówiła o tym wydarzeniu Jolanta Dygoś, dyrektor Przeglądu Filmowego „Kino na granicy”.
Koncert był zwieńczeniem tego wyjątkowo bogatego pokazu – 190 filmów z Polski, Czech i Słowacji, wśród gości aktorzy,
reżyserzy, scenarzyści, mistrzowie kamery. Ale także debaty
o wolności z udziałem m.in. byłych premierów Słowacji – Ivety
Radičovej i Polski – Jerzego Buzka. W cieszyńskich imprezach
brało udział ponad 25 tys. widzów.
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W 1986 roku, z inicjatywy Oddziału Warszawskiego Związku Kompozytorów Polskich, zainicjowano doroczny festiwal
muzyki dawnej i nowej – Warszawskie Spotkania Muzyczne.
Festiwal jest pierwszym, który zaczął prezentować jednocześnie
muzykę dawną i nową, dodając później również jazz. Wśród dotychczasowych wykonawców wymienić trzeba: Atom String
Quartet, Macieja Maseckiego, String Connection, Lolę Szafran
z Bogdanem Hołownią, Musica Antiqua Köln, Discantus, chór
moskiewskiego Kremla, The King’s Singers. Tegoroczny program
objął koncerty Orkiestry Kameralnej Lwowscy Wirtuozi, zespołu Concerto Polacco, kwartetu smyczkowego Neoquartet, zespołu
wokalnego Emotivo, tria w składzie Alicja Wołyńczyk, Jarosław
Gałuszko i Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz. W koncercie
Aforyzjada słuchacze poznali kameralne utwory 10 polskich kompozytorów współczesnych.

WWW.ZAIKS.ORG.PL

Czesław Niemen bywał za życia często potępiany, ale też dla
wielu stanowił twórczą inspirację – na przykład dla uczniów
LXVII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, którzy zorganizowali festiwal muzyczno-teatralny poświęcony artyście.
Projekt powstał we współpracy z Fundacją „Mam marzenie”
wspomagającą jej śmiertelnie chorych podopiecznych.
Podczas festiwalu młodzi artyści z całej Polski przedstawili
spektakle i minikoncerty złożone z zaaranżowanych na nowo
utworów Niemena. Imprezę otworzyła Daria Dudkiewicz prosząc Mów do mnie jeszcze – wyjątkowo nośne hasło. Zakończyli The Basshoppers, przypominając, co wydarzyło się kiedyś
Pod Papugami. Festiwalowi przysłuchiwało się kilkaset osób,
cały dochód ze sprzedaży wejściówek – 2576 zł – przekazany
został na konto fundacji. Festiwal odbył się w Mazowieckim
Instytucie Kultury, przy ulicy Elektoralnej 12.

CZERWIEC 2019
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W Y DA R Z E N I A
KINO W TRAMPKACH
KIEDY	 30 MAJA–9 CZERWCA 2019
GDZIE	WARSZAWA

Fundacja Cinemania, organizator Festiwalu Filmowego dla
Dzieci i Młodzieży Kino w Trampkach, po raz siódmy zaprezentowało szerokie spektrum najnowszych filmów z całego świata
adresowanych do dzieci i młodzieży. Na festiwalu prezentowane były zarówno nowości polskie i zagraniczne, jak filmy, które
miały już swoją premierę. Pokazom towarzyszyły spotkania z gośćmi, a także dyskusje. Festiwal ma zachęcić młodych widzów
do aktywnego zainteresowania filmem – m.in. poprzez udział
w dwóch grupach jurorów, dziecięcej i młodzieżowej, które,
wspomagając jury profesjonalne, ocenia zgłoszone tytuły.
Nagroda dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla dzieci powędrowała do rąk Marie Rønn i Jeppe Vig Find za film Dla
Krainy Szkła. Jury młodzieżowe główną nagrodę zdecydowało się
przyznać filmowi Twoja kolej na (r)ewolucję w reżyserii Elizy Capai, natomiast główna nagroda w konkursie młodzieżowych filmów krótkometrażowych przypadła filmowi Wszystkie te stworzenia w reżyserii Charlesa Williamsa.

FILMOWA SELEKCJA
W TARNOWIE

FESTIWAL KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH

SPOTKANIA W STAWISKU

KIEDY	 11–19 MAJA 2019
GDZIE	KRAKÓW

KIEDY STYCZEŃ–MAJ 2019
GDZIE PODKOWA LEŚNA

Tematem tegorocznego 31. Międzynarodowego Festiwalu
Kompozytorów Krakowskich był „Obraz jako źródło inspiracji
muzycznej”.
Malarstwo, grafika czy film są ważnymi impulsami twórczymi dla kolejnych pokoleń kompozytorów. Stały się one
wiodącymi motywami dla twórców z Polski, Niemiec, Włoch,
Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA, Meksyku, Korei Południowej
i Japonii. Wśród nich – Hanna Kulenty (obecna na festiwalu),
Konstanty Regamey, Toshio Hosokawa, Karol Nepelski. Na festiwalu zabrzmiało 20 prawykonań światowych oraz 13 prawykonań polskich.
Ważnym punktem programu 31. MFKK był 2. Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego. Tegoroczne jury przyznało Nagrodę Główną Olgierdowi Juzali-Depratiemu (ur. 1994) za utwór Szepty na
kwartet smyczkowy.

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
organizuje kilka razy w roku spotkania z literaturą. Tematem
pierwszego w tym roku spotkania był nowy przekład W poszukiwaniu utraconego czasu Marcela Prousta, który rozpoczęła Krystyna Rodowska. W rozmowie z Piotrem Müldnerem-Nieckowskim, który wieczór prowadził, przypomniała, że pierwszy polski
przekład, autorstwa Boya-Żeleńskiego, ukazał się w 1937 roku…
Lutowe spotkanie odbyło się pod hasłem „Lekcje u Różewicza”. O życiu i twórczości wielkiego poety i dramaturga opowiadał Janusz Drzewucki, poeta, krytyk literacki, redaktor miesięcznika „Twórczość”, który Tadeuszem Różewiczem zajmuje się
od lat. W kwietniu tematem była książka Wiesława Kępińskiego Upragniony syn Iwaszkiewiczów. Fragmenty książki i wiersze
Iwaszkiewicza odczytał Grzegorz Damięcki. Odbył się również
recital Marii Sarny zatytułowany „Piosenki z łezką”.
Twórczość Piotra Müldnera-Nieckowskiego przedstawił w maju prof. Andrzej Dąbrówka, zaś jego poezję czytała Maria Pakulnis.

KONFRONTACJA PRZEZ KONTRAST
KIEDY	 28 MAJA–19 CZERWCA 2019
GDZIE	WARSZAWA

KIEDY	 1–8 CZERWCA 2019
GDZIE	TARNÓW

Tarnowska Nagroda Filmowa to festiwal wybranych polskich
filmów fabularnych – wybranych, bo jako że jest to impreza konkursowa, organizatorów interesują filmy najciekawsze, o wysokich walorach artystycznych. Sam festiwal jest postrzegany
w środowisku bardzo pozytywnie, a plakaty TNF projektują od
lat wybitni polscy artyści, tacy jak Mieczysław Wasilewski, Lech
Majewski, Piotr Dumała, Wilhelm Sasnal, Ola Niepsuj (autorka tegorocznego plakatu).
Jury 33. edycji festiwalu przewodniczył Andrzej Jakimowski,
sędziowie oceniali 12 filmów. Swoje wyroki ferowali również
członkowie jury młodzieżowego i dziecięcego. Grand Prix, czyli
nagrodę Maszkarona dla najlepszego filmu, otrzymał obraz Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego, statuetkę Kamerzysty otrzymała Agnieszka Smoczyńska, reżyserka filmu Fuga, natomiast statuetka Maszki przypadła Badi Badi – Tomaszowi Paziewskiemu
producentowi filmu animowanego z serii Latający Miś i Strażnicy Legend, odc. Pani z zamkowej wieży. Decyzją Kapituły TNF tegorocznym laureatem nagrody za całokształt twórczości i wkład
w polską kinematografię został reżyser Krzysztof Zanussi.
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Festiwal muzyczny Trzy-czte-ry. Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje poświęcony jest Witoldowi Lutosławskiemu, którego
25. rocznica śmierci przypada właśnie w tym roku. Starannie
dobrany program pozwolił zderzyć utwory kompozytorów
tak różnych, jak Fryderyk Chopin, Maurice Ravel, Aram Chaczaturian, Henryk Mikołaj Górecki, Karol Szymanowski czy
Béla Bartók. Wśród wykonawców znaleźli się pianista Szymon
Nehring, wiolonczelista Marcin Zdunik, sopranistka Anna Zawisza, perkusista Hubert Zemler, elektronik Tadeusz Sudnik.
Utwory Witolda Lutosławskiego zagrali Zuzanna Elster (harfa)
i Arkadiusz Krupa (obój), którym towarzyszyła Sinfonia Varsovia pod batutą Renalto Rivolty. Wszystkie festiwalowe spotkania odbyły się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im.
W. Lutosławskiego w Warszawie.
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PROMOCJE W KLUBIE
KSIĘGARZA
KIEDY	MARZEC–MAJ 2019
GDZIE	WARSZAWA

Promocyjne wieczory nowych tytułów, jakie Jan Rodzeń prowadzi w staromiejskim Klubie Księgarza, ściągają regularnie
tłumy miłośników dobrej książki. Nie inaczej było 25 marca,
kiedy wyróżnienie Warszawskiej Premiery Literackiej za książkę stycznia 2019 roku otrzymał Stefan Szczepłek, autor Szkoły
falenickiej, wspomnieniowego tomu najlepszego dziś dziennikarza sportowego w polskich mediach. Laudację wygłosił Jerzy Kisielewski, fragmenty książki odczytał Zbigniew Zamachowski
– wybór nieprzypadkowy, obaj panowie bowiem kibicują.
8 kwietnia Warszawską Premierę Literacką za książkę lutego 2019 odebrała Krystyna Dąbrowska za tom poetycki Ścież-
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ki dźwiękowe. Nagrodę i dyplom wręczył przewodniczący jury
Adam Pomorski, laudację wygłosił Jacek Wakar, zaś wiersze
poetki czytali Maria Gładkowska i Maciej Rayzacher. Kolejne
dwie Premiery Literackie przypadły Adamowi Dylewskiemu
za Rudą, córkę Cwiego. Historia Żydów na warszawskiej Pradze (książka marca 2019) oraz Andrzejowi Skalimowskiemu
za Sigalina. Towarzysza odbudowy (książka kwietnia 2019),
obie w edycji wydawnictwa Czarne. Dyplomy wręczał Adam
Pomorski, laudacje przedstawili Jerzy S. Majewski i Tomasz
Szarota.
Do majowych spotkań w Klubie Księgarza dołączyć należy wieczór promocyjny nowego numeru „Zdania”, kwartalnika społeczno-kulturalnego wydawanego przez Stowarzyszenie „Kuźnica”. Pismo zaprezentował jego redaktor naczelny
Edward Chludziński.
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Patrząc na liczbę festiwali jazzowych w Polsce,
możemy się uważać za światową potęgę w tej dziedzinie.
Magazyn „Jazz Forum” wymienia ich na swojej stronie 98,
choć nie wszystkie mają wyłącznie jazzowy charakter
czy słowo „jazz” w nazwie. Nawet Wikipedia odnotowuje
43 festiwale w Polsce, a jest to stan z grudnia 2016 roku
tekst

JAZZOWE
EMOCJE
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FOT. MAREK DUSZA

L

Zdjęcie obok: Chris Potter,
Bielska Zadymka Jazzowa,
2016 rok
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Marek Dusza

iczba festiwali jest zmienna, ale od prawie
10 lat oscyluje wokół liczby 100. Polska krajem stu festiwali muzyki, którą trudno nazwać popularną? Dlaczego nie, ale skąd bierze
się zainteresowanie sceniczną formą muzyki
synkopowanej, skoro sprzedaż płyt systematycznie spada, a zainteresowanie dużych wydawców
artystami jazzowymi maleje jeszcze szybciej.
Ktoś podpowie, że rośnie streaming, a na playlistach trafiają się jazzowe utwory i to one kierują zainteresowania słuchaczy na atrakcyjne, niosące emocje nagrania. To jeden z argumentów
przemawiający za jazzem. Drugiego nie da się
przecenić. Otóż jazz w swej scenicznej formie jest
jeszcze bardziej atrakcyjny niż słuchany z płyt
czy z internetowego radia, jakim niewątpliwie
jest streaming.
Improwizujący jazzman zmagający się z instrumentem, szukający właściwej frazy, tworzący na żywo spektakl wizualno-akustyczny jest
obiektem, któremu warto poświęcić czas i uwagę.
Jest w jazzowym koncercie tajemnica, nieokreślony kierunek poszukiwań i zaproszenie publiczności do uczestniczenia we wspólnej przygodzie pod nazwą muzyka improwizowana. Słowem, nigdy nie wiadomo, dokąd dojdziemy i jaka będzie droga, a to już wystarczający powód,
by odbiorca, który już wszystko słyszał i widział,
wyruszył w tę drogę bez wahania. A przy tym
z artystą „pod pachę” czy też „na wyciągnięcie
ręki”.
Przykładem sukcesu muzyki na żywo jest nagranie koncertu solowego pianisty Keitha Jarretta w Operze Kolońskiej i wydanego na płycie
„The Köln Concert” przez ECM Records w 1975 roku. Trwająca 66 minut dwuczęściowa improwizacja daje wyobrażenie, jak artysta tworzy muzykę na żywo, na scenie przed publicznością. Powtarza dźwięki, wraca do tematu, zmienia rytm
i harmonię, aż wyczarowuje przepiękną melo-

dię. Album sprzedał się jak dotąd w nakładzie
3,5 mln egzemplarzy i obok „Kind of Blue” Milesa
Davisa jest najpopularniejszym jazzowym albumem w historii muzyki. Ulotność koncertów, które jednak rzadko są wydawane na płytach, jest
dodatkowym magnesem, by w niepowtarzalnym
wydarzeniu uczestniczyć.
Zaryzykuję stwierdzenie, że popularność festiwali jazzowych w Polsce wzięła się z historycznego i wyjątkowego wydarzenia. To doroczny festiwal Jazz Jamboree, który od 1958 roku odbywa się w Warszawie i jest kontynuacją legendarnych festiwali jazzowych w Sopocie, jakie
odbyły się tam w latach 1956 i 1957. Najpierw Jamboree odbywał się w klubie Stodoła, następnie
w Filharmonii Narodowej, wreszcie w Sali Kongresowej. „Co będziemy dziś robić w warszawskiej Stodole? Będziemy słuchać jazzu” – napisał
w programie festiwalu Jazz ’58 Leopold Tyrmand.
Nazwa Jazz Jamboree pojawiła się później, a wymyślił ją Jerzy Skarżyński, choć przez wiele lat
była przypisywana Tyrmandowi.
Na pierwszym festiwalu wystąpił tylko jeden zespół zagraniczny – Louis Hjulmand Quartet z Danii, ale już dwa lata później oklaskiwano
znakomitego saksofonistę Stana Getza. Sensacją
stał się koncert kwintetu Dizzy Gillespiego w 1965
roku. Rok później debiutował Jan Garbarek towarzyszący wokalistce Karin Krog. W kwartecie będącego u szczytu światowej sławy saksofonisty
Charlesa Lloyda grał młodziutki pianista Keith
Jarrett. Rewelacyjny program miało JJ ’71. Wystąpili: Duke Ellington Orchestra, Thelonious Monk,
Dizzy Gillespie, Sonny Stitt, Art Blakey i Gary
Burton. Przez scenę Sali Kongresowej przeszła
czołówka światowego jazzu. Zabrakło tylko Louisa Armstronga i Johna Coltrane’a. W 1983 roku
sensacją stał się występ najbardziej oczekiwanej
gwiazdy jazzu – Milesa Davisa. Trębacz podjechał pod Salę Kongresową rządową czajką, grał
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dwa sety po ponad dwie godziny każdy i trzykrotnie bisował, co mu się nigdy nie zdarzało.
John Scofield, który grał w jego zespole na gitarze, wspominał, że był to magiczny koncert, najlepszy, jaki pamięta z okresu współpracy z Milesem. Legendarny trębacz wystąpił powtórnie
na JJ ’88. Fenomenem Jazz Jamboree były tłumy
jazzfanów z krajów socjalistycznych, tzw. demoludów. Najwięcej przyjeżdżało z NRD, Czechosłowacji, Węgier i Związku Radzieckiego. Zmęczeni
i szczęśliwi przysypiali w kuluarach Sali Kongresowej, klubów Remont i Stodoła, gdzie do białego
rana odbywały się jam sessions.
W 1992 roku odbył się po raz pierwszy festiwal Warsaw Summer Jazz Days, który w pewnym
sensie był konkurencją dla Jazz Jamboree, intrygującą alternatywą programową, a w rzeczywistości uzupełniał jego ofertę o artystów, którzy
na JJ nie występowali. Pomysłodawca i szef WSJD
Mariusz Adamiak zapraszał gwiazdy muzyki fusion, jak i awangardę jazzu. Dziś festiwal ma szeroki przekrój stylistyczny, a jego ideą jest prezentowanie tego, co w jazzie najciekawsze. Adamiak

zaprasza gwiazdy i odkrywa nowych artystów.
Przejął też organizację zadłużonego Jazz Jamboree. Oba festiwale odbywają się teraz w klubie
Stodoła w oczekiwaniu na otwarcie nowej sceny
w Warszawie. Wszyscy mają nadzieję, że jazzowe
koncerty przeniosą się do budowanej na Pradze
sali Sinfonii Varsovia już w 2025 roku.
Problemu z salą nie ma Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce odbywający
się na Rynku Starego Miasta w Warszawie w każdy sobotni wieczór dwóch wakacyjnych miesięcy.
Liczba zwolenników słuchania jazzu na otwartej
przestrzeni, w otoczeniu zabytkowych kamienic, rośnie i jedyną przeszkodą może być tylko
pogoda, a ta prawie zawsze sprzyja organizatorom. Każdy koncert przyciąga od trzech do czterech tysięcy widzów, więcej już chyba się na rynku nie zmieści. Festiwal, gromadząc zdeklarowanych fanów jazzu, jak i przypadkowych turystów,
należy do imprez z największą publicznością. Jego atutem jest brak biletów, a wadą – brak miejsc
do siedzenia i zależność od pogody. Festiwal prezentuje artystów z całego świata, a współpra-

POPULARNOŚĆ FESTIWALI
JAZZOWYCH W POLSCE WZIĘŁA SIĘ
Z HISTORYCZNEGO I WYJĄTKOWEGO
WYDARZENIA. TO FESTIWAL
JAZZ JAMBOREE, KTÓRY OD 1958 ROKU
ODBYWA SIĘ W WARSZAWIE

1. Marcus Miller, Warsaw Summer Jazz Days, 2009 rok, 2. Paweł Kaczmarczyk, 21. Bielska Zadymka Jazzowa, 2019 rok
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ca z ambasadami krajów europejskich, jak Włochy i Austria, gwarantuje najlepszych artystów
z tamtych regionów. Szczególnie Włosi prezentują jazz, który podoba się publiczności: melodyjny, żywiołowy, porywający spontanicznością. To
jazz gorącego południa, jakże różny od tworzonego na chłodnej północy.
Trudno powiedzieć, czy jazzowa palma pierwszeństwa na festiwalowej mapie Polski nadal należy do Warszawy. We Wrocławiu odbywają się
dwa ważne festiwale, z których starszy – Jazz nad
Odrą ma ponad półwiekową tradycję, a młodszy
– Jazztopad przebojem wdarł się do światowej elity. Dyrektorem artystycznym Jazzu nad Odrą jest
Leszek Możdżer. To dla wielu miłośników jazzu
wystarczająca rekomendacja artystów, których
zaprasza. W czasie festiwalu odbywa się najważniejszy polski konkurs dla młodych jazzmanów
będący trampoliną dla ich kariery. Częścią festiwalu są także obchody Międzynarodowego Dnia
Jazzu (30 kwietnia), co jest okazją do przygotowania wielu koncertów w różnych częściach miasta.
Charakterystyczne dla festiwalu Jazztopad,
którego dyrektorem artystycznym od 12 lat jest
Piotr Turkiewicz, są premiery. Było ich już ponad 50, w tym specjalnie zamówione kompozycje. „Nie chciałem, żeby to był kolejny festiwal
z przypadkowym programem, a przemyślany
cykl zdobywający publiczność, która do nas wraca” – podkreśla Turkiewicz, który organizuje
także spotkania artystów z publicznością mającą okazję zadawać pytania. Dwie premiery zamówione przez Turkiewicza ukazały się na płytach
prestiżowych wytwórni: ECM Records – utwór
norweskiego gitarzysty Terje Rypdal oraz Blue
Note Records – suita saksofonisty Charlesa Lloyda nagrana na żywo w sali Narodowego Forum
Muzyki, gdzie odbywają się festiwalowe koncerty. Płyta Lloyda miała świetne recenzje na całym
świecie i nazwa festiwalu Jazztopad w nich się
pojawiła, a to najlepsza promocja. Zresztą Jazztopad wychodzi ze swoim szyldem w świat. W październiku 2018 roku przy współpracy Jazz at Lincoln Center, Polskiego Instytutu Kultury w Nowym Jorku i Instytutu Adama Mickiewicza odbył się już czwarty Jazztopad Festival New York
z udziałem pianisty Piotra Orzechowskiego i tria
saksofonisty Kuby Więcka. Jazztopad współpracuje także z najważniejszymi festiwalami w Turcji, Korei Południowej, Japonii i Kanadzie, gdzie
także organizuje swoje zagraniczne edycje.
Fenomenem na jazzowej mapie Polski stała się
Bielsko-Biała, gdzie odbywają się dwa duże, znaczące festiwale. Bielska Zadymka Jazzowa kierowana przez Jerzego Batyckiego miała w tym roku 21. edycję. Premiery stanowią ważną część jej
programu. W tym roku wprowadzono także stanowisko artysty-rezydenta, a był nim sławny gitarzysta Pat Metheny. Spotkał się z mediami oraz
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uczestniczył w sesji Q & A z młodymi muzykami.
W Bielskim Centrum Kultury wystąpił z triem,
w którym zagrał mieszkający w Los Angeles kontrabasista Darek Oleszkiewicz, a w Katowicach
dał recital z Narodową Orkiestrą Polskiego Radia,
wykonując nowe aranżacje swoich najbardziej
rozpoznawalnych, jak i mniej znanych tematów.
Przez wiele lat dyrektorem artystycznym festiwalu Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej był Tomasz Stańko. Jego sława i uznanie innych artystów owocowały znakomitym programem. Sprawami organizacyjnymi zajmowała się jego córka
Anna Stańko, a po śmierci trębacza przejęła po
nim artystyczną schedę.
„Nie ma recepty na dobry festiwal – mówił nieodżałowany Tomasz Stańko przed jedną z edycji Jazzowej Jesieni – największą siłą sztuki jest
jej tajemniczość. Pieniądze są ważne, bo im popularniejszy artysta, tym jest droższy. Ale wielu
organizatorów ma pieniądze, a festiwale im nie
wychodzą. Program Jazzowej Jesieni jest w dużej
części oparty o artystów ECM Records, a to wytwórnia, która została uznana przez magazyn

Nie bój się

„Down Beat” za najlepszą, natomiast jej szef Manfred Eicher za najlepszego producenta. Jego bezkompromisowość w dobieraniu artystów i projektów, które nagrywa, jest gwarancją wysokiego
poziomu artystycznego. Najważniejsza jest pasja,
z jaką organizatorzy podchodzą do festiwali. Na
jazzie nie da się zarobić dużych pieniędzy, więc
to zaangażowanie jest konieczne. Dlatego cenię
działalność Mariusza Adamiaka i Dionizego Piątkowskiego, promotora Ery Jazzu. Najpierw zapraszają artystów, których lubią, a potem dopiero
tych, których muszą, żeby sprzedać bilety. Trzeba się liczyć z publicznością, bo ona jest ważną
częścią popkultury. Sam respektuję oczekiwania
publiczności, a jednocześnie przemycam wartości, którymi sama może nie zainteresowałaby się.
Nie może być za dużo muzyki trudnej w odbiorze
z powodu jej depresyjności czy skomplikowania.
Staram się zachować proporcje”.

Udziel zgody!

Te słowa najlepiej oddają ideę, jaka powinna
przyświecać każdemu organizatorowi festiwalu,
nie tylko w Polsce.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO, choć jest
młodym aktem prawnym (stosujemy je od 25 maja 2018 r.), zdążyło już porządnie zdenerwować wszystkich, którzy są zasypywani
dziesiątkami ankiet, zapytań o zgody marketingowe, setkami obowiązków informacyjnych, wyskakujących komunikatów o ciasteczkach „cookies”. Jednocześnie wiele instytucji i firm postanowiło
zaprzestać udzielania jakichkolwiek danych, powołując się właśnie na wszechobecne zakazy wynikające z RODO.
W tym gąszczu przekazów medialnych dotyczących tego, jak
RODO utrudnia życie, warto pamiętać o jednym – ten akt prawny
powstał po to, aby chronić nasze prawa i wolności. Mówiąc wprost
– nasze dane osobowe są w dzisiejszych czasach – w czasach
rzeczywistości cyfrowej – bardzo cennym dobrem. Twórcom rozporządzenia przyświecał cel, abyśmy mogli mieć możliwość wpływania na to, kto, kiedy i dlaczego przetwarza nasze dane (zbiera,
udostępnia, archiwizuje itd.).
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, realizując zadania, jakie RODO
nakłada na niego jako administratora danych, chce jeszcze sprawniej i efektywniej zarządzać przekazanymi mu przez członków danymi osobowymi.

3. Richard Galliano, New Jazz Musette 4tet, Jazz na Starówce, 2018 rok, 4. Jamie Cullum, Warsaw Summer Jazz Days, Torwar 2006 rok
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I chociaż Stowarzyszenie sprawuje zbiorowy zarząd Państwa autorskimi prawami majątkowymi, to należy pamiętać, że nie zawsze
jest umocowane do działania w Państwa imieniu.
Użycie utworu w reklamie, zgoda na kontakt z wydawnictwem, wygłoszenie referatu, udział w konferencji, udzielenie wywiadu czy
wykorzystanie wizerunku – do tych wszystkich działań zainteresowany jest zobowiązany uzyskać bezpośrednią zgodę twórców.
Do ZAiKS-u, który osobom zajmującym się szeroko pojętą kulturą
od dawna kojarzy się jako baza informacji o autorach, zgłaszają
się tysiące osób i instytucji, prosząc o przekazanie bezpośredniego kontaktu do autora. Podobnie, autorzy reprezentowani przez
Stowarzyszenie, chcąc zarejestrować utwór z dawno niewidzianym
kolegą, poszukują wzajemnego kontaktu u źródła – w ZAiKS-ie.
W obydwu tych przypadkach, aby móc przekazać dane osobowe,
dzięki którym zainteresowany autor lub instytucja będą mogli się
z Państwem skontaktować, ZAiKS musi uzyskać od Państwa odpowiednie zgody na takie udostępnianie.
Serdecznie polecamy uwadze korespondencję, wysyłaną przez biuro ZAiKS-u w sprawie udzielania zgody na przekazywanie danych
przez ZAiKS.

Zgody można udZielić:

wchodząc na
uruchomioną w tym celu
stronę: zgody.zaiks.org.pl
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w biurze ZAiKS-u
w Wydziale
Ogólnoczłonkowskim

korespondencyjnie na
specjalnym formularzu

(w celu otrzymania formularza
należy się skontaktować
z Wydziałem Ogólnoczłonkowskim,
tel. 22 55 67 255)
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TOMASZ STAŃKO
10 PŁYT,
KTÓRE TRZEBA ZNAĆ
w y b ó r i ko m e n ta r z :

Tomasz Tłuczkiewicz

POLSKIE NAGRANIA 1970

Narodziny gwiazdy – płytowy debiut Stańki jako lidera,
elegia na śmierć Krzysztofa Komedy, w którego zespole Stańko debiutował na wielkiej scenie i grał przez pięć lat jako jego jedyny stały członek. Pierwsza z trzech (i pół) płyt Kwintetu Tomasza Stańki. Był to jeden z najwspanialszych zespołów
w historii jazzu w Polsce, wniósł znaczący wkład w rozwój
nowoczesnej muzyki jazzowej w Europie, na jego czele Stańko dołączył do elity europejskiej awangardy jazzowej, w jego
składzie debiutował Zbigniew Seifert. Słychać tu wszystko,
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POLSKIE NAGRANIA 1975

BALLADYNA
ECM 1976

Manifest języka i kamień probierczy stylu – pierwsza z 12 płyt Stańki jako lidera w katalogu ECM, wydawnictwa płytowego o światowej dystrybucji i prestiżu, rządzonego niepodzielnie nieomylnym gustem szefa i producenta Manfreda Eichera. Na 40-lecie ECM
Eicher w ybrał „Bal ladynę” jako jeden z 40 „Touchstones”, kamieni probierczych swego stylu. Kwartet
z „TWET”, z udziałem światowej sławy basisty Dave’a
Hol landa, tym razem gra kompozycje. To manifest
języka Stańki, który sam określił jako:

CZERWIEC 2019

co miało uczynić Stańkę artystą światowego formatu: niepowtarzalny i własny jak odcisk kciuka ton, największy skarb
jazzmana, tu i zawsze potem rozpięty pomiędzy melancholijną liryką a euforyczną furią, a także metodyczne podejście
do organizacji muzyki w formy zdefiniowane, choć otwarte,
zbudowane na figurach harmonicznych, które można otwierać i rozszerzać w bogatsze brzmienia i kontrapunktyczne
przebiegi w improwizacji. Hołd dla kompozycyjnej maestrii
Komedy i zapowiedź własnego języka muzycznego Stańki.

TWET

Free jazz sensu stricte – czterech muzyków, którzy, jak
niezupełnie wiarygodnie twierdził Stańko, nigdy przedtem
razem nie grali, na pewno natomiast nie odbyli żadnej próby, bo nie było żadnych kompozycji do próbowania. Nie było więc żadnych reguł ani konwencji, które by z nich wynikały. Tymczasem gra z definicji potrzebuje „reguł gry” i pozbawiona ich staje się niezrozumiała i nudna. Tu jednak gra
muzyka, i to jak! Rozwój akcji, choć nie rządzi nim żadna
intryga, śledzi się z zapartym tchem, bo jak w grze w piłkę wszystko się może wydarzyć, a zespół brzmi jak zespół,

Przez 47 lat kariery
fonograficznej Tomasz
Stańko jako lider wydał
42 płyty. Wszystkie
warto znać. Nawet jeśli
niektóre mają mniej
fanów niż inne, żadna nie
jest nieudana. Na żadnej
nie zawodzi kondycja,
żadna nie jest chybionym
eksperymentem. Żadna
nie jest odpuszczona, ani
taka sobie, każda jest
lepsza niż poprzednia z tej
samej serii. Wszystkie
świetne, ale niektóre
szczególnie ważne,
kamienie milowe drogi
Stańki. Te trzeba znać!
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harmonijnie i stylowo. Tak jak na skrzyżowaniu w Bombaju
obowiązuje tu jedna reguła – pierwszeństwo ma ten z przodu, a reszta wynika z sytuacji. Tu przestrzega się przewodnictwa stada, które łatwo uzyskać, nawet jeśli tylko na
chwilę, a wychowani i wykształceni na tych samych dźwiękach muzycy tak samo rozpoznają bieżące sytuacje, reagują adekwatnie i spolegliwie. Kwartet z „TWET”, choć z innymi basistami, nagrał jeszcze trzy płyty, w tym „Balladynę”,
i okazał się początkiem pięknej muzycznej przyjaźni Stańki
z fińskim perkusistą Edwardem Vesalą.

„muzykę melodyjną, prosto brzmiącą, ale z pewną
atonalnością, bo cały czas działa kontrapunkt drugiego głosu
i uabstrakcyjnia całość (…) Z jednej strony coś niesłychanie
prostego, naturalnego, wręcz siermiężnego w swojej idei,
a z drugiej strony podkreślona linia kontrapunktująca (…)
Dbam o to i staram się tak komponować, żeby ta linia była nie
tyle udziwniona, co jak najbardziej odległa od tego prostego
piękna (…) Chodzi o inność, gdzie nie ma praw, gdzie nie
ma skali, która by miała decydujące znaczenie. Tylko moja
estetyka dyktuje tę inność i każe ją podkreślać. Wprowadzam
się w rejon piękna uznanego przez całą historię muzyki,
a równocześnie rozbijam to, żeby znaleźć się w jakimś
kompletnie innym świecie, w którym co innego jest pięknem”.
(Tomasz Stańko Autobiografia. Desperado,
Wyd. Literackie, 2010)
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WITKACY PEYOTL
POLJAZZ 1988

Szaleństwo kontrolowane – artystyczne (i przez pewien
czas życiowe!) credo Stanki tu materializuje się w postaci
krystalicznej: od libretta, Narkotyków Witkacego, raportu
z paranaukowego eksperymentu z farmakologicznym indukowaniem odmiennych stanów świadomości, przez brawurową kreację Marka Walczewskiego, symboliczny bardziej
niż faktyczny udział majora jazzowej i mentalnej alternatywy trębacza Andrzeja Przybielskiego, po muzyczną treść
i dyspozycję lidera.
Trzy filary tej produkcji to zainteresowanie multimedialnymi formatami muzyk i teatralnej, baleto-

05

FREELECTRONIC, SWITZERLAND
POLSKIE NAGRANIA 1988

Zespół jak żaden inny – wszystkie zespoły Stańki, jakkolwiek szczególne i niepowtarzalne, to skądinąd klasyczne jazzowe comba: duety, tria, kwartety, kwintety, sekstety… Wszystkie z wyjątkiem tego właśnie. Tu nie ma perkusji.
Stańko uznał chyba, że perkusja trywializuje jego produkcje
pop-artowe, na których bardzo mu zależało, bo lubił i cenił
pop i miał wobec niego zamiary. Aby więc zachować „pop”
i zwiększyć „art”, rozdzielił zadania perkusji: czas grają klawiatury i basy, a przestrzeń gra live-electronics, według
Stańki „radio.” Nie cenił tzw. fusion i szukał reaktora dla
własnej fuzji. Oto jedyny w swoim rodzaju posuwisto-zwrot-
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ny mechanizm o oryginalnym brzmieniu i dynamice, który
pompuje w żagle Stańki pop, kop i czary-mary, wynosząc go
na wyżyny sztuki, jak zwykle fenomenalnie usposobionego. Bohaterem drugiego planu jest tu Janusz Skowron. Od lat
ulubiony partner Stańki, tu na syntezatorze DX7 i fortepianie.
To on urządza scenę tej opery i nią zarządza. Zespół brzmi
tak futurystycznie, jak jego akordy i instrument – spreparowany fortepian raczej niż komputer. Jego sola są ozdobą tej
płyty. „Freelectronic” grał razem cztery lata do 1989 roku,
w kraju i w Europie. Tę płytę nagrano na słynnym festiwalu
w szwajcarskim Montreux jako drugą i ostatnią pod tą firmą.

LEOSIA
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LONTANO
ECM 2006

Tomasz Stańko Quartet – oto zespół, z którym Stańko grał
przez 14 lat od 1993 roku, zagrał cztery trasy w USA i wydał
w ECM trzy albumy. Bez Stańki to kiedyś Simple Acoustic Trio,
a teraz Marcin Wasilewski Trio z własną półką w katalogu
ECM. Te trzy płyty kwartetu to fundament światowej kariery
Stańki. Wybieram ostatnią. Stańko zawsze robił rzeczy coraz
lepsze, więc najlepsze są te ostatnie w serii. Ale także dla tytułowego Lontano, suity z trzech części totalnej improwizacji,

bez tematu, tak jak na „TWET”. Totalne zgranie i kreatywna
siła. Każdy ruch trąbki natychmiast obrasta strukturami tria,
a te krystalizują się w formy, zaraz potem porzucane dla nowej formy. Jak w naturze. Organiczny wzrost esencją kreatywności Stańki? Oraz dla Kattorny i dla Tristy, która trafiła na
ścieżkę dźwiękową hitowego serialu Homeland. Przez 14 lat
Stańko nie mógł się mylić. Kwartet gra tak dobrze, że nie da się
lepiej, więc to jego ostatnia płyta.

