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T

o był wielki dzień – 16 grudnia 2019 roku.
Olga Tokarczuk, która dotarła do nas niemalże wprost ze Sztokholmu, oznajmiła, że
brakuje jej słów, by podziękować „za tę niesamowitą nagrodę” – członkostwo honorowe naszego
Stowarzyszenia. Gdy ją w maju informowałem
o tej decyzji Rady Stowarzyszenia zapytała, czemu zawdzięcza to wyróżnienie? Odpowiedziałem,
że chcieliśmy zdążyć przed Noblem. Uśmiechnęła się. Nie da się ukryć, że zdążyliśmy. Mówiła też,
że ZAiKS jest niezwykle potrzebny, ponieważ będzie pilnować praw twórców w starciu ze sztuczną inteligencją. „Wyobrażam sobie – dodała – że
nadchodzą czasy, kiedy będziemy leżeć do góry
brzuchem, a komputery będą za nas pisać nasze
powieści. I to wy będziecie pilnować, żebyśmy dostali za to pieniądze”.
Zbigniew Rybczyński wzruszony mówił, że
w tym tajemniczym, pięknym pałacu poczuł zapach takiej Polski, jaką sobie wyobrażał, że nastanie po ponurym czasie komunizmu.
Agnieszka Holland dodała, że gdy w czasach
komunizmu przychodziło się do ZAiKS-u, to było
to naprawdę jak podróż bez paszportu za granicę. Byliśmy poruszeni, gdy mówiła: „A teraz jak się
tutaj przychodzi to ma się wrażenie, że naprawdę
nawet w Polsce, w takim kraju, gdzie co chwilę są
ruiny i zgliszcza, a potem trzeba to odbudowywać
pracowicie i tandetnie, że nawet w Polsce może istnieć coś takiego, co jest stałe, tak jak we Francji, jak
w Anglii… wchodzi się do ZAiKS-u i jest tak, jak było – w najlepszym tego słowa znaczeniu. Więc trzymajcie to. Trzymajmy tę tradycję… bo ona jest już
taka krucha, że dobrze jest, jak ma swój dom”.
Wypowiadali się pięknie również pozostali laureaci nagród ZAiKS-u – Maja Komorowska, Ewa
Lipska, Urszula Dudziak, Katarzyna Gaertner, Anda Rottenberg, Ilona Łepkowska oraz Andrzej
Dudziński, Krzysztof Karasek, Leon Tarasewicz,
Wojciech Karolak, Zbigniew Benedyktowicz, Wojciech Prażmowski, Andrzej Rutkowski i Andrzej
Sikorowski.

Laureat Nagrody 100-lecia – Józef Tejchma – powiedział: „Spotkały mnie w życiu dwa wielkie
wyróżnienia, rok temu moja wieś rodzinna, Markowa koło Łańcuta, uczyniła mnie swoim honorowym obywatelem… Drugie wyróżnienie ma miejsce dzisiaj. Nie można było nic lepszego dla mnie
wymyślić i o czymś lepszym pomyśleć niż właśnie
wyróżnienie przez ZAiKS”.
Warto dla takich dni żyć! Szczególnie cieszy
mnie fakt, że za moment przeżyjemy ponownie
wielki dzień – 24 kwietnia. Tego dnia wręczymy
kolejne honorowe członkostwa, Nagrody 100-lecia
i Nagrody Specjalne przyznane przez Radę Stowarzyszenia w 2020 roku. Znowu gościć będziemy w naszym Domu (pod Królami) plejadę najw ybitniejszych twórców, wspaniałych
– często już legendarnych – postaci naszej kultury. W części artystycznej wystąpią młodzi artyści,
którzy przypomną nam utwory Edwarda Pałłasza.
Należę do ZAiKS-u 41 lat i przez te wszystkie lata widziałem, ile dobrego dla naszego Stowarzyszenia uczynił Edward. Pożegnaliśmy również
Halszkę Kołaczkowską, z którą przez wiele lat
pracowałem w Komisji DPT. Oboje byli Członkami Honorowymi ZAiKS-u, oboje uczyli mnie najdłużej – obok Antoniego Marianowicza, Andrzeja Jareckiego i Andrzeja Szczypiorskiego – czym
jest nasz ZAiKS. Odszedł Romuald Lipko, wieloletni członek Rady Stowarzyszenia, laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u. Niedawno pożegnaliśmy Jerzego Gruzę, laureata Nagrody Specjalnej
ZAiKS-u oraz Kazimierę Wojak (Panią Kasię), wieloletnią kierowniczkę DPT w Zakopanem. Odeszło
wiele osób… Proszę o chwilę zadumy.
PS Niestety nie zobaczymy się w kwietniu. Ten
tekst pisałem na początku marca, łudząc się, że
w końcu kwietnia wszyscy będziemy zdrowi. Mam
nadzieję, że szczęście nas nie opuści i spotkamy się
we wrześniu, by wręczyć jeszcze więcej nagród.
Serdeczności.
Do zobaczenia.
Janusz Fogler
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Apelujemy równocześnie o rozważenie i uwzględnienie naszych postulatów instytucjonalnego wsparcia ze strony Państwa w postaci:
• jednorazowego lub ratalnego wsparcia finansowego dla autorów i artystów
wykonawców, którzy w wyniku odwołania wydarzeń z ich udziałem stracili
Warszawa, 17.03.2020
Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

źródło utrzymania,
• uruchomienia dodatkowego funduszu na rekompensaty dla twórców i artystów za wydarzenia artystyczne odwołane w wyniku działań prewencyjnych
w obliczu epidemii,
• skierowania do nadawców i rozgłośni publicznych wniosku o jak najczęstszą emisję
polskiej muzyki, literatury, dramaturgii, filmów celem choć minimalnego wyrównania

Szanowny Panie Premierze,

strat wynikłych z odwołania koncertów i wydarzeń kulturalnych,

w obliczu nadzwyczajnej, dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z pandemią

• rozważenia odstąpienia od egzekucji podatku dochodowego od osób fizycznych od

koronawirusa, chcemy – w imieniu polskich autorów, artystów wykonawców oraz osób
ściśle związanych z organizacją życia kulturalnego w kraju – przedstawić nasze stanowisko.
Zwracamy się z apelem o zrozumienie i wsparcie tych, którzy nagle i nieoczekiwanie
dowiedzieli się, że wydarzenia artystyczne z ich udziałem nie odbędą się – zamknięte
zostają sale koncertowe, domy kultury, teatry, kina, muzea, wystawy, odwoływane są

tzw. tantiem wypłacanych autorom i artystom wykonawcom przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, przez uzgodniony okres.
Ufamy, że kompleksowe, spójne działania pozwolą nam na sprawne rozwiązanie tej
trudnej sytuacji. Wszystkim nam zależy na jak najszybszym wypracowaniu i wdrożeniu
rozwiązań, dzięki którym branża artystyczna będzie mogła przetrwać trudny czas

wszelkie imprezy kulturalne.

i wrócić do pracy. Fakt, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego już analizuje

Obecny czas to dla setek twórców i artystów wykonawców, zwłaszcza sektora

narzędzi przeciwdziałania zagrożeniu finansowemu sygnalizowanemu przez środowiska

muzycznego, rozpoczęcie sezonu artystycznego, w tym koncertów (w dużej mierze
plenerowych), ale także przedstawień, spektakli, rozlicznych imprez okolicznościowych,
rocznicowych, związanych zarówno z nadchodzącymi świętami religijnymi, jak również
państwowymi. Wszystkie te wydarzenia, które często wymagały wielomiesięcznych

możliwości pozyskania dodatkowych środków publicznych i wypracowania nowych
twórcze, napawa nas dużą nadzieją.
Deklarujemy pełną pomoc naszych organizacji w wypracowaniu adekwatnych
i skutecznych rozwiązań, które w najbliższym czasie pomogą ludziom kultury.

przygotowań twórczych i organizacyjnych, zostały lub zostaną nagle, z uwagi na zaistniałą sytuację odwołane, a artyści tracą możliwość wykonywania pracy lub otrzymania
wynagrodzenia za stworzone dzieła, co najmniej przez najbliższe miesiące.
Codzienna egzystencja polskich autorów i artystów wykonawców zależy przede
wszystkim od ich aktywności twórczej i występów przed publicznością. Zdecydowana
większość działa indywidualnie lub prowadzi własną działalność gospodarczą, a zatem
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nie może liczyć na żadne gwarancje stałego dochodu płynącego z jakiejkolwiek
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instytucji lub firmy.
Rozumiemy decyzję Rządu o wstrzymaniu wszelkich imprez o charakterze kulturalnym.
Zdecydowanie popieramy też wszelkie działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa
i zdrowia Polakom, prosimy jednak o zrozumienie kryzysowej sytuacji, w której znaleźli
się twórcy i artyści wykonawcy. Konsekwencją tego stanu rzeczy będzie bowiem
ryzyko niewypłacalności oraz brak możliwości utrzymania się ludzi kultury i ich rodzin.

DOŁĄCZ DO NAS!
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!

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.
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
W W W. Z AIKS.ORG.PL

WSTĘP

PERŁA
W KORONAWIRUSIE

M

iejmy nadzieję, że obecna sytuacja,
w jakiej znaleźli się polscy twórcy
i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS,
nigdy już się nie powtórzy. Zapewne podobny szok przeżywali polscy twórcy i władze
ZAiKS-u w 1939 roku, a potem w 1981 roku,
gdy zaprzestały działalności wszelkie instytucje i organizacje kultury, a źródła tantiem
albo zniknęły całkowicie, albo znacznie
się uszczupliły. A jednak nasza organizacja
przetrwała i nawet się wzmocniła. Musimy
doprowadzić do tego i tym razem. Skąd mój
optymizm? Szanowni Państwo, już choćby
tylko to: w niezwykle trudnej sytuacji obowiązkowej izolacji osób w tydzień przestawiliśmy pracę 300 naszych pracowników na
zdalną – z użyciem własnych i ponad 150 wynajętych urządzeń mobilnych, Zarząd podejmuje z użyciem komunikacji elektronicznej
ważne decyzje, na bieżąco korygujemy zasady współpracy z licencjobiorcami, aby nie
utracić źródeł inkasa, a także znajdujemy zupełnie dotąd nieoczekiwane sposoby eksploatacji utworów. Władzom państwowym podsuwamy korekty prawa w interesie twórców.
Wiemy już, że w części skuteczne. Niemal bez
przeszkód obsługujemy tradycyjne potrzeby twórców – zaliczki na poczet przyszłych
honorariów, zapomogi, wypłaty, a także podziały wynagrodzeń. W chwili odwołania
wszystkich publicznych imprez, nasz system
dystrybucji w ynagrodzeń (znacząca część
repartycji, w tym repartycji dodatkowych,
wypada w kwietniu) pozwoli zaspokoić najpilniejsze bieżące potrzeby naszych autorów. Sprawi to także najwyższe w historii
Stowarzyszenia inkaso w roku 2019, co prze-
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POMAGAJMY SOBIE
„Zaproponowali mi, żebym tutaj wystąpił. Pomyślałem, że ZAiKS-owi
na pewno się nie odmawia” – prof. Władysław Bartoszewski

łoży się na cykl podziałowy honorariów aż
do września bieżącego roku. Oczywiście nie
wpłyną opłaty licencyjne z tytułu imprez
odwołanych na czas pandemii, zamkniętych lokali, kin, teatrów. ZAiKS jednak nigdy nie zostawił swoich członków będących
w potrzebie bez pomocy. A wiem, że władze
ZAiKS-u mają dobre w tej sprawie pomysły.
Mój optymizm bierze się również stąd, że
wykorzystujemy czas pandemii na doskonalenie elektronicznych narzędzi zarządzania
Stowarzyszeniem i mam nadzieję w efekcie
upraszczanie różnych procedur. Spodziewając się większego zainteresowania krajowym
wypoczynkiem i pracą twórczą, przygotowujemy DPT-y do nowych zasad funkcjonowania i większego komfortu ich mieszkańców.
Poza tym, różne wcześniejsze prace i pomysły zmierzające do optymalizacji pracy biura i całego Stowarzyszenia, w połączeniu
z obecną, choć trochę wymuszoną praktyką,
kierują nas w stronę nowej filozofii działania organizacji, z respektowaniem jednak
najlepszych tradycji ZAiKS-u. Zapewniam
też Państwa, że będziemy podejmować kolejne kroki w ostatecznym ustaleniu zasad poboru opłat od tzw. czystych nośników oraz
właściwej implementacji dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym – obecna pandemia wyraźnie pokazuje,
gdzie współcześnie przenosi się korzystanie
także z kultury i musi skłonić rządzących
krajem do zauważenia tego faktu. Wspólnie,
władze Stowarzyszenia, twórcy i pracownicy biura, możemy doprowadzić do tego,
aby ZAiKS w końcu pandemii stał się perłą
w koronawirusie.

djęcie profesora na okładce wraz z takim cytatem opublikowaliśmy w czerwcu 2012
roku w pierwszym numerze nowych „Wiadomości ZAiKS-u”. Na początku tego samego
roku, dzięki decyzjom ówczesnych władz Stowarzyszenia, powołany niedługo wcześniej Wydział ds. Komunikacji otrzymał zadanie stworzenia nowego magazynu ZAiKS-u, a ja
– propozycję prowadzenia pisma skierowanego do największych luminarzy świata kultury.
Cytując prof. Bartoszewskiego: ZAiKS-owi się nie odmawia!
„Wiadomości” otrzymały wtedy nowy format, szatę graficzną i co najważniejsze – znacznie
szerszy zakres tematyczny. Pismo zyskało charakter edukacyjno-kulturalny, co – jak czas pokazał – odpowiadało oczekiwaniom naszych Czytelników, którzy oprócz wiadomości o rozwoju kultury potrzebowali też informacji, jak twórca dbający o swoje prawa autorskie ma się odnaleźć w świecie galopującej technologii.
Muszę tutaj wspomnieć o tych, bez których nie udałoby się stworzyć nowych „Wiadomości”
i wydać pierwszego numeru, czyli o pierwszej redakcji. Byli to wszyscy ówcześni pracownicy
Wydziału ds. Komunikacji: Małgorzata Tchorzewska, Grzegorz Sowula i Olga Kuzior. Z ogromnym zaangażowaniem i pasją pracowali oni nad koncepcją i formą nowego pisma. Bez ich poświęcenia nie mielibyśmy „Wiadomości” takich, jakie Państwo dzisiaj znacie. Chciałbym im
z całego serca podziękować za współpracę.
Dziękuję również wszystkim tym, którzy przez kolejne lata współpracowali z pismem:
znakomitym członkom naszego Stowarzyszenia, redakcji składającej się z pracowników wydziału, licznym autorom i ekspertom, z których wielu było pracowniami ZAiKS-u. Przez lata
wielokrotnie otrzymywaliśmy gratulacje i wskazówki od naszych Czytelników, co oznaczało, że robimy rzecz ważną i potrzebną dla środowiska.
Dzisiaj mam przyjemność przekazać pismo w ręce znakomitego autora, którego nie muszę
Państwu przedstawiać. Rafał Bryndal, dzięki któremu kwartalnik już w 2018 roku ponownie
pozytywnie się zmienił, co spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem. „ZAiKS Wiadomości”
zostały uznane za jedno z najważniejszych pism świata kultury! Trzymam kciuki za dalszy
rozwój magazynu i za jego Redakcję. W tych trudnych czasach musimy być jeszcze bliżej siebie, a „ZAiKS Wiadomości” pod redakcją Rafała Bryndala na pewno tę misję spełnią.
Trzymajmy się blisko i pomagajmy sobie nawzajem, nawet jeśli możemy to dzisiaj robić
wyłącznie online. Z wyrazami szacunku dla Czytelników i Redakcji żegnam się jako redaktor naczelny, ale pozostaję nadal w służbie ZAiKS-owi i Państwu, pełniąc funkcję doradcy ds.
kontaktów międzyinstytucjonalnych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz przewodniczącego Grupy Ekspertów ds. Komunikacji Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów
i Kompozytorów CISAC.

Krzysztof Lewandowski

Jan Młotkowski

W W W. Z AIKS.ORG.PL
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WSZYSTKO PRZED NAMI

Ś

wiat, który do tej pory znaliśmy, zamarł. Zatrzymaliśmy się
w codziennym pędzie. Przestaliśmy uganiać się jedynie za
przyjemnościami. Musieliśmy zrezygnować z bezsensownych często aktywności. Zostaliśmy zmuszeni, by skupić się na
pryncypiach. Sprawił to strach spowodowany wirusem. Ten stan
powszechnej kwarantanny w końcu minie i wtedy od naszej mądrości będzie zależało, czy wyciągniemy z tego jakieś konstruktywne wnioski. ZAiKS jako stowarzyszenie twórców poniesie
w okresie kwarantanny niepowetowane straty związane z zaprzestaniem działalności kulturalnej w całym kraju. Zamknięcie zarówno tych najważniejszych placówek koncertowych, jak
też wszystkich punktów, w których wykorzystywana jest twórczość członków naszego Stowarzyszenia, spowoduje spadek inkasa, który najbardziej odczujemy za kilka miesięcy. Po rewelacyjnym 2019 roku, w którym to inkaso było rekordowe, nastąpi
radykalne obniżenie wpływów. Pisze o tym z dużym niepokojem
dyrektor Rafał Kownacki w swoim tekście „Inkaso. Rok rekordów
i co dalej?”. W tych trudnych czasach przede wszystkim musimy
zadbać o zdrowie fizyczne na równi z psychicznym. Musimy z tego kryzysu wyjść silniejsi. Jak łatwo zaobserwować, ludzie dla
przetrwania niedogodności związanych z kwarantanną sięgają
najczęściej po muzykę, piosenki, filmy, książki, wiersze i obrazy.
Społeczeństwo nie może funkcjonować bez twórców. Bez kultury nie da się żyć. Musimy ją nieustannie wspierać.
Ten cel przyświeca mi odkąd współuczestniczę w redagowaniu naszego kwartalnika. Dziękuję dotychczasowemu redaktorowi naczelnemu Jankowi Młotkowskiemu za wspólną pracę, jaką
wykonaliśmy, by nasze pismo zyskało miano jednego z najlepszych magazynów poświęconych kulturze. Mam nadzieję, że nigdy nie zboczymy z drogi, którą wytyczyliśmy.
Czuję się zaszczycony, że mogę Was, drodzy Czytelnicy, zaprosić
do lektury najnowszego numeru. Dużo miejsca poświęcamy w nim
twórcom, których domeną są dzieła dramatyczne. Sztuki teatralne
są świetnym sposobem, by komentować mniej lub bardziej na bieżąco to, co się dzieje w naszym społeczno-politycznym życiu. Niekwestionowanym mistrzem w sarkastycznym ukazywaniu rzeczywistości był Janusz Głowacki, który jest naszym okładkowym bohaterem. Beata Popczyk-Szczęsna w znakomitym tekście „W sprawie
Głowy” analizuje twórczość naszego nieodżałowanego kolegi.
W ostatnim czasie mam ogromne szczęście spotykać ludzi, dla
których praca w ZAiKS-ie stała się pasją. Do takich osób należy
znakomita tłumaczka, przewodnicząca sekcji C Autorów Dzieł
Dramatycznych, Małgorzata Semil-Jakubowicz. Każda z nią rozmowa to dla mnie zawsze duża intelektualna przyjemność. Cieszę się, że w obszernym wywiadzie z tą niestrudzoną animatorką życia teatralnego w Polsce mogłem przybliżyć szerszej publiczności jej twórczość i pasje.
Nie da się w tak krótkim tekście odnieść do wszystkich materiałów składających się na ten numer. Zapewniam, że wszystkie
są warte tego, by zostać w domu i je przeczytać.
Rafał Bryndal
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eden z francuskich pisarzy, André Malraux, powiedział kiedyś, że „kultura jest
tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś
innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie”. Niewątpliwie. Dowód
na te słowa mogliśmy zobaczyć 16 grudnia
w Domu pod Królami, siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
To właśnie wtedy przyznaliśmy kolejne Nagrody ZAiKS-u niezwykłym osobowościom
polskiej kultury. Podczas uroczystej gali wręczyliśmy 17 nowych honorowych członkostw,
Nagrody 100-lecia, a także Nagrody Specjalne.
Uhonorowaliśmy osoby niezwykłe, których
dorobek najlepiej świadczy o sile polskiej
kultury. Do grona członków honorowych Stowarzyszenia dołączyli: Olga Tokarczuk, Urszula Dudziak, Agnieszka Holland, Krystyna
Janda, Ewa Lipska, Maja Komorowska, Anda
Rottenberg, Katarzyna Gaertner, Ilona Łepkowska, Zbigniew Rybczyński, Leon Tarasewicz, Andrzej Dudziński, Zbigniew Hołdys,
Wojciech Karolak, Krzysztof Karasek, Leszek
Długosz i Janusz Kapusta, którego wyjątkowa
bryła – k-drone, jedenastościan – posłużyła
jako wzór statuetki wręczanej nowym honorowym członkom ZAiKS-u.
Były emocje, wspomnienia, wzruszenie i radość, że jest jak było, że ZAiKS pozostał w ich
oczach ważną, stabilną instytucją, na którą zawsze mogą liczyć. „Chciałbym państwu
powiedzieć, że w tym tajemniczym dla mnie
pięknym pałacu, zobaczyłem coś i poczułem
jakby zapach takiej Polski, jaką sobie wyobrażałem, że będzie po tym ponurym cza-

sie komunizmu. I tutaj jestem, ta atmosfera
i ten zapach. Dziękuję bardzo!” – powiedział
Zbigniew Rybczyński, odbierając honorowe
członkostwo. W podobnym tonie wypowiadała się Agnieszka Holland, która wspominała:
„Wchodziło się tutaj i nagle miało się wrażenie, że bez paszportu można było się wybrać
za granicę. A teraz jak się tutaj przychodzi to
ma się poczucie, że naprawdę nawet w Polsce
może istnieć coś takiego, co jest stałe”.
Podczas gali wręczyliśmy również Nagrody
Specjalne ZAiKS-u – Zbigniewowi Benedyktowiczowi, Stefanowi Bratkowskiemu, Wojciechowi Prażmowskiemu, Andrzejowi Rutkowskiemu, Krystynie Łyczywek i Andrzejowi
Sikorowskiemu. Nagrodą 100-lecia ZAiKS został z kolei uhonorowany Józef Tejchma. Galę
poprowadzili Miłosz Bembinow i Rafał Bryndal, a część artystyczną wypełnił duet Myrczek & Tomaszewski.
Ale wręczenie Nagród ZAiKS-u i honorowych
członkostw nie skończyło się na samej gali.
Po niej goście bawili się na bankiecie, gdzie
już swobodniej mogli porozmawiać, powspominać i po prostu ze sobą pobyć. I tylko podczas takiego wyjątkowego wieczoru można
było zobaczyć osobowości polskiej kultury
w tak znakomitej konfiguracji. Olga Tokarczuk w objęciach Andy Rottenberg, Wojciech
Karolak, Urszula Dudziak i Mika Urbaniak
wspólnie pozujący do zdjęcia, uśmiechnięty
Zbigniew Rybczyński w serdecznej rozmowie z noblistką. Zobaczcie, jak bawili się goście w poniedziałkowy wieczór w Domu pod
Królami.

Olga Tokarczuk odbierając honorowe członkostwo, powiedziała m.in., że w tym
tak dziwnym czasie obecność takiej instytucji jak ZAiKS jest niezwykle potrzebna
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1. Miłosz Bembinow,
wiceprezes ZAiKS-u,
Rafał Bryndal, członek
Zarządu ZAiKS-u,
Olga Tokarczuk, członkini
honorowa ZAiKS-u,
Janusz Fogler, prezes ZAiKS-u,
Michał Komar, wiceprezes
ZAiKS-u, 2. Anda Rottenberg,
członkini honorowa ZAiKS-u,
3. Urszula Dudziak, członkini
honorowa ZAiKS-u 4. Maja
Komorowska, członkini
honorowa ZAiKS-u,
5. Agnieszka Holland,
członkini honorowa ZAiKS-u
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6. Ewa Lipska, członkini honorowa ZAiKS-u, Janusz Fogler, prezes ZAiKS-u, Michał Komar, wiceprezes
ZAiKS-u, 7. Andrzej Rutkowski, laureat Nagrody Specjalnej ZAiKS-u, 8. Leon Tarasewicz, członek honorowy
ZAiKS-u, 9. Andrzej Dudziński, członek honorowy ZAiKS-u, Rafał Bryndal, 10. Andrzej Sikorowski, laureat
Nagrody Specjalnej ZAiKS-u, 11. Ilona Łepkowska, członkini honorowa ZAiKS-u, 12. Zbigniew Benedyktowicz,
laureat Nagrody Specjalnej ZAiKS-u
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13. Wojciech Karolak, członek honorowy ZAiKS-u, 14. Krzysztof Karasek, członek honorowy ZAiKS-u,
Janusz Fogler, prezes ZAiKS-u i Michał Komar, wiceprezes ZAiKS-u, 15. Katarzyna Gaertner, członkini
honorowa ZAiKS-u, Janusz Fogler, prezes ZAiKS-u, 16. Zbigniew Rybczyński, członek honorowy ZAiKS-u,
Michał Komar, wiceprezes ZAiKS-u, 17. Wojciech Prażmowski, laureat Nagrody Specjalnej ZAiKS-u,
18. Józef Tejchma, laureat Nagrody 100-lecia ZAIKS-u
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Świętujemy z laureatami! W Domu pod Królami spotkali się wybitni twórcy,
dawno niewidziani znajomi, których wciąż łączy miłość do kultury
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1. Wojciech Karolak i Urszula Dudziak, 2. Anda Rottenberg i Agnieszka Holland, 3. Sławomir Czarnecki, kompozytor, członek Zarządu Towarzystwa
Muzycznego im. Karola Szymanowskiego, 4. Małgorzata Semil-Jakubowicz, przewodnicząca Sekcji C – Autorów Dzieł Dramatycznych ZAiKS-u,
5. Anda Rottenberg, 6. Agnieszka Holland, 7. Olga Tokarczuk, 8. Janusz Fogler, Krzysztof Lewandowski, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,
9. Olga Tokarczuk (podpisująca zdjęcie)
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10. Maja Komorowska, 11. Wojciech Druszcz, przewodniczący Sekcji L – Autorów Prac Fotograficznych, Jacek Barcz, wiceprzewodniczący Sekcji L, 12. Andrzej
Skworz, redaktor naczelny miesięcznika „Press”, Roman Kurkiewicz, dziennikarz, 13. Beata Chmiel, menedżerka kultury, Michał Komar, 14. Dorota Dziadkiewicz,
wiceprzewodnicząca sekcji O – Autorów Wersji Językowych do Filmów ZAiKS-u, Krzysztof Dzikowski, autor tekstów, Renata Kluzik, agentka, 15. Maciej Buszewicz,
Mirosław Bałka, Katarzyna Krakowiak, Janusz Fogler – profesorowie ASP, 16. Leon Tarasewicz, 17. Janusz Fogler, Piotr Zmelonek, dyrektor wydawniczy tygodnika
„Polityka”, Bartek Chaciński, dziennikarz tygodnika „Polityka”, Hirek Wrona, dziennikarz, 18. Wojciech Prażmowski, Andrzej Dudziński, 19. Krystyna Gucewicz-Przybora, prozaiczka, 20. Adam Pomorski, prezes PEN Clubu, Irek Grin, dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury, Andrzej Sikorowski, Ewa Lipska
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1. OLGA TOKARCZUK
2. URSZULA DUDZIAK
3. AGNIESZKA HOLLAND
4. KRYSTYNA JANDA
5. EWA LIPSKA
6. MAJA KOMOROWSKA
7. ANDA ROTTENBERG
8. KATARZYNA GAERTNER
9. ILONA ŁEPKOWSKA
10. ZBIGNIEW RYBCZYŃSKI
11. LEON TARASEWICZ
12. ANDRZEJ DUDZIŃSKI
13. ZBIGNIEW HOŁDYS
14. WOJCIECH KAROLAK
15. KRZYSZTOF KARASEK
16. LESZEK DŁUGOSZ
17. JANUSZ KAPUSTA
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1. ZBIGNIEW BENEDYKTOWICZ
2. STEFAN BRATKOWSKI
3. WOJCIECH PRAŻMOWSKI
4. ANDRZEJ RUTKOWSKI
5. KRYSTYNA ŁYCZYWEK
6. ANDRZEJ SIKOROWSKI
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21. Zbigniew Rybczyński, Krzysztof
Lewandowski, 22. Anda Rottenberg,
Adam Pomorski, 23. Katarzyna Stanny,
wiceprzewodnicząca sekcji J – Autorów
Dzieł Plastycznych ZAiKS-u, Arkadiusz
Stempin, historyk, politolog, 24. Marek
Piestrak, reżyser, Ignacy Szczepański,
reżyser, Sławomir Ratajski, Sekretarz
Generalny PK ds. UNESCO,
25. Wojciech Karolak, 26. Tomasz Obertyn,
Polskie Radio PR 2, Dagmara Gregorowicz,
zespół Dagadana, Miłosz Bembinow,
27. Józef Hen, Grzegorz Zygadło, Olga
Tokarczuk, 28. Tomek Lipiński, członek
Zarządu ZAiKS-u, Dorota Zgłobicka,
reżyserka
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DOWÓD NA
TALENT