ECM 1997

Pierwszy kwartet – jedna z trzech i druga w katalogu ECM
płyta zespołu, który Stańko stworzył, żeby po 19 latach (!)
wrócić do puli ECM. Tam było jego miejsce, bo to (do dziś)
współczesny akustyczny jazz najwyższej próby. To kwartet, ale jeszcze bardziej trio trąbki, kontrabasu i fortepianu.
Stańko znalazł partnerów idealnych dla obu swoich wcieleń:
lirycznego w słynnym szwedzkim pianiście Bobo Svensonie,
a dramatycznego w jego wieloletnim druhu basiście Andersie Jorminie. Ich natchnione tria, duety (fortepian z basem!)
i sola to majstersztyki nowoczesnego jazzowego kontrapunktu. Na bębnach towarzyszy im Tony Oxkey. Weteran bry-
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wej i filmowej; uznanie dla dzieła, ale także biznesowego modelu t wórczości Witkacego; konty nuacja,
w duchu jego „firmy portretowej”, asortymentu pret-a-porter
(„C.OC.X.”, „Lady Go”) równolegle do podstawowej linii haute couture („Music for K”, „TWET”, „Balladyna”). „Peyotl” to
utwór słowno-muzyczny z trzech części. Pierwsza i ostatnia
to dość konwencjonalne, choć niepozbawione pastiszowego
makijażu, prolog i epilog. Tak jak teatralne foyer, to śluzy po
drodze do i z magicznego teatrum w części środkowej z Walczewskim i Stańką w rolach głównych i ścieżką dźwiękową
według receptury suczego naparu (ang. bitches brew).

tyjskiej sceny awangardowej, ekscentryk. Nie grał na zwykłym zestawie perkusji, tylko na bębnach swojego pomysłu. Zgodnie z oczekiwaniem zapewnia odlot, co przyda się
we free i obroni przed post-bopem w rytmie. Jest to kwartet
z fortepianem, pierwszy taki od Jazz Darrings z Adamem Makowiczem z 1962 roku. Teraz to fortepian gra ten drugi głos
w dwugłosie z „Balladyny”. Fortepian wszystko zmienia.
Wiele z utworów napisanych dla tego zespołu weszło do koncertowego repertuaru tego i następnych kwartetów, a kilka
z nich, w tym Morning Heavy Song, Pożegnanie z Marią (!!!)
i Euforilla z tej płyty, to jego największe przeboje.
WWW.ZAIKS.ORG.PL
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ECM 1997

Arcydzieło – to był pomysł Eichera, który podobno swego czasu chciał nagrywać Komedę, ale nie zdążył. Po dwóch
udanych płytach Stańki uznał, że czas na przebój i zaproponował mu Komedę. To Komeda wprowadził Stańkę w wielki
świat muzyki i sztuki, jemu Stańko poświęcił swój płytowy
debiut i jego utwory, choć wówczas jeszcze bardzo nieliczne,
jako jedyne poza własnymi miał w swoim repertuarze. Nie
podzielał rozpoznania DNA Komedy w swojej twórczości,
a jednak „Litania” brzmi dokładnie tak, jakby to była jego
oryginalna muzyka. Może nieco bardziej rytmicznie i przystępnie, co Stańko zamierzał przy wyborze i aranżacji mate-
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DARK EYES
ECM 2009

Skok w bok – po ustaniu regularnej działalności kwartetu, jak zwykle u Stańki w takich razach – płodozmian:
z kwartetu w kwintet z fortepianem, gitarą i basówką, dwa
głosy do dwugłosów z trąbką. Kwintet zaczął się od fińskiego pianisty Alexiego Tuomarilli, z którym Stańko ostatnio
lubił grywać, a on przyprowadził kolejnych trzydziestolatków z Finlandii i Danii. Stańko zawsze miał słabość do
Skandynawów. Lubił ich melancholijną naturę i abstrakcyjne podejście. Mogło także chodzić o estetykę jazzowej
mechaniki bez jazzowego folkloru, bez blue-notów i bon-motów, jak u Loungue Lizaards i punk-jazzmanów. Wielu
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riału. Brzmi fenomenalnie, o niebo lepiej niż cokolwiek, co
kiedykolwiek nagrał sam Komeda. Muzycy, jakimi wówczas
dysponował, choć podobnej proweniencji, a nawet ci sami,
tak jak Stańko i szwedzki saksofonista Bernt Rosengren, nie
reprezentowali wówczas tak wielkiej klasy i nie mieli za sobą tak wybitnego producenta jak Eicher. Klasa Stańki i zespołu polega i na tym, że służy chwale Komedy, a nie ich samych, co symbolizują aranżacja ballady z Noża w wodzie
nie na cały skład, ale – jak w oryginale – na kwartet z tym
samym Rosengrenem w roli głównej i ograniczenie dwóch
z trzech wersji Kołysanki do samego tematu.

Anglików i Skandynawów właśnie tak grało, głównie z powodu „świeckiego”, akademickiego wykształcenia. Kwintet
brzmi świeżo, elegancko i super cool. Nie gra się tu o życie,
ani nawet o jakieś szczególne piękno, ale o przyjemność estetyczną. Dwie kompozycje Komedy, utwory wcześniejsze,
ale i nowe. Napisane dla tego zespołu już w Nowym Jorku,
gdzie w międzyczasie Stańko się osiedlił, i do czego kilka
z nich, z tytułową włącznie, nawiązuje. Pewnie także stąd
metropolitalny sex-appeal tego zespołu. Wyraziste ekspozycje, skandowane melodyjki, frazy jak z mowy, powtórzenia.
Acid-jazz?

DECEMBER AVENUE
ECM 2017

Ostatni chorus – oto druga z dwóch płyt tego zespołu,
kwartetu na sterydach w obsadzie młodych lwów sceny nowojorskiej. New York Quartet i Quartet to jak futbol i piłka nożna. Stańko, nowojorczyk z Manhattanu, z prestiżowym światowym wydawcą, nowojorski lider. Czy to nie jest
szczyt marzeń jazzowego trębacza?

OSTATNIA PŁYTA STAŃKI.
NAJLEPSZA
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MAREK GASZYŃSKI

LITANIA – MUSIC OF KRZYSZTOF KOMEDA

CIERNISTA DROGA JAZZU
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W

latach 20. ubiegłego wieku
jazz był czymś nieznanym,
tajemn iczy m, szeptany m
do ucha, echem czegoś dalekiego, amerykańskiego, grzesznego, może nawet
trochę niebezpiecznego. To niebezpieczeństwo wzmacniała murzyńskość jazzu, jego dzikość, popędliwość. Krótkie
notki, recenzje z oglądanych podczas
wyjazdów do USA koncertów, nocnych
klubów jazzowych ukazywały tę muzykę jako wartą poznania, ale zarazem
radziły trzymać się od niej na dystans.
W czarnych rękach dzikie instrumenty brzmią nienormalnie, parodystycznie i tylko skrzypce grające melodie
oraz fortepian podkładający akompaniament – wykorzystywane są w sposób
właściwy. Reszta to taki dziwny system
kotłów, bębnów, dzwonków, kawałków
drewna, jakieś zygzaki muzyczne – sam
się dziwię, że to w sumie dawało… muzykę. Nie, nie muzykę, tylko jazz, nad-muzykę. Te zdania, określenia i opinie
dotyczące jazzu i jego czarnych twórców odnalazłem w różnego rodzaju
przedwojennych czasopismach.
Od pierwszego momentu, gdy
jazz pojawił się w Polsce – a nikt naprawdę nie wie, kiedy to było i który
dzień liczyć za początek jazzu w naszym
kraju – miał on wrogów. Ci wrogowie to
głównie muzycy, którzy grali grzeczną
muzykę salonową (ona była wtedy jedyną formą szeroko rozumianej muzyki
rozrywkowej). W czasopismach kulturalnych czy muzycznych dziś już kompletnie zapomnianych, pisanych zupełnie innym niż obecnie językiem, takich
jak m.in. „Nuta Polska”, „Muzyk wojskowy”, „Trubadur Warszawy”, „Muzyka
i śpiew” – regularnie pojawiały się głosy krytyczne wobec jazzu. W „Nucie Polskiej” z roku 1925 Stefan Szlązak pisze
o tańcach, które wtedy nie miały z jazzem nic wspólnego, jako o przejawach
jazzu: dzikich i bezsensownych, a kolejny recenzent dodaje, że te tańce są ponadto rozpustne i popularyzowane dla
zysku ich producentów. Jazz i kubizm
to wytwory rasy murzyńskiej, przejawy
czarnej inwazji w kulturze, a wielu autorów widzi już rychły zmierzch jazzu,
uzasadniając to tezą, że przecież wszystko w życiu się kończy i że ten zmierzch
może przynieść jazzowi lepszą przyszłość. Trudne to do zrozumienia:
zmierzch, który niesie lepszą przyszłość.

Wielu przeciwników jazzu pisze o nim nie jako o muzyce, lecz wyłącznie jako o tańcu. Józef Reiss, muzykolog,
porównuje jazz do obłędnych tańców
świętego Wita i tańców świętojańskich,
podkreśla, że tańce te są chorobliwym
opętaniem połączonym z toczeniem
przez chorego piany z ust. Inni krytycy,
recenzenci, nawet muzykolodzy, dość
długo, jeszcze w latach 30., utożsamiali
jazz z nową odmianą muzyki tanecznej,
nie traktowali jazzu jako muzyki koncertowej czy estradowej. Między jazzem
a tańcem jazzowym stawiano znak równości, owe tańce powstałe w XX wieku
określane były na przykład jako „One
Step” (rodzaj foxtrotta, ale nie wiadomo
dlaczego „grany w tempie marsza”) lub
jako slowfox, który pojawił się w roku
1927 i był „podobny do bluesa”. Na szczęście coraz rzadziej opinie o jazzie podszyte były babilońskim rozpasaniem
i już nie zwiastowały schyłku cywilizacji
ani obłędu dla świata.
Zatem taniec nowocześniejszy
niż ludowy, inny niż tango i walc, nazywano jazzem, a orkiestrę z rozbudowaną sekcją instrumentów dętych, zwłaszcza ostro i wysoko grających trąbek
i z wykorzystaniem brzmienia saksofonów, nazywano orkiestrą jazzową. Ba,
czasem cały rozbudowany efektownie
wyglądający i głośno brzmiący zestaw
perkusyjny, te wszystkie bębny, czynele i werble nazywano „jazzem”, perkusista był muzykiem, który gra „na jazzie”,
czasem był „jazzistą”.
Profesor Zbigniew Drzewiecki
pisał, że „jednym z objawów powszechnego obniżenia poziomu i smaku artystycznego jest żądza użycia”. Przytoczyłem już stwierdzenie, że jazz działa
na ludzi jak choroba, powodując u nich
paroksyzmy na wzór średniowiecznych
konwulsji, a wielu autorów antycypuje nadejście jazzu jako najgorszej choroby, podobnie jak w roku 1956 literat
Kazimierz Koźniewski będzie prorokował skutki pojawienia się rock and rolla
w Polsce.
We wszystkich czasopismach
poruszających temat jazzu, a było ich
w międzywojennej Polsce niewiele, podkreślano, że jazz jest wynalazkiem typowo murzyńskim, wyrazem pojęć,
pragnień i oczekiwań czarnej rasy zamieszkującej w USA, po czym następuje konstatacja, że te pojęcia, dążenia
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i oczekiwania białego człowieka są zu- Murzyni od białych różnią się tak, jak domość pochodząca z roku 1930 z artypełnie inne. I ta różnica stwarza pole do biali od… czworonogów, podkreśla, że
kułu zatytułowanego „Walka z jazzem
konfliktów. Trudno białym zrozumieć, obie rasy łączy praca („czarny” pracuje i powrót do melodii”. Otóż podano tam,
czym jest jazz bez wczucia się w nastro- dla „białego”) i łączy je sztuka, zwłasz- że w USA powstało towarzystwo działaje i stany emocjonalne czarnych muzy- cza wtedy, gdy biały raczy zaintereso- jące przeciwko jazzowi. Dwaj wydawcy
ków, bo są one oceniane jako niższe, ple- wać się muzyką albo tańcem „czarnych”. amerykańscy, Leo Feist i Fred Fisher, zaGłos Alicji Simon był jednym łożyli towarzystwo muzyczne radiowe,
bejskie, prostackie, prymitywne. Ten
tok myślenia powstał u samych źródeł z niewielu wyjątków. Większość auto- które zobowiązuje się do prowadzenia
jazzu i przez wiele lat emanował na po- rów, publicystów, krytyków i dzienni- „walki bez pardonu ze wszelkimi motyziom wszystkich ocen jazzu w Europie.
karzy uważa, że talent „czarnych” do wami zrodzonemi z podniecenia, zmiePrzeglądam wycinki ze sta- muzyki traktować należy jako formę szania czy zgnębienia, a to celem podrych wydawnictw z lat 20. i 30.: „kaska- „błaznowania” dla białych lub dla swo- niesienia muzyki na poziom wyższy od
da egzotycznych coiffur”, „parodystycz- ich. Ten „talent” nie jest rozpatrywany dotychczasowego”. Hasło stowarzyszene brzmienie”, „niesamowicie wysoki obiektywnie, jest to błaznowanie albo nia to powrót do melodii. Do komponorejestr klarnetu”, „jazz wyszedł z prymi- małpowanie i jeżeli mówi się czy pisze wania muzyki melodyjnej zachęcał rotywu murzynów nieobciążonych wyra- o murzyńskiej muzyce to zawsze z oba- daków także Krzysztof Eydziatowicz,
legionista, ale także pracownik Polskiefinowaną kulturą”… W początkach 1926 wą, czy spodoba się ona białemu…
roku w czasopiśmie „Muzyka i śpiew”
O rodowodzie jazzu pisano: go Radia, innowator w dziedzinie radioukazał się artykuł, w którym znajduje- „pochodzi on od ragtime’u, a ten jest wej techniki, sympatyk i znawca mumy kolejne ciekawe określenia na uży- wytworem muzyki murzyńskiej”, „za- zyki. W swej książce nie uniknął kilku
tek jazzu: „jadowity chleb jazzbandu”, sadnicze pierwiastki jazzu znalazłem błędów, a zwłaszcza w rozdziale o jaz„suteryna natury ludzkiej”, „zwierzęce w pieśniach spiritual śpiewanych przez zie. Autor pisze: „Instrumentacja jazzowycia stają się modne”, „orgie atonalnej Murzynów zajętych na plantacjach wa w stosunku do innych zespołów orprymitywności”. Następne zdanie niesie Ameryki Południowej”. Skąd ta Amery- kiestrowych jest głośna i to jej robi wieziarno gorzkiej prawdy: „Murzyni ame- ka Południowa? Autorowi chodziło chy- lu wrogów”, „W jazzie wyróżnia się dwa
rykańscy przyjęli cywilizację białych, ba o południowe stany USA, a nie o Chi- rodzaje interpretacji: hot (tzw. gorący)
natomiast w rodzinie 99 proc. obywate- le, Argentynę, Brazylię. Na temat histo- i straight (czyli prosty, ścisły)”, „Swing
li czarnych zachowuje tradycje swych rii jazzu, „prymitywnej muzyki perku- to pory w, natchnienie”, „Najwięcej
przodków afrykańskich, uprawia muzy- syjnej pierwotnych szczepów afrykań- swingu posiada interpretacja hot”, „Zakę, mieszka i żyje w atmosferze niewiele
skich”, pisze się, że tworzyły ją różne łożycielem stylu jazzowego był czarny
odmiennej od czasów niewolnictwa”. Pa- źródła: piosenki „coonsongs”, „heart trębacz Joe Oliver”.
Okazuje się, że historyczne
radoksalnie niechęć do czarnej rasy i se- sings” (z dodatkiem „sentymentalne”),
gregacja rasowa doprowadziła do tego, dźwięk hawajskiego ukulele, a nawet źródła muzyki jazzowej sięgały w laże ten wulgarny i hałaśliwy czarny jazz walczyki. Niebawem zaczęły powstawać tach 20. i 30. nie do Armstronga, nie do
specjalne zespoły do wykonywania tej lokali dzielnicy łacińskiej Nowego Orlezyskuje ogromną popularność, bowiem
wyeliminowanie czarnych z kultury bia- nowej muzyki. Czytam i oczom nie wie- anu, nie do takich muzyków jak Buddy
łych skierowało ich zainteresowania ku rzę: „Pierwszym takim zespołem jest Bolden i King Oliver, lecz do białej kowłasnej kulturze, historii i tradycji nieja- orkiestra Irvinga Berlina Alexander’s mercyjnej muzyki tworzonej przez żyko na przekór białym.
Ragtime Band. Ta orkiestra stała się dowskiego pochodzenia amerykańskich
W gronie niewielu osób wy- wzorem dla niezliczonej ilości innych kompozytorów muzyki rozrywkowej,
którzy emigrowali do Ameryki Północkształconych na tyle dobrze, by rozu- orkiestr, które wkrótce zalały kraj”.
Inne źródła jazzu podaje ame- nej z naszych stron, z Rosji XIX-wieczmieć, jak groźny jest rasizm, segregacja rasowa i nietolerancja, była Alicja rykański krytyk i współpracownik cza- nej, z ziem polskich, z Europy WschodSimon, muzykolog, krytyk muzyczny, sopisma „Musical Revue” Ceasar Saer- niej i Zachodniej. Jednym z pierwszych
publicystka, autorka wielu prac nauko- chinger. Według niego pierwszym utwo- twórców jazzu był George Gershwin
wych, która te swoje poglądy wyraziła rem jazzowym był foxtrot Irvinga Berli- (w „Lwowskich Wiadomościach Litew artykule „Kryzys w dziedzinie jazzu” na Pack up your sins o specyficznej „kon- rackich i Muzycznych” pisany jako Gerzamieszczonym w roku 1931 w „Lwow- trapunktyce”, która jest „okrasą” jazzu, shrin, i nie jest to literówka, bowiem
skich Wiadomościach Muzycznych i Li- potem nadszedł okres melancholijnych taka pisownia powtarza się kilka raterackich”. Cały artykuł podbudowany bluesów, medleys i foxtrotów, następnie
zy), z którego najważniejsze są jazzowe
jest wiedzą na temat Afroamerykanów powstały liczne operetki jazz-bandowe
dzieła takie jak m.in. New York concerto
(jak dziś mówimy na tych mieszkań- (Irvinga Berlina i Jerome’a Kerna) oraz z roku 1926, pieśń Swanee powstała w roców USA), ale także krytyką przekona- revues wystawiane m.in. w Nowym Jor- ku 1919, utwór Rhapsody in blue (spotkania o wyższości rasy białej nad „czarną”. ku w specjalnie na ten cel założonym łem gdzieś tytuł Rapsody in blues), skecz
W swym artykule pani doktor, która teatrze jazz-bandowym. Krytyk ten na (sketch) Sto trzydziesta pierwsza ulica
podczas swych studiów w USA dobrze
koniec napisał, że „dobry jazz band ce- oraz Przechadzka Amerykanina po Parypoznała środowisko czarnych miesz- chuje prostota i naiwność, które mają żu z roku 1930. Jazz to także utwór komswój samoistny wdzięk”. I jeszcze wia- pozytora L. Spoerby (tytuł nie został
kańców Stanów, krytykuje opinie, że
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wymieniony), a także kompozycje Aarona Coplanda i Johna Aldena Carpentera
(autor baletu jazzowego Skyscraper z roku 1924). Rozsadnikami sztuki najnowszej (jazzu) we wspomnianej jednoaktówce Gershwina 131 Ulica2 są „nastroje i wzruszenia zebrane na horyzoncie
ruchu miejskiego”. Zdarzają się też próby wyjaśnienia, w jaki sposób ta muzyka trafiła do USA. Otóż przy ujściu rzeki Jordan, gdzie można kąpać się nago,
w Afryce na Wybrzeżu Zanzibarskim
odbywa się wielki handel niewolnikami. Statki przypływające z Ameryki kupują niewolników i towary kolonialne
i cały ten „towar” przewożą wraz z nową dziką muzyką do Nowego Świata.
Od dzikości do bandytyzmu
jest nieduży krok i właśnie w Krakowie
z Murzynem tańczy biała kobieta, narażając się na krytykę i nietolerancję.
Kraków, miasto historyczne, związane z naszą historią tak, że bardziej już
nie można, i taka muzyka, takie tańce!
Ale w jazzie niespodzianek zawsze było wiele, więc kolejna mówi o tym, że
Stany Zjednoczone, kraj, który do siebie
importował muzyków z całego świata,
bo jako młode państwo nie wykształcił ich sobie, teraz nagle eksportuje
swoją muzykę, czyli jazz, niemal na cały świat. I ta sama Ameryka po wyeksportowaniu tego dzikiego jazzu tworzy
swing, czyli jazz cywilizowany, gdzie
wszystko jest nadzwyczaj eleganckie:
grany przez eleganckich panów, tańczony przez eleganckie pary. Nagle wokół
jazzu zrobiło się w połowie lat 30. bardzo subtelnie i elegancko. W Ameryce
hałaśliwe zespoły nowoorleańskie, chicagowskie i dixielandowe zostały zastąpione przez jazz bandy. W Polsce też
jest ich już sporo i właściwie po latach
wspominamy prawie wyłącznie orkiestry, big bandy, a nie małe zespoły typu combo. Jedyny numer efemerycznego czasopisma „Jazz” z roku 1927 informuje już nieco spokojniej o jazzie jako
o jednym z objawów ogólnego powojennego (po I wojnie światowej) obniżenia
poziomu smaku artystycznego, łącząc
jazz z żądzą użycia.
Mamy więc konkretne zarzuty: prymitywizm wynikający z murzyńskiego pochodzenia i chęć użycia.
Zofia Pohorylesowa w „Lubelskich
Wiadomościach Muzycznych i Literackich”, czasopiśmie wydanym w roku
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1931, ciągnie wątek użycia: „młodzież
zobojętniała na wszelkie piękno zwróciła się po taniec tam, skąd morzem
płynęło do niej kipiące życie”. Autorka
odwołuje się do symbolu sytego handlarza, który znalazł nową muzykę
rasy czarnej, przedstawicieli których
ciemiężył przez całe wieki i trzymał
w kajdanach niewoli. A jazz to nic więcej tylko kilka melancholijnych dźwięków tanga wzbogaconych tupotem nóg
i klaskaniem rąk uwolnionych od kajdanów. Muzykę dostarczają takie instrumenty jak m.in. krowa (zdjęty z niej
dzwonek), samochód (trąbka), z kuchni
wzięto chochlę, a z jadalni gong. I już
jest kwartet jazzowy, trąbce dodano
przytłumienie kapelusza, „spaczono”
dźwięk fletu, by był bardziej nienaturalny. Autorka podkreśla też, że w ramach nie tylko jazzu, ale także muzyki
rozrywkowej, nastąpiło pewne przewartościowanie pojęć, co polega głównie na przesunięciu akcentu z mocnej
na słabą część taktu, czyli nie na „raz”,
a na „dwa”.
Jazz jako środek ekspresji
i amerykańska piosenka pod koniec lat
20. oddziałują już na cały świat. W Polsce na razie jeszcze niewielkie grono
ma już dość muzyki słuchanej w teatrach, w operach, filharmoniach, nawet wiedeńskie walce, nie tak „napuszone” i pompatyczne jak arie operowe
i błahe piosenki operetkowe, stawały
się powoli passé. Dla tych melomanów
alternatywą był tylko jazz. I tej skromnej grupie słuchaczy poczęły wychodzić naprzeciw powstające zespoły, których członkowie, a nawet założyciele,
nie bardzo wiedzieli, co to jest jazz, ale
już go chcieli grać.
Jednym z pierwszych muzyków, którzy czuli potrzebę i chęć grania
czegoś nowego, był Henryk Gold, który jako nastolatek wrócił do Warszawy z głębi Rosji, gdzie po śmierci swego ojca przebywał u rodziny i gdzie brał
lekcje gry na skrzypcach. W Warszawie z grupą innych instrumentalistów
wypatrujących nowej muzyki zaczął
grać w kawiarni Ziemiańska, w Adrii,
w Morskim Oku. Powoli wprowadzał
nowe instrumenty – zamiast drewnianych blaszane, w perkusji kotły. W jego
melodiach pojawiało się synkopowanie, coraz częściej i śmielej improwizował. Nie, nie był to jeszcze jazz, ale by-

ły to jego pierwsze ślady, nadal dominowały tanga, walce, foxtroty, slowfoxy,
klasyczne piosenki. II wojna światowa
nie pozwoliła Goldowi na dokończenie
dzieła, wyjechał do ZSRR, tam kierował
orkiestrą wraz z Jerzym Petersburskim,
a potem ruszył długim szlakiem wolności z żołnierzami generała Andersa.
Zmarł w USA w roku 1977.
Fater Issachar, wielki znawca muzyki żydowskiej, stawia Henryka Golda najwyżej ze wszystkich twórców początków jazzu w Polsce. W swej
książce Muzyka żydowska w Polsce
w okresie międzywojennym (1997) pisze
on: „Muzyka taneczna i jazzowa w Polsce w większości przypadków była wykonywana przez muzyków żydowskich.
Powstała z inspiracji i pod duchowym
przywództwem Henryka Golda. To on
nadał jej styl, przeniknięty sentymentalizmem żydowskim, europejskim estetyzmem i współczesną dynamicznością.
I podobnie jak Irving Berlin (syn kantora) w Stanach Zjednoczonych w czasie
II wojny światowej trafił swymi piosenkami w najczulszy punkt każdego Amerykanina zmobilizowanego na jednym
z frontów, tak w okresie międzywojennym rolę taką odegrał w Polsce Henryk
Gold, którego najpopularniejsze piosenki wnosiły radość i światło do każdego
domu w Polsce”.

MAREK GASZYŃSKI
Dziennikarz muzyczny. Znawca i specjalista z zakresu
historii polskiej muzyki rozrywkowej. Powyższy fragment
pochodzi z książki Tryptyk: muzyka, ludzie, polityka,
która ukaże się, dzięki wspólnym staraniom Polskiego
Radia SA i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
Wybór prezentowanego fragmentu pochodzi od redakcji.
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NIE CHCĘ, ŻEBY MOJA
MUZYKA BYŁA NUDNA
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FOT. MARCIN GIBA

z Kubą więckiem, saksofonistą, jazzmanem,
rozmawia Roch Siciński
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KUBA WIĘCEK
Saksofonista, który na rynku fonograficznym
pojawił się zaledwie dwa lata temu, firmując
swoim nazwiskiem album „Another Raindrop”
wydany w ramach wznowionego katalogu Polish
Jazz. Był to najgłośniejszy debiut ostatnich lat,
a na trio młodego jazzmana z Rybnika spadł
deszcz nagród i zaproszeń na najważniejsze
festiwale.
Z dnia na dzień zespół, w którego skład wchodzą
perkusista Łukasz Żyta i basista Michał
Barański, stał się jedną z kluczowych formacji
na współczesnej polskiej scenie jazzowej. Kuba
Więcek, skupiając jak w soczewce wzbierające
w ostatnich latach jazzowe trendy, stał się
ambasadorem młodego pokolenia improwizujących artystów.
W kwietniu tego roku ukazała się druga płyta
zespołu zatytułowana „Multitasking” i teraz już
wiadomo, że Kuba Więcek nie jest artystą,
którego debiutancki sukces mógłby zepsuć.
Wręcz przeciwnie. Można odnieść wrażenie, że
(zgodnie z metryką!) saksofonista dopiero się
rozkręca, dozując emocje w dynamice wprost
hitchcockowskiej.
Poza codziennymi intensywnymi muzycznymi
poczynaniami Więcek ceni sobie przyjaźnie
spoza branży jazzowej i zawsze robi trzy rzeczy
naraz, ma obsesję na punkcie zdrowego trybu
życia i gotowania. Nasza krótka rozmowa
– z powodu ograniczeń prasy drukowanej
– skupia się jednak głównie na jazzie. Na
szczęście muzyka nie powstaje w próżni,
więc saksofoniście udało się zahaczyć o kilka
pokrewnych wątków.
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Twoja kariera galopuje, na półce masz już m.in. Fryderyka czy
Mateusza Trójki, grałeś w Stanach Zjednoczonych, Japonii,
Kanadzie, Ekwadorze i wielu krajach Europy, właśnie wydałeś
drugą autorską płytę, a masz 24 lata…
…no właśnie i co tu teraz robić?

No właśnie chciałem Cię spytać o pracę magisterską.
(śmiech) Zacząłem pisać, mam jeszcze dwa tygodnie na
oddanie.

Poszło trochę nie po kolei.
Studia szybko stały się dla mnie drugoplanowe. Po
pierwszym roku w Kopenhadze trochę je „olałem”. Czas nie
jest z gumy, a miałem na głowie tak dużo pomysłów i spraw
muzycznych, że musiałem wybierać. Takie wybory zaczęły się zresztą już w liceum, kiedy z dnia na dzień – po koncercie jazzowym w Wodzisławiu – zdecydowałem się zostać
muzykiem. Wtedy zacząłem robić szybkie kalkulacje, bo na
przykład, jeśli z pierwszego sprawdzianu z geografii dostałbym szóstkę, to później mogłem dostać np. kilka jedynek,
a moja średnia wciąż pozwalała mi zaliczyć przedmiot. To
były kalkulacje, które pozwalały mi jak najwięcej czasu poświęcić muzyce.

Z jaką średnią skończyłeś liceum?
Nie mam pojęcia. To było dla mnie nieważne – i dalej jest
nieważne – ale przyznaję, że trochę zlekceważyłem liceum,
bo najważniejszy był jazz.

To odważne decyzje jak na nastolatka, szczególnie w polskim systemie edukacji, który w tych wyborach nie pomaga i mocno skupia się jednak na kształceniu ogólnym.
To prawda, poza tym wiele osób boi się ryzyka i postawienia wszystkiego na jedną kartę. Też miałem to z tyłu głowy. Głównie z powodu ludzi, którzy cały czas mówili mi „na
wszelki wypadek powinieneś mieć dobrą ocenę, bo co jeśli
ci z tą muzyką nie wyjdzie?”, a nauczyciele w szkole muzycznej dodawali „najpierw pójdź na studia klasyczne, a ten
jazz zrób później, zaocznie – przynajmniej będziesz miał
pracę”. Po drodze ludzie hamują, a nie wszyscy są na to hamowanie odporni. Trzeba mieć mocną wiarę w swoje przekonania i silną osobowość, a zdanie tych ludzi szanować,
ale jednocześnie mieć je gdzieś.

Podobną mentalność zastałeś na studiach w Danii?
Nie. Zastałem tam zupełną odwrotność pod względem
mentalnym i pod względem systemu edukacji artystycznej.
Wszyscy są tam bardzo serdeczni, szczęśliwi, po prostu inni, a grają dużo ciekawiej, bawią się muzyką bez żadnych
kompleksów.
Kiedy zaczynasz studia w Kopenhadze wyznaczasz sobie cele, robisz plan na kolejnych pięć lat; za rok chcę być
tutaj, potem chcę ogarnąć to, a nauczyciele ci w tym pomagają. Nic nie jest narzucone, wszystkie zajęcia mają ci pomóc osiągnąć założony cel. Kadra pyta, dlaczego chcesz
być na tych studiach, co chcesz osiągnąć i jaką drogą. Potem nauczyciele sugerują inne sposoby i metody, pobudzają
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kreatywność – to jest zupełnie inny mechanizm. Student
musi podejmować przemyślane decyzje, ale niewynikające
z mody, czyjegoś nakazu lub „bo tak trzeba”.
Na trzecim roku licencjatu byłem już na Erasmusie
w Krakowie, bo dużo zaczęło się dziać na krajowym podwórku i wiedziałem, że muszę wrócić. Mieszkam w Warszawie
i bardzo mi się tu podoba. Męczą mnie podróże, które są
najcięższą rzeczą w życiu muzyka, a z Warszawy jest wszędzie najłatwiej dojechać. Pół roku temu zrezygnowałem też
z ostatnich zespołów, z którymi współpracowałem w Danii.

Brak czasu?
Tak, na przykład pożegnałem się z big bandem, z którym
grałem przez cztery lata, nagraliśmy dwie płyty i daliśmy
chyba ze 100 koncertów. Rzuciłem to, bo w kalendarzu miałem za dużo terminów z innymi zespołami i większość koncertów w big bandzie musiałby grać zastępca.

Poza dwiema autorskimi płytami nagrałeś też blisko
20 płyt z innymi zespołami. Teraz chcesz się skupić wyłącznie na trio?
Nie aż tak. Nie mogę sobie wyobrazić, że przestaję grać
np. z Kamilem Piotrowiczem, Marcinem Maseckim czy Piotrem Orzechowskim, bo są to dla mnie bardzo inspirujący
ludzie. Natomiast nie chcę już współtworzyć projektów, które nie dają mi nic muzycznie. Potrzebuję wyzwań, żeby ciągle się uczyć. Z drugiej strony postawienie tylko na jeden zespół może zmęczyć. Kiedy masz dodatkowe projekty, to co
chwilę za jakimś tęsknisz i to jest odświeżające.

Nagrałeś drugą płytę, która ukazała się z logo Polish Jazz
na okładce. Robisz współczesną muzykę w serii wydawniczej, która ma w swoim katalogu najważniejsze albumy z historii jazzu w tym kraju. Czujesz się teraz głosem młodego
pokolenia?
Bardzo się cieszę, że mogę wydawać płyty z logo Polish
Jazz. Dzięki temu już na starcie moją muzyką zainteresuje
się więcej osób. Być może będą szukać w tym katalogu „polish-jazzu”, ale ja jednak lubię stawiać słuchaczom wyzwania, zmuszać do myślenia. Staram się – tak jak powiedziałeś
– być głosem tego, co teraz dzieje się we współczesnej muzyce jazzowej, a zbudowana przez lata marka Polish Jazz daje
mi większe grono odbiorców.

A istnieje coś takiego jak szufladka „polish-jazz” wśród
stylów muzycznych? Pytałem o to kiedyś Tomasza Stańkę i powiedział, że to wyłącznie chwyt marketingowy. Wielu słuchaczom „polish-jazz” nadal kojarzy się z Namysłowskim, Ptaszynem czy Komedą, więc z historią.
Nie widzę w polskiej muzyce jednolitego brzmienia, nie
jestem w stanie wskazać, co miałoby je charakteryzować.
Może dlatego, że jest wiele zespołów, które robią bardzo
różną muzykę. Z drugiej strony jest też dużo składów, które
wciąż nie chcą brzmieć jak Polacy i starają się grać modern
jazz z Nowego Jorku, a rzeczywistość przecież się zmienia
i rynek też. Jazz z każdym dniem brzmi inaczej, dzięki możliwościom internetu możemy to śledzić i cały czas się inspi-
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rować wieloma rzeczami. Korzeń tej muzyki cały czas jest
aktualny, ale mnogość inspiracji z każdej strony nas woła.
Widzę, że coraz mniej festiwali jest zainteresowanych takim jazzem-jazzem i zarówno organizatorzy, jak i słuchacze, są bardzo ciekawi, co teraz prezentuje młode pokolenie.
Jak się zastanawiam nad brzmieniem Berlina, Paryża czy
Kopenhagi, to przychodzą mi jednak na myśl nazwiska moich rówieśników. Ich muzyka interesuje mnie najbardziej.

Nowy krążek nagrany w trio zatytułowałeś „Multitasking”.
Mówi się, że drugi album jest weryfikujący i często najważniejszy w karierze. Czym rożni się nowa płyta od świetnie
przyjętego debiutu „Another Raindrop”?
Gdybym pierwszą płytę przewijał co trzy minuty, to
w każdym miejscu materiał będzie brzmiał dość podobnie,
muzycznie to jest jeden kolor. Na „Multitasking” jest już inaczej i co chwila dzieją się rzeczy zupełnie od siebie różne.
Debiut był dużo bardziej jazzowy i mógł się podobać jazzowemu słuchaczowi. Przy nowym albumie ktoś, kto słucha
tylko jazzu i nie przepada za innymi gatunkami, może być
trochę rozczarowany albo nawet wkurzony!