Paszporty „Polityki” to jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla młodych
twórców. Od kilku lat ten symboliczny dokument otwiera im drogę w świat
tekst

NA ZDJĘCIU: OLGA TOKARCZUK, KATARZYNA KIELI, JANUSZ FOGLER, FOT. TEODOR KLEPCZYŃSKI / POLITYKA
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stycznia, w Teatrze Polskim w Warszawie, wręczono Paszporty „Polityki” w siedmiu kategoriach.
Statuetki powędrowały do rąk młodych, zdolnych,
niezwykłych twórców, będących z pewnością na początku swojej artystycznej drogi, ale też już dość mocno na niej
osadz0nych.
„Za wielkie emocje pozwalające przeżywać dramaty ludzi
takich jak my. Za wyrażanie tego, co dla Polaków najboleśniejsze i najważniejsze oraz za najwyższy poziom aktorstwa”
– przeczytała w laudacji dla zwycięzcy w kategorii Film Bartosza Bieleni wręczająca Paszport – Joanna Kulig, której na
scenie towarzyszył krytyk filmowy Janusz Wróblewski. Bielenia otrzymał Paszport za kreację aktorską w filmie Boże
Ciało, polskim kandydacie do tegorocznego Oscara.
Nagroda w kategorii Teatr powędrowała do reżyserki Weroniki Szczawińskiej „za spektakle intymne i czułe,
w których organicznie łączy perspektywę osobistą z ważną
tematyką społeczną”. Paszport wręczyły laureatce krytyczka Aneta Kyzioł i reżyserka Marta Górnicka.
Literacki Paszport trafił do rąk Dominiki Słowik, autorki
powieści Zimowla. Pisarka została wyróżniona „za wciągającą, wielopoziomową i pełną zagadek opowieść o rodzinie,
historii najnowszej i o Polsce – kraju, w którym przeszłość
to najlepszy kapitał na przyszłość”. Nagrodę wręczyły Justyna Sobolewska i Małgorzata Rejmer.
W dziedzinie Sztuk wizualnych wygrała z kolei Weronika Gęsicka „za prace, w których pozornie uporządkowany
świat nagle ukazuje pęknięcia, rysy, podwójne dno”. Paszport w tej kategorii wręczyli Piotr Sarzyński i laureatka
Paszportu „Polityki” za rok 2018 Diana Lelonek.
Za najnowszą płytę „Facce d’amore” i za kontynuację
świetnie rozpoczętej światowej kariery, w kategorii Muzyka poważna, laureatem Paszportu został kontratenor Jakub
Józef Orliński. Nagrodę z rąk krytyczki Doroty Szwarcman
i Aleksandra Nowaka odebrała matka śpiewaka.
W siostrzanej kategorii Muzyka popularna Paszport „Polityki” otrzymał Błażej Król, m.in. „za dar zamykania osobistych emocji w piosenkach; za wyobraźnię, wierność au-
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torskiej wizji i umiejętność przekonania do nich słuchaczy” – podkreślił w uzasadnieniu przyznania nagrody
Bartek Chaciński, który Paszport muzykowi wręczył w towarzystwie ubiegłorocznego zdobywcy Paszportu Dawida
Podsiadły.
Siódmy Paszport w kategorii Kultura cyfrowa za
„We. The Revolution” i „pokazanie na przykładzie rewolucji francuskiej mechanizmów korumpowania i zastraszania sędziów” otrzymał Dawid Cieślak. Nagrodę wręczyli mu
szef działu naukowego „Polityki” Edwin Bendyk i znawca
gier komputerowych Olaf Szewczyk.
Niewątpliwie największe emocje wzbudziła ostatnia, specjalna kategoria – Kreator kultury – przyznawana
wspólnie ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. Laureatką
tego wyjątkowego wyróżnienia została w tym roku Olga Tokarczuk. Pisarka, zdobywczyni Literackiej Nagrody Nobla,
była jedną z pierwszych nagrodzonych Paszportem „Polityki” pisarek, i jak powiedziała ze sceny: „Ta nagroda naprawdę jest paszportem i zostaje w pamięci jako błogosławieństwo na drogę”.
Kreatora kultury wręczyli Oldze Tokarczuk prezes
ZAiKS-u Janusz Fogler oraz Katarzyna Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Discovery EMEA, która podziękowała laureatce m.in. „za patrzenie w przyszłość, nie tylko samej literatury, ale naszej planety. I za czułego narratora oraz radość z Nagrody Nobla, która była dla nas w Polsce wielkim
prezentem w trudnym czasie”. Werdykt został przyjęty owacjami na stojąco, co akurat nikogo nie powinno dziwić, bo
– jak podkreślił ze sceny prezes Janusz Fogler – „ta nagroda
nie mogła w tym roku trafić w inne ręce”. Co ciekawe, w ubiegłym roku wyróżnienie to otrzymała Krystyna Janda, która
w filmie Słodki koniec lata zagrała... noblistkę.
W teatrze, dla gości, nominowanych i laureatów, wystąpili Dawid Podsiadło (zwycięzca Paszportu w 2018 roku) oraz Artur Rojek (razem z grupą Myslovitz odebrał
Paszport w 1999 roku). Galę tradycyjnie już poprowadzili
Grażyna Torbicka i Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika „Polityka”.
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siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia w Katowicach, 8 marca, odbyła się gala wręczenia Fryderyków w 10 kategoriach muzyki poważnej. W związku z narastającą epidemią
koronawirusa Gala Muzyki Poważnej
była, niestety, jedyną wielką imprezą
tegorocznej edycji nagrody i festiwalu.
Wieczorną galę poprzedził między innymi zorganizowany przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS panel
„Konkursy kompozytorskie – konieczność czy szansa na skuteczną promocję współczesnej twórczości”. Wzięli
w nim udział Miłosz Bembinow, kompozytor, dyrygent, nauczyciel akade-

micki, wiceprzewodniczący Zarządu
naszego Stowarzyszenia oraz Szymon
Bywalec, dyrygent, profesor Akademii
Muzycznej w Katowicach. Paneliści,
obaj o niebagatelnym doświadczeniu
w konkursowej materii, omówili samą ideę tego rodzaju kompozytorskich
zmagań i przypomnieli wieloletnie zaangażowanie ZAiKS-u w organizację
podobnych wydarzeń. Przedstawili też
oczekiwania i plany, jakie filharmonia
w Szczecinie i ZAiKS – pomysłodawcy
rozpisanego właśnie I Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im.
M. Karłowicza – z nim wiążą.
Tegoroczny ZŁOTY FRYDERYK trafił
do rąk wybitnego polskiego skrzypka

1
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– Krzysztofa Jakowicza. Artysta, uznawany za „skrzypcowego prawnuka”
Henryka Wieniawskiego, ma w dorobku m.in. polskie prawykonanie wszystkich utworów skrzypcowych Witolda
Lutosławskiego, co powierzył mu sam
kompozytor.
Podczas gali wręczona została równ ież nowo ustanow iona Nag roda
ZAiKS-u dla najlepszego kompozytora
młodego pokolenia, która powędrowała do Mikołaja Majkusiaka. Urodzony
w 1983 roku twórca ukończył studia na
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka
Chopina w Warszawie w klasie kompozycji profesora Stanisława Moryty
i równocześnie u profesora Włodzimierza Lecha Puchnowskiego w klasie
akordeonu.
W twórczości Majkusiaka największe znaczenie mają kompozycje symfoniczne, które doczekały się licznych
wykonań: Concerto Classico na akordeon i orkiestrę symfoniczną, Road to
the Unknown na głos żeński, skrzypce,
DJ-a i orkiestrę smyczkową, Symfonia
Żeglarzy na wielką orkiestrę symfoniczną oraz chór męski, FisConcerto na duet akordeonowy i orkiestrę czy Concerto
in F na gitarę i orkiestrę smyczkową.
Nagrodę, przyznaną „za oryginalny,
indywidualnie wykreowany styl muzyczny, za fascynujący energetyzm narracji dźwiękowej oraz za konsekwencję w pracy twórczej” – wręczył Miłosz
Bembinow, wiceprezes ZAiKS-u.
Aż dwa Fryderyki zdobył tom 100 na
100. Muzyczne Dekady Wolności, któremu partnerował ZAiKS. Nominowani
w trzech kategoriach wokaliści z sekste-
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1. Od lewej: Ewelina Rzezińska, Ewa Puchalska,
sekstet wokalny proMODERN oraz Miłosz Bembinow,
2. Miłosz Bembinow i Mikołaj Majkusiak, 3. Miłosz
Bembinow i Szymon Bywalec podczas panelu nt.
„Konkursy kompozytorskie – konieczność czy
szansa na skuteczną promocję współczesnej
twórczości”, 4. Laureaci nagrody Fryderyk 2020
w kategorii muzyki poważnej

FOT. WOJTEK DOBROGAJSKI

FRYDERYKI 2020
W NASTROJU
POWAGI

tu proMODERN dostali statuetkę w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna za płytę „Comfort Zone”. Kolejne
regulaminowe nagrody otrzymali: Agata Zubel za płytę „Apparition” (Album
Roku Recital Solowy), Rafał Blechacz &
Bomsori Kim za płytę „Fauré, Debussy, Szymanowski, Chopin” (Najlepszy
Album Polski za Granicą). Tytuł Album
Roku Muzyka Chóralna zdobył Zespół
Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”. Orkiestrę Polskiego Radia
w Warszawie oraz Chór Filharmonii
Narodowej nagrodzono Fryderykiem
w kategorii Muzyka Chóralna i Oratoryjna za album „Karol Szymanowski: Hagith. Za najlepszy Album Roku
Muzyka Dawna uznano płytę klawesynistki Aliny Ratkowskiej z kompozycjami Johanna Gottlieba Goldberga,
zaś wydawnictwo z sonatami Zygmunta Stojowskiego i Ludomira Różyckiego
w wykonaniu Agnieszki Przemyk-Bryły
i Tomasza Strahla ogłoszono Najlepszym Albumem Muzyki Kameralnej.
W kategorii Muzyka Koncertująca Fryderyka otrzymała płyta Emil Młynarski: „Violin Concertos” w wykonaniu
Piotra Pławnera i Orkiestry Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina
pod dyrekcją Pawła Przytockiego.
Uroczystość wręczenia tegorocznych Fryderyków uświetniły występy
doskonałych artystów. Dla zebranej
publiczności zagrali gospodarze, czyli Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia pod batutą swojego
szefa artystycznego – Lawrence’a Fostera. Kunszt wokalny zaprezentowali
Ewa Tracz, Jakub Józef Orliński i Szymon Komasa. Na scenie NOSPR zagościł
również sekstet wokalny proMODERN.
Ucztą muzyczną był niewątpliwie występ Berlin Piano Trio pod przewodnictwem Krzysztofa Polonka – koncertmistrza Filharmoników Berlińskich.
W Katowicach wystąpił również wybitny skrzypek – Bartłomiej Nizioł. Wieczór zwieńczył występ Marka Brachy,
który wykonał Poloneza A-dur op. 40.
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Kiedy 4 marca wraz z Filharmonią w Szczecinie inaugurowaliśmy
I MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI
IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA,

nie spodziewaliśmy się, że czeka nas trudny okres epidemii, izolacji
i odwoływania imprez artystycznych. Jak pokazuje historia, przymusowe
odosobnienie potrafi być wielkim wrogiem, ale i wielkim przyjacielem
natchnienia. Mamy nadzieję, że dla wszystkich uczestników
konkursu częściej będzie tym drugim

ZAiKS I FILHARMONIA
W SZCZECINIE OGŁASZAJĄ
KONKURS KOMPOZYTORSKI
tekst
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AiKS i Filharmonia w Szczecinie już po raz kolejny
wspólnie organizują konkurs kompozytorski. Pierwszy, jako konkurs z okazji stulecia ZAiKS-u, jeszcze bez
patrona, odbył się w 2018 roku. Wzięło w nim udział 85 kompozytorów z całego świata. Wysoki poziom nadesłanych
utworów zainspirował obie instytucje do kontynuowania
tego wyjątkowego muzycznego przedsięwzięcia, które ma
odbywać się regularnie co dwa lata.
Przedmiotem konkursu jest kompozycja na orkiestrę
symfoniczną, nie krótsza niż 9 minut, jednak nie dłuższa
niż 12 minut. Zalecane jest wykorzystanie pełnego składu
orkiestry. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko utwory
dotychczas nieopublikowane i niewykonane oraz nienagradzane w innych konkursach. Pula nagród to 100 tys. złotych.
Miłosz Bembinow, wiceprezes ZAiKS-u i spiritus movens
całego przedsięwzięcia, stawia przede wszystkim na żywy odbiór muzyki współczesnej. Dlatego on i Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii w Szczecinie, zdecydowali, że
finał konkursu – a zarazem prawykonanie kompozycji wybranych przez jurorów – będzie regularnym koncertem repertuarowym otwartym dla publiczności. Nie każda filharmonia zdecydowałaby się na taki ruch. „Mamy odważną
przestrzeń, która uzasadnia zaproponowanie publiczności repertuaru w stu procentach współczesnego” – mówiła
Dorota Serwa podczas konferencji prasowej inaugurującej
konkurs. Podkreśliła, że nie tylko architektura, ale przede
wszystkim publiczność filharmonii jest dobrze przygotowana. Przyzna ona zresztą własne wyróżnienie, niezależne do
decyzji jury, podobnie – orkiestra.
C ie k aw ie o pier w sz y m w s p ól ny m kon k u r s ie
ZAiKS-u i Filharmonii w Szczecinie opowiadał Wojciech
Kostrzewa, jego laureat. „Podczas prób panowała atmosfera współpracy i integracji, a nie konkurowania” – zauważył.
To właśnie próby z orkiestrą są bezcenną okazją do ustalenia szczegółów wykonania. A dla początkujących kompozytorów samo zakwalifikowanie się do finału, które oznacza

możliwość prawykonania i nagrania utworu, jest już znaczącym osiągnięciem. Co istotne, konkursowe utwory nie
znikają z repertuaru filharmonii, przeciwnie – są grane na
kolejnych koncertach i skłaniają instytucję do zamawiania
nowych kompozycji.
„Inspirujemy, zachęcamy, motywujemy i nagradzamy
twórców. Dlatego każdy nasz konkurs dotyczy utworów oryginalnych. Bez inicjatywy ZAiKS-u te nowe utwory po prostu by nie powstały” – zaznaczył Miłosz Bembinow.
I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Mieczysława Karłowicza ma charakter otwarty, jest skierowany
do kompozytorów wszystkich narodowości, bez ograniczeń
wiekowych. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 kwietnia
do 31 sierpnia 2020 roku. Najpóźniej do 28 września zostaną ogłoszone wyniki I etapu konkursu. Wytypowane do finału kompozycje będą miały swoje prawykonania 20 listopada podczas koncertu w Filharmonii w Szczecinie. Utwory
wykona Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza pod dyrekcją Szymona Bywalca. Dopiero po
wysłuchaniu prawykonań jury ustali ostateczny werdykt
i ogłosi wyniki. Przewidywaną nagrodą za I miejsce jest
50 tys. złotych, za II miejsce – 30 tys. złotych, za III – 20 tys.
złotych. Dodatkowo zostaną przyznane Nagroda Publiczności i Nagroda Orkiestry.
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie online – w tym
niełatwym okresie to istotne ułatwienie dla wszystkich
uczestników.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie
www.karlowiczcompetition.pl