Materiał może się komuś mniej podobać albo nie podobać
wcale, ale dlaczego słuchacz miałby być wkurzony?
Część osób liczyła na to, że z pierwszą płytą znaleźliśmy
swoje brzmienie i teraz będziemy szli za ciosem – będzie
to samo, tylko bardziej (śmiech). Mnie by to jednak znudziło, bo słucham przeróżnej muzyki: Drake'a, Bacha, muzyki
elektronicznej, rapu, muzyki ludowej itd. Chciałem to pokazać na płycie. To, że wydaję w serii Polish Jazz i jestem
muzykiem jazzowym, nie oznacza, że muszę tkwić tylko
w jazzowej formie. To, że jestem saksofonistą, nie oznacza, że
słucham tylko saksofonistów. Chcę spróbować wielu rzeczy
i mam nadzieję, że ten proces nigdy się nie skończy. Lubię
ryzyko i tych słuchaczy, którym spodobał się mój debiut,
chcę teraz przebudzić i powiedzieć: Słuchajcie, to już nie jestem ja, ja się zmieniam, cały czas poznaje świat, nowych
ludzi i moja muzyka musi to pokazywać.

Rzeczywiście sporo się dzieje na nowej płycie. Kiedy słuchałem „Multitasking” miałem wrażenie, że ciągnie Cię do
większych składów, bo to w aranżacjach dzieje się chyba
najwięcej.
Paradoksalnie muszę zostać w trio, bo gdyby nie ograniczona liczba muzyków, to ja bym chyba oszalał. Mogę tworzyć tylko dzięki ograniczeniom i zawsze staram się narzucić ich jak najwięcej. Gdy studiowałem w Kopenhadze na
główny przedmiot wybrałem zajęcia z Johnem Hollenbeckiem, który jest jednym z bardzo ważnych jazzowych kompozytorów wychodzących z minimalizmu. Szybko nauczył
mnie, że wszystkie swoje decyzje kompozytorskie powinno się zapisywać na kartce w formie listy. Ciągle tak robię,
znajduję słowa, żeby opisać wszystkie formy, jakie uda mi
się wymyślić. Po wypisaniu kilku pojawiają się następne, a
później jest tego nieskończoność. Dzięki temu, że mam tylko
trzy instrumenty w zespole, to potrafię być bardzo kreatywny. Gdyby było więcej instrumentów, to miałbym za dużo
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pomysłów i bałbym się tego chaosu. Jestem w stanie opisać
moje utwory słowem, krok po kroku, dokładnie tak, jak one
przebiegną jeszcze zanim powstanie rytm czy melodia.

Możesz podać przykład ze swojej listy? Jakie to są koncepcje i ograniczenia?
Cały czas myślę o tym, że jestem dzieckiem, które nie ma
pojęcia o muzyce, ale umie rozpoznać bardzo podstawowe
różnice – wychwyci, że w tym utworze kontrabasista gra
tylko smyczkiem, w tym saksofon gra w jakiś dziwny sposób bardziej rytmiczny niż melodyczny, tutaj perkusista
w ogóle nie gra na swoim instrumencie. Cały czas szukam
wyzwań dla nas i kolejnych słabości – to one są często punktem zapalnym.

To dość surowy proces intelektualny jak na muzykę
jazzową.
To połączenie dwóch rzeczy, bo najpierw rzeczywiście
jest totalnie zimna praca, ale potem jak w te koncepcje trzeba włożyć treść, to jest jej odwrotność.

Czyli starasz się tak skomplikować proces komponowania,
żeby w efekcie muzyka była możliwie różnorodna. Dobrze
rozumiem?
Tak, mówiąc prościej – nie chcę, żeby moja muzyka była nudna – to jest jeden z priorytetów. Sam mam taki problem z jazzem, że szybko mnie nudzi. Chodząc na koncerty,
mam wrażenie, że wiele razy słyszałem już bardzo podobne
granie. Ludzie bezwzględnie kopiują. Niewielu jazzmanów
rzeczywiście chce zaskakiwać, piszą właściwie takie same
utwory. Oczywiście te numery różnią się melodią, rytmem,
metrum, ale w szerszej perspektywie okazuje się, że to wcale nie ma znaczenia.

Ty nie kopiujesz?
Oczywiście, że też kopiuję. Słucham płyt znajomych muzyków z całego świata i wszystko, co mnie zaciekawi kradnę (śmiech). Na każdy mój utwór składają się inspiracje zaczerpnięte ze stu innych kompozycji.

À propos inspiracji. Chciałbym Cię, już na koniec, spytać
o Tomasza Stańkę, który jest na okładce tego numeru
„Wiadomości”. Dużo słuchałeś jego muzyki?
Stańko pojawił się na samym początku mojego zainteresowania jazzem – po prostu szybko odnalazłem go w sieci. Później byłem na paru koncertach, ale niestety załapałem się tylko na nowojorski kwartet i ten okres znam najlepiej. Jeszcze w czasie studiów w Danii zauważyłem, że
Stańko był ogromną inspiracją dla moich znajomych piszących muzykę. Bardzo ważną płytą dla mnie była „Dark Eyes”. Świat jest teraz bardzo progresywny, a młodzi ludzie
w krótkim czasie są w stanie wymyślić bardzo dużo nowych rzeczy, dlatego większość czasu staram się trzymać
rękę na pulsie i sprawdzać, co nowego pojawia się w muzyce zamiast wracać do archiwów. Staram się być na bieżąco,
choć ostatnio mam lekki przesyt i poza hip-hopem słucham
bardzo mało muzyki.
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a ostatniej prostej zwolennicy i przeciwnicy dyrektywy sięgnęli po wypróbowane
metody mobilizowania poparcia. Europejskie gazety, również wiele dzienników w Polsce,
w przeddzień kluczowego głosowania ukazały się z białymi stronami tytułowymi, ostrzegając: wyobraźcie sobie świat bez prasy, jaki nas
czeka bez nowych regulacji. Wyobraźcie sobie
świat bez Wikipedii – ostrzegały z kolei witryny internetowej encyklopedii, wieszcząc koniec wolności w sieci, gdyby dyrektywa została
zaakceptowana.

FAŁSZYWA TROSKA

Parlament Europejski przyjął dyrektywę o prawie autorskim. Ponaddwuletnia,
pełna dramatycznych zwrotów batalia legislacyjna dobiegła końca. Ale prawdziwa
rozgrywka o przyszłość świata w dobie cyfrowej rewolucji dopiero przed nami
Edwin Bendyk

WIEŻA BABEL, PIETER BRUEGEL, OLEJ, 1563 ROK

tekst
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Skrzynki parlamentarzystów zalała powódź
e-maili z apelami celebrytów oraz stowarzyszeń
twórców i wydawców, organizacje społeczne
działające na rzecz praw użytkowników internetu pozyskały miliony podpisów pod petycją przeciwko dyrektywie, do boju ruszyły trolle z obu
stron, rozlewając jad mowy nienawiści zabijający jakąkolwiek argumentację. Nawet wilki przywdziały owcze skóry – o prawa internautów niezwykle głośno upominały się cyfrowe korporacje, przypominając tym samym podstawowy fakt
późnej epoki cyfrowej: wszystko jest towarem,
a zwłaszcza wolność. O tym właśnie fakcie należy pamiętać, gdy w dyskusji pojawiają się argumenty o cenzurze prewencyjnej, prawach użytkowników do swobodnej komunikacji i prawie
wydawców oraz twórców do zarabiania na wytwarzanych i publikowanych treściach.
Niezwykłą złożoność materii kryjącej się za
chłodną nazwą „dyrektywa w sprawie prawa
autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym” dobrze pokazuje stanowisko Michała Boniego, jednego z najaktywniejszych europosłów w trwającym od 2016 roku procesie legislacyjnym. Broni
on przyjętej dyrektywy, ale głosował przeciw.
Dlaczego? Bo niezły kompromis, jaki udało się
uzyskać w większości spornych kwestii, narusza
słynny już artykuł 13 (w ostatecznej wersji dokumentu oznaczony numerem 17) nakładający na
takie platformy, jak Facebook i YouTube obowiązek sprawdzania legalności udostępnianych za
ich pośrednictwem treści.
To zasadnicza zmiana, dotychczas bowiem to
właściciele praw autorskich musieli wykazywać,
że ich interes został naruszony. Teraz platformy
nie będą mogły korzystać z domniemania legalności udostępnianych treści, co rodzi daleko idące konsekwencje. Po pierwsze, natury prawno-filozoficznej. Żyjemy w świecie, w którym coraz
większa część komunikacji międzyludzkiej odbywa się z wykorzystaniem internetu, a w istocie z dominujących w internecie serwisów, jak
Facebook i YouTube. Statystyki podają, że w po-
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łowie 2017 roku z samego Facebooka korzystało
252 mln ludzi, a więc połowa mieszkańców Unii
Europejskiej. Inne statystyki pokazują, że przeciętny użytkownik tego serwisu na jedną wizytę poświęca 35 minut, globalnie każdego dnia
„ładowanych” jest 350 mln zdjęć i oglądanych
8 mld materiałów wideo.

ZMIANA REGUŁ
Za abstrakcyjnymi statystykami idą nowe zjawiska społeczne i praktyki kulturowe, jak choćby bardzo popularne memy, które stały się ważnym wymiarem komunikacji politycznej w społeczeństwie sieci. „Fedrowanie w hałdzie pikseli”, by użyć zwrotu z prozy Doroty Masłowskiej,
jest sposobem na zarabianie dla coraz większej
liczby nowych przedsiębiorstw i sposobem dotarcia do nowych klientów dla firm z tradycyjnych sektorów gospodarki. Dyrektywa sprawia,
że cyfrowe serwisy komunikacyjne przestają
być jedynie platformami obsługującymi ruch,
ale także policjantami odpowiedzialnymi za to,
by ten ruch odbywał się zgodnie z przepisami
prawa.
Niezależnie od tego, jak ocenimy to rozwiązanie, prowadzi ono do konkretnych konsekwencji.
Najpoważniejszą jest automatyczne filtrowanie
– żadna masowa platforma internetowa nie jest
w stanie kontrolować publikowanych treści
„ręcznie”, przy pomocy moderatorów. Potrzebne jest wsparcie zautomatyzowanych systemów
analizy treści opartych na uczeniu maszynowym. Alex Stamos, twórca Stanford Internet Observatory w Stanford University, a niegdyś szef
systemów bezpieczeństwa w Facebooku, ostrzega przed logiką powierzania internetowym gigantom kolejnych zadań, które powinny należeć
do prerogatyw służb państwowych. Bo w efekcie za 5–10 lat obudzimy się w społeczeństwie, w
którym cała międzyludzka komunikacja będzie
na bieżąco moderowana przez automaty zgodnie z coraz bardziej złożonymi, lecz nieustannie
omylnymi algorytmami. Czy chcemy tyle władzy
oddać korporacjom w złudnym przekonaniu, że
podporządkowujemy je prawu, pyta Stamos?

STRASZENIE CENZURĄ
To oczywiście ważne pytanie, które w przełożeniu na konkretne zagrożenia już dziś oznacza
np. to, że automaty nadgorliwie będą usuwać treści w obawie, że mogą być nielegalne. Użytkownicy mają mieć możliwość dochodzenia swoich
praw, jednak przeciwnicy przypadkowego prewencyjnego blokowania, np. eksperci Centrum
Cyfrowego, mówią wprost o zagrożeniu cenzurą. To poważny zarzut, który odsłania nagle

O dyrektywie
Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku
cyfrowym kładzie kres wyzyskowi twórców i dziennikarzy w sieci. Platformy takie jak YouTube jak dotąd
skutecznie unikały proporcjonalnego rozliczania się
z autorami, choć dzięki
udostępnianym treściom
zarabiają ogromne sumy
z reklam. Unia Europejska
słusznie uznała taki model
biznesowy za niesprawiedliwy i zaproponowała wyważone rozwiązanie umożliwiające rozwój zarówno
firmom sektora cyfrowego,
jak i branży kultury. Dla
twórców muzyki i autorów
tekstów uchwalenie dyrektywy jest wydarzeniem tej
miary, co podpisanie pierwszej umowy licencyjnej
z radiem w latach 20.
XX wieku (przyp. red.)
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absurdalność rzeczywistości, jaką sobie zafundowaliśmy, pozwalając na rozwój internetu w sposób, który doprowadził do monopolizacji sieci.
W efekcie nie tylko obieg treści rozrywkowych,
ale także debata i komunikacja polityczna w coraz
większym stopniu zależą od komercyjnych platform, które zaczynamy traktować jak agorę, czyli
przestrzeń wolnego słowa. A przecież ta agora ma
konkretnych właścicieli, którzy pilnie strzegą tajemnic działania swoich korporacji i tego choćby,
jakie dane o nas pozyskują i jak działają algorytmy organizujące ruch treści oraz sposób ich wyszukiwania. W tym świecie zarzut, że blokowanie
treści przez Facebooka lub YouTube to możliwość
cenzury, oznacza przyznanie, że po prostu coraz
mniejsze znaczenie mają inne kanały komunikacji i dystrybucji, zwłaszcza tradycyjne media.
Nowa dyrektywa ma wzmocnić pozycję wydawców, producentów i twórców, zmuszając cyfrowe korporacje nie tylko do przyjęcia odpowiedzialności za legalność obrotu treściami, ale
także nakładając na nie obowiązek dzielenia
się wpływami i zawierania umów licencyjnych
na wykorzystanie treści przygotowywanych np.
przez wydawców prasowych, które są pożywką
dla sieciowych agregatorów informacji, jak Google News. Rozwiązanie to nazwane podatkiem
od linków i opisane w artykule 11 projektu dyrektywy budziło początkowo nie mniejsze kontrowersje niż wspomniany już artykuł 13. W trakcie negocjacji udało się jednak kontrowersje wyjaśnić, a przepisy tak doprecyzować, by uniknąć
zagrożeń wskazywanych przez ekspertów, jak
np. ryzyko konieczności zamknięcia Wikipedii.
Zwolennicy dyrektywy przekonują, że przy-

Dotychczas to właściciele praw autorskich musieli
wykazywać, że ich interes został naruszony.
Teraz platformy nie będą mogły korzystać
z domniemania legalności udostępnianych
treści, co rodzi daleko idące konsekwencje
jęty 26 marca akt prawny, wzmacniając prawa
twórców i producentów, nie ogranicza praw zwykłych użytkowników, którzy nadal mogą korzystać z prawa cytatu, parodii, mogą linkować do
innych zasobów i publikować efekty swojej pracy. Dyrektywa reguluje także wiele bardziej
szczegółowych kwestii, jak choćby wykorzystanie wielkich zasobów w celach naukowych.
Świat byłby niemal doskonały, gdyby nie ów artykuł 13. Michał Boni twierdzi, że najlepsze rozwiązanie polegałoby na usunięciu go z treści dyrektywy, by dalej negocjować szczegóły. Niemal
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do tego doszło, rozstrzygające głosowanie nad
całością dyrektywy poprzedziło głosowanie nad
propozycją usunięcia art. 13 (czyli obecnie 17)
– propozycja przepadła zaledwie pięcioma głosami (312 przeciwko 317). W rezultacie wynik końcowy to 348 głosów za dyrektywą, 274 przeciw, 36
się wstrzymało.

WIELKIE PIENIĄDZE
Teraz czas na wdrożenie dyrektywy do krajowych systemów prawnych (państwa mają na
to 24 miesiące od dnia wejścia dyrektywy w życie), co przy dość dużym poziomie ogólności dokumentu oznacza, że szczegółowe regulacje krajowe będą się od siebie różniły. Czy nowy unijny
akt prawny przyniesie pokładane w nim nadzieje i zwiększy siłę europejskich mediów i przemysłów kreatywnych na czas nasilającej się konkurencji w epoce cyfrowej? Warto uświadomić
sobie stawkę tego pytania. Europejski sektor
kreatywny i kulturowy zatrudnia 7,7 mln pracowników i generuje ponad 700 mld dol. wpływów, dla porównania w USA w takim samym sektorze pracuje 4,7 mln osób, a jego przychody to
620 mld dol. Zasadnicza różnica polega na tym, że
to Amerykanie mają Google z YouTube, Facebook,
Amazon i Apple.
W rezultacie, jak wylicza tygodnik „The Economist”, na 20 wyszukiwań w internetowych
wyszukiwarkach dokonywanych przez Europejczyków 19 przypada na Google. Ta proporcja odpowiada doskonale sile europejskich firm zaawansowanych technologii – tylko jedna z nich,
niemiecki koncern informatyczny SAP, mieści się
w pierwszej globalnej 20-tce. Mimo że to w europejskim ośrodku badawczym CERN pod Genewą
równo 30 lat temu, 12 marca 1989 roku, brytyjski fizyk Timothy Berners-Lee przedstawił propozycję WWW, czyli Światowej Pajęczyny, która
przekształciła internet w globalne medium, dziś
Europa w cyfrowym wyścigu straciła na znaczeniu. Cyfrowym światem (z wyjątkiem Chin, które
za Wielkim Cyfrowym Murem rozwijają własny,
kontrolowany przez państwo internet) rządzi
wielka czwórka GAFA – Google, Apple, Facebook,
Amazon – obok których stoją ciągle inni potężni
gracze: Microsoft, IBM, Cisco, Intel.
Sytuację Starego Kontynentu i pogłębiający
się dystans do cyfrowej technologicznej czołówki skomentował dosadnie jeden z francuskich
dyplomatów, gdy w 2012 roku podczas tzw. afery Snowdena wyszła skala i bezkarność amerykańskiej elektronicznej inwigilacji: poczuliśmy
się wobec Amerykanów podobnie, jak musieli
się czuć podczas spotkania z nami w XIX wieku
mieszkańcy Afryki, którzy przeciwko naszym karabinom mieli tylko dzidy.
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Okazało się jednak, że UE mimo technologicznej słabości ma jednak silniejsze niż dzidy argumenty – to siła wspólnego i bogatego, obejmującego ponad pół miliarda ludzi, rynku oraz moc
wspólnotow ych regulacji prawnych. To właśnie na ich mocy Google otrzymał 20 marca karę
w wysokości 1,5 mld euro za nieuczciwą konkurencję na rynku reklamy internetowej, w sumie
wysokość unijnych kar dla Google wymierzonych od 2017 roku zebrała się na sumę 8,2 mld euro. Czy gigant tyle zapłaci, zależy od wyniku postępowań apelacyjnych. Podobnie łatwego życia
nie ma Facebook, maltretowany zarówno na poziomie unijnym, jak i przez administracje niektórych krajów UE.
Ochrona prywatności i danych osobowych,
której symbolem stało się unijne rozporządzenie
RODO, nabierająca wigoru debata o opodatkowaniu cyfrowych korporacji to kolejne przykłady krzepnięcia europejskiego stanowiska i prób
obrony Starego Kontynentu przed cyfrowym
podbojem kolonialnym. Prawdziwa rozgrywka
jednak dopiero przed nami, i nie chodzi w niej
tylko o przyszłość europejskich mediów, kina,
muzyki, ale też o przyszłość świata i kapitalizmu
w ogóle. Wystarczy popatrzeć na liczby. Zgodnie z analizami firmy doradczej PWC jeden tylko
Amazon wydał w 2018 roku na badania i rozwój
22,6 mld dol. – blisko 13 proc. swoich przychodów.
Drugi w kolejce był Alphabet, czyli firma parasolowa mająca w swym pakiecie Google, który wydał 16,2 mld dol., blisko 15 proc. przychodów. Imponują nie tylko bezwzględne liczby, ale także
dynamika ich wzrostu sięgająca 30 proc. rocznie.
Wśród firm europejskich liderem nakładów
na badania i rozwój jest Volkswagen z 16 mld dol.
w 2018 roku i Daimler z 7 mld. Kwoty całkiem porządne, tylko że dotyczą sektora motoryzacyjnego, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych liderem jest sektor zaawansowanych technologii.
Efektem rosnących nakładów mają być przełomy w obszarze sztucznej inteligencji, sposobów
porozumiewania się z maszynami, komputerów
nowej generacji. Wszystko po to, by dokończyć
cyfrową rewolucję i odzyskać dla Stanów Zjednoczonych globalną dominację w świecie technologii, która ma być podstawą dla odbudowy hegemonii gospodarczej i w efekcie politycznej.
Do wyścigu stanęły Chiny, które dogoniły już
Stany Zjednoczone pod względem nakładów na
badania i rozwój, a w strategicznych obszarach,
jak badania nad sztuczną inteligencją, doganiają także pod względem jakościowym. Laurent
Alexandre, francuski przedsiębiorca i inwestor,
na łamach tygodnika „L’Express” porównuje
ten wysiłek badawczy i inwestycyjny z sytuacją
w Europie, kpiąc, że region Île-de-France pragnie stać się światowym liderem w dziedzinie
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sztucznej inteligencji, przeznaczając na ten cel
20 mln euro. Niewiele jednak by się zmieniło,
gdyby Francja przeznaczyła na rozwój zaawansowanych technologii cały publiczny budżet badawczo-rozwojowy, bo z kwotą niespełna 15 mld
euro nie sięga nawet nakładów jednego Amazona.

DOBRZE JUŻ BYŁO
Czy zatem Europa, mimo konsolidacji wysiłków w obronie przed ofensywą korporacji cyfrowego kapitalizmu (czego wyrazem jest dyrektywa o prawie autorskim), ma w ogóle szansę w tej
nierównej grze? Wszystko zależy od tego, na ile
owa gra ma sens. Choć szefowie Facebooka, Google, Amazona, Apple wierzą w cyfrową przyszłość, to rośnie grono ekonomistów przekonujących, że cyfrowa rewolucja tak naprawdę już
się wyczerpała. Rosnące nakłady na badania
i rozwój ledwo wyrównują malejącą efektywność
inwestycji w rozwój nowych technologii, przekonuje zespół ekonomistów ze Stanford University i MIT w artykule „Are Ideas Getting Harder
to Find?” (Czy coraz trudniej wpaść na nowy pomysł?). Z ich obliczeń wynika, że produktywność
wysiłków badawczych w Stanach Zjednoczonych
maleje w tempie ok. 5 proc. rocznie, spadek jest
jeszcze szybszy dla sektora zaawansowanych
technologii, gdzie w ciągu ostatniej dekady zmalał o połowę. Dlatego właśnie tacy ekonomiści
jak Amerykanin Robert Gordon forsują heretyckie wydawałoby się tezy, że cyfrowa rewolucja
już dobiegła końca. Co oznaczałoby, że opowieści
o rychłym triumfie sztucznej inteligencji nad
ludzkością są co najmniej przesadzone.
Jak jest rzeczywiście, nie sposób odpowiedzieć
jednoznacznie. W takiej sytuacji strategia Unii
Europejskiej, by chronić i rozwijać sprawdzone
zasoby decydujące o jej przewadze konkurencyjnej, jak sektor kreatywny i kulturowy, jest rozsądna. Dlatego dobrze, że Parlament Europejski
przyjął dyrektywę o prawach autorskich, nawet
jeśli jest ona wyrazem kompromisu, który nie
wszystkich zadowala. A przy okazji i we właściwym momencie przekonaliśmy się, że lekceważony Parlament Europejski ma w rękach naprawdę
sporo realnej władzy.			

Autor jest dziennikarzem tygodnika „Polityka”.
Tekst został opublikowany w „Polityce” nr 14 (3205) 3.04–9.04.2019.
Prawa autorskie © Polityka Sp. z o.o. S.K.A.

73

P R AWO / F I N A N S E / Z A iKS

26

marca 2019 Parlament Europejski głosami 348 europosłów, przy 274 głosach sprzeciwu przyjął dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym rynku
cyfrowym, a dwa dni później, już znaczną większością – ponad 400 głosów, dyrektywę dotyczącą wykonywania praw
autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych. Zakończyły się tym samym trwające ponad dwa i pół roku prace nad tzw. pakietem prawa
autorskiego zaproponowanym przez Komisję Europejską
we wrześniu 2016 roku. Przyjęcie obu dokumentów można
bez wątpienia uznać za spektakularny sukces europejskich
środowisk twórczych.

PARLAMENT
EUROPEJSKI PO
STRONIE TWÓRCÓW
tekst
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W tej beczce miodu jest jednak nawet niejedna łyżka
dziegciu. Sam proces negocjowania i głosowania nad dyrektywą o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym
(dyrektywa DSM) powinien stanowić przyczynek do zastanowienia nad ogólnym poziomem debaty polityczno-społecznej. Jak doskonale wiadomo, przeciwko art. 11 i 13 projektu dyrektywy (w jednolitym tekście, opublikowanym
17 maja 2019 roku, są to artykuły odpowiednio: 15 i 17) występowały przede wszystkim korporacje stojące za największymi platformami internetowymi. Prawo pokrewne
wydawców prasy i nowe zasady odpowiedzialności wobec
uprawnionych do rozpowszechnianych na platformach
utworów tworzą zobowiązania po stronie operatorów tych
platform, w tym przede wszystkim zobowiązanie do zawierania z uprawnionymi umów i zapewnienie im sprawiedliwego wynagrodzenia. Stąd zdecydowany opór tych podmiotów zamaskowany w debacie publicznej troską o prawa
użytkowników internetu.
Tekst dyrektywy DSM, który był poddany pod głosowanie plenarne, był efektem wielomiesięcznych negocjacji między Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim. Znacznie odbiega on od pierwotnego, dość niejasnego i mogącego budzić
wątpliwości tekstu zaproponowanego przez Komisję Europejską. Dyskusja nad przyjęciem dyrektywy DSM trwała tak
długo, że wpływ na nią miały nawet zmiany polityczne, które nastąpiły w wyniku wyborów powszechnych w niektórych
krajach europejskich. Włochy, tradycyjnie opowiadające się
na forum Rady na rzecz sektorów kreatywnych, wycofały się
z poparcia dyrektywy, kiedy władzę przejął nowy rząd przedstawiający się jako antysystemowy. Podobnej zmiany zdania
pod wpływem wyborów dokonał rząd szwedzki. W tej sytuacji, żeby uratować porozumienie między państwami członkowskimi w sprawie dyrektywy, uzgodnione w maju ubiegłego roku, niezbędne stało się przekonanie do jej poparcia
Niemiec, które pomimo początkowego poparcia, zaczęły niebezpiecznie skłaniać się przeciwko dyrektywie. Rolę negocjatora w tym kluczowym momencie przejęła na siebie Francja,
a w negocjacje nad kompromisowym tekstem bardzo zaangażowani byli przedstawiciele niemieckiego i francuskiego ozz
– GEMY i SACEM. Paradoksalnie ta prawie podbramkowa sytuacja wpłynęła pozytywnie na tekst art. 13. Rząd niemiecki,
który w swojej agendzie ma wspieranie rozwoju nowych technologii, przez dłuższy czas forsował wyłączenie startupów
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spod reżimu art.13. Byłby to bardzo niebezpieczny precedens,
w ramach którego stosowanie przepisów prawa autorskiego byłoby uzależnione od wielkości użytkownika – przedsiębiorcy czy jego doświadczenia na rynku. Na skutek negocjacji
niemiecko-francuskich do pełnego wyłączenia startupów nie
doszło. Nowym przedsiębiorcom z branży technologicznej obniżono zasady odpowiedzialności, zobowiązując je jedynie do
stosowania procedury notice and take down. Takie ułatwienie
będzie mogło być realizowane przez pierwsze trzy lata działalności przedsiębiorstwa, jeśli jego obroty nie osiągną więcej

Wynegocjowany tekst jest na tyle
wyważony i uwzględniający interesy
większości podmiotów, że histeria
wywołana przy okazji głosowania nad
nim jest trudna do uzasadnienia
niż 10 mln euro rocznie, a liczba unikalnych odbiorców prowadzonego przez nie serwisu w skali miesiąca nie przekroczy 5 mln. Podkreślono również, że udostępnianie utworów
chronionych zgodnie z obowiązującymi w większości państw
członkowskich wyjątkami i ograniczeniami prawa autorskiego – prawem cytatu, krytyki, recenzji, karykatury, parodii
i pastiszu, nie może być ograniczone poprzez działania podejmowane wspólnie przez operatorów platform i uprawnionych. Aby zabezpieczyć to zgodne z prawem udostępnianie
utworów, zobowiązano dostawców usług sieciowych do wprowadzenia skutecznych i sprawnych mechanizmów składania
skarg przez użytkowników.
Czołowym argumentem przeciwników przyjęcia art. 13 dyrektywy było zagrożenie cenzurą treści udostępnianych przez
użytkowników za pośrednictwem platform, które stwarzać
mają stosowane przez te platformy technologie rozpoznawania treści. Zupełnie na drugi plan w dyskusji zszedł fakt, że
podstawowym obowiązkiem operatorów platform wynikającym z treści dyrektywy jest obowiązek podejmowania negocjacji z uprawnionymi i licencjonowanie przez nich udostępnianych treści przy jednoczesnym zwolnieniu z odpowiedzialności wobec uprawnionych poszczególnych użytkowników platform. Również narzędzia rozpoznawania treści
powinny służyć głównie realizacji umów licencyjnych i prawidłowej repartycji wynagrodzeń autorskich, a nie cenzurze.
Mechanizm blokowania treści może zostać zastosowany wyłącznie, jeśli przy dołożeniu wszelkich starań do zawarcia takiej umowy licencyjnej nie doszło i to wyłącznie w stosunku
do wyraźnie wskazanych przez uprawnionych utworów. Nie
mamy więc do czynienia z jakimś nowym zagrożeniem dla
wolności wypowiedzi. Przeciwnie, to obecnie obowiązujące
przepisy dotyczące blokowania treści przez dostawców usług
sieciowych są uregulowane zazwyczaj pobieżnie i nie można
tu mówić o powszechnie stosowanych, ujednoliconych procedurach zapewniających zarówno uprawnionym, jak i usługodawcom oraz użytkownikom odpowiedni poziom pewności
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prawnej. Decyzje o blokowaniu treści są podejmowane zazwyczaj na podstawie wewnętrznych regulaminów poszczególnych platform, bez gwarancji ani skuteczności dla użytkowników, ani poszanowania praw uprawnionych.

przeciwko przyjęciu dyrektywy. Co ciekawe tekst ostatecznie przyjęty w trilogu był bardziej korzystny dla użytkowników w stosunku do głosowanego w ubiegłym roku, który
Polska poparła, ale ten argument nie przebił się w debacie.

Merytoryczne argumenty dyrektywy nie miały jednak
takiej siły przebicia, jak nośne hasło cenzury internetu. Wyraźnie było to widać w debacie zorganizowanej przed głosowaniem plenarnym przez europosła Ryszarda Czarneckiego.

Przed głosowaniem plenarnym w Parlamencie Europejskim odbyła się kolejna kilkugodzinna burzliwa debata.
Ostatecznie zdecydowano o głosowaniu najpierw nad poprawkami do dyrektywy, które miały doprowadzić do przyjęcia tego aktu prawnego bez art. 11 i 13, a dopiero, gdy propozycja ta została jedynie pięcioma głosami odrzucona, nad
całością dyrektywy. Zgodnie z przewidywaniami i deklaracjami przeciwko dyrektywie głosowali wszyscy posłowie
reprezentujący PiS w grupie Europejskich Konserwatystów
i Reformatorów oraz 15 innych polskich europosłów z pozostałych frakcji. Jedynie Danuta Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Bogdan Zdrojewski, Tadeusz Zwiefka, a po korekcie głosów, również Danuta Jazłowiecka, reprezentujący w Parlamencie Europejskim Grupę Europejskiej Partii Ludowej, zdecydowali się na
poparcie dyrektywy.

Co ciekawe tekst ostatecznie przyjęty
w trilogu był bardziej korzystny
dla użytkowników w stosunku do
głosowanego w ubiegłym roku, który
Polska poparła, ale ten argument nie
przebił się w debacie
W wielu momentach tej dyskusji, w której uczestniczyli przedstawiciele wydawców prasy, twórcy zrzeszeni w ZAiKS-ie, wiceminister kultury Paweł Lewandowski, a jako przedstawiciele użytkowników – ZIPSEE i wykop.pl, można było odnieść
wrażenie, że jest to rozmowa o zupełnie innych dokumentach.
W toku prac nad dyrektywą polscy twórcy niejednokrotnie okazywali zdziwienie i zrozumiałe oburzenie, że minister kultury, wicepremier Piotr Gliński, który z racji piastowanego urzędu powinien reprezentować środowiska artystyczne i zabiegać o poprawę warunków pracy ludzi kultury,
określa dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym rynku
cyfrowym mianem „ACTA2” – terminem ukutym na potrzeby kampanii dezinformującej społeczeństwo. Taki stan rzeczy należy uznać za aberrację: trudno znaleźć jakiekolwiek
racjonalne wytłumaczenie zachowania resortu kultury.
Europejskie organizacje zbiorowego zarządzania zrzeszone w GESAC-u, w tym gronie ZAiKS, od samego początku prac nad dyrektywą aktywnie zabiegały o uchwalenie
korzystnych dla twórców zapisów. Należy jednak zauważyć, że w porównaniu z internetowymi monopolistami i ich
ogromnymi budżetami lobbingowymi, ozz miały zdecydowanie mniejsze możliwości przebicia się w debacie. Tym
większe wyrazy uznania należą się twórcom, którzy wystawiając się na falę hejtu w internecie, tłumaczyli politykom
i polskiemu społeczeństwu, co tak naprawdę zmieni dyrektywa i o co toczy się gra. Urszula Dudziak, Maria Sadowska, Tomek Lipiński, Marek Kościkiewicz, Jan A.P. Kaczmarek, Romuald Lipko, Zbigniew Hołdys, Krzesimir Dębski, Tomasz Organek, Piotr Rubik, Marek Dutkiewicz i Jan Pospieszalski wykonali ogromną pracę w imieniu całego środowiska twórców.
Rząd polski niestety dość szybko uległ argumentom
o cenzurze internetu, zmienił swoje stanowisko w stosunku
do głosowania w maju ubiegłego roku i razem z Włochami,
Luksemburgiem, Holandią, Finlandią i Szwecją głosował
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W rozmowach kuluarowych politycy różnych opcji popierali dyrektywę, ale w obawie przed nagonką w sieci nie
oddali głosu na tak. „Rozumiemy europosłów, którzy pod
wpływem celowo rozpowszechnianych nieprawdziwych
informacji zdecydowali się nie okazywać publicznie poparcia dla dyrektywy. Mamy nadzieję, że dzięki konsekwentnej polityce wzmacniania polskich i europejskich interesów nie będą musieli dłużej obawiać się nacisków ze strony technologicznych gigantów zza oceanu” – podsumował
prezes ZAiKS-u Janusz Fogler. Uchwalenie dyrektywy było
bowiem nie tylko przejawem troski o twórców, ale także,
co równie ważne, manifestacją niezależności europejskich
instytucji, które nie uległy dyktatowi amerykańskiego biznesu. W okresie burzliwych globalnych przemian politycznych Europa potrzebowała takiego wzmocnienia.
Po głosowaniu państw członkowskich w dniu 15 kwietnia
2019 roku tekst dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym
rynku cyfrowym został ostatecznie przyjęty. Teraz państwa
członkowskie mają dwa lata na jej wdrożenie do krajowych
porządków prawnych. Rząd francuski już ogłosił, że nowe
prawo ma być przyjęte jeszcze w tym roku, gdy tymczasem
z ust przedstawicieli polskiego rządu i partii rządzącej można było raczej usłyszeć, że polskie prawo transponujące dyrektywę będzie uniemożliwiać cenzurę internetu. Co kryje się za tymi słowami ciężko jednoznacznie stwierdzić, ale
wiadomo, że nie należy oczekiwać szybkich propozycji legislacyjnych, tym bardziej że polski rząd tuż przed wyborami
do Parlamentu Europejskiego zaskarżył dyrektywę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Kolejny etap walki o uczciwe wynagrodzenia dla twórców od gigantów technologicznych przenosi się teraz na forum krajowe. Nie ulega wątpliwości, że starania o uczciwe
wynagrodzenia za twórczość udostępnianą w internecie
nie dobiegły jeszcze końca.
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CO DOKŁADNIE REGULUJE ART. 17 DYREKTYWY O PRAWIE
AUTORSKIM NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM

• D efinicja dostawcy usług udostępniania treści online, który jest objęty przepisami art.
17 znajduje się w art. 2 dyrektywy. Chodzi tu
o podmioty, których głównym celem biznesowym jest przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem platform internetowych utworów, które zamieszczają użytkownicy tych platform. Samo organizowanie
i promowanie na platformie udostępnionych
treści w celach zarobkowych wystarcza do
uznania operatora platformy za podlegającego przepisom art. 17. Z definicji wyłączone są: niekomercyjne encyklopedie internetowe, niekomercyjne repozytoria naukowe
i edukacyjne, platformy tworzenia i wymiany
oprogramowania open-source, dostawcy usług
dostępu do internetu, platformy handlowe i dostawcy usług udostępniania przestrzeni do przechowywania treści w chmurze.
• D yrektywa wskazuje, że podmioty objęte definicją dokonują samodzielnie aktu publicznego
komunikowania utworów, czyli że to platformy, a nie ich użytkownicy są odpowiedzialni
wobec uprawnionych.
• O peratorzy platform spełniający warunki definicji nie mogą powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności wobec uprawnionych
z art. 14 dyrektywy o handlu elektronicznym
– tzw. safe harbour.
• Do udostępniania treści chronionych prawem
autorskim i prawami pokrewnymi operatorzy
platform muszą uzyskać zgodę uprawnionych,
np. na podstawie umowy licencyjnej.
• L icencja uzyskana przez operatorów platform obejmuje też czynności użytkowników
platform, ale tylko jeśli działają oni w celach
niekomercyjnych i nie uzyskują przychodów
z rozpowszechniania treści chronionych.
• Jeśli umowa licencyjna nie zostanie zawarta
operatorzy platform ponoszą odpowiedzialność wobec uprawnionych, chyba że:
– wykażą, że dołożyli wszelkich starań,
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żeby zawrzeć umowę oraz
– dołożą wszelkich starań, żeby uniemożliwić dostęp do wskazanych przez uprawnionych
utworów oraz
– niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od
uprawnionych zablokują dostęp do wskazanych
przez nich utworów (notice-and-take down) oraz
uniemożliwią ich ponowne pojawienie się (notice-and-stay down).
• Technologie wykorzystywane do realizowania przez operatorów zarówno obowiązków licencyjnych – raportowania o udostępnianych
utworach, jak i obowiązku blokowania treści,
w przypadku braku umowy, muszą być proporcjonalne. Mogą różnić się w zależności od
rodzaju platformy czy liczby jej odbiorców.
• Startupy, żeby uniknąć odpowiedzialności za
udostępnianie chronionych treści, muszą jedynie stosować procedurę notice-and-take down.
Zmiana co najmniej jednego z elementów definicji startupu (długość działalności, wysokość
przychodów, liczba użytkowników miesięcznie)
będzie skutkować objęciem platformy zwykłymi zasadami odpowiedzialności.
• Zgodne z prawem udostępnianie utworów – na
podstawie wyjątków i ograniczeń prawa autorskiego (prawo cytatu, analiza krytyczna, recenzowanie, karykatura, parodia, pastisz) – jest
chronione przed blokowaniem i usuwaniem.
Uprawnieni muszą uzasadnić konieczność zablokowania treści, a użytkownicy mają mieć dostęp do skutecznych i sprawnych mechanizmów
rozpatrywania skarg na usunięcie udostępnionych przez nich treści. Operatorzy platform mają obowiązek udostępniać użytkownikom informacje o możliwości udostępniania utworów na
podstawie wyjątków i ograniczeń.
• Współpraca pomiędzy uprawnionymi, operatorami platform i użytkownikami ma być
wspomagana poprzez ustalenia między zainteresowanymi stronami organizowane przez
Komisję Europejską, która będzie na ich podstawie tworzyć wytyczne dla realizacji art. 17.
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CO JESZCZE ZNAJDZIEMY W DYREKTYWIE O PRAWIE
AUTORSKIM NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM

• Przepisy dotyczące korzystania z utworów do
celów ilustrowania w ramach procesu nauczania realizowane przez jednostki edukacyjne dla
celów niekomercyjnych. Korzystanie to może
być realizowane również w sieci.
• P rzepisy dotyczące zachowania dziedzictwa
kulturowego, które umożliwiają instytucjom
kultury dokonywanie m.in. digitalizacji swoich zbiorów w celu ich zabezpieczenia.
• P rzepisy dotyczące korzystania z utworów
niedostępnych w handlu. Dają one możliwość
udzielania ponadgranicznych licencji przez reprezentatywne organizacje zbiorowego zarządzania na rzecz instytucji kultury umożliwiających zwielokrotnianie i rozpowszechnianie
utworów, które nie są już dostępne na rynku,
a znajdują się w zbiorach tych instytucji.
• Przepisy dotyczące rozszerzonych zbiorowych
licencji nie tylko do utworów niedostępnych
w handlu. Dyrektywa potwierdza legalność
wykorzystywanego w kilku krajach członkowskich, w szczególności w krajach skandynawskich, mechanizmu udzielania rozstrzelonych zbiorowych licencji (czyli obejmujących
również uprawnionych niereprezentowanych
przez ozz) odnośnie do różnego rodzaju eksploatacji i w odniesieniu do różnych rodzajów
utworów.
• P rzepisy dotyczące udostępniania utworów
na platformach VoD. Zaproponowane przepisy ograniczają się do zobowiązania państw
członkowskich do stworzenia niezależnych
mechanizmów negocjacyjnych dla podmiotów uczestniczących w procesie udostępniania
utworów audiowizualnych za pośrednictwem
platform wideo na żądanie.
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• Przepisy dotyczące utworów sztuk wizualnych
znajdujących się w domenie publicznej. Stanowią one, że materiały związane ze zwielokrotnianiem utworów niebędących już pod ochroną prawa autorskiego, takie jak zdjęcia obrazów czy rzeźb, nie mogą być objęte ochroną
prawa autorskiego, jeżeli są prostym odzwierciedleniem obiektów, które przedstawiają.
• Przepisy dotyczące prawa pokrewnego wydawców, które umożliwiają wydawcom publikacji
prasowych udzielanie licencji do utworów zawartych w tych publikacjach na rzecz dostawców usług społeczeństwa informacyjnego. Licencje te nie obejmują prostego linkowania do treści
zawartych w publikacjach prasowych, nie mogą
odnosić się do pojedynczych słów czy krótkich
fragmentów publikacji prasowych. Nowe prawo pokrewne obowiązuje dwa lata od momentu
opublikowania danej publikacji prasowej.

Z

A iKS dostosow uje obow iązujące w Stowarzyszeniu procedury
do wymogów określonych przez
Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz
udzielania licencji wieloter y torialnych dotyczących praw do utworów
muzycznych do korzystania online na
rynku wewnętrznym, a także określonych w ustawie z dnia 15 czerwca
2018 roku o zbiorowym zarządzaniu
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Ważnym elementem tego
procesu jest przyjęcie nowego statutu
Stowarzyszenia.
6 kwietnia 2019 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZAiKS-u zwołany w celu uchwalenia nowego statutu. Pełne emocji obrady doprowadziły
do przyjęcia dokumentu wymaganą
większością 2/3 głosów, co jednak nie
oznacza zakończenia prac. Statut został przesłany do sądu rejestrowego
i będzie opiniowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które może poprosić ZAiKS o wprowadzenie zmian.
Proces wdrożenia zapisów ustawy
implementującej dyrektywę nie jest zamknięty. Będziemy informować czytelników „Wiadomości ZAiKS-u” o dalszych podejmowanych krokach.

• Przepisy dotyczące godziwego wynagrodzenia
twórców i wykonawców w ramach umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i licencji.
Twórcy i artyści, którzy w ramach umów o eksploatację przenoszą na inne podmioty swoje autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne,
będą mieli prawo otrzymywać corocznie informacje o eksploatacji swoich utworów i na ich
podstawie żądać dodatkowego wynagrodzenia,
jeśli przychody z eksploatacji tych utworów są
nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do wynagrodzenia twórców i wykonawców uzyskanego na podstawie pierwotnej umowy.
• Przepisy dotyczące alternatywnych metod rozstrzygania sporów o realizowanie przez użytkowników obowiązków informacyjnych wobec
twórców i wykonawców i o dodatkowe wynagrodzenie, z których korzystać będą mogli zarówno sami twórcy i wykonawcy, jak i reprezentujące ich organizacje.
• P rzepisy dotyczące odstąpienia od umowy
w przypadku braku eksploatacji utworów. Umożliwiają one twórcom i wykonawcom odstąpienie od wyłącznych umów przenoszących autorskie prawa majątkowe lub umów licencyjnych,
w przypadku gdy utwory lub przedmioty praw
pokrewnych objęte umową nie są eksploatowane.
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FOT. KATARZYNA TEZ

• P rzepisy dotyczące procesu technologicznego
zwanego text and data mining – eksploracji tekstów i danych. Jest to zautomatyzowany proces
polegający na przetworzeniu dużych ilości danych w celu prześledzenia tendencji lub uzyskania nowej wiedzy. Proces ten może obejmować również utrwalanie i rozpowszechnianie
utworów chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi.
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CO Z TĄ CENZURĄ?
Dyrektywa o prawach autorskich i prawach pokrewnych na jednolitym rynku
cyfrowym a ryzyko naruszenia praw podstawowych użytkowników internetu
tekst

17

Marta de Bazelaire de Ruppierre

kwietnia 2019 roku Parlament Europejski i Rada
przyjęły dyrektywę nr 2019/790 w sprawie prawa
autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, która w sposób istotny zmienia pozycję twórców na rynku online. Akt ten jeszcze przed uchwaleniem
był szeroko dyskutowany, a jego przeciwnicy zarzucali, że
„infrastruktura ta będzie wykorzystywana do radykalnej
ochrony praw autorskich” 1, „wprowadzi cenzurę”2 , doprowadzając „internet do czasów przed Facebookiem”3.
Wydaje się, że motywowany opiniami części internautów, dwa dni przed wyborami do Europarlamentu, rząd polski wniósł skargę na nieważność art. 17 ust. 4b i 4c in fine
(C-401/19), które zawierają mechanizm notice and take down
i notice and stay down, w przypadku i wyłącznie, gdy dostawcy usług udostępniania treści online (dalej dostawcy)
nie uzyskają zezwolenia od podmiotów uprawnionych do
publicznego udostępniania lub podawania do publicznej
wiadomości utworów lub innych przedmiotów objętych
ochroną z tytułu prawa autorskiego. Takie zdjęcie nie następuje w sposób prewencyjny, a dokonywane jest na wniosek
podmiotu uprawnionego.
Niemniej jednak prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, poinformował, że „zapisy [dyrektywy]
stwarzają fundamentalne zagrożenie dla wolności wypowiedzi w internecie. […] mechanizm, który zobowiązuje serwisy
internetowe do prewencyjnej kontroli wszystkich treści, jakie
chcą zamieścić użytkownicy – nawet wówczas, gdy nie zostały zgłoszone żadne naruszenia praw autorskich. Taka cenzura jest zakazana zarówno przez polską konstytucję, jak i przez
prawo unijne – Karta praw podstawowych UE gwarantuje
swobodę wypowiedzi”. I dodał, że „dyrektywa dotyczy ważenia pewnych istotnych wartości – z jednej strony prawa autorskiego, z drugiej kwestii wolności i związanej z nią kreatywności, twórczości, innowacyjności. My opowiadamy się zdecydowanie za wolnością”.
Należy zgodzić się z prof. Glińskim jedynie co do jednego,
Karta praw podstawowych UE (dalej Karta) oraz Europejska
Konwencja Praw Człowieka (dalej konwencja) nie zezwalają
na prewencyjną cenzurę treści. W pozostałym zakresie należy podjąć polemikę.
Przede wszystkim już wprost w art. 17 ust. 8 wskazane
jest, że stosowanie art. 17 dyrektywy nie wywołuje skutku
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w postaci ogólnego obowiązku w zakresie nadzoru. Z wypowiedzi ministra wynika, że Polska kwestionuje zgodność
art. 17 dyrektywy z art. 11 Karty uważając, że już jej samo
uchwalenie godzi w zagwarantowane – na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym – prawo do wolności
wypowiedzi, zarówno w aspekcie swobody wypowiedzi,
jak i prawa dostępu do informacji.
CZY JEDNAK TAKIE RYZYKO JEST RZECZYWISTE?

Dyrektywa, jak każdy akt prawa UE, musi być zgodna
z prawami podstawowymi UE, wynika to zarówno z Traktatów (art. 6 TUE), jak i zasad ogólnych prawa UE wypracowanych przez Trybunał Sprawiedliwości. Potwierdzone to zostało w motywie 84 dyrektywy stanowiącym, że „[…] dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie. W związku z tym niniejsza dyrektywa powinna być interpretowana i stosowana
zgodnie z tymi prawami i zasadami”.
Nie można zatem twierdzić, że dochodzi do naruszenia
praw podstawowych przez dyrektywę, a co najwyżej występować mogą konflikty dwóch lub więcej praw podstawowych, które reprezentują potencjalnie sprzeczne interesy. W tym przypadku, z jednej strony będzie to art. 17 ust. 2
Karty, który gwarantuje ochronę własności, w tym własności intelektualnej, z art. 11 Karty – wolnością wypowiedzi
lub art. 7 i 8 KPP – prawem do prywatności i ochroną danych osobowych czy również z art. 16 Karty – swobodą prowadzenia działalności w przypadku dostawców usług udostępniania treści online.
Napięcia te nie uszły uwadze unijnego prawodawcy i wyraz swój znalazły w motywie 70 dyrektywy, który stanowi,
że „działania podejmowane przez dostawców we współpracy z podmiotami uprawnionymi powinny pozostawać bez
uszczerbku dla stosowania wyjątków lub ograniczeń w odniesieniu do prawa autorskiego, w tym w szczególności tych,
które gwarantują swobodę wypowiedzi użytkowników. Jest
to szczególnie ważne dla potrzeb zachowania równowagi
między prawami podstawowymi ustanowionymi w Karcie
[…], przede wszystkim w zakresie wolności słowa i wolności sztuki oraz prawa własności, w tym własności intelektualnej”. Następnie w art. 17 ust. 7 zostało podkreślone, że
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„państwa członkowskie zapewniają, aby użytkownicy mogli opierać się na następujących obowiązujących wyjątkach
lub ograniczeniach przy zamieszczaniu i udostępnianiu
wygenerowanych treści: cytowanie, krytyka, recenzowanie,
korzystanie do celów karykatury, parodii lub pastiszu”.
Twierdzenie zatem, że dyrektywa per se sama lub jej
konkretne postanowienie naruszają prawa podstawowe
jest nietrafione. Żadne z tych praw nie jest absolutne i podlegać może ograniczeniom, o ile są one konieczne i proporcjonalne w demokratycznym społeczeństwie.
Trybunał przypomniał o tym w wyroku Bastei Lübbe
(C-149/17), w którym wskazał, że prawo Unii wymaga, by przy
transpozycji dyrektyw państwa członkowskie oparły się na
takiej ich wykładni, która pozwoli na zapewnienie odpowiedniej równowagi między poszczególnymi prawami podstawowymi. W konsekwencji przy przyjmowaniu środków transponujących dyrektywy, władze i sądy państw członkowskich
są zobowiązane do nieopierania się na takiej wykładni, która
pozostawałaby w konflikcie z prawami podstawowymi. Natomiast środki prawne prowadzące do kwalifikowanego naruszenia praw człowieka powinny zostać uznane za niespełniające wymogu poprawnej implementacji prawa UE.
W konsekwencji to do krajowego ustawodawcy należy
zadanie takiego transponowania przepisów unijnych, by
respektowały one z jednej strony prawa twórców, z drugiej natomiast użytkowników. Jeśli jednak przepisy krajowe nie będą wystarczająco jasno regulować tej kwestii, do
sądów krajowych i Trybunału należeć będzie rozstrzyganie
sporów w świetle zachowania wymogu odpowiedniej równowagi między prawami podstawowymi. Niestety nie da
się a priori wyprowadzić jednej reguły postępowania w takich przypadkach. Sądy krajowe każdorazowo będą musiały dokonywać wyważania sprzecznych praw i podejmować
się wskazania, której grupy społecznej interesy są w danym
stanie faktycznym chronione.
Za wcześnie jest jeszcze, aby wyrokować, jak kształtować
się będzie orzecznictwo. Niemniej jednak w sprawach Scarlet (C-70/10) i Netlog (C-360/10) TSUE uznał, iż zakaz wprowadzania ogólnego obowiązku monitorowania został naruszony w wyniku wydania dostawcom nakazu nadzorowania
wszelkich otrzymywanych przez nich połączeń elektronicznych dla celów identyfikacji, czy zawierały one treści
chronione prawem autorskim oraz czy doszło do naruszenia tych praw, a w konsekwencji również do zablokowania nielegalnych treści. Oznacza to, że TSUE wypowiedział
się już jednoznaczne, iż kontrola prewencyjna jest sprzeczna z prawem UE. Jednak to, co odróżnia powołany stan
faktyczny od regulacji zawartej w dyrektywie, to fakt, że
w każdej z tych spraw brak było wymogu współpracy między dostawcą a uprawnionymi. Nie było zatem adekwatnej
metody rozróżnienia treści zgodnych i niezgodnych z prawem, co mogło prowadzić do nieuzasadnionego naruszenia
art. 11 Karty. Odmiennie reguluje to dyrektywa, zapewniając, że usuwanie treści będzie dopuszczalne, o ile dostawcy
nie uzyskają uprzedniej zgody uprawnionych, np. w formie
licencji, oraz dopiero po zgłoszeniu naruszenia przez odpowiednie podmioty.
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Wydaje się, że unijny prawodawca, zgodnie ze swoją
agendą, zmierza do wzmocnienia ochrony praw autorskich
na rynku cyfrowym, wskazując jednocześnie zarówno
w tekście dyrektywy, jak i w wyrokach, że nie może ono odbyć się kosztem praw użytkowników internetu. Rada Praw
Człowieka ONZ podnosiła, że brak efektywnych mechanizmów odwoławczych od decyzji dostawców mogłoby potencjalnie doprowadzić do naruszeń prawa do wolności wypowiedzi. W szczególności obawiano się sytuacji, w której dostawcy usuwać będą treści chronione, objęte jednak wyjątkami i ograniczeniami z tytułu praw autorskich.
W tym zakresie art. 17 ust. 9 wprost nakazuje uchwalenie
przepisów nakładających na dostawców obowiązek wprowadzenia skutecznego i sprawnego mechanizmu składania
skarg i dochodzenia roszczeń dostępnego dla użytkowników ich usług. Dodatkowo decyzje o zablokowaniu dostępu
do zamieszczonych treści lub ich usunięciu podlegają kontroli przeprowadzanej przez człowieka – nie sztuczną inteligencję lub algorytm, jak jest to często podnoszone. Ponadto art. 17 nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia drogi sądowej w przypadku sporów z tytułów
zablokowania i usunięcia treści.
Jest zbyt wcześnie, aby dokonywać analizy, czy postanowienia dyrektywy zagrażają prawom podstawowym internautów. Obawy te jednak wydają się nadmierne i wynikają
przede wszystkim z przypisania złej woli dostawcom usług
udostępnienia treści online, którzy miast uzyskiwać zezwolenia od uprawnionych, dokonywać będą prewencyjnej cenzury
treści. Niemniej jednak, nawet jeśli uznamy, że istnieje ryzyko
naruszenia prawa do wolności wypowiedzi czy prawa do prywatności, należy pamiętać, że sąd każdorazowo rozstrzygając
spór, będzie stosować prounijną wykładnię zmierzającą do
uzyskania odpowiedniej równowagi pomiędzy prawami podstawowymi. Zważywszy, iż sam tekst dyrektywy wielokrotnie zapewnia internautów o konieczności poszanowania praw,
a państwa członkowskie mają obowiązek dokonania takiej
transpozycji dyrektywy, która uwzględniałaby gwarancje
dla praw zawartych w Karcie i konwencji, to obawy wyrażone przez rząd polski na tym etapie są przedwczesne, a zawsze
mogą być skorygowane w prawie krajowym i orzecznictwie.
Mówiąc przewrotnie, wniesienie skargi na nieważność
art. 17 dyrektywy z uwagi na potencjalne naruszenie prawa
do wolności wypowiedzi, może jedynie wzmocnić pozycję
uprawnionych, jak i użytkowników. TSUE orzekając, wskaże wymogi, jakie państwa członkowskie będą musiały przewidzieć w prawie krajowym, aby równowaga między prawami podstawowymi była zachowana.
Podsumowując, to na państwach członkowskich, w tym
Polsce, ciąży obowiązek wprowadzenia takiego ustawodawstwa, które zapewniałoby ochronę i poszanowanie praw
człowieka wyrażonych w Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka oraz Karcie Praw Podstawowych.
www.stopacta2.org/pl/strona-glowna/
https://sejmlog.pl/artykul-13-acta-2-filtrowanie/
3
w ww.money.pl/gospodarka/acta2-wlasciciel-wykopu-internet-wroci-doczasow-przed-facebookiem-6364553501243521a.html
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CHOREOGRAFIA
POD OCHRONĄ
tekst

U

Krzysztof Lewandowski

twór choreograficzny został wprost wymieniony jako podlegający ochronie prawa autorskiego w art. 1
ust. 2 pkt. 8 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego usytuowanie w tym właśnie punkcie przepisu, obok utworów scenicznych, sceniczno-muzycznych
i pantomimicznych, jest symptomatyczne i nawiązuje z jednej strony do traktowania tego utworu jako ucieleśniającego się ostatecznie na deskach scenicznych, z drugiej do
przeważnie mieszających się elementów tańca i muzyki,
a również plastyki i literatury, a raczej fabuły. Utwór choreograficzny znalazł się w ochronie prawnej stosunkowo
późno. Konwencja berneńska z 1886 roku uwzględniła choreografię dopiero w redakcji berlińskiej z 1908 roku i to – zastrzegając jako warunek ochrony – ustalenie choreografii
na piśmie lub w inny sposób. Także kolejne redakcje konwencji, sztokholmska i ostatnia paryska z 1971 roku, pozostawiają wymóg utrwalenia choreografii na nośniku materialnym decyzji ustawodawstw krajowych. Obecnie obowiązująca polska ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z 1994 roku takiego wymogu nie formułuje.
Poprzednia ustawa o prawie autorskim z 1952 roku uzależniała ochronę dzieła choreograficznego od jego utrwalenia.
Jak to istotna kwestia w ochronie choreografii wiedzą najlepiej sami jej twórcy. Konieczność utrwalenia była także
wyrazem swoistej „dyskryminacji” dzieł choreograficznych

82

w stosunku do innych rodzajów utworów, z takiego wymogu zwolnionych. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS przełamało tę dyskryminację, zawierając w roku 1955 z Centralnym
Zarządem Instytucji Muzycznych „Porozumienie w sprawie
autorskich praw majątkowych autorów librett baletowych
i twórców układów choreograficznych”, ustalając za obowiązujące utrwalenie dzieł choreograficznych w formie zapisu filmowego, z równoległym wydaniem przez Centralny
Zarząd pisma okólnego nr 29 z dnia 24 listopada 1955 roku
zwalniającego autorów dzieł choreograficznych na okres
przejściowy od konieczności ich zapisu.
Zgodnie z ustawą z 1994 roku twórcy utworu choreograficznego przysługuje pełnia autorskich praw osobistych
(art. 16 pr. aut.) oraz majątkowych (art. 17 pr. aut. i następne, art. 70 pr. aut.). Za tym idzie konkretyzacja tej ochrony
w przepisach ustalających za ich naruszanie roszczenia cywilne, w art. 78 pr. aut. obejmujące prawa osobiste, w art. 79
pr. aut. prawa majątkowe, a także odpowiedzialność karną
dla naruszycieli w art. 115 do 119 pr. aut.
Najczęstsze jednak pytanie twórców choreografii dotyczy przedmiotu ochrony – co jest chronione, to co pojawia się na scenie, a może tylko zapis tańca, może libretto
baletu, nagranie wideo? A skoro obecne prawo nie wymaga żadnego utrwalenia, to jak udowodnić swoje autorstwo
i naruszenie.
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Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie bez odwołania się
do historii tańca i pojęcia utworu.
Chyba możemy pominąć pogląd Platona, że taniec to akt
religijny i od razu przejść do Jeana-Georges’a Noverre’a analizującego w 1760 roku sztukę baletu i uznającego za istotę
tańca klasycznego kombinacje ustalonych pozycji rąk i nóg,
kroków, skoków, obrotów i póz. Widowisko baletowe w XIX
wieku łączyło w sobie elementy tańca klasycznego i pantomimy. Zasady tańca klasycznego przełamuje Isadora Duncan swoją koncepcją tańca wyzwolonego i rezygnacją z reguł techniki klasycznej. Taniec staje się bardzo plastyczny.
Już niebawem w balecie neoklasycznym „połączą się” nogi
z tańca klasycznego i ręce, ramiona i głowa z tańca wyzwolonego. Sergiusz Diagilew harmonijnie łączy w widowisku
baletowym muzykę, scenografię i taniec, zmierzając do baletu abstrakcyjnego. Taką sztukę baletu uprawiają także Niżyńska, Balanchine i prekursorka tańca nowoczesnego Mary
Wigman. Obok niej wymienić trzeba Ruth Saint-Denis, Émila Jaques-Dalcroza. Wielkie zasługi dla tańca nowoczesnego
wnieśli także członkowie ZAiKS-u, m.in. Conrad Drzewiecki, Ewa Wycichowska, Zofia Rudnicka, Emil Wesołowski.
Wszystkie te odmienne działania i podejścia do tańca zmierzały do stworzenia konkretnych dzieł, z piętnem indywidualnym konkretnych twórców – były więc utworami choreograficznymi z punktu widzenia prawa. Podobnie jest dzisiaj.
Zupełnie drugorzędne znaczenie dla przyznania przymiotu utworu mają ustalenia dotyczące zapisu tańca. Znane są
literowe zapisy tańca przypisujące daną literę określonemu
krokowi tanecznemu. Taki rodzaj zapisu znajdziemy już pod
koniec XV wieku w tzw. Kodeksie Małgorzaty Austriackiej
i pracach Antoninne’a de Areny. Zapisem słowno-literowym
posługiwał się w połowie XVII wieku John Playford a dużo
później, w 1931 roku, Antonin Meunier. Zwięzłe opisy słowne poszczególnych figur w sąsiedztwie zapisu nutowego tańca pojawiają się w traktacie Thinota Arbeau z 1588 roku pt.
Orchesographie. Raoul Feuillet, francuski baletmistrz, użył
w 1700 roku pojęcia choreografii jako sztuki zapisywania
tańca w sposób graficzny. Zapisywania za pomocą różnych
znaków wskazujących kierunki ruchu i kroki. Po nim pojawiło się wielu twórców kontynuujących usiłowania „zapisania tańca na papierze”, m.in. Arthur Saint-Léon w 1852 roku,
Albert Zorn w 1887 roku. Zapis na dziewięciolinii z użyciem
nut z szyjkami wymyślił Władimir Stiepanow. Najistotniejszą propozycję zapisu graficznego tańca i jego zasady zaproponował w 1928 roku Rudolf Laban, tzw. kinetografię. Kinetogramów używa do dziś wielu twórców baletów i tańców.
Istnieją jednak równocześnie inne formy zapisów tańców:
Nikolaisa, Loringa, Benesha. Zapisu tego ostatniego, a raczej
braci Beneshów, Rudolfa i Jana, używa wielu twórców do
dziś. Wielokrotnie widowisko baletowe, taneczne pierwotnie istnieje w postaci libretta, scenariusza lub tym podobnej
formy. Ostatecznie, bez względu na pierwotny zapis, utwór
choreograficzny powstaje na scenie z udziałem choreografa.
Współcześnie może być utrwalony na dowolnym nośniku audiowizualnym, w tym także cyfrowym. Te wszystkie formy
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zapisu tańca nie mają jednak większego znaczenia dla uznania go za przedmiot prawa autorskiego. Co najwyżej w określonych sytuacjach naruszenia praw autorskich mogą stanowić pomocniczy materiał dowodowy. W tej sytuacji w pełni
aktualne także w Polsce pozostaje orzeczenie niemieckiego sądu przytoczone w komentarzu z 1970 roku do niemiec-

Wielkie zasługi dla tańca nowoczesnego
wnieśli także członkowie ZAiKS-u, m.in.
Conrad Drzewiecki, Ewa Wycichowska,
Zofia Rudnicka, Emil Wesołowski.
Wszystkie te odmienne podejścia do tańca
zmierzały do stworzenia konkretnych dzieł
– z punktu widzenia prawa – utworów
choreograficznych
kiego prawa autorskiego: „Kto scenę taneczną, którą widział
na scenie, kopiuje, dopuszcza się przez to pogwałcenia prawa autorskiego, nawet kiedy zapis sceny nie istnieje”. Podsumowując powyższe, z punktu widzenia współczesnego prawa autorskiego można powiedzieć, że utwór choreograficzny
jest chroniony we wszystkich możliwych formach jego zapisu, jak i wtedy, gdy jest tylko „komunikatem” udostępnianym
na konkretnej scenie, w konkretnym miejscu, przez konkretnych tancerzy. Wszelkie formy wyrażenia tańca podlegają
ochronie prawa, a ich wykorzystanie wymaga zgody ich autorów lub następców prawnych, np. spadkobierców.
Ochronie podlegają także opracowania „cudzych” tańców, w tym opracowania tańców ludowych. Pamiętajmy
jednak, że zgodne z art. 2 ust. 2 prawa autorskiego rozporządzanie i korzystanie z opracowania wymaga zezwolenia
twórcy utworu pierwotnego. Gdyby jednak wygasły już autorskie prawa majątkowe, czyli generalnie upłynęło 70 lat
od śmierci autora (szczegóły liczenia w art. 36–39 pr. aut.),
zgoda nie jest wymagana. Tak będzie najczęściej w przypadku utworów ludowych, których autorstwo nie jest znane. Do współcześnie powstałych utworów ludowych, czyli
tworzonych np. przez zespół taneczny koła gospodyń wiejskich, prawa autorskie przysługują bez żadnych wyjątków.
W przypadku opracowań, nawet jeśli wygasły autorskie
prawa majątkowe, musimy respektować prawa osobiste
autorów pierwotnych (art. 16 pr. aut.), co najmniej podając
przy rozpowszechnieniu opracowania ich imiona i nazwiska i tytuł oryginalnego utworu.
Powyższe uwagi dotyczące utworu choreograficznego
oczywiście nie wyczerpują całości problematyki prawnej
jego ochrony. Rozwinięcia wymagałyby problemy współautorstwa, roli tancerzy, scenografi, muzyki, tańca ludowego
i jego opracowań oraz wielu innych.
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WITKACY.
BALET I JAZZ
Choreografię kojarzymy najczęściej z układem ruchów w balecie klasycznym,
w musicalach i operetkach. Ale nie z jazzem. A jednak!

1
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P

Zofia Rudnicka

FOT. JULIUSZ MULTARZYŃSKI

tekst

Okładka programu
Nienasycenie,
obraz na okładce:
Stanisław Ignacy Witkiewicz,
Ogólne zamieszanie,
olej, 1920 rok
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opularna w latach 80. moda na Witkacego nie ominęła
i sztuki baletowej. Wszystkiemu winien Tomasz Stańko
i jego muzyczne opracowanie Wizji peyotlowych Witkacego. Intrygująca muzyka z melorecytacją Marka Walczewskiego oddawała mroczne stany ducha i ciała nawiedzonego przez używki. Poczułam, że to bardzo inspirujące i powinnam zrobić wersję choreograficzną. Bardzo namawiała
mnie do tego moja siostra, zaprzyjaźniona z Tomkiem. Zawsze słuchałyśmy dużo jazzu i lubiłam muzykę Tomka graną przez jego kwintet. Znaliśmy się jeszcze z Krakowa i teraz
w Warszawie postanowiliśmy pochylić się nad spektaklem
baletowym do jego muzyki.
Wizje peyotlowe miały siłę i moc ekspresji, ale wystarczały tylko na jedną część wieczoru. Uwielbiałam 622 upadki
Bunga – młodzieńczą powieść Witkacego, jednak wybór padł
na inną – Nienasycenie. Napisania libretta do baletu podjął
się młody reżyser Włodzimierz Kaczkowski i tak powstała sceniczna wersja tej powieści. Balet składał się z prologu
i dziewięciu scen: Przebudzenie, Wizyta u Tengiera, Wieczór u Księżnej, Sprawy domowe, Teatrzyk Kwintofrona
Wieczorowicza, Persy Zwierzontkowskaja, Wódz, Obłęd,
Ostatnia przemiana. Nienasycenie zaplanowaliśmy jako
pierwszą część wieczoru. Po przeczytaniu libretta Tomek
stwierdził, że dobierze muzykę z gotowych już utworów.
Usiedliśmy we trójkę i rozpoczęła się praca; Włodek czytał treść poszczególnych obrazów i robił charakterystykę
postaci, a Tomek słuchał tego w skupieniu, myślał i nagle
mówił: „Mam!”. Wyszukiwał nagranie, puszczał muzykę,
a ja próbowałam wczuć się i zobaczyć to na scenie. Szło
nam całkiem dobrze. Pamiętam obraz Księżnej, nad którym Tomek długo myślał, aż wykrzyknął uszczęśliwiony:
„Wiem! Sunia!”. Zamknęłam oczy… i Sunia pasowała idealnie do Księżnej, muzyka miała zmysłowość i erotyczne napięcie. I wkrótce udało nam się dobrać muzykę do poszczególnych obrazów i przygotować premierę w Teatrze Wielkim w Warszawie.
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Wizje peyotlowe miały siłę i moc ekspresji, ale wystarczały tylko
na jedną część wieczoru. Uwielbiałam 622 upadki Bunga, jednak wybór padł na Nienasycenie

Byłam solistką baletu i robiłam wiele choreografii w telewizji, a także w rodzimym teatrze: wstawki operowe, mniejsze formy na Scenie Kameralnej. Tę premierę zawdzięczam
jednak odwadze Marii Krzyszkowskiej, ówczesnej kierowniczce baletu. To był mój debiut na dużej scenie – spektakl
baletowy według Witkacego do muzyki jazzowej. Takiego
spektaklu jeszcze w tym teatrze nie było. Trzeba przyznać,
że Maria Krzyszkowska miała wyobraźnię. Pomógł też szczęśliwy przypadek, gdyż „spadła” inna planowana premiera.
Witkacowska premiera odbyła się 24 stycznia 1987 roku.
Scenografię zrobił Wiesław Olko, kostiumy Irena Biegańska,
światła wyreżyserował Stanisław Zięba.
Spektakl zaczynał się od uwertury w wykonaniu Tomka:
w snopie światła stał z prawej strony sceny, nastrój wprowadzał magnetyczny dźwięk jego przejmującej muzyki. Scenografia była skromna, poszczególne sceny rozgrywały się
w małych przestrzeniach wyznaczonych światłem, niektóre na całej scenie. W pięknych stylowych kostiumach, które
mistrzowsko dla baletu umiała zaprojektować Irenka, wystąpili wspaniali tancerze: Ewa Głowacka jako Eliza, Renata Smukała – Księżna, Elwira Piorun – Persy, Łukasz Gruziel
– Wódz, Marek Almert, Ania Staszak i niezapomniany Robert
Glumbek w roli Zypcia. Młody bohater, uwikłany w erotyczne przygody i widmo wojny, kończył dramatycznie, dusząc
w obłędzie narzeczoną. Robert idealnie wcielił się w tę postać
i jego Zypcio pozostał na długo w pamięci widzów.
Drugą część zatytułowaną Appendix, czyli wizje peyotlowe
rozpoczynał Zypcio, który animował rozpasany świat kłębiący się w jego głowie i znikał ze sceny. Pojawiający się tancerze uosabiali wizje wynikające z tekstu mówionego przez
Marka Walczewskiego. Jego głos raz był krzykliwy, to znów
szepczący, wystraszony lub spazmatyczny. Były zmieniające się grupy dziewcząt, chłopców, soliści; szczególnie tekst
o kokainie z Łukaszem Gruzielem i grupą dziewcząt w białych trykotach dał pole dla ekspresyjnego tańca. Świetna
Beatka Więch w tekście o kobiecie wyglądała w swym tańcu
jak plastyczna wizja Witkacego. Jego obrazy i rysunki były
moją inspiracją choreograficzną, którą w dużej części oparłam w Wizjach na technice Marthy Graham. Zespół był do tego przygotowany po miesięcznym kursie z Yuriko – tancerką
z zespołu Marthy Graham, którą zaprosiła do Warszawy pani Maria.
Wizje odchodziły po diagonali w głąb sceny w oparach
dymu. Był to nowatorski w tych czasach efekt, ale nie podobał się Krzyszkowskiej; na szczęście było to właściwie jej jedyne zastrzeżenie do tego spektaklu. Zakończenie było niespodzianką. Następowała zmiana sytuacji, tekst „budzenie,
mycie się, mycie się, budzenie” wchodził w rytmie samby.
Stopniowo pojawiali się tancerze przebrani w kolorowe ćwiczebne kostiumy, by tańczyć radosną sambę będącą przewrotnym żartem zarówno Witkacego, jak i muzyki Stańki. 
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REFORMATOR
Muzyka jazzowa i taniec w baletach Conrada Drzewieckiego
tekst