Na zdjęciu: Miłosz Bembinow, wiceprezes ZAiKS-u, Dorota Serwa,
dyrektor Filharmonii w Szczecinie, Wojciech Kostrzewa, laureat
I nagrody oraz Nagrody Publiczności na Międzynarodowym
Konkursie Kompozytorskim z okazji 100-lecia ZAiKS-u

Anna Klimczak
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CREATORS
CONFERENCE

TŁUMACZENIE JAKO UTWÓR
tekst

G

ranice znikają, możemy podróżować do krajów, o których kiedyś tylko marzyliśmy. Oglądamy filmy z różnych zakątków świata i coraz lepiej mówimy po angielsku. Ale to wciąż nie jest jedyny język, którym porozumiewa
się świat. Żeby poznać inną kulturę, przeczytać Márqueza,
obejrzeć film Jacques’a Cousteau albo zagrać w nową grę na
komputerze konieczne jest tłumaczenie. W dynamicznie rozwijającym się świecie rola tłumacza jest nie do przecenienia.
A prawo za tym nie nadąża.
10 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa „Tłumaczenie jako utwór chroniony prawem autorskim”. Jeden z prelegentów konferencji i jej pomysłodawca, profesor Jan Błeszyński, uważa, że to, co się ostatnio dzieje w orzecznictwie sądowym, stanowi zagrożenie dla
ochrony twórczości w Polsce i wymaga głębszej refleksji, jak
również reakcji. Właśnie taką reakcją była konferencja zorganizowana przez Akademię Zarządzania Kulturą „Dossier”
przy wsparciu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Pojawiło się
bowiem podstawowe zagadnienie: czy tłumaczenie jest efektem działalności twórczej? Dotąd sprawa wydawała się prosta
i oczywista, a takie pytanie nie powinno nigdy paść. Ostatnie
lata pokazują jednak, że tak nie jest.
Na konferencji referaty wygłosili: profesor Jan Błeszyński
(specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej, profesor zwyczajny na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny), Rafał Lisowski (tłumacz, członek zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury), Hanna Karpińska
(tłumaczka, członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS), profesor Marek Hendrykowski (filmoznawca, medioznawca, badacz historii i kultury filmowej, wykładowca akademicki)
oraz Joanna Błeszyńska-Wysocka (radca prawny).
Rafał Lisowski wskazał, że nie można dokonać podziału na
przekład twórczy i nietwórczy, bowiem każdy przekład wiąże
się z koniecznością dokonania interpretacji tekstu oryginalnego przez tłumacza, zgodnie z jego wiedzą i percepcją, po którym tłumacz oddaje zupełnie inny tekst. Stwierdził także, iż
można odnieść wrażenie, że twórczy charakter przekładu mylony jest często z jego artystycznością, stąd pojawiają się tendencje, żeby za twórcze uznawać jedynie tłumaczenia literatury pięknej. Wśród ludzi niemających wiedzy o sztuce przekładu i warsztacie pracy tłumacza pojawia się często pogląd,
iż za twórczość można uznać jedynie najbłyskotliwsze tłumaczenia najwybitniejszych dzieł.
Profesor Błeszyński zaznaczył, iż każde tłumaczenie jest
utworem w rozumieniu prawa autorskiego, w tym także tłumaczenie tekstu, który nie jest utworem, np. tłumaczenie tekstu prawnego. Tłumacz jest nie tylko tłumaczem, ale także adaptatorem, a dobrym na to przykładem jest dubbing. Dodał, że
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budzi jego sprzeciw stanowisko polskich sądów, iż tłumaczenie jest twórcze, ale należy każdorazowo ocenić, czy takie jest.
Praktyka w tym zakresie zaprzecza sensowi ochrony autorskiej.
Hanna Karpińska stwierdziła, iż widzi elementy twórcze
w każdym tłumaczeniu. Tłumacz dba o to, aby utwór wywoływał u czytelnika takie same reakcje i skojarzenia jak utwór
oryginalny. Jest to możliwe jedynie przy oddaniu w tłumaczeniu wszystkich walorów oryginału.
Profesor Hendrykowski zauważył, iż w przypadku tłumaczenia mamy do czynienia z transferem określonego ładunku między kulturą wyjściową (dzieła oryginalnego) do kultury przyjmującej (na język, na który dzieło jest tłumaczone).
Dodał, iż ten transfer językowo-kulturowy jest dynamiczny
i wiąże się z koniecznością podejmowania licznych decyzji
obarczonych ryzykiem ponoszonym przez tłumacza oraz jego wątpliwościami. O ile tłumacz filmowy jest jedynym autorem tekstu przekładu, to jego wykonanie, z udziałem innych
osób, w tym m.in. reżysera dubbingu, zespołu aktorów, realizatora efektów dźwiękowych ma charakter współautorski.
Autor przekładu jest jednym ze współuczestników procesu
twórczego. Dlatego tłumacz filmowy jest pełnoprawnym autorem innojęzycznej wersji utworu. Profesor Hendrykowski
wskazał na analogię między pracą tłumacza i pracą ekranizatora. W obu przypadkach mamy do czynienia z adaptacją.
Jego zdaniem argument ten powinien być wykorzystywany
w procesach sądowych, których przedmiotem jest uznanie
przekładu filmowego za formę twórczości.
Joanna Błeszyńska-Wysocka wskazała, iż najnowsze
orzecznictwo dotyczące tłumaczeń może wyglądać jak kuriozalna kompromitacja sądów wychodzących z założenia, że jedynie niewielka część tłumaczeń powinna podlegać ochronie
prawno-autorskiej. Wiele z tych orzeczeń stoi w sprzeczności
z przepisami prawa autorskiego.
Po wysłuchaniu wszystkich referatów rozpoczęła się dyskusja. Padło wiele ciekawych pomysłów. Krystyna Tomczyńska (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich) wyraziła postulat
szerszego wprowadzenia prawa autorskiego do programu
studiów prawniczych, a także postulat edukacji w tym zakresie środowisk sędziowskich. Profesor Błeszyński zapowiedział, iż w związku z pojawiającym się pytaniem, czy
nowa wersja językowa jest opracowaniem utworu oryginalnego, czy też jest eksploatacją oryginalnej wersji językowej
z pominięciem roli tłumacza, należy zorganizować sympozjum poświęcone tematyce audiowizualnej.
Organizatorem konferencji, która zgromadziła ponad stu
tłumaczy i twórców z całej Polski, była prowadzona przez Marię Kujcys-Sołobodowską – Akademia Zarządzania Kulturą
„Dossier”. Mecenasem wydarzenia było Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
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Sesje Europejskiego Stowarzyszenia Kompozytorów
i Autorów Tekstów (ECSA)
tekst
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lutego 2020 roku w Théâtre du Vaudeville
w Brukseli odbyło się forum Creators Conference poświęcone problemom twórców
muzyki we współczesnym ekosystemie prawno-rynkowym. Mowę powitalną wygłosił prezes
ECSA-y (Europejskiego Stowarzyszenia Kompozytorów i Autorów Tekstów), Alfons Karabuda,
który przytoczył słowa Jeana-Claude’a Junckera, byłego Przewodniczącego Komisji Europejskiej: „Artyści i twórcy są klejnotami koronnymi. Tworzenie to nie hobby. To profesja. I jest
częścią europejskiej kultury. Chciałbym, aby
dziennikarze, wydawcy i autorzy otrzymywali
godne wynagrodzenie za swoją pracę”. Karabuda nakreślił, z jakimi przeciwnościami mierzą
się twórcy w dzisiejszej cyfrowej rzeczywistości
i wypowiedział się na temat stanowiska instytucji odpowiedzialnych za stanowienie prawa Unii
Europejskiej, które w 2019 roku przyjęły dyrektywę w sprawie praw autorskich na jednolitym
rynku cyfrowym. Aby przepisy dyrektywy mogły zacząć działać, muszą być włączone do prawa krajowego państw członkowskich. W tym
miejscu Karabuda wyraził smutek związany zarówno z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii,
jak i decyzją o tym, że Wielka Brytania nie będzie uczestniczyć w implementacji dyrektywy.
Prezes ECSA-y podkreślił, że brytyjski rząd oraz
wielu brytyjskich europosłów wspierało prace nad projektem dyrektywy na równi z pozostałymi państwami członkowskimi, dlatego też,
zdaniem Karabudy, brytyjscy twórcy powinni
być jej beneficjentami. Następnie głos zabrała
Viviane Hoffman, zastępca dyrektora generalnego w DG ds. edukacji, młodzieży, sportu i kultury, oraz Jean-Noël Tronc, dyrektor generalny SACEM (francuskiego Stowarzyszenia Autorów, Kompozytorów i Wydawców Muzycznych)
oraz wiceprezes GESAC (Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów). Po
ich wystąpieniach rozpoczął się pierwszy panel
poświęcony strategiom instytucji europejskich
dotyczących sektorów kultury i kreatywnych.

KWIECIEŃ 2020

Wraz z przedstawicielką programu Kreatywna
Europa, Barbarą Gessler, oraz przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Tomaszem Frankowskim i Niklasem Nienassem, w obecności
moderującej panel kompozytorki Aafke Romeijn,
rozmawialiśmy na temat uruchomionego w ramach Kreatywnej Europy pilotażowego programu Komisji Europejskiej Music Moves Europe
mającego na celu wsparcie finansowe europejskiego sektora muzyki oraz podkreślenie jego
różnorodności. Barbara Gessler zwróciła uwagę,
że znaczna część budżetu Kreatywnej Europy
przeznaczana jest na programy kooperatywne
tworzone przez organizacje chcące przekraczać
granice, nastawione na wspólne działanie, w ramach których strony mogą uczyć się od siebie nawzajem. Tomasz Frankowski przyznał, że prace
nad Music Moves Europe rozpoczęte w 2017 roku
przez Komisję Kultury i Edukacji PE były wspierane przez wszystkie frakcje w Parlamencie Europejskim. Podkreślał dużą ważkość omawianych inicjatyw dla europejskiej kultury i mówił
o potrzebie zwiększenia budżetu Kreatywnej
Europy (wynoszącego obecnie 1,46 miliardów
euro), uwarunkowanej dynamicznym wzrostem sektorów kultury i kreatywnych. Po wypowiedzi Tomasza Frankowskiego miałam okazję
nakreślić potrzeby kompozytorów i songwriterów w świetle omawianych inicjatyw. Zwróciłam uwagę, że z oferowanego przez Kreatywną
Europę wsparcia finansowego nie mogą skorzystać indywidualni twórcy. Z kolei czasochłonność procesu pozyskiwania partnerów w postaci
zagranicznych instytucji oraz budowania międzynarodowej platformy (trwającego od kilku
do kilkunastu miesięcy), wysoki stopień złożoności wniosku oraz wymóg wniesienia 20-procentowego wkładu własnego, może skutecznie zniechęcać twórców do ubiegania się o ww.
granty. Kolejną kwestią, na którą zwróciłam
uwagę, jest niejasny klucz, według którego oceniane są wnioski: jak porównać projekt z obszaru muzyki współczesnej z innym, stworzonym

VALUE GAP
Luka prawna, za sprawą
której platformy takie
jak YouTube mogą udostępniać materiały objęte prawem autorskim
bez konieczności negocjowania licencji. Wraz
ze wzrostem popularności takich serwisów
rośnie dysproporcja
między czerpanymi
przez nie potężnymi
zyskami z udostępniania treści chronionych,
a niewspółmiernie niskim wynagrodzeniem
trafiającym do
twórców.
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w środowisku muzyki popowej lub jazzowej? Po
mnie głos zabrał Niklas Nienass, który naświetlił m.in. problem zanikania kulturowej różnorodności w Europie: „Wciąż widzimy te same
spółki medialne, promujące tych samych artystów, tworzących te same piosenki oparte na
czterech akordach, w celu otrzymania tych samych rezultatów oraz zysków. Myślę, że nie tego
chcemy i nie taki był nasz punkt wyjścia. Europa zawsze była miejscem kulturowej różnorodności”. Nienass zastanawiał się także, czy wspieranie kultury na szczeblu europejskim powinno
odbywać się wyłącznie za pośrednictwem programów unijnych, czy też podjęte przez struktury europejskie działania powinny wybiegać
poza ten obszar, umożliwiając twórcom utrzymywanie się ze swojej pracy bez konieczności
polegania na systemach grantowych. W trakcie
drugiego panelu debatowano na temat dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym
rynku cyfrowym (ze szczególnym uwzględnieniem art. 17 – art. 13) i zamknięcia tzw. value gap
w poszczególnych państwach członkowskich UE.
W trakcie ostatniego panelu dyskusja skupiona
była wokół tematu godziwego wynagrodzenia
twórców i wykonawców w ramach umów o eksploatację i tzw. buy-outów. Konferencję zwieńczyła ceremonia wręczenia Camille Award
– nagrody będącej uhonorowaniem kariery oraz

osiągnięć europejskich twórców muzyki filmowej, przyznanej w tym roku Ennio Morriconemu.
4 lutego odbyły się trzy sesje komitetów
ECSA-y, w których uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszenia Autorów ZA iKS.
Razem z Faridem Lakhdarem wzięłam udział
w sesji komitetu APCOE (Sojuszu Muzyki Popularnej Kompozytorów Europy), natomiast na
spotkaniu komitetu ECF (Europejskiego Forum
Kompozytorów) obecni byli: wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Miłosz Bembinow,
oraz członkini sekcji A, Aleksandra Chmielewska. Równolegle odbyła się także sesja komitetu FFACE (Federacji Filmowych i Audiowizualnych Kompozytorów Europy). Na wszystkich
spotkaniach omawiano najważniejsze kwestie warunkujące życie twórców, kontynuując
rozmowy rozpoczęte podczas dyskusji panelowych. Wieczorem odbył się koncert w ramach
projektu ECCO (Europejskiej Orkiestry Kompozytorów Współczesnych), podczas którego
– w wykonaniu belgijskiego Ensemble Fractales
– zabrzmiał utwór Ryszarda Lubienieckiego The
different view on ‘Layers’ [or Layers II].
Sesje ECSA-y zakończyły się 5 lutego walnym
zgromadzeniem wszystkich członków, w trakcie
którego omówiono m.in. status implementacji dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym
rynku cyfrowym oraz cele ECSA-y na 2020 rok.

POLSKI WRZESIEŃ
W KANADZIE
„Spotlight on Poland” to specjalny program prezentujący naszą muzykę na
Canadian Music Week 2020, czyli jednej z najważniejszych
branżowych imprez na świecie
tekst
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Od lewej: Miłosz Bembinow, Aleksandra Chmielewska, Farid Lakhdar, Aleksandra Kaca, Ryszard Lubieniecki
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dyby spraw y tego świata biegły zw ykłym torem,
w Kanadzie, na początku maja, rozbłysłyby światła
nad polską muzyką. Organizowany w Toronto Canadian Music Week to największe wydarzenie muzyczne
w tym ogromnym kraju, który jest też – według danych IFPI
za rok 2018 – dziewiątym co wielkości rynkiem muzycznym. W tym roku miało odbyć się po raz 38., tradycyjnie łącząc w swoim programie imprezy branżowe z bogatą ofertą
dla fanów.
Już w zeszłym roku, dzięki Music Export Poland (MExP),
fundacji założonej przez ZAiKS i ZPAV, bawiła w Toronto silna polska delegacja, a zespoły takie jak Cheap Tobacco i Dagadana miały okazję zaprezentować się publiczności i nawiązać cenne kontakty. O tej w yprawie
– i ciekawej specyfice kanadyjskiego rynku muzycznego
– pisał na naszych łamach w numerze 23. Jarek Szubrycht.
W tym roku nasza obecność będzie jeszcze bardziej widoczna, bo Polska będzie gościem specjalnym festiwalu,
a związane z naszą muzyką wydarzenia zebrano w pasmo
zatytułowane „Spotlight on Poland”.
W związku z pandemią koronawirusa, Canadian Music
Week, podobnie jak cała rzesza innych imprez, nie odbędzie
się w pierwotnie zaplanowanym majowym terminie, lecz
mamy nadzieję, że między 9 a 13 września (to nowy termin
festiwalu) wszystko przebiegnie już bez przeszkód, a polska
muzyka zrobi w Toronto furorę. W każdym razie, program
i plany, mimo przesunięcia w czasie, pozostają w mocy.
Przedstawiono je na konferencji prasowej, którą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Fundacją Music Export Poland zorganizowało 20 stycznia w Fil-
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motece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym w Warszawie. Spotkanie poprowadził dyrektor Music Export Poland
Marek Hojda, zaś udział w nim wzięli ambasador Kanady
Leslie Scanlon, dyrektor generalny MKiDN Jarosław Czuba, manager muzyczny Maciej Nestor, wokalistka zespołu
Cheap Tobacco Natalia Kwiatkowska oraz członek Zarządu
Music Export Poland Tomasz Lipiński.
Zebrani podkreślili przede wszystkim, że „Spotlight on
Poland” to najważniejsze dla polskiej branży muzycznej wydarzenie eksportowe w roku 2020.
W CMW weźmie w tym roku udział 10 polskich zespołów
oraz 20 przedstawicieli polskiej branży muzycznej. Kanadyjskie jury, na podstawie ponad stu nadesłanych zgłoszeń,
do udziału w festiwalu zakwalifikowało następujące zespoły: Hengelo, Francis Tuan, Cinemon, LXMP, Marta Zalewska,
Nanook of the North, Plastic, Sutari i Wowakin Trio.
Dyrektor Jarosław Czuba przypomniał, że planowane wydarzenie wpisuje się w budowaną przez MKiDN systemową
politykę wsparcia przemysłów kreatywnych, w której mieści się też wsparcie i dofinansowywanie działalności Fundacji Music Export Poland pełniącej rolę biura eksportu polskiej muzyki.
Ambasador Kanady w Polsce Leslie Scanlon powiedziała
natomiast, że cieszy się z możliwości wzmocnienia relacji łączących Polskę i Kanadę dzięki muzyce, kreatywności i sztuce. Zdaniem ambasador, fakt, że Polska będzie specjalnym
gościem Canadian Music Week, podkreśla wagę relacji łączących nasze kraje w branżach kreatywnych.
Trzymamy zatem kciuki, wypatrujemy sukcesów i będziemy nadstawiać ucha na aplauz z kraju klonowego liścia!

spis treści
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ie czas rozmawiać o adekwatności i ewentualnej nadmiarowości środków zapobiegawczych
wprowadzonych przez rząd. Dyskusja na ten temat zapewne będzie trwała przez następne lata, na razie zarządzony w trybie nagłym postój państwa jest
zbieżny z poziomem społecznego lęku, a co za tym idzie
– powszechnie uznawany za rozwiązanie rozsądne.
Lockdown z dnia na dzień pozbawił środków do życia tysiące ludzi, w tym pracowników kultury. W trudnej
sytuacji znaleźli się artyści niemal wszystkich dziedzin,
a w szczególnie dramatycznej – zatrudnieni na elastyczne umowy cywilnoprawne (tzw. śmieciówki). Ale nagły kryzys dotknął także muzyków, których głównym
źródłem utrzymania są tantiemy za publiczne wykonania i odtworzenia. „Będzie naprawdę niewesoło”, mówi
muzyk i kompozytor Marek Kościkiewicz. „Media, owszem, nie przestaną grać utworów polskich artystów,
ale po pierwsze stanowią one relatywnie małą część
repertuaru większości radiowych rozgłośni, po drugie
– tantiemy są głównym źródłem dochodu całej rzeszy
muzyków, których utwory nie są już w mediach emitowane, za to bardzo często wykonuje się je na imprezach, eventach, weselach czy w pubach. Słowem – najbardziej po kieszeni dostaną twórcy, których głównym
źródłem dochodu są tantiemy za wykonania publiczne.
To ponad 90 procent muzyków pobierających wynagrodzenie z tytułu posiadania praw autorskich”. Całość sytuacji precyzyjnie nakreślili w liście do premiera prezesi
czterech muzycznych organizacji zbiorowego zarządzania, ZAiKS-u, STOART-u, SAWP-u i ZPAV-u:
„Obecny czas to dla setek twórców i artystów wykonawców (…) rozpoczęcie sezonu artystycznego, w tym
koncertów, ale także przedstawień, spektakli, rozlicznych imprez okolicznościowych, rocznicowych, związanych zarówno z nadchodzącymi świętami religijnymi,
jak również państwowymi. Wszystkie te wydarzenia,
które często wymagały wielomiesięcznych przygotowań
twórczych i organizacyjnych, zostały lub zostaną nagle,
z uwagi na zaistniałą sytuację, odwołane, a artyści tracą możliwość wykonywania pracy lub otrzymania wynagrodzenia za stworzone dzieła, co najmniej przez najbliższe miesiące. Codzienna egzystencja polskich autorów i artystów wykonawców zależy przede wszystkim
od ich aktywności twórczej i występów przed publicznością. Zdecydowana większość działa indywidualnie
lub prowadzi własną działalność gospodarczą, a zatem
nie może liczyć na żadne gwarancje stałego dochodu
płynącego z jakiejkolwiek instytucji lub firmy”.

W starciu z koronawirusem ludzie kultury nie mają szans, zwłaszcza ci
zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych. Jeśli paraliż potrwa dłużej niż
trzy miesiące, niektórym artystom grozi bieda w sensie ścisłym i jednorazowa
zapomoga rządowa niemal nic w ich sytuacji nie zmieni
Marek Łuszczyna

FOT. RAFAŁ BRYNDAL
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KULTURA NA TARCZY
Wśród 93 punktów zapisanych w projektach ustaw tzw.
tarczy antykryzysowej, ludzi kultury i sztuki dotyczą trzy.
Rząd zobowiązuje się wesprzeć twórców, których
działalność nie może być kontynuowana w okresie
obowiązywania stanu epidemicznego. Artyści, głównie
ci zatrudnieni na umowach śmieciowych, mogą liczyć
na jednorazową zapomogę wynoszącą 80% płacy mini-
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malnej, czyli 2080 zł brutto. Aby otrzymać to wsparcie,
wynagrodzenie na umowie, na którą powoła się twórca, nie może być niższe niż połowa płacy minimalnej
(1300 brutto). Jeśli będzie, wnioskodawca otrzyma rekompensatę równą kwocie przychodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Według projektu ustawy antykryzysowej rekompensata ta nie będzie dotyczyła posiadaczy praw autorskich, na rzecz których ZAiKS wykonuje usługi. Umowy zawarte pomiędzy Stowarzyszeniem a twórcami
nie mają bowiem charakteru pracowniczego. Wszyscy,
których podstawowym źródłem utrzymania były tantiemy uzyskiwane w efekcie publicznych wykonań, będą musieli przetrwać trudny okres bez systemowego
wsparcia. To przede wszystkim twórcy.
Rząd zwraca uwagę także na organizatorów anulowanych imprez. Odwołany został m.in. 41. Przegląd Piosenki Aktorskiej. Przerwane zostały zakontraktowane rok
wcześniej trasy konceptowe, m.in. Agnieszki Chylińskiej,
Dawida Podsiadły, Artura Rojka, Pezeta, Quebonafide
i wielu innych muzyków. Większość artystów zaapelowała do swoich fanów, aby ci nie zwracali zakupionych biletów. Można się spodziewać, że publiczność lojalna okaże się głównie wobec najpopularniejszych wykonawców.
Tym organizatorom, którzy jednak będą musieli zwrócić
ludziom za bilety, pakiet ustaw ratunkowych umożliwia
prolongowanie terminu wykonania przelewu za oddany bilet do 180 dni (pół roku). Na stronach ministerstwa
kultury czytamy również: „Możliwy voucher w zamian
za odstąpienie od rezygnacji umowy”. Możliwy prawnie,
czyli niedoszły uczestnik koncertu może usłyszeć od organizatora: albo koncert w innym terminie (ew. inne wydarzenie), albo nic. To istotna ulga dla organizatorów,
którzy z dnia na dzień stanęli przed roszczeniami dotyczącymi pieniędzy, które już dawno wydali na zorganizowanie niefartownych imprez.
Trzeci punkt dotyczy bezpośrednio ZAiKS-u oraz
wszystkich innych organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi. W projekcie rządowym czytamy:
„(wprowadza się) Czasowe zwolnienie z opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
oraz opłat abonamentowych, gdy nie są one zależne od
wielkości przychodów lub dochodów przedsiębiorcy”.
To zapis mający przede wszystkim odciążyć branżę gastronomiczną i usługową. Swoją działalność zawiesiły
nie tylko kawiarnie i puby, ale także fryzjerzy, kosmetyczki, siłownie i inne lokale, w których na podstawie
stosownych umów z ozz-ami puszczano polską muzykę.
„Nie mamy wpływu i nie wiemy, na jak długo zostają wprowadzone powyższe przepisy. To, czy będą obowiązywały tylko w okresie, w którym będzie zawieszona lub ograniczona działalność w sektorze kultury oraz
punktach usługowych, zależy wyłącznie od rządu i legislatora. Poruszamy się w nowej – bardzo dynamicznej
rzeczywistości, również w sensie prawnym. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w większości państw
członkowskich UE. W przeciwieństwie do nich, w Polsce