Przemysław Śliwa

FOT. JERZY TROSZCZYŃSKI
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ancerz, choreograf oraz reformator baletu. Conrad
Drzewiecki kierował baletem Opery Poznańskiej od
1963 roku.
Doświadczenia Drzewieckiego zdobyte w zespołach na
zachodzie Europy przyniosły zauważalne zmiany w stylistyce; wprowadził wiele nowych form i technik tańca, m.in.
jazz. Lekcje tańca jazzowego stały się obowiązkowe i równoważne z tradycyjnymi lekcjami klasyki (jako pierwszy
wprowadził również naukę tańca jazzowego i współczesnego do zajęć w Państwowej Średniej Szkole Baletowej w Poznaniu). Technikę tańca jazzowego wykorzystał w swojej
pierwszej premierze w 1964 roku, Błękitnej rapsodii George’a Gershwina. W balecie tym grupy tancerzy klasycznych
i jazzowych rywalizują ze sobą. Dialog prowadzi do wspólnego, efektownego finału łączącego obie techniki w widowiskowym obrazie baletowym.
W roku 1966 jazz ponownie pojawił się na scenie Opery
Poznańskiej w ciekawym ujęciu scenicznym do muzyki Duke’a Ellingtona pod tytułem Improwizacje do Szekspira. Krytyka i widownia były zaskoczone propozycjami Drzewieckiego. Choreograf stworzył swoje obrazy w oparciu o różne
dramaty Szekspira, na poły groteskowe albo też dramatyczne, z częstym „przymrużeniem oka” i ruchem wiernym intencjom kompozytora. Filmową wersję tego baletu zrealizował Grzegorz Lasota.
W tym samym roku Conrad Drzewiecki rozpoczął pracę
nad baletem do muzyki Leonarda Bernsteina West Side Story. Spektakl był już gotowy, budził zachwyt układami choreograficznymi i stylistyką tańca. Nieoczekiwanie przyszła
wiadomość, że pierwszeństwo w wystawieniu baletu z mu-
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zyką filmową Bernsteina ma Jerome Robbins – premiera poznańska nie doszła do skutku.
Niezrażony tym Drzewiecki zareagował szybko – do muzyki przyjaciela z lat młodości, wspaniałego wibrafonisty
jazzowego i początkującego kompozytora Jerzego Miliana
przygotował spektakl baletowy Tempus Jazz’67. To kompozycja taneczna bez treści poruszająca problemy współczesnej młodzieży i niepokój wielkiego miasta.
Do muzyki Jerzego Miliana powstał także film Tema con
variazioni. Z pełzającej, prymitywnej i bezbarwnej masy
ludzkiej wyłania się jednostka, która powstaje i udaje się
w drogę, by trafić na postać uosabiającą energię i kreatywność cywilizacji. Pod jej wpływem bohater zmienia się: spotyka kobietę i miłość, staje się członkiem społeczności świadomej swego istnienia.
Współpraca z Milianem zaowocowała również baletem
Cztery tanga, ale tutaj jazz był tylko śladowy zarówno w muzyce, jak i tańcu. Jerzy Milian mówił o Drzewieckim, że jego
wyobraźnia inspirowała go do pisania kompozycji dla baletu, ponieważ był to „jedyny zresztą polski choreograf robiący wówczas dobre balety do jazzu”.
Trzeba zaznaczyć, że krytyka baletowa nie bardzo wiedziała, jak oceniać i odczytywać propozycje baletów z muzyką jazzową pod względem środków technicznych, jakimi
operował Drzewiecki, tematyki i generalnie wykorzystania
muzyki jazzowej w balecie na scenie operowej. Jednak młodzi tancerze byli wówczas zafascynowani muzyką i elementami tańca jazzowego w pracach Conrada Drzewieckiego
i łączeniu wielu technik tanecznych, które przyczyniły się
do rozwoju ich wyrazu scenicznego.
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JESTEŚMY
W SZCZĘŚLIWEJ
SYTUACJI
z Rosławem Szaybo , grafikiem i projektantem,
rozmawiał Grzegorz Sowula
Serię okładek albumów polskiego jazzu, którą robiłeś, można
chyba bez obaw zaliczyć do kanonicznych kreacji sztuki użytkowej. Tak samo jak okładki ECM albo starsze Blue Note – to
są wzory ponadczasowe. Polskiej serii asystowałeś od jej narodzin. Jak funkcjonowało wtedy państwowe wydawnictwo
muzyczne, czy był jakiś naczelny grafik, czy też wybierał i decydował dyrektor artystyczny, a może sam muzyk?
Felicja Skalińska, ówczesna redaktorka Polskich Nagrań,
przy okazji wizyty u mojej matki zobaczyła jakiś mój obrazek, który wisiał na ścianie. I gdy poproszony przez nią zjawiłem się w wydawnictwie, powiedziała: „Nie wiem, czy to
pana zainteresuje, ale mamy takie trudne tematy, których
nikt nie chce robić”. Mówię: „Co znaczy trudne tematy?”.
„No na przykład «Idzie żołnierz borem lasem»”, rzuciła tytuł 1. Zrobiłem. Dostałem pieśni hiszpańskie, zrobiłem. Bardzo się to podobało. Niedługo potem Skalińska prosi mnie
do siebie i mówi: „Panie Rosławie, chcemy wprowadzić do
katalogu polski jazz, bo staje się modny i chcemy go w świecie rozsławić. Chodzi o całą serię okładek. Ale mam straszny problem, bo parę osób już próbowało i jakoś im to nie
wychodzi, niech więc pan pomyśli”.

FOT. ARCH. PRYW.

I jaki pomysł przyszedł Ci do głowy?
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Wtedy płyty można było kupić wyłącznie w sklepach. Winyle ułożone były w regałach, przeglądało się je, przerzucając albo wyciągając mniej więcej do połowy okładki. Zaproponowałem, by trzecią, górną część kartonowej obwoluty
zajmowało logo Polish Jazz – będzie się rzucać w oczy, ułatwi szukanie. Wszyscy uznali, że to świetny pomysł. Skalińska powiedziała jedynie: „Panie Rosławie, musi pan zrobić od razu kilka okładek, niech się przyzwyczają, że logo
jest zawsze w tym miejscu, tak to ma działać. Ale… dlacze-
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go Polish Jazz?”, spytała. Bo „polski jazz” w Niemczech czy
w Anglii nie „zagra”, jazz jest międzynarodowy, więc musi
być napis zrozumiały na całym świecie, tak to wytłumaczyłem. Od razu to zaakceptowała, cenzura zresztą też. Do dziś
zresztą wszystkie okładki z tej serii wydawane przez Warner Bros 2 noszą moje logo…
Zrobiłem pierwszych 10 okładek i zdałem sobie sprawę,
że największym problemem dla kolegów, którzy chcieliby też je projektować, będzie brak miejsca na jakiś wizualny popis ręki. Ale okazało się, że da się tam zmieścić różne
rzeczy, bo pod logotypem Polish Jazz są i zdjęcia, i rysunki, i elementy graficzne, i typografia, że to nie przeszkadza,
wcale nie ogranicza. Mogło ograniczać jedynie ludzi, którzy
nie mają za grosz wyobraźni.
Okładki serii wydano teraz ponownie w tej samej postaci,
tylko ze zmienionymi niektórymi nazwiskami. Były robione
ponad pół wieku temu, a mimo to wciąż wyglądają współcześnie. Bo Henryk Tomaszewski, u którego studiowałem, przekazał mi rzecz najbardziej chyba ważną w życiu: że zdolna
ręka może się znudzić, a zdolny umysł nigdy. Ja przy każdej
pracy, którą wykonuję, uczę się od nowa, rozmawiam z muzykami, słucham. Praca wychodzi z głowy, nie z ręki.

Czy współpracowałeś w tym czasie z innymi artystami, na
przykład fotografikami?
Prawdę mówiąc nie, sam robiłem zdjęcie albo grafikę.
Kiedyś do jakiejś okładki potrzebna mi była inna fotografia,
przyciągnąłem więc do Polskich Nagrań Marka Karewicza,
który już tam potem wsiąkł. Wyjeżdżałem wtedy do Anglii
i myślałem, że będę wracał za dwa tygodnie, oczywiście
przedłużyło się to do kilkunastu lat. Marek przejął niejako
okładki, ale że nie pasował mu ten logotyp Polish Jazz, bo
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utrudniał zagospodarowanie przestrzeni, zaczął się bawić:
różne napisy, układanki z fontów, jakie tylko wpadały mu
w ręce. Moja oryginalna koncepcja została zaprzepaszczona, ale i tak wszyscy kojarzyli serię Polish Jazz ze mną, te
pierwsze okładki rozpoznawano też poza Polską.

„Astigmatic” Komedy ma jednak podpis Karewicza...
Ludzie nie zdają sobie sprawy, że bez twórcy, który nagrał płytę, nie zaistnieje nawet najpiękniejsza okładka.
Miałem to szczęście, że przyjaźniłem się z Krzysiem Komedą, tę okładkę zrobiłem dla niego. Rozmawialiśmy, jak
on się sam widzi, czy chciałby malunek, ale nie zrobiłem
niczego, co mógłby zrobić jakiś zdolny malunkarz (śmiech).
A skąd cała konfuzja? Ala [żona Alicja Michalska-Szaybo] tak to
tłumaczy: „W filmie obok nazwiska scenarzysty zawsze pojawia się nazwisko wózkarza i wszyscy się chwalą, że robili ten
film”. Możliwe, że w jakimś wywiadzie Marek rzucił, że robił
tę okładkę. A przecież w ogóle w tym nie uczestniczył, nawet
zdjęcie jest ryciną, a nie fotografią, można zobaczyć ślady piórka i pędzla. Ale to pokutuje, kolejne reedycje ukazują się z adnotacją, że to projekt Karewicza.

Okładka przeszła do historii dizajnu, u nas została uznana
za najlepszą okładkę albumu jazzowego. Wyróżnia się, uderza tymi trzema kolorowymi literami – patrząc na nie, przenosimy automatycznie wzrok na głowę Komedy…
Zabawne, bo Krzyś potem mi powiedział: „Słuchaj, fantastyczny pomysł, astygmatyzm – przecież to jest inne widzenie i ty to w taki najprostszy sposób pokazałeś, nie tłumacząc słowa «astygmatyk», wszyscy na to zwrócą uwagę.
A ja sam bardzo się cieszę, że jestem bez okularów”. (śmiech)
Ale zostańmy jeszcze chwilę przy Komedzie. Niektórzy
ludzie coś robią, a potem znikają, natomiast ja zataczam
kółka. Tym kółkiem jest to, że „Astigmatic” został uznany za
najlepszą okładkę 50-lecia, samo nagranie uznano najlepszą
płytą 50-lecia, a ja teraz zrobiłem plakat do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie urodził się Komeda. Do tego zaprzyjaźniłem się z Wojtkiem Mazolewskim, wspaniałym facetem,
który ma genialny zespół. Gdyby Krzyś mógł go poklepać po
plecach, to by to zrobił z wielką przyjemnością, pewnie by
go nawet uściskał. Mazolewski szykuje płytę „Komeda”, nie
wiem, czy będę robił okładkę.

Od lewej: Leonard Cohen, „Live Songs” (1973), Judas Priest, „British Steel” (1980)

Byłbyś w stanie zrobić projekt równie dobry jak
„Astigmatic”?
Sam sobie zadaję to pytanie. Chyba tak, bo Krzyś cały czas
wraca do mnie pod różnymi postaciami, przyjaźni się ze
mną. Teraz na przykład zrobiłem plakat na recitale muzyki
Komedy, który jest pokazywany w kilkunastu stolicach świata. Pomysł prosty, ale, jak to zwykle z takimi bywa, piękny:
muzyka Krzysia jest grana przez lokalnych jazzmanów, plakat jest wszędzie ten sam, tylko zawiera inne informacje.

Kogo masz bardziej „na oku”, robiąc okładkę – muzyka,
artystę czy odbiorcę tej okładki?
Muzyk czasami pracuje nad płytą rok, oczywiste więc, że
bardzo się liczy, także dla mnie. Ale trzeba w każdej sytuacji robić coś, co nazywam „hakiem na oko”. Gdy usiadłem
nad plakatem na 100-lecie ZAiKS-u, czułem, że wszyscy sięgną po liczbę 100 jako motyw – a przecież to może być staropolskie „sto lat”. I kolor tego hasła chyba lepiej posłuży
ZAiKS-owi niż cyfry, bo kolor, wchodząc w to podstawowe hasło, uderza widza. Może też wyglądać jak niezły obraz – myślę
właśnie w ten sposób: co, dlaczego, po co. Odpowiedź na te pytania jest ważna, bo według mnie dobry grafik nie powinien
się wstydzić zrobić na przykład opakowania do zapałek.

Tym, o ile wiem, jednak się nie zajmowałeś, masz za to na
koncie ponadczasowe opakowanie do papierosów, słynną
czarną tubę John Player Special. A jak twoje okładki były
odbierane na Zachodzie?

Rewelacyjnie, ja właściwie wskoczyłem w CBS 3 dzięki
polskim okładkom. Zostałem szybko dyrektorem kreatywnym, a to w gruncie rzeczy oznaczało przerażającą władzę.
Mogłem sobie pozwolić na wszystko, na przykład zatrudnić Davida Baileya, który był fenomenalnym i bardzo wtedy
popularnym fotografikiem, czy też artystów o jego pozycji.
Władza, ale i przyjemność – umawiałem się z Baileyem, co
i jak robimy, przychodziłem na sesję fotograficzną, ale zostawiałem mu wolną rękę, on zaś przynosił mi potem stertę
zdjęć i mówił: „Wybierz”. Żeby zasłużyć na takie zaufanie
u człowieka, który jest piekielnie zdolny, trzeba zapracować.
Mnie się to udawało, bo, jak mówiłem, uczę się przy każdej
pracy, jak podejść do niej najlepiej, jak to zrobić dobrze. Nie
spieszę się, nie popełniam przypadkowych błędów, jeżeli już to celowe. Chciałem zresztą, żeby moje okładki miały piętno firmy, były okładkami CBS, tak jak Polish Jazz był
serią Polskich Nagrań. Taka podstawowa uczciwość: dbają
o mnie, płacą mi świetnie, korzystam ze wszystkiego, więc
nie ma co udawać, że się jest gdzie indziej.

Co sprawiało, że polskie okładki były tak dobrze postrzegane na Zachodzie? Czy to wpływ Polskiej Szkoły Plakatu?
Dajże spokój, okładki nie mają nic wspólnego z plakatem,
to jakieś nieporozumienie! Mieliśmy dobrych projektantów,
i tyle. Fantastyczne okładki robił na przykład Staś Zagórski.
Fantastyczne, tylko że tworzył je tak mozolnie… Nie mając
komputera…

Też tak pracowałeś?
Komputerów po prostu nie było, i już. Wtedy światło między literami robiło się tak, że ustawiało się je bibułkami od
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papierosów, a dzisiaj komputer układa mi słowo „Rosław”
nienagannie. Mało tego, możesz je rozciągnąć albo ścisnąć,
gdy się nie mieści, masz 20 tysięcy fontów, które możesz dobrać tak, że zmieścisz wszystko, co chcesz, albo tak zaplanować, że nie musisz litery „gwałcić”.
Teraz korzystam oczywiście z komputera, nie można
z niego rezygnować, bo jest genialnym narzędziem, wspaniale ułatwia pracę, ale nie jest namiastką kreatywności.
W dodatku spłyca relacje: posyłasz e-mailem szkic, ktoś ci
odsyła z komentarzem, wprowadzasz poprawki… Kiedyś to
wszystko działo się przy stole, podczas rozmowy.
Wspominając Zagórskiego, pomyślałem o jeszcze jednym.
Garbił się biedak nad tymi poprawkami jak benedyktyn, bo
to były okładki robione przy stole, piękne, cyzelowane, ale
chyba brakowało mu tej frajdy, jaką ja miałem, że mogę na
przykład lecieć do Los Angeles, żeby zrobić zdjęcie artysty
na Zuma Beach w Kalifornii. Zagórski nie zebrał w związku
z tym opowieści o ludziach, dla których robił okładki. A ja
mam ich mnóstwo. Gdy jadłem obiad z Royem Orbisonem,
oryginalnym wykonawcą Pretty Woman, nie mogłem się nadziwić, że jest to normalny, rozumny facet, który nie chce,
ani nie musi udowadniać, że jest geniuszem – wszyscy to
wiedzieli. Jako dyrektor kreatywny jednego z największych
producentów muzycznych też nie musiałem, że do mnie do
studia przyszedł Michael Jackson i rzucił od progu: „Hey,
man”. Do głowy mi nie przyszło, żeby zrobić sobie z nim
zdjęcie, nie miałem takiej potrzeby, zresztą to nie był okres,
kiedy robiłeś sobie na przykład selfika z George’em Michaelem – rozmawiałeś z nim, ustalałeś szczegóły.

Od lewej: Polish Jazz, Komeda, „Astigmatic” (1966), Bethoven „Symphony no 9” (1973)

ludzie często pomijają. Zachowuję je na zdjęciach, robię je
tradycyjnym aparatem.

Czyżbyś uważał nowe media za zagrożenie?
Nie, zagrożenie widzę w tłumie, który bezmyślnie przemieszcza się z miejsca na miejsce. W hiszpańskim miasteczku wszyscy robili sobie selfie na tle dzwonnicy, talerza
z zupą i portu jachtowego, a tam przecież było tyle innych
atrakcji, choćby tradycyjna knajpka na końcu falochronu.

Doszedłeś do niej?
Oczywiście! I świetnie zjadłem.

Są więc te nowe media zagrożeniem czy nie? Odrywają
wszak ludzi od myślenia, jak mówisz…

Kult celebrytów ewidentnie był jeszcze w powijakach…
Ale był, bo to też rzecz ponadczasowa (śmiech). Tyle że
zdecydowanie wyglądał inaczej.

Zostawmy na chwilę jazz. Czy okładki do nagrań klasycznych,
a zaprojektowałeś ich niemało, sprawiały Ci równą frajdę?
No nie, to jednak było coś innego. Podchodziłem do zadania podobnie – mając na tapecie IX Symfonię Beethovena, poszedłem do sklepu z płytami, by zobaczyć, co stoi na
półkach. Przerzucałem te okładki i na każdej było burzowe
niebo. „To dam wam szkołę”, powiedziałem sobie, będziecie
sięgać tylko po moją okładkę, tak będzie inna. I pokazałem
tragedię twórcy – przepiękna głowa, a jednocześnie klapy
na uszach, bo kompozytor głuchnie. To się czuje, nawet jeśli
nie zauważasz przesłania.
Klasyczna muzyka nie mnożyła jednak dochodów. Trzeba ją było wydawać, i tyle. Do okładki nikt się nie przyczepiał, ale nikt nie zdaje sobie sprawy, jak trzeba się było nagimnastykować, nim okładka mogła pójść do drukarni – akceptacja pół tuzina osób to minimum. A im więcej ludzi jest
włączonych w proces decyzyjny, tym częściej zamiast konia
wychodzi żyrafa.

Zbyt dużo decydentów?
Stanowczo. Ale ja się już w ogóle nie staram, nie walczę,
nie łapię robót, one przychodzą do mnie. Po prostu czasami
rozmawiam. Chętnie piję wino, czasem pracuję w ogrodzie,
czasem się lenię, czasami czytam książkę. Ale mam straszną frajdę z tego, co robię. Staram się zauważać rzeczy, które
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Bardziej przeraża mnie brak podstawowej wiedzy. Studentka, która robi licencjat na grafice, pytana o Picassa ma
mgłę przed oczyma. Sprawdza w internecie, ale tydzień
później znów niczego nie wie. Zapomniała, wygumkowała,
wyszuka w razie potrzeby. Straszne.
Nie wiem, czy ona kiedykolwiek będzie chciała coś wiedzieć o Picassie, trzeba by o nim coś przeczytać, dowiedzieć
się choćby, skąd pochodzi. Gdy miałem 11 lat, przeczytałem całą encyklopedię Orgelbranda, bo zabrakło mi innych
książek. Jakoś nie chce mi się wierzyć, by dziś znalazł się
podobny amator lektury…

Czy więc wypuściliśmy dżina pod postacią nowych mediów? Nie wiemy już w tej chwili, jak to opanować, pracujemy nad sztuczną inteligencją…
Która nas pewnie prześcignie, bo tak będzie zaprogramowana, że może od urodzenia Picassa wiedzieć, kiedy on chodził do ubikacji.
Jeszcze nie żyjemy w komputerze, jeszcze mogę wiele rzeczy robić ręcznie, zanim przeniosę je do komputera. Jesteśmy w szczęśliwej sytuacji. Zdecydowanie.
1

Dwie płyty z polskimi pieśniami żołnierskimi (nagrane przez Orkiestrę
Polskiego Radia pod dyr. Jerzego Kołaczkowskiego), do których
Rosław Szaybo zaprojektował okładki w 1962 roku
2
Od 2015 właścicielem Polskich Nagrań jest Warner Bros Polska
3
CBS Records należąca do Columbia Records, jednej z największych
i najstarszych wytwórni płytowych świata
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Targowej, bo powiedział Jaroszewiczowi: „Słuchaj, będą egzaminy, pokazałem twoje zdjęcia,
bardzo się podobały, zdawaj”.
Zdawał, ale z przekonaniem, że w PWSTiF
uczą operatorów, co puszczają w kinach filmy. To
działo się w 1955 roku. Po roku wyleciał ze szkoły z hukiem. Ale zdążył się kinem „zachłysnąć”.
Przez rok, dzień w dzień, oglądał po dwa filmy,
takie bezdebitowe, głównie amerykańskie, które
nie trafiały wtedy na polskie ekrany. „Zachłysnął
się” do tego stopnia, że nie „podpisał papierów
rozwodowych”. Nie chodził do szkoły, ale pracował jako asystent reżysera. Asystował przy fabułach, m.in. przy Komediantach, Na białym szlaku,
Ewie i Czesławowi Petelskim podczas realizacji
filmu Ogniomistrz Kaleń, gdzie autorem zdjęć był
Mieczysław Jahoda.

Kino uważa za jarmarczną rozrywkę.
Tym było na początku. Widz oglądał
przedstawiany świat, wciągało
go to, wzruszał się...
W jakiś czas po tym, gdy dostał Złotą Żabę,
zgadało się Jahodzie i mnie o Kaleniu i o Jaroszewiczu. Styczeń to może był czy luty 2003 roku.
Siedzieliśmy przy stoliku w kawiarni Czytelnika
przy Wiejskiej i wybrzydzaliśmy na jakość serwowanych tam ciastek.
Gdy w rozmowie doszliśmy do festiwalu i Złotej Żaby, Jahoda wspomniał o Ogniomistrzu i że
asystentem Petelskich był Jaroszewicz. „Widać
było, że on kina nie odpuści” – powiedział.

MÓGŁ BYĆ BISKUPEM
tekst

W Notacjach archiwalnych Stowarzyszenia
Filmowców Polskich Jaroszewicz tak mówił o Jahodzie: „[…] jakby otworzył mi oczy, to Jahoda pokazał mi, jak się fotografuje, to Jahoda dbał o to,
żeby tam rytm opowiadania zmieniał się w zależności od dramaturgii sceny. Podglądanie Jahody
było niezwykle takie budujące, ja tam zrozumiałem właściwie, jak się ten obraz ruchomy tworzy,
w jaki sposób operator pracuje. A przy tym nauczył mnie jednego, że operator musi być nieustępliwy. To znaczy, nie robi swoich rzeczy, ale musi
być konsekwentny”.
Zdjęcia do Szamanki wystarczyłyby na doktorat w dziedzinie sztuki operatorskiej, a nawet na
habilitację na wyższy stopień naukowy.
Jak on tu sfotografował Warszawę! Zbudował
obrazami nową rzeczywistość. Kadry hipnotyzują swoistą metafizyką. To miasto tak gra w tym
filmie, jak Berlin w Jaju węża Bergmana. Warszawa wypełniona tajemnicą, w każdym zaułku za-

Ignacy Szczepański

L
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ubi poranki, kiedy światło dopiero się za- dał w małym kinie, bo to było już dwa lata po preczyna i coś wróży. Każda opowieść jest inna mierze, film L’important c’est d’aimer. I po seansie
i wymaga innego myślenia o świetle.
widzowie się pobili. Taka reakcja go ucieszyła, bo
Jeśli operator na każdym kolejnym filmie zo- to znaczyło, że film zadziałał. Wzbudził emocje.
Babcia chciała, żeby został biskupem. Mama,
stawia swój ślad, jest to niezdrowe. To nigdy nie
żeby lekarzem. Zaś marzeniem ojca było, żeby
jest jego film, to jest film, który on współtworzy.
Kino uważa za jarmarczną rozrywkę. Tym Andrzej skończył politechnikę. Ale w roku, gdy
było na początku. Widz oglądał przedstawiany zdawał maturę, przyjechał do Białej Podlaskiej
„człowiek z Łodzi”, któremu zlecono zrobić zdjęświat, wciągało go to, wzruszał się.
W 2002 roku Andrzej J. Jaroszewicz dostał
cia na wystawę rolniczą. Miał rolleiflexa, aparat,
Złotą Żabę na 10. Międzynarodowym Festiwalu którym nie potrafił się posługiwać. Jaroszewicz
Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, umiał. Założył negatyw i… pstrykał.
wspólnie z Andrzejem Żuławskim jako duet reżyPo jakimś czasie „człowiek z Łodzi” ponowser/operator. W rozmowie z widzami wspomniał, nie zawitał do Białej Podlaskiej. Zapewne w jajak kiedyś w Paryżu opodal Champs-Élysées oglą- kiś sposób związany był ze szkołą filmową przy
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gadka. Dworzec Centralny z tą niesamowitą „fauną”! Cały czas podczas seansu czuje się, że gdzieś
tutaj czai się dramat, że bohaterów jakiś „szamański muślin” oplata. A sekwencja przy rozpalonych piecach w hucie – jak z piekła Dantego! Robota operatorska zgodna z koncepcją reżysera.
Z Żuławskim rozpoczął współpracę przy Diable.
W cytowanych Notacjach archiwalnych opowiedział, jak do tego doszło. Jako operator kamery robił zdjęcia do filmu Uciec jak najbliżej Janusza Zaorskiego. Wymyślił ujęcie: aktor biegnie za jadącym samochodem, on go filmuje, siedząc w bagażniku, potem z jadącego samochodu przesiada się
do jadącego tramwaju, przebiega przez jego wnętrze i wyskakuje z drugiej strony.
Żuławski dowiedział się, że jest taki operator
kaskader, obejrzał to ujęcie, duble… Wspólnie
zrobili Diabła, Na srebrnym globie, Błękitną nutę,
Szamankę.
Wydział Operatorski PWSTiF zaliczył w dwóch
etapach. Od 1955 do 1956 jeden rok i potem trzy lata od 1963 do 1966 roku. Po ukończeniu studiów
robił zdjęcia do krótkich filmów dokumentalnych, oświatowych i reklamowych. Jako autor
długiego fabularnego metrażu zadebiutował filmem W środku lata Feliksa Falka w 1975 roku.
W swoim dorobku ma z setkę filmów, może nawet ponad setkę. Są wśród nich fabuły kinowe
i telewizyjne, seriale, spektakle telewizyjne, dokumenty, oświatówki, filmy reklamowe, animacje. Jako aktor (w roli operatora) wystąpił w filmie La femme publique. Od 2003 roku do swej działalności twórczej włączył opiekę pedagogiczną,
jak sam mówi: lubi dzielić się z młodymi swoim
doświadczeniem.
Robił zdjęcia, reżyserował (np. dokumentalny serial Babilon.pl). Filmował z samolotu, z pędzącego samochodu, do filmu Le colonel Chabert
w reżyserii Yves’a Angelo nakręcił scenę bitwy.
W tym roku Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych uhonorowało go Nagrodą za Całokształt
Twórczości a Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Nagrodą 100-lecia.
Mój profesor od reżyserii i przyjaciel Wojciech J.
Has mówił, że operator musi być dobrym „hydraulikiem”. Chodziło mu oto, żeby operator używał
w pracy właściwych obiektywów. Żeby filmując,
umiał dobrać obiektyw z odpowiednią ogniskową
do konkretnej sceny. Żeby, kiedy trzeba ją filmować „pięćdziesiątką”, nie wkładał w gniazdo kamery „dwudziestki ósemki”. Andrzej Jaroszewicz
to umie. To hydraulik-wirtuoz.
ANDRZEJ J. JAROSZEWICZ – operator i reżyser filmowy,
autor zdjęć do wielu filmów, m.in. Dekalog VIII, Quo vadis,
Szamanka, Na srebrnym globie. Od 1999 roku członek Sekcji L
– Autorów Prac Fotograficznych, od 2013 członek Rady
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W marcu tego roku został
laureatem Nagrody 100-lecia ZAiKS-u.
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D

Artur Kurasiński

ane i technologia to ropa i szyny kolejowe XXI wieku.
Bez nich nie ma dalszego postępu i technologicznej
zmiany. Na świecie GAFA (czyli Google, Amazon, Facebook i Apple, a czasami mówi się też o dodaniu Netflixa)
skutecznie „betonują” konkurencji dostęp do kolejnych
branż i biznesów. Nie można prowadzić biznesu wydawniczego z pominięciem Facebooka czy Google’a. Nie można
oferować swoich aplikacji, nie wykorzystując sklepu Apple.
I tak dalej.
A mimo to tym firmom nadal udaje się przedstawiać jako
podmioty, które są „cool” oraz zupełnie niezagrażające podstawom kapitalizmu (czyli swobodnemu obrotowi dobrami,
równości rynkowej pod kątem prawa i kontrolowaniu spółek – nawet tych największych).
Amazon dawno nie jest już spółką sprzedającą tylko książki z piwnicy. Facebook już nie tylko łączy kumpli
z uniwersytetu z Ivy League. Netflix już nie tylko wysyła
filmy na DVD pocztą. Google nie tworzy wyszukiwarki porządkującej internet w garażu, a Apple nie próbuje podbić
rynku komputerów. Te firmy są już na zupełnie innym poziomie działania.
Jednak większość konsumentów i regulatorów żyje w iluzji skutecznie podtrzymywanej przez samych zainteresowanych i ich lobbystów, że są to małe podmioty niemające
wpływu na legislację, demokrację czy kulturę.
W trakcie prac nad dyrektywą o prawie autorskim miałem okazję rozmawiać z wieloma osobami, które prowadzą
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biznesy w oparciu o usługi i produkty wytwarzane przez
GAFA – wydawcy, twórcy oprogramowania, startupy technologiczne. Zadziwiało mnie, jak prosto dali się zmanipulować, jeśli chodzi o przekaz „cenzury internetu”, jaka miała
nastąpić zaraz po przegłosowaniu dyrektywy.
Większość z nich (najsmutniejsze było to, że w zasadzie
wszyscy polscy dziennikarze, z którymi rozmawiałem tak
uważali) posługiwała się argumentami żywcem wziętymi
z kampanii organizowanych przez YouTube’a. Bez żadnej
refleksji powielali zdania i argumenty, które zostały wymyślone w Dolinie Krzemowej jako obrona status quo amerykańskich spółek.
Szef Facebooka Mark Zuckerberg na samym początku
gwałtownie zaprzeczał doniesieniom, że jego portal został
użyty przez rosyjskie służby do wpływania na amerykańskich wyborców. Jego złość szybko zamieniła się w trwogę
w obliczu kolejnych faktów i afer związanych z manipulacjami wyborczymi oraz bezprawnemu dostępowi do danych dziesiątków milionów użytkowników Facebooka.
Nie jesteśmy w stanie żyć bez technologii, smartfonów
i mediów społecznościowych, ale to nie znaczy, że musimy jako twórcy, konsumenci, użytkownicy i obywatele oddawać prywatność w ręce podmiotów, które podporządkowane są jednej zasadzie – generować większy zysk dla
udziałowców.
Wróćmy do samej dyrektywy. Od samego początku chodziło tylko o pieniądze i kontrolę. Amerykańskie koncerny
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będą musiały się dzielić zyskami z wydawcami i artystami
oraz wyłożyć kasę na kontrolowanie treści, jakie na ich portalach zamieszczają użytkownicy.
I to jest bardzo dobra informacja dla twórców i wydawców – wizja utraty zysków jest jedynym na chwilę obecną
skutecznym środkiem nacisku na amerykańskie firmy technologiczne. Poprzez działania, m.in. takich osób jak komisarz Margrethe Vestager, Google czy Facebook zrozumiały,
że miliardowe kary za naruszenie prywatności i praw obywateli Europy nie ujdą bezkarnie.
To powinna być dobra lekcja dla europejskich twórców
kultury – przestańcie się bać. Zacznijcie działać w swoim
interesie. Wspierajcie zmiany w prawie europejskim, które
gwarantuje wam ochronę, jakiej nigdzie na świecie żaden
rząd wam nie da. Przed nami bardzo gorący okres wyborczy,
a po nim nowy (stary?) rząd będzie przez najbliższe dwa lata zmagał się z implementacją dyrektywy w polskim prawie.
Patrząc na to, jak polscy urzędnicy umieli popsuć i sprowadzić do absurdu ducha RODO, mam przeczucie, graniczące z pewnością, że walka o dyrektywę nie jest zakończona,
a wręcz odwrotnie – dopiero się zaczęła.
Zapewne same zainteresowane firmy, jak ich lobbyści
(wśród nich jest wielu aktywnych polityków!), będą wywierały presję, aby zmiękczyć wymogi dyrektywy i stworzyć
w Polsce jej bardzo łagodną wersję. Zorientowanie się obecnego rządu na Amerykę powoduje, że próba uregulowania
o wiele mniejszej spółki, jaką jest Uber, nie mogła się udać.
Tupania nogą ambasador Georgette Mosbacher są słyszalne za każdym razem, kiedy w rządzie pojawia się pomysł zmiany prawa mający wpływ na biznes którejś z amerykańskich spółek. Pytanie: czy kolejny rząd zmieni swoje
podejście, czy będzie nadal widział się w takiej wasalnej roli, czy uprawiał inną politykę.
Nie możemy czekać i próbować przewidywać przyszłości, dlatego – niezależnie od wyników wyborów w Polsce
– należy już teraz tworzyć ponadbranżowe koalicje i aktywnie wspierać nawzajem środowiska twórców, wydawców
i przedsiębiorców technologicznych. Jeżeli cokolwiek możemy zrobić, to właśnie w tym momencie, kiedy panuje atmosfera zdezorientowania i wyczekiwania na wynik wyborów.
Powinniśmy sobie zdać sprawę, że polska kultura jest
w bardzo dużej (jeśli nie ogromnej) zależności od platform
i usług wytwarzanych oraz kontrolowanych przez podmio-
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ty komercyjne z siedzibami poza Europą. Dzięki obchodzeniu prawa zyski, jakie te firmy generują, są wyprowadzane
poza granice ze szkodą dla naszej gospodarki.
Nie dość więc, że twórca w Polsce nie jest w stanie wymóc na koncernach sprawiedliwego traktowania, to jeszcze
nie otrzymuje za swoją pracę godziwego wynagrodzenia.
To powoduje znany problem, jaki obserwujemy chociażby
w mediach – w pogoni za konkurencyjnością i spadkami nakładów, np. prasy, tnie się koszty (przy czym prawie zawsze
dotyczy to pensji i posad dziennikarzy).
Efektem tego jest postępująca automatyzacja, spadek jakości treści oraz uzależnienie się od kolejnych dostawców
usług i platform.
Nigdy w historii rozwoju cywilizacyjnego ludzkości
wpływ tak takich firm, jak Apple, Amazon czy Netflix nie
był tak duży. Facebook posiada 2,2 miliarda użytkowników,
o których wie bardzo dużo. To tyle samo, ilu jest chrześci-

Polska kultura jest w bardzo dużej
(jeśli nie ogromnej) zależności od
platform i usług wytwarzanych
oraz kontrolowanych przez podmioty
komercyjne z siedzibami poza Europą
jan na całym świecie. Skala działania i dogłębna wiedza
o użytkownikach pozostałych platform i usług jest równie
niewiarygodna.
Tym bardziej zdumiewa mnie (powtarzana często w prywatnych rozmowach jak mantra) niewiara w jakąkolwiek
możliwość stanięcia do walki albo chociażby uczciwej konkurencji. Dzięki przynależności Unii Europejskiej (w maju
minęło 15 lat) mamy właśnie teraz możliwość wypracowania nowego prawa, dzięki któremu polski autor, wydawca
czy startup będzie mógł domagać się od Google’a czy Facebooka godnego wynagradzania za korzystanie z własności.
Jeśli teraz solidarnie nie zaczniemy domagać się zabezpieczenia interesów twórców, to stracimy dziejową możliwość odwrócenia procesu wasalizacji kolejnych dziedzin
naszego życia przez amerykańskie koncerny.
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T EC H N OWLSOTGĘI P
E
z nałożonymi harmonicznymi. Fala nie jest czysta, sinusoidalna, widać, że ma wiele różnych fal na sobie:

KOMPUTER
SŁUCHA MUZYKI
tekst

Cyfrowy odcisk palca

Jerzy Łabuda

To bardzo skomplikowana informacja, trudno ją jakoś
sensownie skrócić bez utraty cech charakterystycznych.
Z pomocą przychodzi tak zwana dyskretna transformata
Fouriera. Jest to jeden z tych przełomowych wzorów matematycznych, popularny w świecie nauki jak Giant Steps
w świecie jazzu. Najprościej mówiąc, za jego pomocą możemy rozbić bardzo złożony harmonicznie sygnał na częstotliwości składowe. To jakby z gotowego miksu wyciągać pojedyncze instrumenty, gdyby każdy instrument miał inną
częstotliwość.
Analiza dźwięku pozwala na wydobycie z niego cech charakterystycznych, które będą zrozumiałe dla algorytmów. Żeby algorytmy potrafiły
„zrozumieć”, z jakim utworem mają
do czynienia, bez porównywania
z oryginałem każdej nuty, muszą
mieć kilka – kilkanaście w miarę unikalnych tropów – zarówno w sferze
harmonicznej, jak i rytmicznej

W

śród zalet zamieszania wokół dyrektywy o prawach autorskich była dyskusja o technologicznym
aspekcie rynku kreatywnego. Jednym z argumentów korporacji przeciwnych dyrektywie było to, że teraz każdy serwis internetowy, który publikuje treści użytkowników,
będzie musiał stosować filtry treści. To, jak wiele argumentów tej dyskusji, nieprawda. Zatrzymajmy się jednak na filtrach – bardzo ciekawej technologii.