31

W Y DA R Z E N I A

jednak nie wprowadzono przepisów, które zminimalizowałyby straty twórców ze względu na – przewidziany
przepisami – zakaz normalnego korzystania z ich utworów na całych polach eksploatacji” – mówi Rafał Kownacki, wicedyrektor ZAiKS-u i członek Zarządu GESAC-u.
Druga część zapisu dotyczy umów z nadawcami internetowymi, radiowymi i telewizyjnymi. Oni nie będą z opłat do OZZ zwolnieni, przekazują im bowiem
wynagrodzenie uzależnione od osiągniętych dochodów
(np. z reklam). „Zarówno epidemia jak i jej konsekwencje rynkowe nie są dla ZAIKS-u sytuacją komfortową,
ale mierzymy się z nią w zdecydowany i proaktywny
sposób” – mówi Kownacki. „Dokonaliśmy stosownych
korekt w planach finansowych na bieżący rok. Owszem,
przez – na razie trudny do przewidzenia czas – inkaso
wyłączone jest m.in. w lokalach usługowych i gastronomicznych, czy centrach handlowych, ale świat nie znosi próżni. Zachęcamy użytkowników i już otrzymujemy
wnioski licencyjne dotyczące przenoszenia eksploatacji utworów z pól tradycyjnych do wymiaru cyfrowego,
np. spektakli teatralnych czy koncertów wykonywanych online. Dzięki temu w pewnym zakresie uda nam
się ograniczyć straty twórców, które wynoszą blisko
3 miliony złotych w każdym kolejnym tygodniu trwania ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa”.
ZAiKS programy pomocy dla swoich członków
usprawnił tak, aby wnioski można było składać online. Członkowie mogą liczyć na uzyskanie zaliczek na
poczet przyszłych wpływów, co w sytuacji nagłego odcięcia od jakichkolwiek form przychodu może stanowić
istotną pomoc. Mogą też ubiegać się o zapomogi, czyli
bezzwrotne jednorazowe zasiłki dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
„Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa
wystawia nas wszystkich na ciężką próbę i zmienia, nierzadko w sposób dramatyczny, naszą pracę i życie. W tym
niezwykle trudnym okresie najważniejsze jest to, żeby
ZAiKS działał jeszcze sprawniej niż zwykle i jak najszybciej odpowiadał na Wasze potrzeby” – zapewnił twórców
prezes Fogler w liście wystosowanym 20 marca.
SZTURM SIECI
Natychmiastowe kroki podjęli producenci filmowi. Premierę horroru W lesie dziś nie zaśnie nikt przeniesiono
z kin do Netflixa. Na platformie Player+ dostępny jest także Hejter Jana Komasy, na który do kin zdążyło pójść tylko
145 tys. widzów. O ile pierwszy film dostępny jest w ramach abonamentu, o tyle za obejrzenie filmu Komasy trzeba zapłacić 35 zł. Wiele teatrów zdecydowało się na transmisje swoich spektakli online. 24 marca na kanale YouTube Teatru Żydowskiego wystawiono Dybuka w reżyserii
Mai Kleczewskiej. Spektakl obejrzało prawie 2500 widzów.
Byłoby to imponujące, gdyby ci ludzie chcieli wejść na małą salę na ulicy Senatorskiej. W wymiarze takiej platformy
jak YT to jednak śladowa, niezauważalna liczba. Czy internet w ogóle może pomóc w rozwiązaniu problemu? Rynek
streamingowy osadzony jest przez dużych pośredników,
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którzy latami budowali swoje marki, pracując na dotarcie do widza. W normalnych czasach szybko zrozumieli to
m.in. Borys Szyc i Jarosław Kuźniar, którzy otworzyli w internecie teatr TheMuBa prezentujący spektakle na żywo.
Czy koronawirusowe okoliczności mogą takim projektom
pomóc, czy wzrośnie w społeczeństwie gotowość do płacenia w sieci za polski teatr, operę, balet?
W tym miejscu postanowił przyjść z pomocą rząd.
W dniu przedstawienia projektu ratunkowego dla kultury, minister Gliński powiedział w radiowej Trójce: „Resort planuje w najbliższym czasie przeznaczyć dodatkowe 20 mln złotych na wsparcie projektów artystycznych
w internecie, w związku z zamknięciem placówek kulturalnych. To będą pieniądze na najróżniejsze projekty,
definicja będzie bardzo szeroka, zasady konkursu grantowego bardzo liberalne”. Do zamknięcia tego numeru
„Wiadomości” żadne konkrety związane z tym projektem
nie zostały ujawnione.
Teraz widać, jak ważna jest szybka implementacja dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, która obliguje platformy takie jak YouTube do
podpisywania z organizacjami zbiorowego zarządzania
uczciwych licencji. Tymczasem gigant internetowy, który
zbudował swój model biznesowy na udostępnianiu twórczości, nie skierował do artystów i twórców żadnej akcji
pomocowej. To od rządu zależy, jak szybko takie serwisy
zaczną wnosić opłaty licencyjne adekwatne do skali wykorzystania twórczości i zysków czerpanych z reklam.
Wszyscy dotknięci ekonomicznie pandemią liczą
po cichu, że najpóźniej jesienią będzie można przeprowadzić odwołane imprezy. Inaczej sprawę widzą niektórzy politycy. Radna Zabrza, Agnieszka Rupniewska, złożyła do prezydenta miasta wniosek dotyczący
odwołania wszystkich wydarzeń o charakterze rozry wkowym i kulturalnym zaplanowanych na 2020
rok. Do pomysłu odniósł się w sieci reporter Cezary
Łazarewicz: „(…) Racjonalizatorski pomysł, jak zaorać
kulturę i wziąć głodem ludzi kultury, gdyby ich przypadkiem koronowirus nie dopadł”.
WIEŚCI ZZA OCEANU
Sytuacja zaskoczyła cały świat, wszędzie panują chaos
i nerwowe szukanie rozwiązań. „O artystach w ogóle się
u nas nie wspomina, wszyscy mają co innego na głowie”,
mówi mieszkająca w Los Angeles pianistka Klaudia Kudelko. „Odwołano mi dużo koncertów zaplanowanych na
okres od maja do września. Nie dostanę ani dolara rekompensaty, bo umowy są tak skonstruowane, że jeśli koncert
nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora
– nie musi on wypłacać artyście odszkodowania.
Amerykański bank centralny zapowiedział, że będzie
ratował gospodarkę, ale planów związanych z pomocą
dla ludzi kultury nie ma. Każdy musi radzić sobie sam.
Planujemy przełożenie moich koncertów na okres od października do końca roku, ale jak pokazuje rzeczywistość,
wyrazistego znaczenia nabiera powiedzenie: chcesz rozbawić stwórcę, opowiedz mu o własnych planach”.
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iersz ten, ubrany potem w melodię Dudusia Matuszkiewicza napisał (już w 1997 roku!) Wojtek
Młynarski. Mój Boże… to co on by napisał dzisiaj?! W dobie gustów panujących szesnastek i trzydziestek dwójek?!
Moje pokolenie ma chyba jakiś obowiązek wobec swoich dzieci, wnuków, młodszych istot – opowiadać o złotej
epoce piosenek z tekstem… o tym, czym one mogły być
i ile dobrego uczynić z zakwitającymi umysłami młodych
ludzi. Wychować ich i ukształtować.
Wiadomo, że nie każdy autor tekstu musi być mistrzem, nie każda piosenka dziełem sztuki, drogowskazem, olśnieniem. Ale może być tym wszystkim właśnie,
bo najlepszym na to dowodem była twórczość Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, Jonasza Kofty i Wojtka
właśnie. Oni sami podziwiali się wzajemnie, szlachetnie
rywalizowali, podnosili poprzeczki coraz wyżej.
To była złota epoka polskiej piosenki.
Gdybym była młodsza, zdrowsza i bogatsza założyłabym prywatne radio, zatrudniła najlepszych redaktorów
muzycznych, spikerów i od rana do wieczora, nie licząc
się ze słupkami słuchalności, grała (dawniej się mówiło
„puszczała”) piosenki naszych mistrzów. Być może nazwałbym to radio „Udręka i ekstaza”.
A potem młodszych, świetnych wykonawców namówiłabym na nowe wersje tych evergreenów.
I piosenka miałaby szansę na drugie życie, mogłaby
zachwycać i pomagać coraz młodszym słuchaczom.
Prosili już kiedyś o to Starsi Panowie, czyli Jeremi
Przybora i Jerzy Wasowski – w ostatnim programie Kabaretu Starszych Panów, w 1966 roku, prosili telewidzów,
aby zaopiekowali się ich piosenkami, tłumacząc to tym,
że piosenka, którą nikt się nie opiekuje – czeźnie, znika,
przestaje istnieć.
Oczywiście my wychowani na naszych mistrzach mamy świadomość, że oni także mieli swoich… że przedtem
był Hemar, Tuwim, Gałczyński…
À propos tych ostatnich – o piosenkę przedwojenną nie
martwię się już tak, jak kiedyś, bo ma wspaniałego opiekuna, kustosza, Jana Emila Młynarskiego, i jego zatrudniłabym w swoim wymarzonym radiu.
Mamy jeszcze następców mistrzów – Magdę Czapińską,
Jana Wołka, Andrzeja Poniedzielskiego, ale i oni mają już
swoje lata i nie ich utwory królują na antenach ojczyzny.
Na antenach ojczyźnianych radyj króluje tandeta
i miernota. Im banalniejszy tekst oprawiony w skoczną
melodię, tym większym staje się przebojem.
I tak to wszystko w ostatnich latach urosło w siłę, że
strach.
Dzisiaj tylko ubolewanie i słuchanie w zaciszu domowym tego, co lubimy. Ja na przykład słuchałam wczoraj
piosenki Jeremiego pod tytułem Weltschmerz, która mogłaby być napisana wczoraj.
Trzymajmy się na litość boską, jak zwykł mawiać
mistrz Jeremi Przybora, i spróbujmy wyobrazić sobie
lepsze czasy. Dla piosenki i dla inteligencji. Dla ojczyzny
i świata. Jak marzyć, to marzyć…

felieton
Magda Umer

UDRĘKA
I EKSTAZA
Byłaś ze mną cały PRL,
Potrafiłaś bić się i wykłócać,
Dziś Ci muszę śpiewać jak Jacques Brel:
„Nie opuszczaj mnie i nie porzucaj!”
Bo o wolność cały PRL
Bił się umysł Twój, i czyn, i słowa,
Dziś, gdy prawie osiągnęłaś cel,
To mi mówisz, że chcesz emigrować...
Jak bez Ciebie odbić się od dna?
Całkiem nie wiadomo, lecz wiadomo,
Że wewnętrzna emigracja ta
To w tej chwili jest najgorszy pomysł...
Na dziesiątkach politycznych scen
Tłum cwaniaczków chce mnie robić w konia,
Jest mi wciąż potrzebna niby tlen
Twoja lekkość, dystans i ironia.
Polityków paru trochę znam,
A bez Ciebie i trzech zdań nie skleję,
A gdy z nimi się w dyskusję wdam –
Oni nie zmądrzeją, ja zgłupieję...
Oni wciąż traktują jak ten śmieć
Moralności mej zasady wszystkie,
Lecz, gdy przegram – pragnę pewność mieć,
Że przegrałem w Twoim towarzystwie!
Chcę Cię mieć przy sobie noce, dnie,
Więc mnie, proszę, nie strasz swą absencją!
Ukochana, nie opuszczaj mnie,
Nie wycofuj się...
...Inteligencjo!
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GRAJMY
PO POLSKU!

ZAPYTAJ,
ZANIM
PODPISZESZ
tekst

tekst

J

P

rawdziwym kapitałem twórcy nie jest,
wbrew pozorom, jego twórczość, ale
prawa do tej twórczości. To one gwarantują nam uzyskiwanie dochodów z eksploatacji naszych dzieł. Sposób, w jaki nasza
twórczość jest eksploatowana i wynagradzana, regulowany jest umowami. Moment
złożenia podpisu pod umową decyduje
o wszystkim, dlatego zawsze każdemu radzę: nie podpisujcie niczego bez konsultacji z prawnikiem specjalizującym się w prawach intelektualnych.

ak śpiewali Starsi Panowie, piosenka jest dobra na wszystko. I może najdobitniej uświadamiamy to sobie w chwilach trudnych, takich jak dzisiaj, gdy piosenka (i muzyka w ogóle) dodaje nam
otuchy i skłania do refleksji.
Kryzys związany z pandemią koronawirusa dotyka każdego na swój sposób. Dotyczy to także ludzi
kultury i sztuki, z których bardzo wielu utraciło możność zarobkowania po odwołaniu wszelkiego rodzaju występów i koncertów. Zarówno ZAiKS, jak i inne instytucje, apelowały więc do rządu o rozmaite
działania zaradcze, które pozwoliłyby autorom i wykonawcom godnie przeżyć najtrudniejsze chwile.
Jednak prócz oczekiwanych rozwiązań centralnych i systemowych, niezwykle ważne są wszelkie
inne pomysły służące sprawie polskiej kultury – jej twórcom, autorom i wykonawcom.
Dlatego przyłączamy się do apelu Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, które 16 marca wezwało działających w Polsce publicznych i prywatnych nadawców radiowych, telewizyjnych i internetowych do
wzięcia udziału w akcji „Grajmy po polsku”.
Chodzi w niej o to, by – jak pisze dyrektor opolskiego muzeum Jarosław Wasik – „nadawać polskie
utwory, a dzięki temu wspomagać twórców, także tych niezbyt często obecnych na antenach i falach” i by
należne tantiemy „w znakomitej większości trafiły do polskich twórców, wykonawców i producentów”.
Apel ten zyskał już kilkaset udostępnień w mediach społecznościowych, zbiera słowa uznania od artystów, osób publicznych i zwykłych miłośników polskiej piosenki. Jako pierwsze włączyło się do akcji Radio dla Ciebie, a później „granie po polsku” zaczęły deklarować coraz to nowe stacje i rozgłośnie.
(Więcej na: www.muzeumpiosenki.pl).
Szczególną radość budzi fakt, że Polskie Radio już od 16 marca gra jeszcze więcej polskiej muzyki –
i to na wszystkich swoich antenach, a w zmienionej ramówce pojawiły się premierowe cykle muzyczne
prezentujące twórczość naszych autorów i wykonawców.
Jak więc czytamy w informacji przekazanej 17 marca przez rozgłośnię, „w Programie 1 Polskiego Radia więcej jest audycji autorskich, które poświęcone są wyłącznie polskiej muzyce rozrywkowej. Planowane są również powtórzenia ubiegłorocznych koncertów zorganizowanych w ramach Festiwalu Lata
z Radiem oraz wydarzeń muzycznych ze Studia Koncertowego Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego”. Z kolei radiowa Dwójka wyemituje m.in. występy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej, orkiestry Sinfonia Varsovia,
Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”, Wrocławskiej Orkiestry Barokowej i Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Natomiast w Trójce, gdzie także gra się
więcej polskiej muzyki, pojawiła się ponadto piosenka-apel o pozostanie w domach, do której słowa napisał trójkowy dziennikarz Kuba Strzyczkowski, a muzykę skomponował mistrz gitary – Dariusz Kozakiewicz z grupy Perfect. Program 3 Polskiego Radia planuje też powtórki archiwalnych koncertów – podobnie zresztą jak cyfrowa Czwórka. (Więcej na: www.polskieradio.pl) 

Nie musimy znać się na prawie – znamy
się na pisaniu, komponowaniu, malowaniu… Nie wiemy, który przecinek i które słowo w treści umowy może przesądzić o tym,
czy oddamy wszystkie dochody jakiemuś
sprytnemu przedsiębiorcy, czy też większy
lub mniejszy strumień pieniędzy popłynie
na nasze konto. Dlatego potrzebujemy wyspecjalizowanych prawników. Bywają także bardziej skomplikowane sytuacje, w których ktoś próbuje nas oszukać, albo popełniliśmy już jakąś nieostrożność, zawierając
niekorzystną dla nas umowę. Spektrum
możliwości jest zresztą ogromne, bo dziedzina praw intelektualnych jest niezwykle
złożona, a nowe technologie stawiają nowe
wyzwania. Prawo także się zmienia i to, co
wiedzieliśmy wczoraj, dziś może okazać się
całkiem nieaktualne.
Porada prawna kosztuje. To oczywiście
wydatek, który zawsze warto ponieść, ale
od dawna byłem zdania, że powinna istnieć
możliwość uzyskania bezpłatnej pierwszej porady prawnej, która dawałaby nam