Co to jest filtr
Gdy mówimy o filtrach treści, mówimy o czymś podobnym do systemu Content ID opracowanego przez Google’a.
Jest to mechanizm, który analizuje dodawane przez użytkowników wideo i audio. Porównuje je z zachowanymi
w swojej bazie danych utworami podlegającymi ochronie.
Jeśli odkryje, że może wystąpić naruszenie zasad YouTube,
informuje użytkownika oraz właściciela praw autorskich.
Właściciel ma możliwość zablokowania treści, bądź przejęcia ich monetyzacji, czyli dochodów z wyświetlanych przed
nimi reklam.
Oczywiście prawda jest taka, że zostać objętym ochroną
Content ID jest niezwykle trudno, a dla niezależnego artysty
prawie niemożliwe bez pośrednictwa partnerów Google’a.

tempie – relacje między momentami pozostają takie same.
Inne metody polegają na obróbce danych zbliżonej do filtrowania. Fachowcy od obróbki sygnału znajdują zakresy i relacje między nimi, które są najbardziej odporne na zakłócenia (szumy, hałasy z otoczenia, pozostałości po kompresji
stratnej) i oznaczają je jako punkty charakterystyczne.

ambicję kontroli tego w czasie rzeczywistym. Pięciominutowy utwór z CD-Audio, skompresowany za pomocą MP3 z jakością 320 kbps, zajmuje ponad 10 MB. Po rozkompresowaniu zajmuje kilkadziesiąt megabajtów. Porównanie tak dużych ilości danych, dwa miliardy razy dziennie (tyle YouTube ma dziennie widzów) jest po prostu niemożliwe.
Z pomocą przychodzi matematyka i fizyka, a konkretnie
teorie przetwarzania sygnału. Każdy objęty ochroną utwór
jest rozkładany matematycznie na czynniki pierwsze, znajduje się w nim unikalne cechy i na ich podstawie tworzy
bardzo skrócony opis, który o wiele łatwiej wykorzystać do
porównań. Skoncentrujemy się na dźwięku, ale obraz analizuje się na podobnej zasadzie.

Transformata Fouriera
Na czym polega „rozkładanie utworu na czynniki pierwsze”? Dźwięk najprościej opisuje się za pomocą przebiegu
falowego – pokazuje on, jak zmienia się częstotliwość w czasie. Giant Steps Coltrane’a w stereo wygląda tak:

Rozbieranie audio
Graficzna reprezentacja analizy dźwięku za pomocą
transformaty Fouriera nazywa się spektrogramem. Istnieje kilka metod wizualizacji tych danych, jednak w tym momencie nie musimy wiedzieć, czym się różnią. Musimy za
to wiedzieć, że spektrogram pokazuje wszystko, co dzieje się w sferze audio – kiedy i jak głośno występuje dana
częstotliwość.
Mając taki zestaw danych, możemy go zacząć analizować. Teraz różne technologie podchodzą do problemu, ale
wszystkie działają w tym samym celu – mają znaleźć jak
najmniejszą liczbę cech, które możliwie dobrze scharakteryzują cały utwór. Pamiętajmy, że mechanizm będzie analizował bardzo różne rzeczy – użytkownicy mogą wysyłać
wersje audio o różnych głośnościach, o różnych stopniach
kompresji, nagrywane smartfonem, wersje koncertowe,
wersje grane przez rożnych artystów… Trzeba znaleźć naprawdę definiujące momenty.
Jedno przykładowe podejście zakłada znajdowanie zależności między charakterystycznymi dużymi fragmentami
audio. Algorytm szuka kilku „wyraźnych” fragmentów i bada relację między nimi. W ten sposób łatwiej jest zidentyfikować utwór, nawet jeśli jest na przykład grany w innym

W języku branżowym tworzenie „skrótu” utworu nazywa się digital fingerprinting, czyli tworzeniem cyfrowego
odcisku linii papilarnych. To doskonała nazwa, ponieważ
dane biometryczne, na przykład w nowych paszportach, są
przechowywane właśnie z wykorzystaniem metody punktów charakterystycznych. Wystarczy mieć ich kilkadziesiąt,
żeby z niemal 100-procentową skutecznością stwierdzić, że
skrót pasuje do oryginału. Przy okazji załatwia to sprawę
bezpieczeństwa. Z oryginału można zrobić skrót – ale ze
skrótu nie odtworzymy oryginału.
Skróty w Content ID, te cyfrowe odciski palca, mają objętość jednej liczby 32-bitowej, czyli wartości od zera do 4 294
967 295. 32 bity kontra kilkadziesiąt megabajtów – to są różnice kolosalne. To się nazywa optymalizacja!

Szukamy praw
Teraz, jeśli ktoś przesyła wideo na YouTube, jest ono
w trakcie przygotowywania do publikacji sprawdzane pod
kątem zgodności z którymś z istniejących w bazie danych
„odcisków palca”. Oczywiście porównywanie też jest optymalizowane, nie porównuje się utworu od razu ze wszystkimi istniejącymi wzorami, zbyt długo by to trwało. Jeśli
algorytm znajdzie „podejrzane” podobieństwo z jednym
z pierwszych punktów, szuka następnego i następnego, wybierając z bazy tylko te punkty charakterystyczne, które
występują po sobie.
Analiza cyfrowa sygnału to fascynująca dziedzina i jest
wykorzystywana w wielu miejscach – od aplikacji na smartfon rozpoznających muzykę, przez rozpoznawanie mowy,
do najbardziej interesujących nas mechanizmów kontroli
praw autorskich.
Na rynku są już gotowe rozwiązania dostępne dla każdego, nawet małego wydawcy internetowego. Dlatego naprawdę nie warto bać się filtrów treści, bo to sprawdzone
rozwiązanie. 

82 lata w jeden dzień
Koncept wydaje się prosty – porównujemy dodawany do
serwisu utwór z oryginałem zachowanym w bazie. W rzeczywistości to jednak dość skomplikowane. Codziennie do
YouTube są dodawane filmy i audio o łącznej długości 82…
lat! Nie istnieje taka infrastruktura, nie ma tylu ludzi, żeby sprawdzać każdy fragment wideo, nawet jeśli porzucimy
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W przykładzie przedstawionym obok
ręcznie znaleźliśmy jedną regularność
– sekwencję A, B(5), A, C(2), B(5). Dla
nas to fragment utworu Coltrane’a,
dla algorytmu kilka bajtów, niewielka
ilość danych, prosta do skompresowania (skrócenia)

Jeśli przyjrzymy się bardzo blisko, zobaczymy, że przebieg falowy składa się z wielu fal nałożonych na siebie. Każdy instrument, każde brzmienie „składa się” na falę nośną
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DLA NAS TA NOC POD GWIAZDAMI
z Andrzejem rutkowskim, kompozytorem obchodzącym 50-lecie pracy
artystycznej, rozmawia Mieczysław Jurecki

Kilkadziesiąt lat temu jako muzyk orkiestry Alex Band, podczas
Festiwalu Piosenki w Opolu, zagrałem z Tobą (grającym na skrzypcach)
i Grażyną Świtałą Twój wielki przebój
Dla nas ta noc pod gwiazdami. Dlatego z przyjemnością przeprowadzam
z Tobą ten wywiad. Jak rozpoczęła
się droga Twojej kariery muzycznej
i kompozytorskiej?

W ostatnich miesiącach kilku członków
naszego Stowarzyszenia obchodziło
swoje jubileusze. Rocznice urodzin i działalności
twórczej to piękne święta warte uczczenia.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
100
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W latach, o których opowiadasz,
niezmiernie ciężko było żyć z muzykowania. Jak sobie radziłeś?
Ja i zespół Ptaki mieliśmy dużo
szczęścia, ponieważ jeżdżąc z wymienionymi wcześniej recitalami, każdego miesiąca przez 20 dni byliśmy
w trasie koncertowej. Później w yjechałem z Polski, aby grać na amerykańskich statkach turystycznych.
W ten sposób dzięki muzyce zdobywałem środki do życia, zwiedziłem niemal cały świat i przeżyłem wiele ciekawych przygód.

W jaki sposób komponujesz? Czy
grasz, nucisz i nagrywasz na jakieś
urządzenie, czy może od razu zapisujesz w nutach?

FOT. KRZYSZTOF WOJCIEWSKI

JUBILEUSZE

Urodziłem się w Łodzi i tam przeszedłem wszystkie etapy nauki w szkołach muzycznych – od podstawowej
szkoły muzycznej przez liceum muzyczne do Akademii Muzycznej, którą ukończyłem w klasie skrzypiec.
W czasie studiów rozpocząłem granie
muzyki rozrywkowej, co było wówczas zabronione. Nasz półamatorski
zespół, w którym występował m.in.
Andrzej Rybiński, zauważyła Kasia
Gaertner. Niestety niebawem Andrzej
Rybiński poszedł na trzy lata do wojska, więc Kasia postanowiła dołączyć
do naszego zespołu Jolę Borusiewicz,
której skomponowała piosenkę Hej,
dzień się budzi. Z tym utworem zdobyliśmy Grand Prix festiwalu w Opolu
w 1969 roku oraz w tym samym roku
wystąpiliśmy na festiwalu w Sopocie.
Potem zauważył mnie Jacek Szczygieł
i zaprosił na długie lata pracy w zespole Ptaki. Przez 14 lat występowaliśmy
z recitalami Haliny Kunickiej, w tym
samym czasie przez 12 lat z recitalami Jerzego Połomskiego, dodatkowo
ze Stenią Kozłowską, Ireną Santor
i innymi artystami. Podczas jednego
z wielu koncertów w roli piosenkarki pojawiła się Grażyna Świtała, wykonując swój ówczesny przebój Tak

jak przed laty. Po koncercie Grażyna
stwierdziła, że ja będę komponował
dla niej piosenki.

Tworzyłem w różny sposób – w zależności od czasów, w których komponowałem. Kiedyś nie było przenośnych
dyktafonów czy smartfonów, więc np.
w tramwaju czy autobusie mogłem liczyć jedynie na swoją pamięć. W ten
sposób wielokrotnie nie zdążyłem zapisać swojego pomysłu w nutach.
Wolę komponować muzykę, do której
autor napisze tekst, chociaż wielokrotnie otrzymywałem zlecenia, aby napisać muzykę do tekstu. Miałem dużo
szczęścia, bo pracowałem z najlepszymi autorami. Zacząłem współpracę
z Andrzejem Kuryło, potem z Agnieszką Osiecką, Wojciechem Młynarskim
i Januszem Kondratowiczem. Byli to za-
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równo wspaniali autorzy tekstów, jak
i poeci. Wojciech Młynarski nigdy nie
poprawiał swoich tekstów, natomiast
Agnieszka Osiecka trzy razy poprawiała swój tekst do Dla nas ta noc pod
gwiazdami.

Przypomnij proszę, zwłaszcza
młodym czytelnikom magazynu,
tytuły kilku Twoich największych
przebojów.
Dla nas ta noc pod gwiazdami – sł.
A. Osiecka, wyk. G. Świtała, Dwa serca
jak pociągi dwa – sł. W. Młynarski, wyk.
G. Świtała, Noc z Renatą – sł. A. Osiecka,
wyk. R. Zarębska, zespół Superpuder,
Czekaj mnie, wypatruj mnie – sł. A. Kuryło, wyk. H. Kunicka, Wśród ptaków – sł.
A. Kudelski, wyk. zespół Ptaki (tytułowa
piosenka z płyty „Wśród ptaków”), Zanim – sł. M. Dagnan, wyk. E. Śnieżanka,
Hej człowieku chodź – sł. W. Młynarski,
wyk. E. Geppert, G. Świtała.

Jesteś właścicielem wydawnictwa nutowego L.A.P. Opowiedz proszę
o tej działalności.
Wydawnictwa nutowe są bardzo
potrzebne, ponieważ w Polsce brakuje szacunku dla twórczości starszych
kompozytorów. Nie emituje tych piosenek ani radio, ani telewizja. Obecnie
jedynym sposobem istnienia starszego
utworu jest wydanie go w formie nutowej. Dzięki tzw. „orkiestrówkom” jest
możliwość odtworzenia takiego utworu przez zespół muzyczny z oryginalną
melodią, właściwymi akordami i prawdziwymi słowami. Jest to rodzaj muzycznego archiwum.

Wiem, że Twoja żona, Ewa Maliszewska, również zajmuje się twórczością, ponieważ miałem przyjemność stworzyć z nią piosenkę dla Tercetu Egzotycznego. Czy trudno żyć
pod jednym dachem z innym twórcą? Czy dużo utworów napisaliście
wspólnie?
Wspólnie napisaliśmy jeden utwór!
Zawsze uważałem, że do tekstów mojej żony powinni pisać inni kompozytorzy. Moja żona początkowo pisała
arytmiczne utwory „do szuflady” i ja
w końcu namówiłem ją do pisania tekstów do piosenek. Jej kilka pierwszych
tekstów zaproponowałem Sewerynowi
Krajewskiemu, który napisał do nich
przepiękną muzykę. Obecnie, ze względu na realia dzisiejszych czasów, żona
przestała pisać.

Jesteś wieloletnim członkiem
ZAiKS-u, ZAKR-u, ZZTK i SAWP-u.
W ZAiKS-ie pracowałeś w Komisji Rewizyjnej, Komisji Repartycyjnej, Kasie
Zapomogowo-Pożyczkowej, a teraz
w Komisji DPT. Co skłania Cię do tej
pracy społecznej?
Interesuje mnie nie tylko branie czegoś od ludzi dla siebie, lecz również
dawanie. Moja praca społeczna dla
ZAiKS-u zawsze była spowodowana chęcią ulepszania Stowarzyszenia i robienia czegoś dobrego dla koleżanek i kolegów. Po prostu lubię pomagać innym.

Serdecznie dziękuję Ci za rozmowę,
gratuluję pięknego jubileuszu i życzę
wielu kolejnych sukcesów muzycznych i kompozytorskich.
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sztuka przekładu
Andrzej jagodziński
40 lat pracy

Życie codzienne, nie tylko
na bliskim wschodzie
Barbara stępniewska-holzer

tekst
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meandry przemian na Bliskim Wschodzie w 2011 roku. Armie państw i tzw. milicje ścierają się o rozszerzenie i utrzymanie władzy i zasobów naturalnych. Skostnienie struktur politycznych i społecznych nie tylko uniemożliwiło
przemiany, o które walczyło wiele społeczeństw Bliskiego
Wschodu, ale przyniosło dalszą militaryzację i autokrację
wielu państw arabskich, a dla wielu z nich także wieloletnią wojnę, bez bliższej prognozy na pokój i wygaszenie konfliktów społecznych.
Trwanie w czasie przeszłym prowadzi do wyimaginowanej rzeczywistości. Wybitny amerykański historyk Timothy
Snyder często mówi, jak wielce jest pomocna historia faktów, w przeciwieństwie do poszukiwania w historii tego, co
jest potrzebne dla polityki pamięci, która dobywa z przeszłości to, co jest wygodne aktualnie uprawianej polityce.
Odwoływanie się do wybranych etapów przeszłości może
wzmacniać więzi społeczne, ale może też utrzymywać społeczeństwa w letargu, a niekiedy i w fantazmatach. Historia
pozwala uczyć się na błędach.
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Czym jest nasze życie, a może – czym jest historia, w której żyjemy? Przekonanie, że historia jest nauczycielką życia
nie wydaje się tak oczywiste. Jedni mówią: historia nas niczego nie nauczyła, inni twierdzą, że nastąpił koniec historii. Jak więc traktować przeszłość, jakie pytania stawiać tej
dziedzinie nauki?
Barbara Stępniewska-Holzer zajmuje się badaniem obszarów i cywilizacji w różnych okresach. Początkowo jej zainteresowania sięgały średniowiecza afrykańskiego. Nie było
to przypadkowe – w latach 60. XX wieku Afryka zdobywała niepodległość. Kontynent skolonizowany przez Europejczyków w nowożytnych badaniach europejskich filozofów
uznawany był za kontynent bez przeszłości. Teoria Darwina, zakładająca powstanie homo sapiens w Afryce, była
odrzucana, ponieważ uważano, że biały człowiek nie może przecież mieć wspólnych przodków z czarnymi. Musiał
upłynąć wiek, aby ta prawda stała się oczywista.
Rozwijająca się afrykanistyka pozwalała na poznawanie
przeszłości kontynentu, powstawały kolejne prace naukowe. Pierwsze prace Stępniewskiej-Holzer z lat 60. i 70. dawały możność porównania średniowiecza afrykańskiego
i europejskiego. Dla ówczesnych afrykanistów było to istne
zachłyśniecie się przeszłością państw afrykańskich, trwałością ich struktur, roli religii lokalnych i islamu w strefie
subsaharyjskiej. A miejscowe kroniki nie szczędziły barwnych opisów ceremoniałów, dworów władców, armii. Poza
ową barwnością etnograficzną społeczeństw afrykańskich,
istotne były też ich sposoby pojmowania świata sąsiedniego i przybywających coraz liczniej obcych – Europejczyków.
Dalsze badania historyczki koncentrowały się wokół tworzenia podstaw nowoczesnych państw arabskich na przykładzie Egiptu. Z badań Stępniewskiej-Holzer widać, jak nie
tylko Egipt, ale i inne kraje Bliskiego Wschodu, po wzorce
i modele nowoczesnej infrastruktury gospodarczej, oświaty, szkolnictwa, nauki, sięgały do państw europejskich XIX
wieku. To stwierdzenie stanowi podstawę szerszej tezy, że
owe wzorce europejskie, a następnie i mocarstwowe wpływy zakłóciły naturalny, wewnętrzny proces budowy nowoczesnych państwowości arabskich, uzależniły i wplątały
Arabów w konflikty między sobą.
Pojawił się zatem w świecie arabskim, ale także i muzułmańskim, nurt powrotu do początków islamu – fundamentalizmu – a z czasem islamu politycznego. Stępniewska-Holzer w swoich ostatnich pracach prezentuje czytelnikowi

FOT. KRZYSZTOF WOJCIEWSKI

45 lat pracy naukowej

Grzegorz Sowula

Andrzeja S. Jagodzińskiego, należałoby od razu zaznaczyć,
by nie pomylić wybitnego tłumacza z równie wybitnym jazzmanem. Ten pierwszy to bohemista (innymi słowy – filolog
czeski i słowacki), dziennikarz, redaktor, promotor kultury
naszych południowych sąsiadów, ale i aktywny oraz skuteczny ambasador polskiej kultury jako dyrektor instytutów
polskich w Pradze i Bratysławie. Działacz ZAiKS-u, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Polskiego PEN Clubu, dawniej redaktor „Gazety Wyborczej” i „Literatury na Świecie”, dyrektorował również Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu, a także Festiwalowi Wyszehradzkiemu.
Debiutował jako tłumacz 40 lat temu na łamach „Pulsu”, niezależnego kwartalnika literackiego zapoczątkowanego w Łodzi, a kontynuowanego w Londynie. W numerze
z przełomu 1978 i 1979 roku znalazł się jego przekład eseju lidera czeskiego undergroundu muzycznego i literackiego Ivana Jirousa. Ale poznaliśmy się przy innej okazji – w 1984 roku
przyjechał do Londynu, by spotkać się z działaczami czeskiej
opozycji. Było ich niemało: Honza Kavan, późniejszy wicepremier republiki i minister spraw zagranicznych, Pavel Tigrid, redaktor wpływowego miesięcznika „Svědectví”, po latach doradca prezydenta Havla i minister kultury czy George
(Jirka) Theiner, który z kolei redagował bardzo wówczas liczący się polityczny magazyn „Index on Censorship”. Do redakcji „Pulsu”, któremu wówczas sekretarzowałem, wszedł
z torbą na ramieniu, brodaty i z długim kucykiem, jego znakiem charakterystycznym – to ten sam poważny człowiek,
którego spotykamy na korytarzach ZAiKS-u…
Andrzej tłumaczył dużo dla wydawców niezależnych
i emigracyjnych (przeważnie pod nazwiskiem, ale czasem
kryjąc się pod wdzięcznymi pseudonimami „Barbara Rój-Porubska” czy „Mila Cyantówna”), dzięki niemu znajomość
doskonałych utworów Czechów i Słowaków była wśród polskich czytelników naprawdę duża. Dochodziło wręcz do tego, że polskie wydania podziemne ukazywały się wcześniej
niż edycje w samej Czechosłowacji! A polska premiera jednoaktówek Václava Havla w 1981 roku w warszawskim Teatrze Powszechnym (autor siedział wtedy w swoim kraju
w więzieniu), wyprzedziła czeską o równe dziewięć lat!
Wiele przekładów dokonanych przez Jagodzińskiego przeniesionych zostało na scenę (np. Odejścia Václava Havla,
które w 2008 roku wyreżyserowała w Teatrze Ateneum Izabella Cywińska) lub zekranizowane – jak Janosik. Prawdziwa historia, czego w 2009 roku dokonały Agnieszka Holland i Kasia Adamik. Prócz Havla, którego tłumaczył chętnie
i w dorobku ma bodaj wszystkie jego teksty: eseje, sztuki teatralne, komentarze polityczne, a nawet poezję graficzną,
przełożył także utwory Škvoreckiego, Kundery, Hrabala, Kohouta i wielu innych autorów.
Jest człowiekiem wyjątkowo aktywnym, nieskupiającym się wyłącznie na twórczości translatorskiej. Kierując
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Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim, propagował mechanizmy grantowe i programy promocyjne wspomagające projekty kulturalne dla artystów z krajów członkowskich Grupy. W 2008 roku został sekretarzem jury nagrody Europejskiego Poety Wolności, konkursu o oryginalnej formule: tłumacze sami zgłaszają tomy poetyckie
wydane w ich krajach, jury dokonuje pierwszej selekcji
i wybiera laureata poszczególnych edycji nagrody. Nominowane tomy ukazują się w serii „Europejski Poeta Wolności”,
dając polskiemu czytelnikowi szansę – co niezbyt częste
– zapoznania się z zagraniczną poezją, której autorów łączy
jedno: wolność, jej niezbędność i potrzeba jej obrony.
Andrzej Jagodziński jest laureatem wielu wyróżnień polskich i czeskich, takich jak medal Jana Masaryka, odznaczenie Gratias Agit, Literacka Nagroda Europy Środkowej „Angelus”, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński w 2007 roku odznaczył go – jako jednego z działaczy Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Europie Środkowej.
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Łosowski współpracuje z wieloma
muzykami, także młodego pokolenia,
i wykazuje otwartość na nowe zjawiska

tekst

Grzegorz Sowula

Który z popularnych zespołów i twórców może pochwalić
się hasłem ukutym przez fanów, nieco ironicznie, ale z sympatią przypominającym o 50-letniej już obecności grupy na polskich – i nie tylko – scenach? Sławomir Łosowski, założyciel
i lider zespołu KOMBI, twórca rozpoznawalnego stylu
i brzmienia zespołu, kompozytor i klawiszowiec, autor licznych przebojów, wie, że hasło to jest dowodem renomy
i uznania, jakim cieszy się grupa.
Przedstawiając twórcze życie Łosowskiego, trzeba podkreślić konsekwencję działania artysty. Przyniosła ona ważne
dla polskiej muzyki dokonania, dzięki którym jego autorski
zespół, prowadzony konsekwentnie i z przekonaniem od 1969
roku – najpierw jako Akcenty, a od 1976 roku pod obecną nazwą – trwale zapisał się w historii polskiej muzyki. Charakterystyczne brzmienie KOMBI bliskie jest kilku już pokoleniom.
Artysta zasłynął własną paletą barw muzycznych i grą na
instrumentach klawiszowych, która stała się inspiracją dla
muzyków kilku generacji. Jest również mistrzem muzykowania na przerabianych przez siebie syntezatorach. Wśród
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50-lecie działalności artystycznej
tekst
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50 lat działalności artystycznej

DUDI i jego pochodne
Andrzej dudziński

FOT. ANNA POWAŁOWSKA

gra i trąbi zespół kombi
sławomir łosowski

ponad 80 skomponowanych przez niego utworów wiele stało się przebojami z piosenką Słodkiego miłego życia na czele
zaliczaną do największych polskich hitów.
Ale rangę przebojów zdobyły także utwory instrumentalne, które stanowią nie tylko istotną część jego twórczości,
ale i znaczącą część programu koncertów zespołu, co jest
ewenementem na polskiej scenie muzycznej. Wymienić tu
należy takie kompozycje jak: Wspomnienia z pleneru, Taniec
w słońcu, Przytul mnie czy Bez ograniczeń energii. Ta ostatnia stała się jedną z kultowych czołówek TVP, gdzie w latach 1982–2007 otwierała program „5–10–15”.
Muzyka Łosowskiego wykorzystywana była w filmach oraz
widowiskach telewizyjnych, korzystają z niej także inni artystyści, m.in. Leszek Możdżer, który utwór Przytul mnie zagrał
w koncercie Symphosphere Enter Enea Festival 2018 z towarzyszeniem saksofonistki Tii Fuller i orkiestry symfonicznej.
Kompozycje instrumentalne zostały z sukcesem sprzedane
m.in. do USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
Łosowski współpracuje z wieloma muzykami, także młodego pokolenia, i wykazuje otwartość na nowe zjawiska
w muzyce; nagrał partie solowe na płyty zespołów T. Love
i Mechanism, a w grudniu 2018 roku zaprosił do wykonania
zaaranżowanej przez siebie kolędy Przybieżeli do Betlejem
wokalistów z zespołów Oddział Zamknięty, Złe Psy, Golden
Life i Carpe Diem.
Konsekwentnie dba o technikę sceniczną (był prekursorem w tym zakresie) oraz wizualną oprawę koncertów i wykorzystuje do tego celu najnowsze rozwiązania techniczne;
w swojej karierze estradowej przeszedł drogę od oświetlenia zrobionego chałupniczo z… baniek na mleko po lasery
i pirotechnikę oraz światła najnowszej generacji.
Nagrał 13 albumów, kilka z nich zyskało status złotych
płyt; nagrywał głównie w Polsce, ale także w Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii. Prowadzony przez niego zespół zagrał tysiące koncertów w Polsce, występował
w wielu państwach Europy, a także w USA i Maroku.
Mniej znane jest zamiłowanie Sławomira Łosowskiego
do sztuk plastycznych: uprawia z talentem rysunek, czemu
przypatrywał się i co wspomagał od dawna ojciec – artysta-rzeźbiarz (prace wykorzystane zostały m.in. w 2006 roku w
wideoklipie Yacha Paszkiewicza do nowej wersji utworu Zaczarowane miasto). Muzyk miał już kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, przekazywał również prace na cele charytatywne, m.in. w grudniu 2018 roku jego rysunek został zlicytowany za znaczną kwotę w akcji Choinki Jedynki na rzecz
Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
Fani śledzą zawirowaną nieco historię grupy, wiedząc,
kto jest jej rzeczywistym liderem. „Kombi bez Sławomira
Łosowskiego to już nie ten zespół…”, brzmiał komentarz do
wypowiedzi muzyka prowadzącego konkurencyjną grupę.
Ale KOMBI Sławomira Łosowskiego to wciąż TEN zespół.

Monika Małkowska

Andrzeja Dudzińskiego zna każdy. Jednak mało kto wie,
jak wiele zrobił i jak różnorodna jest to twórczość. Najlepiej
znany jest jego… ptak. Dudi. Jego twórca prawie przez dekadę wkładał mu w dziób komentarze do PRL-owskiej rzeczywistości. Tak dalece identyfikował się z rozczochranym ptaszyskiem, że przybrał pseudonim „Dudi”. Trochę przezwisko,
trochę skrót od nazwiska. Dudi przylgnął do niego na zawsze,
choć w rysunkowym repertuarze pojawiły się inne stwory
o równie charakterystycznej powierzchowności i zbliżonej
elokwencji: Pokrak, Hipol, Myszony.
W 1970 roku zadebiutował na łamach „Szpilek”. Z tej satyrycznej ambony wygłaszał teksty śmieszne, absurdalne, zarazem drapieżne, pełne anarchistycznych poglądów. Miał niezliczone rzesze fanów – każdy chciał być niezależnym, jak Andrzej Dudziński czy jego alter ego ptak Dudi, od reguł narzuconych socjalistycznym systemem i… nie chodzić do fryzjera.
Charakter ptaka Dudiego (i jego twórcy) odzwierciedlała forma jego sylwetki i przybierane przezeń pozy. Był pomysłowy, elegancki, trochę próżny, niezwykle giętki. Powstał
w dobie pop-artu i trzymał tamten fason. Kreska, z brawurą
prowadzona, wyrażała młodzieńczy entuzjazm jego twórcy.
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Cienką linię urozmaicały różne desenie: kropki, kratki. Plamy
barwne – jeśli się pojawiały – kładzione były płasko, jak wycięte z jednobarwnego papieru.
Było to w epoce gierkowskiej, kiedy w Polsce trwał etos „Hair”,
hipisów i Zachodu. Autorowi dane było na własnej skórze doświadczyć tego, co dla większości jego pokolenia było marzeniem. Przez dwa lata mieszkał w Londynie (do 1972 roku), ale
wrócił do Warszawy. Zaproszenie do amerykańskiego Aspen
(w Kolorado) na międzynarodowy zjazd grafików sprawiło, że
zdecydował się na emigrację (1977) i zamieszkał z żoną w Nowym Jorku. Nie planowali powrotu do kraju. Od 1989 roku zaczęli jednak dzielić czas między Warszawę i NYC.
Zachód okazał się wspaniały, ale trudny. I właśnie napotykane tam przeszkody pomogły artyście wyszlifować styl i charakter. Rozstał się z manierą pop, zgubił beztroskę i naiwność.
Polska, do której wrócił, przechodziła akurat ustrojową i rynkową transformację. Zmienił się więc rozczochrany ptaszek,
przepoczwarzył się w Pokraka. Istotę przyziemną, antypatyczną, najpaskudniejszą z możliwych. Rysowany lewą ręką,
wyrażał wszystko, co negatywne. Dla wydobycia tych cech artysta dobrał specjalną formę plastyczną. Wcale nie pokraczną
– przeciwnie, wielce wysmakowaną. Mocna kreska miejscami
rwie się, rozdziela, powtarza – jakby autor nie mógł się zdecydować, jak ją poprowadzić. Kolory też rzucane są niedbale, nie
trzymają się konturów, do tego jakieś plamy, jakby efekt niechlujności. Koślawe litery dopełniają kompozycję, współtworzą jej „bylejakość”. Pokrak miał jedną niepodważalną zaletę:
łatwo przeistaczał się w malarstwo.
Najmłodszy w trójcy był Hipol, twór pośredni między
dwoma poprzednimi. Ani finezyjno-poetycki, ani też odpychający. Rysowany także w odmienny sposób – miękką,
płynną kreską, dopełnioną tu i ówdzie plamami szarości.
Z pozoru dobroduszny, w istocie cwany, kuty na cztery nogi.
Napisy-komentarze wyrastały jak tęcza ponad jego sylwetką, podkreślając zaokrąglone kształty.
Wszystkim bohaterom Dudzińskiego towarzyszy istotka szczuropodobna. Również zmieniająca się z latami, ale
głównie z wyglądu. Bo charakter zachowuje ten sam – jest
jak jednoosobowy chór grecki dopowiadający kwestie. Obserwuje scenki i do nich się odnosi. Dogryza, dopowiada,
doradza. Odnajduje się znakomicie w każdej sytuacji, z każdym partnerem, na jakiego skazuje go autor.
Nic dziwnego, że Myszon pojawił się też na obrazach Dudzińskiego – kolażach i pastelach. Z daleka kompozycyjnie
wydają się one abstrakcjami. Z bliska oko widza wyłapuje konkrety: figury ludzko- lub pokrakopodobne, postaci jak
z dawnych rysunków, lecz bez tekstów i kontekstów. Niektóre formy rzucają cienie, jednak sceneria pozostaje niejasna,
niezdefiniowana.
Te obrazy sprawiają wrażenie radosnych, spontanicznych
– a zarazem coś w nich niepokoi. Bo pod maską luzu i humoru
kryje się niechciana, nieprzyjemna prawda o nas, odbiorcach.
A może to tylko bohaterowie Andrzeja Dudzińskiego?
6 czerwca „Dudi” zaprosił gości do warszawskiego kina
Atlantic, gdzie z okazji jubileuszu zaprezentował i skomentował 100 prac nawiązujących do wolności. W spotkaniu z publicznością towarzyszyła mu żona Magda Dygat oraz Agnieszka Suchora, Bożena Stachura i Wojciech Pszoniak. Spotkanie
prowadziła Miłka Skalska z Arturem Wolskim.
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Prawdziwe wejście smoka
Andrzej Nowak i TSA
40 lat temu powstał zespół TSA, a jego założyciel i wybitny gitarzysta
Andrzej Nowak obchodzi właśnie 60. urodziny
Jacek Cieślak