Trzymamy kciuki za powodzenie akcji „Grajmy po polsku” i gorąco sekundujemy wszystkim innym inicjatywom służącym polskiej kulturze i jej twórcom. Mamy też nadzieję, że gdy wszystko już wróci do normy, polska muzyka wciąż będzie silnie obecna w programach telewizyjnych, radiowych i internetowych.
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orientację, w jakiej sytuacji się znajdujemy
i co powinniśmy robić dalej. Postanowiłem
zwrócić się z tym pomysłem do prawnika
– dyrektora generalnego ZAiKS-u, Krzysztofa Lewandowskiego, który odniósł się do
pomysłu entuzjastycznie. Postanowiliśmy,
że można by takie porady uruchomić pod
auspicjami Fundacji Music Export Poland,
w której zarządzie mam zaszczyt zasiadać,
a ZAiKS sfinansowałby ten projekt.
I tak też się stało. Bodaj po raz pierwszy
w historii polscy twórcy uzyskali możliwość
skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.
W każdy poniedziałek między godziną 16.00
a 18.00 dr Aleksandra Sewerynik, która
jest i wyspecjalizowaną w dziedzinie praw
intelektualnych niezależną prawniczką,
i wykształconym muzykiem, pełni dyżury
prawne w siedzibie Fundacji MExP. Na takie porady trzeba się uprzednio zapisać, istnieje także możliwość zdalnego skorzystania z nich poprzez Skype’a. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie
internetowej Fundacji Music Export Poland
(link poniżej).
Gorąco zachęcam Państ wa do ko rzystania z tej możliwości, albowiem
dr Aleksandra Sewerynik, od wielu lat zajmując się tymi zagadnieniami i znając temat
od podszewki, pomogła wielu z nas w trudnych i skomplikowanych sytuacjach. Zapraszamy na stronę fundacji i do jej siedziby
przy ul. Senatorskiej 2, oddalonej o trzy minuty spacerem od Domu pod Królami.
www.musicexportpoland.org/aktywność
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kwartał

wydarzeń

PEŁNA KULTURA

tekst
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ANTYPOMNIK W OROŃSKU

IV KOMPOZYTORSKIE ARBORETUM

RIEDEL4RIEDEL

14-16 listopada 2019, Orońsko

29 listopada 2019, Radom

30 listopada, 7 i 13 grudnia 2019
Wrocław, Łódź, Katowice

Międzynarodowa konferencja „Antypomnik: nietradycyjne formy upamiętniania” w Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku to trzydniowe sympozjum, które
zgromadziło prelegentów z ośmiu krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych i Polski. Uczestniczyło w nim 430 słuchaczy: studentów i profesorów uczelni artystycznych, przedstawicieli instytucji kultury i galerii. Moderatorką konferencji
była prof. Marta Smolińska z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Problem antypomników, przeciwstawiających się
ukształtowanym historycznie monumentalnym
formom, znany jest od lat 80. XX wieku – w Niemczech dyskutowano o właściwym upamiętnieniu
ofiar Holokaustu i stosunku do własnej historii; nie
zabrakło sporów wokół pomników komunizmu, następnie antykomunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas konferencji omawiano także
kwestię pomnika jako rzeźby wirtualnej istniejącej
w rozszerzonej rzeczywistości, a także funkcjonowanie antypomnika w przestrzeni publicznej.
Organizatorzy zapowiedzieli publikację podsumowującą sympozjum.

Kompozytorski Konkurs Krzysztofa Pendereckiego
„Arboretum” zakończył się 29 listopada 2019 roku.
Podczas finałowego koncertu wykonano utwór
zwycięzcy IV edycji, Michała Ziółkowskiego, zatytułowany Musique Atavique (?).
Ten wyjątkowy artystyczny turniej nie wprowadza
żadnych ograniczeń – ani wiekowych, ani narodowościowych. Trzyosobowe jury w składzie: Piotr
Moss, Paul Patterson i Maciej Żółtowski oceniało
nadesłane anonimowo utwory, spośród których
do finału i publicznego wykonania wybrało sześć
dzieł: Reminiscences from the Other World Wojciecha Chałupki, Gotham News for String Orchestra Geoffreya Gordona, Synergie Bartosza Kowalskiego, Collapse Tomàsa Peire’a Serrate, every moment is another opportunity to shine Andrew Tholla
i zwycięską Musique Atavique (?) Ziółkowskiego,
absolwenta wrocławskiej Akademii Muzycznej.
Drugą nagrodę oraz nagrodę publiczności (jej partnerem był ZAiKS) otrzymał Wojciech Chałupka,
trzecią – Tomàs Peire Serrate. Wykonaniem finałowych kompozycji pokierował Szymon Morus prowadzący Radomską Orkiestrę Kameralną.

Trasa pn. „Riedel4Riedel” to seria koncertów upamiętniających postać wokalisty i muzyka, Ryszarda
Riedla, kultowego lidera grupy Dżem. Rok 2019
przyniósł dwie ważne rocznice: minęło 25 lat od
śmierci Riedla, 25-lecie obchodziła grupa Cree
założona przez jego syna, Sebastiana. Trzy koncerty zamykające ten rok – 30 listopada we wrocławskim klubie A2, 7 grudnia w łódzkiej Wytwórni
oraz 13 grudnia w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach – spotkały się
z wielkim aplauzem miłośników bluesowego
brzmienia.
Katowicki koncert odbył się w 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, co tłumaczy
jego tytuł „Muzyka dla wolności”. Fani mogli wysłuchać takich przebojów jak: Wehikuł czasu, Sen
o Victorii, Harley mój, Naiwne pytania, List do M.
w wykonaniu Sebastiana Riedla, grupy Cree oraz
kameralnej orkiestry Tomasza Szymusia.
Organizatorzy uprzedzają, że kolejny koncert
z cyklu „Riedel4Riedel”, zaplanowany na maj 2020,
odbędzie się w późniejszym terminie.

CINERGIA W KINIE EUROPEJSKIM
22-30 listopada 2019, Łódź

SCRIPT PRO

29 listopada 2019, Warszawa i Kraków
Script Pro jest najważniejszym polskim konkursem dla scenarzystów będących na początku kariery. Tegoroczna jubileuszowa – już 10. – edycja konkursu
wprowadziła nową kategorię, Audio, jako odpowiedź na coraz szybciej rozwijający się rynek rozrywki audio. Oceniane były oryginalne scenariusze słuchowisk
(w tym dwuodcinkowych) o tematyce uniwersalnej. Laureat otrzymał także możliwość realizacji swojego słuchowiska.
Konkurs organizowany przez Wajda School i Mastercard Off Camera we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich i Stowarzyszeniem Autorów
ZAiKS jest dla scenarzystów szansą na rozwój, a dla producentów gwarancją, że wybrane spośród kilkuset zgłoszeń finałowe teksty zasługują na uwagę.
Spośród wyróżnionych dotychczas scenariuszy na ekran trafiły: Córki dancingu, Boże Ciało, Bogowie, Ostatnia rodzina, Plac zabaw, Atak paniki, Zabawa,
zabawa. Nagrody w konkursie przyznaje SFP i ZAiKS (scenariusze filmowe) oraz Storytel (scenariusz słuchowiska). Zgłoszenia przyjmowane będą do
31 maja, nazwiska laureatów poznamy podczas jesiennej gali na 13. Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera w Krakowie.

Niemal setka filmów pełno- i krótkometrażowych, ponad 40 najnowszych tytułów z festiwalowymi premierami to bilans 24. Forum Kina Europejskiego
„Cinergia”. Festiwal odwiedziło ponad 60 twórców, którzy spotkali się z publicznością po seansach swoich filmów lub jako goście wydarzeń specjalnych.
W konkursie krajowym zwyciężył obraz Diagnosis Ewy Podgórskiej, konkurs europejski wygrał Błąd systemu Nory Fingscheidt.
24. FKE „Cinergia” otworzyła przewrotna francuska komedia Poznajmy się
jeszcze raz Nicolasa Bedosa z Daniel Auteuilem i Fanny Ardant w rolach głównych, który w pierwszy weekend wyświetlania przyciągnął do kin we Francji
ponad pół miliona widzów. Filmem zamknięcia był natomiast – nagrodzony na
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, wyróżniony Nagrodą
FIPRESCI i trzema Césarami (w styczniu 2020) – obraz Romana Polańskiego
Oficer i szpieg, który łódzcy widzowie obejrzeli przedpremierowo. Film wyświetlono po ceremonii gali zamknięcia festiwalu, podczas której Roman Polański
odebrał nagrodę Złotego Glana.
ORGANIZATOR

PARTNERZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury
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5. EDYCJA ŚLĄSKICH TARGÓW KSIĄŻKI
6-8 grudnia 2019, Katowice

Ponad 160 lubianych i nagradzanych autorów, niezwykle bogata oferta książkowa przygotowana
przez blisko 170 wystawców, spotkania i warsztaty na trzech scenach, liczne atrakcje dla dzieci
oraz wystawy, w sumie ponad 215 wydarzeń oraz
znakomita frekwencja – 40 000 odwiedzających
– tak w dużym skrócie można podsumować 5. Śląskie Targi Książki, które odbyły się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Współgospodarzem wydarzenia było miasto Katowice, a organizatorem wykonawczym Murator EXPO.
Książkowa uczta czekała na miłośników powieści
obyczajowych, kryminałów, reportażu, fantastyki,
jak i wielbicieli poezji, poradników czy komiksów.
Wydawcy zadbali też o ciekawe propozycje dla dzieci
i młodzieży, a oferta antykwariatów umożliwiła
uzupełnienie domowych bibliotek również o starsze
tytuły. Miłośnicy gier także mogli znaleźć coś dla
siebie, zaś na spotkania z literaturą czeską zaprosił
Svět knihy – organizator Międzynarodowych Targów
Książki i Festiwalu Literackiego w Pradze.
Tradycją Śląskich Targów Książek stała się już wymiana lektur przygotowana przez Śląskich Blogerów
Książkowych. Każdy czytelnik mógł wziąć udział
w akcji i wymienić „książkę za książkę”, wybierając
spośród dostępnych na stoisku tytułów. Podczas
trzech dni wymieniono w sumie aż 2778 książek!
„Tegoroczna edycja Śląskich Targów Książki była
po prostu znakomita. Bardzo dopisali mieszkańcy
Katowic, okolicznych miast i gmin, codziennie były
tłumy” – mówiła Dorota Malinowska-Grupińska
kierująca Wydawnictwem MG.

MŁODZI WOKALIŚCI
NA WĄBRZESKIEJ SCENIE
1 grudnia 2019, Wąbrzeźno
Wąbrzeski Dom Kultury już po raz 12. był gospodarzem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki”, którego wielkim
przyjacielem i patronem jest Jacek Cygan. Festiwal
od lat zajmuje czołowe miejsce w kalendarzu imprez organizowanych przez WDK. Co roku zwiększa
się liczba uczestników oraz ich poziom.
Podczas zmagań konkursowych swój talent muzyczny zaprezentowało niemal sto osób – zarówno
soliści, jak i zespoły wokalne z różnych części Polski.
Jury oceniające uczestników zwracało szczególną
uwagę na emisję głosu, dobór repertuaru oraz ogólny
wyraz artystyczny.
Nagrody przyznano w czterech kategoriach. Laureatami XII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki” zostali: Karolina Lewandowska z Mełna (7-10 lat), Lena Biernat
z Osówki (11-14 lat), Aleksandra Erdman ze Żnina
(15-18 lat) oraz zespół wokalny z Rypina.
Partnerem imprezy był Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
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RADIOWE SPLENDORY

FINAŁOWE MALWY

2 grudnia 2019, Warszawa

5 grudnia 2019, Warszawa

W poniedziałek 2 grudnia po raz 32. Teatr Polskiego
Radia wręczył swoje najbardziej cenione nagrody
– Splendory. Wśród wyróżnionych znalazła się Alina
Moś-Kerger, laureatka nagrody w ubiegłorocznym
konkursie „Znajdź historie/ę” organizowanym przez
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
Z utwór Daisy otrzymała ona statuetkę Talantona
przyznawaną za debiut (w tym przypadku za debiut
dramaturgiczny). Utwór, emitowany 1 grudnia w radiowej Jedynce, otrzymał II nagrodę w konkursie na
słuchowisko radiowe o tematyce historycznej organizowanym wspólnie przez ZAiKS i Polskie Radio.
Teatr Polskiego Radia przyznaje Wielkiego Splendora „za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz
twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi
radia artystycznego w Polsce”. Wśród niemal 150
uhonorowanych dotąd osób są najwybitniejsi aktorzy i reżyserzy polskiej sceny. Splendora Splendorów, czyli nagrodę specjalną noszącą im. Krzysztofa Zaleskiego, otrzymał w tym roku Krzysztof
Globisz. Miesięcznik „Dialog” wyróżniono Honorowym
Wielkim Splendorem.

Finałowy koncert Konkursu na Piosenkę Premierową ZAKR, organizowanego w ramach XXII Festiwalu Polskiej Piosenki „Malwy”, odbył się w czwartek
5 grudnia w Centrum Promocji Kultury Praga-Południe.
Na scenie przy ul. Podskarbińskiej 2 wystąpili:
Karolina Gwóźdź, Jerzy Mamcarz, Grzegorz Marchowski, Alek Nowacki, Martyna Ordak, Oliwia Skóra,
Lucjan Wesołowski i Michał Wiśniewski, którym
towarzyszył zespół Roberta Obcowskiego. Swoje
utwory przedstawili również Jacek Łapot, Lucjan
Wesołowski i Jacek Kasprzyca oraz Nula Stankiewicz i Janusz Strobel. Prowadzeniem wieczoru zajęli się wspólnie Krzysztof Dzikowski, Stanisław
Klawe i Jerzy Mamcarz. Partnerem wydarzenia było
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
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SPOTKANIA GWIAZD

SANDOMIERSKIE PORÓWNANIA

20 grudnia 2019, Warszawa

22 grudnia 2019, Sandomierz

Organizowane przez Fundację „Apetyt na kulturę” integracyjne „Spotkania
gwiazd” są – w słowach prezeski fundacji, Danuty Błażejczyk – „bardzo ważne
dla artystów, którzy lata swojej największej świetności mają już za sobą, ale
dalej są aktywni zawodowo i tak chcą być postrzegani”. Grudniowa wigilia w
siedzibie fundacji miała wyjątkowy nastrój – zebrali się na niej artyści biorący udział w realizacji filmu muzycznego Hotel Nostalgia oraz jego scenarzysta i reżyser Zbigniew Lesień. „Piękny program, piękne piosenki, wspaniali
wykonawcy. Wróciły wspomnienia… a te znaki czasu mówiące o przemijaniu
dotyczą każdego z nas… i są tym bardziej wzruszające” – brzmiał internetowy komentarz jednego z gości.