TSA, którego nazwę tłumaczono ironicznie jako „Tajne Stowarzyszenie Abstynentów”, to pierwsza w historii polska formacja heavy metalowa, która spełniła światowe standardy
i do dziś pozostaje żywą legendą krajowej sceny muzycznej.
TSA miało prawdziwe „wejście smoka” w 1981 roku na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie, gdy grupa wygrała nagrodę publiczności, czyli Złotego Kameleona. Porwała
młodych fanów niespotykaną wcześniej w kraju żywiołowością zachowania – muzycy byli na estradzie w ciągłym ruchu,
imponowali hipisowskimi kostiumami. A przede wszystkim
ekspresją gry. Polskę obiegły wtedy zdjęcia pokazujące krajowych muzyków wyglądających jak światowe gwiazdy, np.
Ted Nugent czy Angus Young z AC/DC. Frontmanami byli gitarzyści Andrzej Nowak i Stefan Machel, sekcję rytmiczną
tworzyli basista Janusz Niekrasz i perkusista Marek Kapłon.
Tuż po występie w Jarocinie dołączył do zespołu wokalista Marek Piekarczyk, uczestnik festiwalu w szeregach formacji Sektor A. Tak powstał najsłynniejszy i najsilniejszy
skład TSA, który dał się poznać fanom gitarowego grania
na setkach widowiskowych koncertów. Zadebiutował koncertową płytą „Live”, bo też właśnie występy na żywo oddawały najlepiej fenomen grupy. Na „Live” znalazły się takie przeboje jak: 51, Wpadka, Mass-media, Zwierzenia kontestatora. Płyta ukazała się w 1982 roku, gdy TSA miało już
na koncie świetnie przyjęte występy na warszawskim Rock
Jamboree ’81 czy sopockim Pop Session. Grupa znalazła się
w koncertowej czołówce wraz z Maanamem i Perfectem,
nagrała też piosenkę Marsz wilków do filmu Akademia Pana Kleksa. Z kolei Nowak, Niekrasz i Kapłon wzięli udział
w słynnej sesji zorganizowanej przez Zbigniewa Hołdysa
„I Ching”. Nowak poznał wtedy bliżej Martynę Jakubowicz,
co miało wpływ na późniejsze losy zespołu.
Grupa nagrała następnie dwie płyty. „TSA” (premiera
1983) przyniosła m.in. Trzy zapałki wg wiersza Préverta
oraz monumentalne Bez podtekstów. „Heavy Metal World”
(premiera 1984) zasłynął przebojami: Kocica, Maratończyk
i balladą Alien. Odejście Nowaka i Kapłona zaznaczone na
okładce „Heavy Metal World” odbyło się podczas Rockowiska ’83 w Łodzi. Po występie z TSA – Nowak zagrał jako gitarzysta Martyny Jakubowicz. W tej roli współtworzył znakomite płyty „Maquillage” (1993) oraz „Bardzo groźna księż-
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niczka i ja” (1985). Stał się też podporą formacji Tadeusza
Nalepy. Nagrał z nim „Live 1986”, „Sen szaleńca” (1986) i „To
mój blues” (1989). Był wtedy uznawany za najlepszego w Polsce – wraz z Janem Borysewiczem – rockowego gitarzystę.
Tymczasem TSA uzupełniło skład o Antoniego Degutisa
i Marka Kraszewskiego, z którymi występowało z powodzeniem na krajowych festiwalach. Rolę muzycznego lidera przejął wtedy Stefan Machel, zafascynowany techniką
gry slide. Wiele nadziei zespół związał z zagranicznym kontraktem z firmą Mausoleum Records. Za granicą ukazały się
płyty „Spunk!” i „Heavy Metal World”, ale nie przyniosły zespołowi międzynarodowego sukcesu.
Kolejną odsłoną polskiej kariery był album „Rock’n’roll”
(premiera 1988), który zapisał się w pamięci fanów piosenką Francuskie ciasteczka, anty-systemowymi kompozycjami
Wielka fiesta i Pierwszy karabin oraz monumentalną kompozycją Wyciągam swoją dłoń. Rok wcześniej doszło do powrotu Andrzej Nowaka, z którym TSA występowało w rock-operze Jesus Christ Superstar w gdyńskim Teatrze Muzycznym.
Marek Piekarczyk kreował główną rolę.
Niestety, wskutek częstych animozji, grupa rozpadła się
w 1990 roku. Andrzej Nowak wyjechał do Ameryki, gdzie
poświęcił się swojej pozamuzycznej pasji, którą są motocykle marki Harley-Davidson. Frakcja Stefana Machela zaczęła działalność pod nazwą TSA-Evolution. Ponad dekadę
trwały personalne roszady, próby pojednania. Problem stanowił też wypadek samochodowy Stefana Machela.
Ostatecznie grupa zaczęła grać w oryginalnym składzie
w 2001 roku. Trzy lata później ukazał się ostatni jak dotąd
studyjny album „Proceder”, powszechnie uznany za znakomity, złożony z rozbudowanych kompozycji, nasyconych
solówkami Nowaka i Machela, co stało się znakiem rozpoznawczym grupy.
Decydującą kwestią okazało się jednak rozwiązanie problemu napięć personalnych. Andrzej Nowak prowadził niezależnie działalność zespołu Złe Psy, Marek Piekarczyk zyskał nową popularność dzięki udziałowi w programie „The
Voice of Poland”. Ostatecznie w marcu 2018 roku zagrał
ostatni koncert z TSA i zajął się solową działalnością. Zaś zespół założony przez Andrzeja Nowaka występuje z wokalistą Damianem Michalskim, pracując nad nową płytą.
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80. urodziny
tekst

Monika Małkowska

Mówi się: fotografia nie kłamie. Kiedy
zaczynam pracę, wydaje mi się, że nie
kłamie. Później jednak stwierdzam
– kłamie strasznie
Na takie szczere wyznanie zdobył się Ryszard
Horowitz. Można dopełnić: komputer tym bardziej fałszuje
rzeczywistość. Czy zdjęcie przepuszczone przez cyfrę ma
jeszcze cokolwiek wspólnego z prawdą? Magicy zawsze budzili
podziw i adorację zarówno wielkich, jak maluczkich. Jednak
to uwielbienie połączone było często ze strachem.
Dwa wieki temu fotografię zaliczano do czarodziejskich
sztuczek – nawet dziś żyją ludy, dla których zdjęcie jest zjawiskiem niewytłumaczalnym, paranormalnym i… groźnym.
Zapewne tym społecznościom Horowitz wydawałby się szama-
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FOT. MARTA WOJTAL

Iluzjonista z komputera
Ryszard Horowitz

nem, który okiełznał umiejętność łączenia różnych sfer rzeczywistości – tych widzialnych i tych wyobrażonych.
Trochę o nim: rocznik 1939. Urodzony w Krakowie cztery
miesiące przed wybuchem wojny. Artysta z polsko-żydowskim rodowodem, doświadczony Holocaustem, najmłodszy
z tysiąca ocalonych z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dzięki staraniom Oskara Schindlera. Po wojnie wrócił
do rodzinnego miasta; tamże skończył liceum plastyczne, następnie Akademię Sztuk Pięknych. Wkrótce po odwilży (1959)
wyemigrował do Nowego Jorku, gdzie poszerzał fotograficzne
umiejętności w Pratt Institute, a potem w słynnym atelier Richarda Avedona, którego został asystentem. Od tamtego czasu
datuje się przygoda Horowitza z reklamą.
W latach 60. fotograf obrabiał ręcznie projekty, uzyskując
rezultaty bliskie szlachetnej grafice. Mówił wtedy: „Nigdy
nie pracowałem świadomie nad swoim stylem. Ten styl to
wynik mojej podświadomości”.
Słowo-klucz to podświadomość. Bo czy Horowitz chciał
tego, czy nie, jego prace z wczesnej fazy twórczości (zresztą,
także z późniejszej) bliskie są surrealizmowi, a ten kierunek uważał podprogowe podpowiedzi skojarzeń za najważniejszą wskazówkę w sztuce.
Taka jest m.in. reklama biżuterii: na pierwszym planie
wielka kobieca dłoń z pierścionkiem na palcu, zza niej wyrasta znacznie mniejsza twarz urodziwej dziewczyny. Dwie
„wyrzeźbione” światłocieniem formy odcinające się od gładkiego, ciemnego tła. Wspaniałe też jest jajko, z utłuczoną górną częścią, ze skorupki którego wydobywa się… kobiecy profil.
Potem odkrył fotografię barwną. Początkowo zastosowanie koloru nie zaszkodziło jego stylowi. Na początku lat 70. powściągał jeszcze pomysły, nie porażając widza lawiną surrealistycznych połączeń. Świetny jest wizerunek Jerzego Kosińskiego, z ptasim skrzydłem wyrastającym z ramienia, rzucający niepokojące spojrzenie zielonkawym, okrągłym okiem
– jedynym kolorystycznym akcentem pracy. Inteligentne nawiązanie do znanej powieści pisarza Malowany ptak.
Także portretując Czesława Niemena, fotograf obył się bez
przesadnych efektów. Wypełniająca cały kadr, powiększona
twarz muzyka, ma fakturę przywodzącą na myśl głaz – bo
jak skała trwał przy swych przekonaniach.
Powściągliwa, szlachetna wizja wyznaczała kierunek poszukiwań Horowitza do drugiej połowy lat 80. ubiegłego
wieku. „W roku 1987 po raz pierwszy byłem świadkiem zeskanowania zdjęć. A potem zaczęły dziać się cuda. Poczułem się Panem Bogiem” – wspominał artysta.
Od tego czasu jego wyobraźnia nie znała ograniczeń. Do
najbardziej uznanych dzieł Horowitza należy widok nowojorskiej Park Avenue wyłożonej dolarowymi banknotami.
Panorama Nowego Jorku, jeszcze z wieżami WTC, pojawia
się w innej kompozycji: odbita w tylnej szybie wspaniałego,
czerwonego jaguara, szybującego wśród chmur. Czy coraz
doskonalsza technika cyfrowa przysłużyła się fotografowi?
Może zanadto poniosła go „boska” wielość możliwości?
Symboliczna wydaje się reklama Washburn Rabbit. Przypomina seans iluzjonisty: mężczyzna z komputerem w miejscu głowy „wypluwa” z ekranu tęczowe kleksy; te przeobrażają się w białego królika skaczącego na zdjęcie, które zabiera ręka wyłaniająca się zza kurtyny. Brawa dla magika.
I chyba dla artysty?

SKORO MOŻESZ,
KORZYSTAJ Z DOMÓW
PRACY TWÓRCZEJ
CZERWIEC 2019

Położone w najpiękniejszych zakątkach Polski:
w Zakopanem, Krynicy Górskiej, Sopocie, Ustce i Konstancinie-Jeziornie. Bez wątpienia zasługują na miano
miejsc kultowych. Gościły Brzechwę, Tuwima, Osiecką,
Kilara, Młynarskiego i inne niezapomniane osobowości
polskiej kultury. Ty też je odwiedź.
Bądź częścią niezwykłej historii.
Stawki już od 43 zł.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się
z sekcją Domów Pracy Twórczej: tel. +48 22 827 58 75
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ŁONA I WEBBER
Pochodzą ze Szczecina. Duet niepospolity – raper
Adam „Łona” Zieliński i producent Andrzej „Webber”
Mikosz. W zeszłym roku minęło 18 lat od wydania
płyty „Koniec żartów” – oficjalnego debiutu. Już
wtedy środowisko fanów i krytyków muzycznych
zwróciło uwagę na niebanalny styl Łony przepełniony inteligentnym humorem oraz na produkcje
Webbera ze smakiem nawiązujące do klasycznej
nowojorskiej stylistyki, jednocześnie swobodnie
czerpiące z analogowej syntezy. Łona od początku
przyzwyczaja słuchacza do nietypowego charakteru swojej twórczości: poczynając od rozmowy
telefonicznej z Bogiem (interpretacja tego utworu
była jednym z tematów na maturze z języka polskiego), poprzez konwersację z cutami (skrecze
oparte na fragmentach utworów innych artystów),
aż do rapowania bez użycia polskich znaków. To tylko
część nietuzinkowych pomysłów realizowanych
przez szczecińskich artystów.
Kipiące sceniczną energią koncerty Łony i Webbera
od wielu lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem.
Twórczość Łony i Webbera zdobywa uznanie najróżniejszych środowisk, czego dowód stanowią liczne
nominacje i nagrody. Szczecinianie zostali wyróżnieni m.in. tytułem Artystów Roku przez portal Popkiller i magazyn „Aktivist”, zaś ich zeszłoroczna płyta
uplasowała się na wysokich miejscach w rankingach
najlepszych wydawnictw prowadzonych przez „Politykę”, „Przekrój” i „Gazetę Wyborczą”.
W 2017 roku Rada Języka Polskiego uhonorowała
Łonę tytułem Młody Ambasador Polszczyzny.
Właściciele wytwórni Dobrzewiesz.

Cieszy fakt, że wraz z większymi zarobkami, muzyka zaczęła być
bardziej dostępna dla słuchacza i tym samym zmniejszyła się liczba
osób korzystających z pirackich źródeł

ROZMOWA KULTURALNA

z duetem Łona i Webber, czyli Adamem Zielińskim i Andrzejem Mikoszem
rozm awi a
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Łona: Piękne rzeczy się działy. Najbarwniej chyba zobrazowali to panowie z „Za chwilę dalszy
ciąg programu” w skeczu „Opole ʼ92”: na scenie
Krzysztof Materna z nagim torsem pokrzykuje do mikrofonu, obok uroczy chórek w osobach
Sławomira Szczęśniaka i Wojciecha Manna, zaś
Grzegorz Wasowski w charakterze publiczności
macha tęsknie zapalniczką. Całość do obejrzenia
na YouTube, gorąco polecam.
Webber: Zmierzch lat 80. i początek lat 90. Nirvana, Michael Jackson, Sinéad O’Connor Nothing
compares 2U, Ice ice baby Vanilli Ice’a czy wspaniałe hity MC Hammera. Sam ten przełom nie był
może najciekawszy, myślę, że ciekawiej zaczęło
robić się później w tej dekadzie.

Najbardziej zaskakująca reakcja na Twoją
twórczość?
Łona: Pewien fan doniósł mi, że oglądał kiedyś
nasz teledysk w autobusie, a trwała akurat kontrola biletów. Mniej więcej w połowie klipu podszedł do niego kontroler, ale zobaczywszy na jego telefonie nasze video, pokiwał tylko głową
z uznaniem, powiedział: „O, Łona i Webber. Szanuję”. I odszedł bez sprawdzania biletu.
Webber: „Świetne teksty”.

Czy warto zbierać płyty?
Łona: Trudno mi powiedzieć, nie sprawdzałem.
Dostrzegam natomiast pewne wady ich nieposiadania, bo kiedy chcę dziś wrócić do jakichś nagrań
z przeszłości, muszę się sporo nagimnastykować.
Że nie wspomnę o muzycznym edukowaniu własnych dzieci; dziś muzykę podaję im kawałek po
kawałku, gdybym zaś uzbierał wcześniej jakąś kolekcję, mogłyby przyjąć wszystko nie dość, że hurtem, to jeszcze pod moją nieobecność.
Webber: Zdecydowanie, jeżeli tylko ktoś ma na
to chęć. Jeżeli spodoba mi się album któregoś wykonawcy, kupuje go na wszelkich możliwych nośnikach, ale ukoronowaniem tego procederu jest
znalezienie się w mojej dyskografii na płycie winylowej, to już tylko najlepsze z najlepszych.

Inspirująca lektura?
Łona: Książę Nocy Marka Nowakowskiego. Ach,
jak to jest napisane!
Webber: Mikrotyki Pawła Sołtysa.

Czy festiwale ciągle mają rację bytu?
Łona: Ja jestem generalnie z frakcji kameralno-klubowej, ale i dobrym festiwalem nie pogardzę.
Zwłaszcza takim, który poza niezawodnie rozczarowującymi hedlajnerami zaprasza artystów
pochowanych w niszach, o których inaczej bym
pewnie nie usłyszał.
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ność ad hoc do wydawnictw pomaga ukrócić ten
proceder. Sam niekiedy spóźnię się do kina na
film, który chciałbym obejrzeć i frustruje mnie
fakt, że nie mogę go obejrzeć odpłatnie w internecie. Myślę, że niebawem nastąpi taki moment.

Webber: Zdecydowanie, to niejednokrotnie fantastyczna podróż po stylistykach muzycznych,
nierzadko w doborowym towarzystwie.

Tekst piosenki, który zapadł w sercu?

Jak się zmienia język w hip-hopie?

Łona: Odrażający drab Przybory. Okazuje się, że tą
piosenką można doskonale usypiać dzieci.
Webber: Rolki, rolki, nie czujesz demolki – doskonały refren w wykonaniu opolskiej ekipy Monitor FM.

Łona: Bujnie, bo jednak hip-hop – obok istotnych
wad – ma tę niezaprzeczalną zaletę, że najszybciej
wchłania językowe nowinki i najsprawniej adaptuje się do nowych zjawisk językowych.
Webber: Stosownie do odtwarzanego artysty. Hip-hop jest lustrzanym odbiciem społeczeństwa
i zmian w nim zachodzących. Wraz z młodym pokoleniem zmienia się również jego język. Uwielbiam słuchać artystów, dzięki którym wiele regionalizmów ma szansę przetrwać, gdyż naturalnie
wtrącają w swoją twórczość gwarę stosowną do regionu, z którego pochodzą.

Czy w dobie internetu można chronić swoją
twórczość?
Łona: Można i należy. Żyjemy jednak w XXI wieku, świat się zmienia, a wraz z nim sposób rozpowszechniania muzyki. Nie ma najmniejszego powodu, by nie brać tego pod uwagę przy zarządzaniu prawami do dóbr niematerialnych.
Webber: Ależ zdecydowanie, przede wszystkim
trzeba być czujnym i zwracać uwagę na treści
umów, które się zawiera. W kwestii bezpieczeństwa twórczości internet nierzadko bywa pomocny, pojawiają się algorytmy, które pewnie
w niedalekiej przyszłości sprytnie wychwycą nawet samplowany content. Niejednokrotnie zdarzyło się, że fani sami podsyłali nam linki, pod
którymi znajdowały się nielegalnie nasze utwory.

Czy artyści jeszcze mogą zmienić świat? Czy
ktoś słucha ich przesłań?
Łona: Artyści powinni chyba żywić przekonanie,
że mogą zmienić świat. I nic sobie nie robić z tego,
że to beznadziejnie naiwne. Szeroko zresztą odniosłem się do tej kwestii w napisanym z kolegą
Afro Jaksem utworze Nikt nie słucha tekstów.
Webber: Bałbym się forsować taką tezę. Na pewno mogą uczynić go lepszym, przyjemniejszym.
Znajdujemy wielu odbiorców doceniających treści, które przekazujemy w utworach, więc można
wierzyć w to, że jest rzesza ludzi słuchająca przekazu, zwłaszcza w naszym gatunku.

Kiedy pierwszy raz poczułeś, że można żyć
z tantiem?
Łona: Przestrzegałbym generalnie przed życiem
z tantiem, bo to jednak zawsze – wyjąwszy twórców naprawdę nielicznych – zdarzenie przyszłe
i niepewne. Choć muszę uczciwie przyznać, że
otrzymałem w życiu kilka bardzo sympatycznych przelewów z ZAiKS-u.
Webber: Jeszcze czekam na ten moment. Faktem
jest, że potrafią to być już niekiedy niemałe kwoty, ale w kontekście życia z tantiem, to chyba dla
mnie jeszcze za wcześnie.

Liczba kliknięć na YouTubie czy liczba sprzedanych płyt? Co bardziej dowartościowuje?
Łona: Odrzućmy hipokryzję i przyznajmy uczciwie: obie rzeczy potrafią mile połechtać próżność.
Webber: Liczba sprzedanych i odsłuchanych
płyt w serwisach streamingowych.

Najładniejsze polskie słowo?

Co może przekonać internautów, by nie korzystali z nielegalnych źródeł?

Łona: Wciąż go szukam, dotychczas znalazłem natomiast słowo najbardziej polskie – „bynajmniej”.
Niby zaprzeczenie, ale jak ładnie zachwiane!
Webber: Harmider. Nazwa własna jednej z miejscowości w środkowej Polsce wyjątkowo zapadła
mi w pamięć – Strucfoń.

Łona: To proste – wystarczy ich ładnie poprosić. Najlepiej przez uczynienie korzystania z legalnych źródeł relatywnie niedrogim i – co znacznie ważniejsze – nieskomplikowanym. Moim zdaniem najczęstszym powodem sięgania do źródeł nielegalnych jest
właśnie dużo większa łatwość ich zdobycia.
Webber: Przede wszystkim cieszy fakt, że wraz
z większymi zarobkami, muzyka zaczęła być bardziej dostępna dla słuchacza i tym samym zmniejszyła się liczba osób korzystających z pirackich
źródeł. Udostępniamy nasze utwory na YouTubie,
gdzie można ich darmowo posłuchać. Z własnego
doświadczenia wiem, że jeżeli lubię jakiegoś artystę, to kupię jego muzykę. Patrząc na coraz lepsze wyniki sprzedażowe naszych płyt, nie jestem
w tym procederze odosobniony. Na pewno dostęp-
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Co działo się w muzyce, kiedy „miałem dziesięć
lat”?
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Co uważasz za swój największy sukces?
Łona: Sukcesy osiągnąłem jak dotąd dwa: Janek
ma cztery lata, a Zosia skończyła sześć miesięcy.
Webber: Zdarza mi się być usatysfakcjonowanym z kilku moich produkcji, to chyba mój największy sukces.

Czy poezja sprawdza się w hip-hopie?
Łona: Poezja w rapie to zjawisko rzadkie, bo my
strasznie dużo pozujemy. Czasami jednak zdarza
nam się nakłamać do tego stopnia, że wyłania się
CZERWIEC 2019

z tego jakaś prawda. I może w tym jest jakaś poezja.
Webber: To dość trudny temat, nie miałem jeszcze okazji usłyszeć takiego utworu, w którym by
się sprawdził.

Protest song czy piosenka o miłości?
Łona: Każda porządna piosenka o miłości powinna być równocześnie protest songiem. Weźmy takie Ogrzej mnie Młynarskiego i Korcza.
Webber: Protest song o miłości.

Najbardziej trafne skojarzenie, jakie udało Ci się
wymyślić?
Łona: Najbardziej trafne było skojarzenie ze sobą Witolda Gombrowicza i Azealii Banks; z tego
jestem najbardziej dumny. Uważam, że świetnie
do siebie pasują.

Udostępniamy nasze utwory na YouTubie, gdzie
można ich darmowo posłuchać. Z własnego
doświadczenia wiem, że jeżeli lubię jakiegoś
artystę, to kupię jego muzykę
Czym jest hip-hop dla kultury narodowej?
Łona: Tym, czym były pieśni dziadowskie dla ludowej kultury XIX-wiecznej – nie do końca wiernym, ale zawsze ciekawym i barwnym odbiciem
współczesności. Dla potomnych – bezcenne.
Webber: Z pewnością pełnoprawnym gatunkiem
muzycznym.

Kto z młodych twórców sprawia, że wierzysz
w polską piosenkę?
Łona: Paulina i Natalia Przybysz. Obie wprawdzie bardzo różne, ale obie wyjątkowo utalentowane i oryginalne. I odważne – a to deficytowa cecha u twórców.
Webber: Ostatnio trafiłem na rapera o ksywie Koza, który zrobił na mnie wyjątkowo pozytywne
wrażenie.

Jakie wydarzenie kulturalne Cię ostatnio
zaskoczyło?
Łona: Gala Fryderyków. I niestety nie było to zaskoczenie in plus.
Webber: Cieszy mnie, że poziom wydarzeń kulturalnych ma u nas tendencję wzrostową, co powoduje, że bywam już mniej zaskoczony. 13. klatka
Weroniki Fibich i Patrycji Terciak, którą miałem
przyjemność obejrzeć w ramach festiwalu Kontrapunkt, zrobiła na mnie dobre wrażenie. Ucieszyło też pojawienie się pierwszych nagród hiphopowych – Popkillery i związane z tym wydarzenie. 
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DYSKRETNY UROK
FOTOGRAFA
Tadeusz Rolke – laureat tegorocznej Nagrody 100-lecia ZAiKS-u.
Jeden z najwybitniejszych fotografów uznawany za prekursora
polskiej fotografii reportażowej. Jego archiwum to ponad 70 lat
historii Polski i Europy; 62 tys. negatywów i 4 tys. slajdów
tekst

P

ierwsze ujęcia dokumentują ruiny Warszawy, późniejsze – odbudowę stolicy,
wznoszenie Pałacu Kultury i Nauki… Nie
mniej cenna jest rejestracja przeobrażeń (nade
wszystko wizualnych) po transformacji 1989
roku. Zdjęciami Tadeusza Rolke nie sposób się
znudzić. Powód prosty: choć właśnie stuknął
mu „dziewiąty krzyżyk”, świat wciąż go kręci,
fascynuje, zadziwia. I te emocje widać w każdym kadrze.
Fotografią zainteresował się w czasie wojny za sprawą… niemieckich magazynów ilustrowanych, gdzie były publikowane znakomite zdjęcia wojenne. Wtedy też kupił pierwszy
aparat Kodak Baby Box, ocalały z powstania
dzięki mamie, która wyniosła ten bezcenny
dla syna przedmiot.
Po wojnie studiował historię sztuki na KUL-u,
potem na Uniwersytecie Warszawskim. W 1951
roku studia przerwało aresztowanie za rzekomą działalność wrogą ustrojowi. Skazany na
siedmioletnią odsiadkę, wyszedł na wolność
dzięki amnestii, ale o kontynuacji studiów nie
mogło być mowy. Wtedy fotograficzna pasja
okazała się szansą na zarobkowanie i zdobycie
zawodowych szlifów.
W prasie zadebiutował po odwilży na łamach „Świata Młodych” i „Stolicy” (gdzie zatrudniono go etatowo), następnie współpracował z miesięcznikiem „Polska” i periodykiem-
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-legendą lat 60. „Ty i Ja”. Tam objął działkę mody. Nie potrafił zaakceptować soc-sztywniactwa w modowej tematyce, więc wprowadzał do
zdjęć akcję, narzucał modelkom naturalne zachowania, fotografował w plenerze, pożyczał
od znajomych akcesoria – skuter, psa, kapelusz.
Nawiązane w czasach studenckich przyjaźnie spowodowały, że Rolke związał się z jedyną awangardową warszawską galerią – Foksal
(powstała w 1966 roku), stając się jej nadwornym dokumentalistą (obok Eustachego Kossakowskiego). Towarzyszył najważniejszym wydarzeniom, wernisażom i happeningom, które
odbywały się w Galerii Foksal bądź z jej inicjatywy. Efekt – jeden z najbogatszych w Polsce
zbiorów zdjęć naszych czołowych powojennych twórców.
Władze PRL nie lubiły Tadeusza Rolke. Był
za bardzo na luzie. Jeszcze bardziej drażnił
paszport z prawem wielokrotnego przekraczania granicy wydany fotografowi w latach
70., kiedy zamieszkiwał w Niemczech i tam się
ożenił.
Dekadę 1970–1980 Rolke spędził w RFN,
głównie w Hamburgu. Pracował dla największych renomowanych niemieckich tygodników , jak „Stern”, „Die Zeit”, „Der Spiegel”.
Często też przyjeżdżał do Polski. Wywoływał sensację wypasionym fotograficznym
sprzętem i samochodem-busikiem. Pojazd po-
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„SZUKAM OBRAZÓW, KTÓRE JUŻ WCZEŚNIEJ
ZOBACZYŁEM, A MOŻE WYMYŚLIŁEM” – TAK TADEUSZ
ROLKE TŁUMACZY SWĄ METODĘ FOTOGRAFOWANIA
zwalał mu koczować poza hotelami, ale też
ściągał uwagę ubecji, która systematycznie
nań polowała. Wrócił w możliwie najgorszym
momencie – w przededniu stanu wojennego,
zaniepokojony stanem zdrowia matki. A także
– stanem ojczyzny. I już został.
W połowie lat 80., kiedy politycznie trochę
poluzowało, zabrał się za „reklamę”. Cudzysłowu użyłam dlatego, że pomysły Rolkego nie
miały nic wspólnego z marketingowymi kampaniami. W ogóle nie zapraszał do współpracy
fachowców – inna sprawa, niewielu ich było
w ówczesnej Polsce.
Sesje fotograficzne organizowane przez Tadeusza Rolke odbywały się na zasadzie wielkich improwizacji. Sama w niejednej uczestniczyłam. Na przykład Tadeusz poprosił mnie
o pomoc w charakteryzowaniu zespołu Maanam na okładkę „Nocnego patrolu”, a potem
– do stylizowania Kory, która stała się główną
bohaterką kalendarza ściennego na 1983 rok.
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Kilkudniowa sesja odbyła się w mieszkaniu
z pracownią Edwarda Dwurnika na warszawskich Stegnach. Do makijażu i stylizacji gwiazdy używaliśmy farb akrylowych, temper, pasty do zębów i wszystkiego, co wpadło w ręce.
Rolke tak zasmakował w malunkach wykonywanych bezpośrednio na kobiecym ciele,
że pod koniec dekady i na początku następnej
stworzył cykl „Ślady”: akty połączone z obrazami. Swego rodzaju body art, bez cienia porno czy wulgarności.
Skąd brał modelki? Przecież nie było wtedy agencji, a Tadeusza zawsze cechowała pewna nieśmiałość. Do tego ma empatię i skromność. Właśnie dlatego nie miał problemów
z werbowaniem ochotniczek do body artu: jego zachowanie gwarantowało bezpieczeństwo
i dyskrecję.
To bodaj najbardziej istotna cecha jego sztuki – szacunek dla fotografowanych osób, obiektów, miejsc. Cecha coraz rzadziej spotykana.
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„OD MAŁEGO BYŁEM CIEKAWSKI. Z CIEKAWOŚCI ŚWIATA SIĘGNĄŁEM
PO KAMERĘ, ŻEBY WIĘCEJ SIĘ DOWIEDZIEĆ – BO FOTOGRAFIA
UTRWALA TO, CZEGO OKO NIE ZDĄŻY ZAREJESTROWAĆ, A MÓZG
– ZAPAMIĘTAĆ. ZACZĄŁEM PRACOWAĆ W PISMACH, ŻEBY WŁASNĄ
CIEKAWOŚCIĄ ZARAZIĆ INNYCH. TO WŁAŚCIWIE WSZYSTKO…”

T. ROLKE, FOT. SZYMON SZCZEŚNIAK

TADEUSZ ROLKE
ur. 24 maja 1929 roku, członek Sekcji L
– Autorów Prac Fotograficznych
naszego Stowarzyszenia,
laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u.
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Zdjęcia pochodzą z cyklu „Będzie dobrze”, 2018 rok.
Udostępnione dzięki uprzejmości artysty
i Galerii Le Guern. Partner – Fujifilm Polska.

CZERWIEC 2019

125

P OŻ EG N A N I A

przypominamy
ludzi ważnych
dla naszego
stowarzyszenia,
którzy odeszli
w minionym
czasie

tekst
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LEOPOLD
KOZŁOWSKI-KLEINMAN
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LEOPOLD
KOZŁOWSKI-KLEINMAN
Pianista, kompozytor,
dyrygent. Od 1966 roku
członek Sekcji B
Autorów Utworów
Muzyki Rozrywkowej
i Tanecznej Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
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bardzo trudno jest żegnać przyjaciela.
Dlatego, że każde tego typu wspomnienie ma
w pewnym sensie formę ostateczną. Potwierdza odejście kogoś, kto był w naszym życiu na stałe. Wspominając, zgadzamy się na to, że go nie ma.
A przecież stoi przede mną telefon, z którego prawie
codziennie słyszałem głos: „Dzień dobry się z panem!”, a po tym przywitaniu jakąś nową anegdotę,
których już nikt tak nie opowiada.
Poznaliśmy się ponad 30 lat temu w naszym
Domu Pracy Twórczej w Krynicy. Poldek opowiadał kawały i grał na rozstrojonym pianinie, tylko do śmiechu. Nie znałem jego losów, ani tego, że w jego życiu ogromną rolę odegrała muzyka. Można nawet powiedzieć, że muzyka to
życie kreowała, a w czasach Holocaustu ta muzyka uratowała Leopoldowi życie. I nas zbliżyła. Najpierw pod okiem Poldka przetłumaczyłem
z jidysz kilkanaście starych żydowskich pieśni, potem napisaliśmy razem nowe oryginalne pieśni
i piosenki, a jeszcze później stworzyliśmy program
i z grupą krakowskich artystów występowaliśmy
tu i tam. Wiele lat po pierwszym spotkaniu Poldek opowiedział mi swoje losy i napisałem o nim
książkę Klezmer. Opowieść o życiu Leopolda Kozłowskiego-Kleinmana, która ukazała się nakładem wydawnictwa Austeria. Jego historia zaczyna się w latach 20. ubiegłego stulecia w miasteczku Przemyślany niedaleko Lwowa. Tam Leopold się urodził,
tam jego ojciec grał z najlepszymi klezmerami. Jego dziadek Pejsach Brandwein miał najsłynniejszą w Galicji orkiestrę klezmerską i występował
na dworze cesarza Franciszka Józefa, a także przed
Marszałkiem Piłsudskim. Ale książka mówi też
o tym, jak nasz bohater grał podczas wojny żywym,
umarłym i umierającym.
Rozpoczynając koncert Rodzynki z migdałami
w krakowskiej synagodze Tempel w grudniu 2002
roku, pierwszy raz użyłem sformułowania „ostatni klezmer Galicji”. Wtedy, a potem podczas niezliczonych koncertów, które prowadziłem, mówiłem tak: „Leopold Kozłowski jest nazywany przez
Amerykanów «The last klezmer of the world»,
a przez nas, skromnie, ostatnim klezmerem Galicji. To kompozytor, pianista, aranżer, twórca muzyki m.in. do filmu Austeria Jerzego Kawalerowicza, autor ilustracji muzycznej do sekwencji polskiej filmu Wichry wojny z Robertem Mitchumem,
do sekwencji cygańskiej filmu Wiosenne wody Jerzego Skolimowskiego z Nastassją Kinski, do filmu I skrzypce przestały grać Aleksandra Ramatiego. Był także konsultantem muzyki gettowej i aktorem u Stevena Spielberga w filmie Lista Schindlera. Dziś koncertuje na całym świecie, prowadzi
warsztaty dla młodych muzyków, którym przekazuje istotę «klezmerskiej duszy». Jest symbolem
Krakowa, najbardziej rozpoznawalnym na świecie polskim-żydowskim muzykiem, świadkiem

minionych czasów, skarbnicą żydowskich i galicyjskich tradycji!”.
Mógłbym w nieskończoność opowiadać o Poldku. Zamiast tego przytoczę jego słowa, fragment
wystąpienia w Izraelu, kiedy w roku 2007 roku
w mieście Raanana odbył się koncert A Homage
– Concert to the Last Klezmer of Galicia: „To, że stoję tu dzisiaj przed wami stanowi uznanie dla kultury całego mojego pokolenia, w tym także, a może przede wszystkim, dla tych, których już nie ma.
To pokolenie ma w oczach dym pracujących pełną
parą pieców krematoryjnych, rzekłbym nawet, że
wciąż s ł y s z y m y ten dym, to jest nasza muzyka!
Kiedy dym opadł, stałem samotnie w miejscu spustoszonym, ziejącym straszną ciszą. Ale w kulturze
narodu żydowskiego musi być ciągłość, więc z tych
ocalałych skorup starałem się z moimi przyjaciółmi
ulepić jakieś całości, dać kontynuację formie i treści. Mogłem iść inną drogą, drogą deformacji, drogą wyrzeczenia się tradycji, rwących się wątków.
Może wtedy zostałbym okrzyknięty mesjaszem żydowskiej nowoczesności, miałbym większą sławę
i większe pieniądze? Ale wtedy nie byłoby mnie tutaj i nie dostałbym waszej miłości. Nie twierdzę, że
muzyka ocali świat, ale ocaliła mnie kiedyś, a dzisiaj mnie, staremu człowiekowi przywraca młodość! A wy dzisiaj daliście mi tyle tej młodości, że
strach pomyśleć, jak się skończy ten wieczór!”.
Leopold był rówieśnikiem ZAiKS-u. Mimo słusznego wieku nigdy nie był stary. Kiedy zadzwoniłem
rok temu, że w spektaklu Zapiski z wygnania w Teatrze Polonia Krystyna Janda śpiewa jego dwie piosenki – naszą wspólną Gdy jedna łza i Tak jak malował pan Chagall napisaną z Wojtkiem Młynarskim
– był wzruszony i chciał jechać do Warszawy. W listopadzie 2018 roku odbył się w Krakowie koncert
z okazji jego setnych urodzin. Siedząc na scenie
w fotelu, mówiąc z nieporównywalnym wdziękiem
swoje „gadki”, zadziwiał wszystkich pamięcią, witalnością i poczuciem humoru. W pewnym momencie przywołał mnie, dał znak, żebym się nad nim nachylił i powiedział cicho: „Zagram”. Zaprowadziłem
Leopolda do fortepianu i zagrał Oj, wej tate, a także
w tej piosence zaśpiewał jedną zwrotkę. A potem na
finał Hevenu Shalom Alejchem. Był szczęśliwy. A my
z nim, jego przyjaciele, publiczność, ukochani lekarze, którzy walczyli o niego do samego końca. Zmarł
12 marca 2019 roku w krakowskim szpitalu w otoczeniu córki Marty i najbliższych przyjaciół.
Poldek by nam nie wybaczył, gdybyśmy wspomnienie o nim zakończyli „na smutno”. Zatem na
koniec jego anegdota, którą mówił na scenie: „Otóż
na murze krakowskiej synagogi Tempel pojawił się
niedawno napis: «Wchodzenie do synagogi bez nakrycia głowy to jest to samo, co cudzołożyć». Na drugi dzień ktoś dopisał: „«Próbowałem jedno i drugie.
Kolosalna różnica!». Graj tam Poldku w niebie nasze
piosenki, żeby tylko „zaiks” płacili!
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ROSŁAW SZAYBO
21 MAJA 2019

FOT. KARPATI & ZAREWICZ / WWW.KARPATIZAREWICZ.COM
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ROSŁAW SZAYBO
Plakacista, fotograf
i projektant okładek
płyt i książek. Laureat
licznych nagród oraz
juror konkursów
polskich i zagranicznych, przedstawiciel
tzw. polskiej
szkoły plakatu.
Członek Sekcji J
Stowarzyszenia
Autorów ZAiKS
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Monika Małkowska

„Mnie właściwie nic ani nikt nie jest w stanie
zdołować” – wyznał mi podczas pierwszej rozmowy. Im dłużej go znałam, tym dobitniej rozumiałam, że to nie buńczuczne przechwałki, lecz postawa życiowa.
Po prostu miał wyczucie sytuacji – wiedział, kiedy ruszać do walki, a kiedy „zejść z ringu”, jak
to określał. Sam zdecydował o odejściu z branży
płytowej, gdy zauważył, że jest dwa razy starszy
niż dyrektor firmy i zaczyna mimowolnie stawać
się mentorem. A on nie chciał osiadać na laurach.
Do końca gotów był podjąć nowe wyzwania.
Twierdził, że gdyby nikt nie zamawiał u niego
plakatów, zacząłby zajmować się stolarką. Lubił
zostawiać widoczny ślad ręcznej roboty. W dobie
komputerów pozostał wierny tradycyjnemu fotomontażowi, żeby projekt nie wyszedł zbyt gładko, za poprawnie. Choć określał się jako „niezbyt
zdolnego manualnie” i żywił nabożny szacunek
do utalentowanych kolegów po fachu.
Nigdy nie stał się „plastykiem wyrobnikiem”
(a tego bał się najbardziej); nie przestał korzystać
z życia i dobrze się bawić. Co ważne: choć w 1966
roku wyjechał z naszego kraju i powrócił po ponad ćwierćwieczu, nigdy nie zmienił polskiego
obywatelstwa na obce. Nie chciał wyrzec się tego, co stanowiło dla niego istotną wartość: ludzi
z Polski. Tylko z nimi czuł się naprawdę świetnie.
Do egzaminów na warszawską ASP przystępował
w wojskowym mundurze, jako że odrabiał wówczas przymusową służbę. Jednak właśnie tam
przełożony dostrzegł jego rysunkowe zdolności
i umożliwił trening w tym kierunku. Na studiach
o wyborze pracowni plakatu zadecydował afisz
anonsujący wystawę Henry’ego Moore’a autorstwa Henryka Tomaszewskiego – skrót wizualny,
który Szaybo uznał za genialny. Założyciel polskiej szkoły plakatu szybko, gdy Rosław trafił pod
jego skrzydła, rozpoznał jego szczególny dar.
Znalazło to wyraz podczas obrony dyplomu: Tomaszewski dał najwyższą notę plus wyróżnienie
komu innemu, choć to praca Szaybo na to zasługiwała. Mistrz uzasadnił następująco: „Rosławowi wyróżnienie nie jest potrzebne, on i tak da
sobie radę”. Rzeczywiście pięć lat po uzyskaniu
dyplomu Szaybo wyjechał do Anglii i tam zrobił
ogromną karierę w swoim zawodzie, co w latach
60. w przypadku grafika-projektanta i obcokrajowca należało do ewenementów. Pokonać lokal-

ną konkurencję i zostać dyrektorem kreatywnym renomowanej agencji reklamowej Young
& Rubicam to było naprawdę coś! Jeszcze większy
wyczyn – kierownictwo artystyczne słynnej wytwórni płytowej CBS, gdzie nie tylko nadzorował
projekty podległych mu designerów, także sam
tworzył okładki albumów, w sumie ponad 2000.
Gdy wrócił do Warszawy, rozpoczął kolejną przygodę: poprowadził pracownię fotografii na stołecznej ASP. Tak polubił dydaktykę, że praktycznie nigdy nie przeszedł na emeryturę.
Poznałam go w 1993 roku, wkrótce po jego „reemigracji”, czyli po powrocie z Londynu do Polski.
Umówiłam się na wywiad w SPATiF-ie, jeszcze nie
wiedząc, jak wygląda. No, imponująco, zgodnie
z imieniem. Jednak nie jego męska uroda wywarła na mnie największe wrażenie, lecz podejście
do życia. Tak optymistyczne, że już bardziej nie
można. W pewnym momencie Rosław zauważył
samotną kobietę przy sąsiednim stoliku, na oko
– w niezbyt pogodnym nastroju. Szaybo rzucił
w jej stronę: „Chin up!” z takim przekonaniem,
że… poskutkowało. Dama podniosła głowę, błysnęła uśmiechem.
To był dar równie ważny jak talent: opanowanie
sztuki życia. I dzielenie się tym z innymi, choćby
nawet na przekór okolicznościom. Czasem wspomagał się małymi trickami; innym razem sprzyjała mu naiwność. Kiedy sprzedawał londyńskie
mieszkanie, przed odwiedzinami potencjalnych
klientów nie omieszkał… zmielić kawy. Bo ten
zapach ma uwodzicielskie własności, jak afrodyzjak. Kiedy rozmawiał o zatrudnieniu z szefem Young & Rubicam, pytany, ile chce zarabiać
tygodniowo, z powodu słabej (wówczas) znajomości angielskiego zamiast „fifteen” powiedział
„fifty”. I tyle dostał, nie mając pojęcia, jakim jest
szczęściarzem.
Choć wychowany na polskiej artystycznej szkole
plakatu, umiał dostosować się do wymogów kapitalistycznego rynku. Jak przyznawał, klienci bywali czasem gorsi niż PRL-owski cenzor. A badania marketingowe, jakim poddawano każdy projekt, pozbawiały nieraz pracę polotu, a nawet całkiem ją przekreślały.
Jak wszystko w życiu, Rosław Szaybo to akceptował. Może dlatego nigdy nie narzekał na brak zamówień, a także – podziwu oraz, co jeszcze ważniejsze, wielkiej ludzkiej sympatii.
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historyk, religioznawca, filozof.
od 1961 roku był członkiem sekcji f
– autorów dzieł literackich naszego
stowarzyszenia.
Urodzony w Brześciu nad Bugiem,
debiutował po wojnie piosenkami
dla kabaretu Stodoła (1959); publikował wiersze w czasopismach literackich („Twórczość”) i zbiorach (Almanach Młodych), pierwszy indywidualny tom wydał w 1961 roku w „Iskrach”.
Studiował filozofię na Uniwersytecie
Warszawskim pod kierunkiem Leszka
Kołakowskiego; został jednym z jego
asystentów (obok m.in. Jacka Syskiego
i Stanisława Cichowicza). Pracował naukowo w Instytucie Filozofii i Socjologii
PAN, jest autorem wielu biografii i opracowań naukowych dotyczących historii religii, szczególnie protestantyzmu,
przekładał również z języka niemieckiego dzieła filozoficzne (w tym Sørena
Kierkegaarda i Dietricha Bonhoeffera).
Po przeniesieniu się do Francji związał się od początku lat 80. z uniwersytetem w Strasburgu. Był redaktorem
naczelnym publikowanej pod auspicjami uniwersytetu serii Bibliotheca dissidentium przybliżającej klasyczne teksty
XVI-wiecznych autorów protestanckich
we współczesnych opracowaniach. wdsk
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pisarz, publicysta. od 1984 roku był
poeta, prozaik, krytyk literacki,
członkiem sekcji f – autorów dzieł li- dziennikarz. był członkiem sekcji f
terackich naszego stowarzyszenia.
– autorów dzieł literackich naszego
Urodzony w Przemyślu, chodził tam stowarzyszenia od 1962 roku.
do szkół. Zaraz po wybuchu wojny doPochodził z Zagłębia Dąbrowskiego,
łączył do formującej się konspiracji, mimo studiów w Krakowie i Lublinie
pełniąc służbę na różnych stanowi- (gdzie jego wykładowcami byli m.in.
skach dowódczych. Brał udział w wie- Jan Parandowski i Juliusz Kleiner) oraz
lu akcjach oddziałów Armii Krajowej, wielu lat spędzonych w Warszawie pom.in. w rozbiciu więzienia w Jaśle i ata- został z Zagłębiem związany – wspieku na placówkę Abwehry w Bratków- rał lokalne biblioteki i ośrodki kulce k. Krosna. Wojnę zakończył w stop- tury, udzielał się społecznie, angażoniu podporucznika, odznaczony Krzy- wał w regionalne wydarzenia, proważem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. dził warsztaty poetyckie. Był bowiem
Aresztowany w 1946 roku, został osa- przede wszystkim poetą – debiutował
dzony w Krakowie, później w Rawiczu na początku lat 50. wierszami drukoi Wronkach. Po zwolnieniu imał się wanymi w prasie, pierwszy tom poetycróżnych prac, by zapewnić utrzyma- ki opublikował w 1957 roku (Słoneczniki
nie rodzinie. Zaangażował się również gorejące). Zafascynowany był antykiem,
w działalność harcerską oraz Górskie- arcydziełami piśmiennictwa, świętymi
go Ochotniczego Pogotowia Ratunko- księgami, szczególnie Biblią, szlachetwego (był członkiem-założycielem Gru- nym dorobkiem cywilizacji.
Religia, wiara były mu bliskie. Jako
py Rabczańskiej GOPR).
Od lat 70. publikował w prasie rozpra- dziennikarz pracował głównie w prasie
wy i opracowania historyczne, recenzje, katolickiej – ponad 40 lat spędził w ogólpisał także słuchowiska dla radia. W 1972 nopolskim dzienniku „Słowo Powszechroku ukazała się jego pierwsza książka, ne”. Pozostawił ponad 8 tys. artykułów
wysoko oceniona przez znawców pra- prasowych, 36 książek poetyckich i proca W okupowanym Krakowie. Kolejne to- zatorskich oraz kilkanaście inscenizamy to Hitlerowskie afisze śmierci (1983), cji teatralnych i radiowych. Był członRozkaz: zdobyć więzienie (1988), Przemyśl kiem Rady Duszpasterskiej Archidiecew oczach pisarzy (1994) i inne.
zji Warszawskiej, uczestnikiem spotkań
Był honorowym obywatelem miasta Duszpasterstwa Środowisk Twórczych,
Jasła, komandorem Orderu Odrodzenia laureatem wielu prestiżowych nagród
Polski i laureatem nagrody „Kustosz Pa- literackich polskich i zagranicznych, ofimięci Narodowej” przyznawanej przez cerem Orderu Odrodzenia Polski. wdsk
IPN. wdsk
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kompozytor, aranżer, muzyk. należał do sekcji b – autorów utworów muzyki rozrywkowej i tanecznej naszego
stowarzyszenia od 1965 roku.
Muzyka rozrywkowa była jego pasją, a w latach, w których kształtował
swoją karierę, ten gatunek muzyki cieszył się ogromną popularnością. Znane
i lubiane były orkiestry taneczne kierowane przez Stefana Rachonia, Henryka Debicha czy Edwarda Czernego,
kompozycje w ich wykonaniu były znane i często odtwarzane. Właśnie dla
tych zespołów pisał Rzeźniczek i z nimi
chętnie współpracował. W Orkiestrze
Tanecznej Polskiego Radia, którą prowadził Czerny, grał na klarnecie. Przerzucił się na saksofon na płycie dokumentującej dokonania radiowej orkiestry jazzowej nagranej w 1964 roku pod
dyrekcją Andrzeja Kurylewicza (i drugiej, z 1967 roku, gdzie grał w big bandzie Polskiego Radia). Również na saksofonie towarzyszył m.in. Henrykowi
Miśkiewiczowi i Zbigniewowi Jaremce,
grając z nimi w Orkiestrze PRiTV Studia S1, prowadzonej w latach 70. przez
Andrzeja Trzaskowskiego. Komponował okazjonalnie muzykę do filmów
i spektakli teatralnych.
„Wyjątkowy muzyk i artysta, który
kochał i żył życiem – bezkompromisowo, namiętnie i walecznie do samego
końca”, żegnała go rodzina. wdsk

CZERWIEC 2019

TADEUSZ
SZYMA

5 KWIETNIA 2019

GRZEGORZ
SPYRA

27 KWIETNIA 2019

reżyser, scenarzysta, dziennikarz, krykompozytor, muzyk. od 1993 rotyk filmowy. był członkiem sekcji g – auto- ku był członkiem sekcji b – autorów dzieł filmowych i telewizyjnych na- rów utworów muzyki rozrywkowej
i tanecznej naszego stowarzyszenia.
szego stowarzyszenia od 1995 roku.
Swoje zawodowe życie związał z kiUrodzony w Gliwicach, mieszkał
nem i telewizją. Pisał scenariusze, był przez wiele lat w Chorzowie, studiuautorem i współautorem filmów doku- jąc w katowickiej Państwowej Wyższej
mentalnych, w Telewizji Polskiej kiero- Szkole Muzycznej (dziś Akademii Muwał m.in. Działem Dokumentu Progra- zycznej), którą ukończył w 1969 roku.
mu 1, był również członkiem Rady Pro- Śląska kultura, w której wyrósł, stagramowej TVP; współpracował z mie- ła się jego inspiracją i pasją, wykorzysięcznikiem „Kino”, w „Tygodniku Po- stywał jej motywy w swoich kompozywszechnym”, którego redaktorem był cjach – a zostawił ich ponad 300: piow latach 1978–1991, pisywał regularnie senek i utworów wykonywanych m.in.
o filmach. Był również ekspertem Pol- przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, muskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz zyki do spektakli estradowych i prowykładowcą Wydziału Radia i Telewi- gramów telewizyjnych. Współtworzył
zji Uniwersytetu Śląskiego. Zagadnie- cykle ogromnie popularnych progrania manipulacji medialnej analizował mów prezentowanych przez katowicki
z kolei na Uniwersytecie Papieskim Ja- oddział TVP. Wielkim sukcesem u puna Pawła II w Krakowie.
bliczności cieszył się wodewil Zolyty
Był polon istą z w yk ształcen ia, (Zaloty) napisany w śląskiej gwarze
na wybór tego kierunku (studiował na na motywach Ożenku Mikołaja GogoUniwersytecie Jagiellońskim) wpłynę- la – Grzegorz Spyra skomponował do
ły wczesne lektury poezji Staffa i Ska- niego muzykę, autorem libretta był Mamandrytów, jak sam przyznawał w zre- rian Makula. W połowie lat 60. założył
alizowanym przez Polskie Radio cyklu z przyjaciółmi zespół Antyki promujący
audycji wspomnieniowych. Jego tomy muzykę z regionu.
Spyrę można nazwać prawdziwym
poetyckie to m.in. Więcej wierszy nie
pamiętam oraz pisane dla dzieci zbiory „gospodarzem” – nie tylko dlatego, że
Wiersze i wierszyki o sprawach dużych w Szymocicach k. Rybnika, gdzie mieszi małych, Zwierzenia zwierząt i Książka.
kał przez ostatnie lata, prowadził goZa całokształt swej pracy twórczej spodę, którą nazwał „Spyrówka”. Był
odznaczony został Srebrnym Medalem w niej gospodarzem co się zowie, ścią„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Był gającym gości, podejmującym artystów
również kawalerem Orderu Odrodze- i wspólnie z nimi koncertującym. wdsk
nia Polski. wdsk
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reżyser i scenarzysta. był członkiem sekcji g – autorów dzieł filmowych i telewizyjnych naszego stowarzyszenia od 1971 roku.
Po studiach na Wydziale Reżyserii
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej
w Łodzi, w 1956 roku, rozpoczął pracę
zawodową w Zespole Filmowym „Rytm”
prowadzonym przez Jana Rybkowskiego. Zrealizował tam swój pierwszy film,
średniometrażowy Stadion, do którego
napisał scenariusz. Film zdobył wyróżnienie na festiwalu w Wenecji w 1959
roku. Pierwszy pełny metraż, Dom bez
okien (1962, z udziałem Elżbiety Czyżewskiej i Wiesława Gołasa), wziął
udział w festiwalu filmowym w Cannes.
Nie zdobył żadnej nagrody, a Jędryka
zwrócił się ku twórczości dla młodzieży, ekranizując powieści m.in. Zbigniewa Nienackiego, Aleksandra Minkowskiego i Adama Bahdaja. To właśnie seriale i filmy pełnometrażowe oparte na
utworach Bahdaja przyniosły mu największe sukcesy wśród młodej widowni i powtarzane nieraz miano „Felliniego kina dziecięcego”. Wyspa złoczyńców (1965), Do przerwy 0:1 (1969), Wakacje z duchami (1970), Podróż za jeden
uśmiech (1971), Stawiam na Tolka Banana (1973) – z ich młodocianymi bohaterami utożsamiały się tysiące dziewcząt
i chłopców.
Wyróżniony m.in. Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, nagrodą Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski i medalem „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis”. wdsk

architekt, projektant, pedagog i
autor. należał do sekcji n – autorów
dzieł architektonicznych naszego stowarzyszenia od 1981 roku.
Był aktywnym i zaangażowanym społecznie członkiem ZAiKS-u – świadczy
o tym przygotowana przez niego w 2005
roku wartościowa i potrzebna „Analiza
i aktualna ocena interpretacji prawa autorskiego oraz etyki zawodowej w ośrodkach decyzyjnych i organizacjach pokrewnych”, liczące kilkadziesiąt stron
opracowanie będące swoistym kodeksem postępowania architekta, urbanisty,
projektanta.
Po dyplomie uzyskanym w 1949 roku
na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej rozpoczął pracę w zespole autorskim Miastoprojektu Katowice
razem z Henrykiem Buszką i Jerzym Gottfriedem, kolegami ze studiów. Zespół
uznany został za prekursorów projektów
modernizmu w architekturze Śląska.
A było ich sporo, i to znaczących dla regionu: ikona Katowic, czyli „Tauzen”, jak
zwano żartobliwie dzielnicę mieszkaniową im. Tysiąclecia z łatwo rozpoznawalnymi wieżowcami przypominającymi kolby kukurydzy; kolejne katowickie
osiedle – „Gwiazdy” (przy obu projektach współpracowali architekci Marian
Dziewoński i Tadeusz Szewczyk); Zawodzie, dzielnica uzdrowiskowa w Ustroniu zrealizowana kompleksowo, ze
szpitalami, budynkami wczasowymi,
sanatorium i pełną infrastrukturą; ośrodki wypoczynkowe w górskich okolicach, gmachy użyteczności publicznej,
teatry, kościoły. Wiele z nich uznane zostało za ikoniczne. wdsk

kompozytor, pedagog. od 1961 roku
był członkiem dwóch sekcji naszego
stowarzyszenia: a (autorów dzieł muzycznych) i b (autorów utworów muzyki rozrywkowej i tanecznej).
Urodzony w 1935 roku, studia kompozytorskie odbył w warszawskiej PWSM
w klasie prof. Piotra Perkowskiego. Niedługo po studiach otrzymał stypendium
rządu francuskiego, następnie holenderskiego. Po powrocie z Paryża założył zespół Ad Novum wykonujący głównie muzykę współczesną. W latach 1962–1968
był dyrektorem działu muzycznego Warszawskiego Studia Filmów Dokumentalnych. W 1973 roku objął klasę kompozycji w macierzystej uczelni, której był prorektorem w latach 1981–1984. W 1989 roku
został profesorem zwyczajnym. Prowadził liczne wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych oraz podczas seminariów i warsztatów dla kompozytorów.
Jego dorobek obejmuje twórczość kameralną oraz kompozycje orkiestralne,
dzieła symfoniczne i dwie opery. Pisał
również utwory dla dzieci, muzykę filmową, ilustracje muzyczne słuchowisk
radiowych i muzykę towarzyszącą filmom animowanym.
Od 1960 roku był członkiem Związku
Kompozytorów Polskich, pełniąc w nim
wiele funkcji. Dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki
za działalność pedagogiczną, otrzymał
również nagrodę ZKP oraz nagrodę przyznaną mu w Berlinie za operę Manekiny
opartą na prozie Brunona Schulza, obecną w repertuarze Opery Narodowej ponad trzy dekady i wystawianą na kilku
scenach europejskich. wdsk

choreogr af, twórczyni układów
tanecznych i baletowych. od 1957 roku należała do sekcji h – autorów
dzieł chor eogr a ficzn ych na szego
stowarzyszenia.
Urodzona w Warszawie, jako dziecko zaczęła ćwiczyć w Szkole Baletowej
przy Teatrze Wielkim pod kierunkiem
Marii Lukas, Piotra Zajlicha i Mieczysława Markowskiego. Pojawiła się na
scenie Opery Warszawskiej w baletach
dziecięcych, po ukończeniu szkoły została zaangażowana do zespołu opery.
Dzięki stypendium do szkoły prof. Wery
Pietrakiewicz (solistki baletów Diagilewa) zaczęła pracę jako zawodowa tancerka w neapolitańskim teatrze San Carlo,
a później w mediolańskiej La Scali. Wojnę spędziła już w kraju, po jej zakończeniu na zlecenie MKiS organizowała objazdowe przedstawienia taneczne. Już
w 1946 roku podjęła pracę jako solistka
baletu i choreograf – w Gdyni, Poznaniu, Bydgoszczy; kierowała baletem Reprezentacyjnego Zespołu Marynarki Wojennej i Centralnego Zespołu Artystycznego WP; była pedagogiem i choreografem stołecznej Estrady, Szkoły Baletowej
w Warszawie, Teatru na Targówku, koncertowała z grupą TeNaTar, współpracowała z Pagartem i teatrami muzycznymi
na terenie kraju.
Za swą pracę otrzymała wiele wyróżnień branżowych i państwowych,
w tym Medal i Odznakę ZAiKS-u. Przez
wiele lat przewodniczyła Sekcji H, angażując się czynnie w działania na
rzecz członków Sekcji, ale i całego Stowarzyszenia. wdsk

historyk, wydawca źródeł, bibliotekarz. od 1970 roku należał do sekcji
i – autorów dzieł naukowych naszego
stowarzyszenia.
Przed wojną rozpoczął pracę w Spółdzielni Spożywców w Ciechanowie.
Był członkiem Stronnictwa Ludowego
i Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”.
W czasie okupacji przebywał w Warszawie, gdzie łączył tajne studia polonistyczne z pracą w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu.
W dzielnicy tej został żołnierzem II Obwodu „Żywiciel” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej; wyszedł ze stolicy
wraz z ludnością cywilną. Po wojnie,
jeszcze przed ukończeniem studiów historycznych na UW, został pracownikiem Instytutu Historii PAN (1955–1999).
Otrzymał tytuł profesorski w 1977 roku,
w latach 1962–1982 był dyrektorem Biblioteki Narodowej, przez trzy kadencje
(1972–1981) przewodniczył Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Zainicjował
i powołał do życia „Rocznik Biblioteki
Narodowej”, którego był redaktorem naczelnym do 1982 roku.
Był badaczem bibliotekoznawstwa,
ale także ruchu ludowego i dziejów
najnowszych wsi. W 1979 roku został
odznaczony Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski. wdsk
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MY SIĘ STARZEJEMY
I SIWIEJEMY.
TO MY SIĘ ZDZIERAMY
NA STRZĘPY I PEWNEGO
DNIA ODCHODZIMY.
Z NASZYMI SNAMI
JEST INACZEJ.
ONE POTRAFIĄ ŻYĆ
W INNYCH LUDZIACH
PRZEZ DŁUGI CZAS
PO NASZYM ODEJŚCIU
Z TEGO ŚWIATA
Jostein Gaarder
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Uśmiechnięty, z charakterystyczną grzywą siwych włosów, w ciężkiej torbie kryjący profesjonalny sprzęt – obiektywy, aparaty, filtry. Krzysztof Wojciewski zmarł nagle 31 maja. Miał 76 lat.
Był aktywnym członkiem naszego Stowarzyszenia (wstąpił do Sekcji L w 1976 roku), artystą fotografikiem, nagradzanym fotoreporterem, fotosistą – robił zdjęcia na planie Quo vadis Jerzego
Kawalerowicza, Rewersu Borysa Lankosza czy
1920 Bitwy Warszawskiej Jerzego Hoffmana.
Zaczynał od zdjęć robionych podczas strajków studenckich w marcu 1968 roku; niebawem
rozpoczął etatową pracę fotoreportera dla warszawskich gazet. W połowie lat 70. trafił do redakcji kultowego tygodnika studenckiego „itd”,
w którym regularnie zamieszczał fotoreportaże
o tematyce kulturalnej, społecznej i obyczajowej,
a także portrety znanych twórców i artystów,
polityków oraz naukowców. W latach 90. związał się z tygodnikiem „Wprost”. Współpracował
także z innymi polskimi czasopismami i dziennikami, co przyniosło mu m.in. trzykrotnie zwycięstwo w konkursie za najlepszy fotoreportaż
w polskiej prasie, jaki organizowała Telewizja Polska. Za swe zdjęcia zdobywał nagrody na
Ogólnopolskich Konkursach Fotografii Prasowej.
Był wielkim pasjonatem fotoreportażu; jeździł wiele po Polsce, podróżował po świecie,
w tym do krajów prawdziwie egzotycznych, jak
Mongolia czy Panama. Z wędrówek przywoził
reportaże publikowane w polskiej prasie, często
nagradzane w konkursach i wystawiane w galeriach krajowych i zagranicznych. Fotografował również Polaków odznaczonych medalem
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Wiele
jego prac stało się ikonami fotografii reporterskiej i portretowej. Ostatnio portrety wybitnych
twórców jego autorstwa zaprezentowane zostały

Ryszard Bugajski urodził się w Warszawie
27 kwietnia 1943 roku. Po maturze studiował filozofię. Do czasu, gdy obejrzał Osiem i pół Felliniego. Po projekcji tego filmu wiedział, że musi
zostać reżyserem. Od 1976 roku należał do kierowanego przez Andrzeja Wajdę zespołu filmowego X. W 1981 roku zrealizował Przesłuchanie,
film-legendę, którego wymowa, niezgodna z linią
polityczną władz polskich po wprowadzeniu stanu wojennego, stała się bezpośrednią przyczyną
rozwiązania zespołu X. Przesłuchanie na premierę musiało czekać siedem lat. Film stał się wydarzeniem Międzynarodowego Festiwalu w Cannes
w 1990 roku, na którym Krystyna Janda została
uhonorowana nagrodą dla najlepszej aktorki.
Pięć lat wcześniej, w 1985 roku, Ryszard Bugajski wyjechał z żoną i synem do Kanady, gdzie reżyserował odcinki popularnych seriali telewizyjnych, i gdzie powstał jego pełnometrażowy film
Wyraźny motyw (Clearcut). Na stałe wrócił do Polski 12 lat później, w 1997 roku.
Jest twórcą takich filmów jak: Generał Nil,
Układ zamknięty, Zaćma. Zrealizował również filmy dokumentalne, np. Urban tak i nie, spektakle
telewizyjne, np. Okruchy czułości, Śmierć rotmistrza Pileckiego i serial Samo życie.
Był twórcą, którego fascynowały niewyraźne
granice między dobrem a złem. W swoich znakomitych filmach portretował ludzi wmontowanych w tryby życia, obserwował przemiany społeczno-obyczajowe i zwyrodnienia systemu. Śledził mechanizmy prowadzące do nadużycia władzy, ale też szukał momentów, w których godność
i wierność wyznawanym wartościom stają się tak
ważne, że można za nie zapłacić najwyższą cenę.
Po premierze swojego ostatniego filmu Zaćma, w jednym z wywiadów, mówił: „Moim celem nie jest dydaktyka czy uczenie młodego po-
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w albumie Twarze ZAiKS-u oraz na wystawach,
które pokazywane są w wielu miastach Polski.
W zeszłym roku obchodził 50-lecie pracy fotoreportera. Jubileuszowa wystawa „Bez retuszu”, jaką w 2018 roku zorganizowała stołeczna galeria Test, pokazała przegląd jego bogatego dorobku artystycznego: zdjęcia robione podczas pielgrzymek Jana Pawła II, fotoreportaże ze
strajków studenckich w 1968 roku, praską „aksamitną rewolucję” 1989 roku. „Przede wszystkim dokumentował przez lata polską, pełną absurdów i paradoksów, codzienność – napisano
w katalogu wystawy. I zatrzymywał w kadrze
napotkanych «po drodze» ludzi – w rozmaitych
sytuacjach”.
Był autorytetem w środowisku fotograficznym, powszechnie lubianym przez wszystkich,
z którymi się zetknął.
Zamieszczone tu zdjęcie Krzysztofa Wojciewskiego jest autorstwa jego przyjaciela z redakcji
„Wprost” Zbigniewa Furmana. „To zdjęcie zrobiłem Krzysiowi na dziedzińcu Uniwersytetu
Warszawskiego w 50. rocznicę wydarzeń marcowych. To była również jego rocznica. Wtedy,
8 marca 1968 roku, zaczęła się jego kariera fotografa prasowego”. wdsk

KRZYSZTOF
WOJCIEWSKI
Fotografik,
z Sekcją L
– Autorów Prac
Fotograficznych
naszego
Stowarzyszenia
związany od 1979 roku

WWW.ZAIKS.ORG.PL

FOT. RAFAŁ GUZ / PAP
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FOT. ZBIGNIEW FURMAN

31 MAJA 2019
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kolenia historii. To praca nauczycieli. Film jest
zupełnie czymś innym. Powtarzam takie zdanie
za Andrzejem Wajdą, że film służy do przedstawienia rzeczywistości, dzięki czemu staje się ona
zrozumiała”.
Ryszard Bugajski był laureatem wielu nagród i wyróżnień. W 2008 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w działalności na rzecz
przemian demokratycznych w Polsce”, a także
za „osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla
kraju pracy zawodowej i społecznej”. W tym samym roku otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2013 roku na Solanin Film
Festiwal doceniono go nagrodą Mocny Solanin za
„odwagę, konsekwencję i determinację przy tworzeniu kina autorskiego”. wdsk

RYSZARD
BUGAJSKI
Reżyser, scenarzysta,
prozaik, tłumacz.
Od 2002 roku był
członkiem Sekcji G
– Autorów Dzieł
Filmowych i Telewizyjnych naszego
Stowarzyszenia
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,,Uhodziłam się w hoku podówczas jeszcze pańskim“.
MAGDALENA SAMOZWANIEC
(właśc. Magdalena Anna z domu Kossak) urodziła
się 26 lipca 1894 roku w Krakowie. Była córką
Wojciecha Kossaka, siostrą Jerzego Kossaka oraz
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, o której
napisała książkę Zalotnica niebieska, i z którą
przez całe życie łączyła ją intelektualno-emocjonalna więź. Jej dziadkiem był Juliusz
Kossak. Była również stryjeczną siostrą Zofii
Kossak-Szczuckiej.
Powieściopisarka, poetka, satyryczka. Odebrała
staranne wychowanie w domu, biegle władała
angielskim, niemieckim i francuskim. Ukończyła
Szkołę
Sztuk
Pięknych
dla
Kobiet
Marii
Niedzielskiej. W 1921 roku wyszła za mąż za Jana
S t a r z e w s k i e g o . R o k p ó ź n i e j p r z y s z ł a n a ś w i a t i c h c ó r k a Te r e s a . W 1 9 2 3 r o k u
Magdalena Samozwaniec wyjechała wraz z mężem, sekretarzem polskiego
poselstwa, do Bukaresztu. Niedługo potem opuściła Starzewskiego. Drugie
małżeństwo zawarła w 1945 roku z Zygmuntem Niewidowskim.
Od 1926 roku publikowała liczne utwory satyryczne w takich czasopismach
j a k : „C y r u l i k Wa r s z a w s k i ”, „ B l u s z c z ”, „Ty g o d n i k I l u s t r o w a ny ”, „ N a o ko ł o
Ś w i a t a ” i „Tę c z a ”.
W 1922 roku w Krakowie ukazała się purnonsensowa, satyryczna parodia
Trę d o w a t e j p o d t y t u ł e m N a u s t a c h g rz e c h u, k t ó r ą S a m o z w a n i e c n a p i s a ł a
wspólnie z siostrą i jej mężem Janem Gwalbertem Henrykiem Pawlikowskim.
Książka okazała się niebywałym sukcesem.
W 1933 roku wydała kolejny swój bestseller Wielki Szlem, zyskując miano „ jedy nej sat y r ycz ki w Polsce”. Zmarł a 20 pa ździernika 19 72 roku w Warsz awie .

cytaty:
Często cytuję samą
siebie. Dodaje
to pieprzu mojej
konwersacji.
***
Mężczyzna nie lubi,
aby w domu był ktoś
nudniejszy od niego.
Trzeba na to bardzo
uważać.
Nie ma kobiet
niezrozumiałych,
są tylko mężczyźni
niedomyślni.
***
Wielu ludzi nie wie,
co z czasem robić.
Czas nie ma z ludźmi
tego kłopotu.
***
Idź przez życie
z podniesionym
czołem,
a nie z zadartym
nosem.

„W Paryżu widziałam pudełka pełne glonów,
dokłada się to do kąpieli, a nazywa się ten
preparat >>thalassoterapia<<, czyli kuracja
morska. Otóż, jak widzicie, morskie kąpiele
i oddychanie morskim powietrzem najlepiej
leczą człowieka, stąd najszczęśliwsza jestem
w Sopocie, w domu ZAiKS-u”.
Magdalena Samozwaniec
Z pamiętnika niemłodej już mężatki

WSPOMNIENIA ERYKA LIPIŃSKIEGO
Bliższy kontakt i przyjaźń zawarłem z Madzią
w roku 1954, kiedy występowaliśmy razem
w kabarecie „Stańczyk”. Premiera i pierwsze
spektakle przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Powodzenie tego chyba najlepszego po
wojnie kabaretu było olbrzymie. Zawsze pełna
sala, a dowcipne, odważne politycznie i dobre
literacko teksty wywoływały burzę oklasków
i bezustanny śmiech widowni.
Madzia czytała tam żartobliwą historię swego
życia. W sukni wieczorowej stawała obok fortepianu i uroczystym głosem zaczynała: „Uhodziłam się w hoku podówczas jeszcze pańskim”.
Tu musiała zawsze zrobić dużą przerwę, bo już
to pierwsze zdanie wywoływało huragan śmiechu, który potem co chwila przerywał opowiadanie Madzi o perypetiach panien Kossakówien, czyli znakomitej z czasem poetki Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej i naszej Madzi.

Magdalena Samozwaniec (rys. Eryk lipiński)

Urodziłam się w roku podówczas jeszcze pańskim, w samą noc św. Bartłomieja, co
mojej matce było trochę nie na rękę, ponieważ zwykła była nazywać swoje córki imieniem świętej lub świętego, który na ten dzień przypadał. Pamiętam, że noc była wówczas dżdżysta i wiatr hulał za kominem jak słynny świerszcz Dickensa. Nasza rodzina, nawiasem mówiąc, była tak stara, że nie było jej jeszcze w herbarzu Niesieckiego,
mimo to mama wychowywała nas w duchu demokratycznym, co mi się w mojej późniejszej karierze bardzo przydało. Byłam, jak i moje rodzeństwo, tak zwanym „cudownym dzieckiem” i mając cztery lata pisałam już na murze naszej posesji w Krakowie
bezbłędnie różne krótkie wyrazy, za co dostawałam od mamusi po łapach. „To dziecko
źle skończy — mawiała — gotowa zostać pisarką”.
WYBÓR TEKSTÓW KATARZYNA TEZ
RYS. MONIKA RACZKOWSKA
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1. i 2. opera warszawska , 2016, 3. i 4. pola dwurnik , berlin / warszawa , 2015, 5. i 6. sopocki esej, 2017
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