28. edycja konkursu i wystawy „Porównania” zaowocowała wystawą, w której
wzięli udział artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki. To jedno
z najważniejszych wydarzeń dla środowiska plastycznego związanego
z ziemią sandomierską.
W tym roku do konkursu zgłoszono 75 prac 32 artystów. Komisja, której przewodniczyła prof. Małgorzata Buczek-Śledzińska z ASP w Krakowie, zakwalifikowała do wystawy 22 osoby i 43 prace. Dwie artystki zostały laureatkami
dwóch pierwszych równorzędnych wyróżnień: nagrodę starosty powiatu sandomierskiego otrzymała Bożena Wójtowicz-Ślęzak za swoje unikatowe tkaniny, Elżbieta Brzezińska odebrała zaś nagrodę burmistrza Sandomierza za
zestaw prac łączących malarstwo akwarelowe i grafikę komputerową.

„MIĘDZY LUSTRAMI” ANDRZEJA J. JAROSZEWICZA

12 grudnia 2019 - 17 stycznia 2020, Warszawa

Honorująca Andrzeja J. Jaroszewicza wystawa dokumentuje szeroki dorobek twórcy – operatora filmowego, autora zdjęć do ponad 50 filmów fabularnych,
dokumentalnych, seriali, widowisk telewizyjnych i prezentacji multimedialnych. Współpracował z Andrzejem Wajdą (Smuga cienia, Bigda idzie), Krzysztofem
Kieślowskim (Dekalog 8), Jerzym Kawalerowiczem (Quo vadis), Andrzejem Żuławskim (Na srebrnym globie, Borys Godunow, Błękitna nuta, Szamanka), Feliksem
Falkiem (Nocleg, W środku lata), Robertem Glińskim (Łabędzi śpiew) i innymi. W roku 2002 na festiwalu Camerimage Żuławski i Jaroszewicz odebrali nagrodę
za duet reżyser-operator.
„Właściwie w filmie robiłem wszystko. Byłem autorem zdjęć – operatorem obrazu, współreżyserem filmów dokumentalnych, operatorem kamery, operatorem
zdjęć specjalnych, asystentem reżysera i sekretarzem planu, robiłem fotosy… nawet występowałem jako aktor” – mówił w wywiadzie.
W roku 2019 Andrzej J. Jaroszewicz otrzymał Nagrodę PSC (Polish Society of Cinematographers) za całokształt twórczości i Nagrodę 100-lecia ZAiKS.
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HER DOCS FILM FESTIVAL

POZNAŃSKIE TARGI KSIĄŻKI

6-8 marca 2020, Warszawa

6-8 marca 2020, Poznań

„Chcą rozmawiać o ciele, o seksualności, o kobiecych problemach w różnych
zakątkach globu, o aktywistkach oraz o buntowniczkach ze świata kultury
i sztuki” – tak Kalina Mróz przedstawiła to filmowe wydarzenie w „Wysokich
Obcasach”.
Jego twórcami są Maja Szydłowska, organizatorka Documentary Convention, spotkania twórców dokumentalnych z całego świata, Katarzyna Korytowska z warszawskiego kolektywu Synergia i Weronika Adamowska zajmująca się kinem dokumentalnym, związana kiedyś z Against Gravity.
HER Docs to festiwal dokumentów poświęconych wyłącznie twórczości kobiecej. Zawężenie programu ma zwrócić uwagę na kwestię dyskryminacji
kobiet w branży filmowej. Korytowska uważa to za problem systemowy oraz
schemat, który się powtarza i trzeba go przełamywać.
Na HER Docs pokazano 61 tytułów. Dokumenty z Berlinale, Cannes, Sundance, Wenecji, Locarno czy Toronto zostały podzielone na sekcje tematyczne: o ciele, o seksualności, o kobiecych problemach w różnych zakątkach
globu, o aktywistkach oraz o buntowniczkach ze świata kultury i sztuki.
W przyszłości spektrum tematów ma się rozszerzać.

Poznańskie Targi Książki to impreza cykliczna, organizowane od wielu lat
święto literatury i sztuki. Pierwsze spotkanie z książką odbyło się w mieście
w 1955 roku. W czasie tegorocznej edycji przez trzy dni na miłośników książki
czekało niemal 150 wydawnictw – zarówno największych i znanych oficyn,
jak i niszowych, publikujących ambitne książki autorów z Polski i zagranicy. Zagrożenie koronawirusem sprawiło, że organizatorzy przyjęli rekomendacje
władz i spotkania z autorami zagranicznymi prowadzili, wykorzystując komunikatory internetowe.
Prócz spotkań program imprezy obejmował wystawy, Salon Ilustratorów,
warsztaty dla dzieci i dorosłych, giełdę wracających do popularności winyli.
Ważnym elementem imprezy była konferencja Book Marketing. Warto również wspomnieć o inauguracji konkursu literackiego „Blef”, w którym nadesłane prace oceniała również… sztuczna inteligencja.
Wśród specjalistycznych paneli jeden, zatytułowany „Tłumaczenie czy zawsze twórczość? Spojrzenie prawa”, poprowadził Krzysztof Lewandowski,
dyrektor generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

KONIEC ZIMY W AKWARIUM
3 lutego - 11 marca 2020, Warszawa

Jeden z najstarszych i cieszących się wielką estymą wśród miłośników jazzu klub w styczniu i lutym organizował jedynie próby dla muzyków: „Zdawaliśmy
sobie sprawę z mniejszego zainteresowania koncertami po Nowym Roku”, tłumaczył ten krok Marek Dębski z PSJ. Nieoczekiwana wizyta w Polsce znanego
kontrabasisty Bronisława Suchanka pozwoliła jednak na zorganizowanie w ostatnim dniu lutego specjalnego koncertu Suchanka i jazzowej pianistki młodego
pokolenia Kasi Pietrzko.
We wtorek 3 marca w Akwarium wystąpił Blues Fellows Swingin’ Band, tydzień później zagrała Bunch of Chairs Orchestra; marcowy program zakończył koncert O.N.E. Quintet. Kolejne spotkania muzyczne przełożone zostały na późniejsze terminy.

SADLEYOWE TKANINY
15 stycznia - 9 lutego 2020, Warszawa

Wystawa Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej kierowanej przez prof. Wojciecha Sadleya na ASP w Warszawie (1968–2002) obejmowała gobeliny przyścienne,
prace przestrzenne, prace wykorzystujące surowce tradycyjne, jak wełna, sznurek, metal i skóra. Dziełom wybitnego artysty, który w istotny sposób wpłynął
na uznanie tkaniny za sztukę wysoką, towarzyszyły dokonania grona jego uczniów: Stanisława Andrzejewskiego, Barbary Basiewicz, Anny Buczkowskiej,
Bogny Jaroszewicz-Fogler, Elżbiety Kanieckiej-Siegoczyńskiej, Barbary Łuczkowiak, Zygmunta Łukasiewicza, Anny Michniewicz, Anity Sadlej-Stelmach.
O twórczości profesora inny artysta, Jerzy Nowosielski, mówił, że jest „niezależna, nieprzewidywalna. Jest dzika”

PIWNICA POETÓW

FINALIŚCI NAGRODY IM. KAPUŚCIŃSKIEGO

26 lutego 2020, Warszawa

4 marca 2020, Warszawa

W każdą ostatnią środę miesiąca Adam Wiedemann, poeta, prozaik, tłumacz
i krytyk literacki, trzykrotnie nominowany do Nagrody Literackiej „Nike”, laureat Nagrody Kościelskich i Nagrody Literackiej „Gdynia”, zaprasza na wieczór z cyklu „Piwnica poetów”. Organizowane przez Bibliotekę Publiczną dz.
Śródmieście w lokalu „Piwnicy pod Regałami” spotkania zyskały sympatię
miłośników literatury – gospodarz przedstawił już takich twórców jak Bianka
Rolando, Rafał Rutkowski, Xawery Stańczyk czy Joanna Oparek, którzy
przedstawiali słuchaczom kulisy swej twórczości.
Lutowy wieczór w cyklu „Piwnica poetów” poświęcony był Zbigniewowi Machejowi, poecie, krytykowi, bohemiście, tłumaczowi i dyplomacie (nie pierwszy
on wśród polskich znawców Czech i Słowacji – przypomnieć należy Jacka
Balucha i Andrzeja S. Jagodzińskiego, godnie reprezentujących Polskę za
południową granicą).
Zapowiadane na marzec spotkanie z Michałem Sobolem, poetą, laureatem
Nagrody Literackiej Gdynia, zostało z powodu pandemii przeniesione na późniejszy termin.

Tradycyjnie, w dniu urodzin Ryszarda Kapuścińskiego, poznaliśmy 10 tytułów
wybranych spośród 135 pozycji zgłoszonych w tym roku do nagrody za reportaż literacki. Finałową listę jury pod przewodnictwem Piotra Mitznera
zaprezentowało podczas spotkania w teatrze Collegium Nobilium. Do finału
weszły następujące książki: Telefon obwieszcza śmierć Alberta Arce (Sonia
Draga), Dobry wilk Larsa Berge (Czarne), Czarnobyl Kate Brown (Czarne), Punkt
zerowy Artema Czecha (Warsztaty Kultury), 27 śmierci Tony’ego Obeda Joanny Gierak-Onoszko (Dowody na Istnienie), Strup Katarzyny Kobylarczyk
(Czarne), Bestia Oscara Martineza (Sonia Draga), Historie dziwnych samotności Marty Mazuś (Wielka Litera), Wędrowny Zakład Fotograficzny Agnieszki
Pajączkowskiej (Czarne) i Płuczki Pawła Piotra Reszki (Agora). Laureat nagrody ogłoszony zostanie w czasie Warszawskich Targów Książki. Odbierze
wtedy czek na 100 tys. zł, zaś autor najlepszego przekładu – w tej edycji
został nim norweski tłumacz Ole Michael Selberg – czek na 20 tys. złotych.
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Nie bój się

Ewelina Zielska
– inspektor ochrony danych
tekst

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.

WIECZORY LITERACKIE W KLUBIE KSIĘGARZA

Udziel zgody!

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:

grudzień 2019 – marzec 2020, Warszawa
Działalność stołecznego Klubu Księgarza, prowadzonego od wielu lat przez Jana Rodzenia, umożliwia wsparcie Funduszu Popierania Twórczości. Na przełomie
lat 2019 i 2020 zorganizowano w nim kilkanaście spotkań z literaturą.
30 listopada odbył się wieczór promocyjny książki prof. Andrzeja Gronczewskiego Dłonie czasu, fragmenty odczytał Krzysztof Gosztyła. W niedzielę
8 grudnia w czasie Wieczoru Horacjańsko-Schubertowskiego obchodzono 90. urodziny prof. Andrzeja Lama, historyka literatury, polonisty i tłumacza. Udział
wzięli: Krzysztof Gosztyła, Krzysztof Teodorowicz z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, prof. dr hab. Elwira Buszewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
dr hab. Agnieszka Haas z Uniwersytetu Gdańskiego i prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, który poprowadził spotkanie. Spotkaniem zamykającym 2019 rok był
zorganizowany 16 grudnia wieczór promocyjny książki Filipa Springera Dwunaste. Nie myśl, że uciekniesz, wybranej książką miesiąca w ramach Warszawskiej
Premiery Literackiej. Rok 2020 otworzyło 24 stycznia „Spotkanie z reportażem radiowym”. Zaprezentowany został reportaż Jakuba Tarki Przyjaciel. Spotkanie
poprowadziła Irena Piłatowska, muzycznie oprawił je zespół Studersi złożony z pracowników Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. 19 lutego 2020
roku odbył się wieczór promocyjny książki Anny Matysiak Spacja. Notatnik redaktorki. 26 lutego wręczona została nagroda „Nowych Książek” za 2019 rok.
Otrzymała ją prof. Maria Poprzęcka za poświęconą sztuce współczesnej i dominującemu w niej chaosowi książkę Impas. Opór, utrata, niemoc, sztuka. W kolejnym „Spotkaniu z reportażem radiowym” (28 lutego) przedstawiony został reportaż Katarzyny Błaszczyk O misiu, który zasnął ze smutku. 4 marca Iwona
Smola prezentowała książkę Tomasza Jastruna Opiłki i okruszki, której fragmenty odczytał autor. Dzień później Roman Kurkiewicz poprowadził spotkanie poświęcone książce Roberta Walenciaka Modzelewski: Buntownik.
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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)

T E M AT Z O KŁ A D K I

W SPRAWIE
GŁOWY
Beata Popczyk-Szczęsna

O

d śm ierci Janusza G łowack iego,
w sierpniu 2017 roku, upłynęły już
prawie trzy lata. Było to wydarzenie tyleż zaskakujące i smutne dla miłośników twórczości pisarza, co w jakiejś mierze zgodne ze stylem jego życia, to znaczy
życia w podróży, w splocie częstych wyjazdów i powrotów do kraju, pomiędzy kontynentami… Ostatnia podróż Głowackiego
nie odbyła się jednak w ramach standardowej trasy Warszawa – Nowy Jork, bo pisarz
zmarł w Egipcie podczas wakacji. Przypadek, absurdalny zbieg okoliczności, kaprys
losu?... Możemy tylko snuć domysły i zastanawiać się nad tą osobliwą koincydencją
– nieco w stylu Głowy, bo tak właśnie nazywali pisarza przyjaciele. Całkiem na poważnie i niezbyt serio, tragicznie i „w pięknych
okolicznościach przyrody”, a zatem na opak,
w sposób raczej pokręcony – tak jak pokręcone było życie bohaterów jego dramatów…
Po tym smutnym fakcie, po wyzwaniach organizacyjnych związanych z powrotem do
kraju zmarłego pisarza, i po pogrzebie Głowy, nastąpiła cisza… Rytuały pożegnania
odprawiono, w mediach pojawiły się różne
wzmianki o twórczości autora Kopciucha,
przypomniano słynny spektakl telewizyjny
Antygona w Nowym Jorku w reżyserii Kazimierza Kutza. Wkrótce po śmierci Głowackiego ukazał się również tom jego prozatorskich zapisków w opracowaniu żony Oleny
Leonenko zatytułowany Bezsenność w czasie karnawału (Wydawnictwo WAB 2018).
Ale nie powstała od tej pory żadna znacząca
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inscenizacja tekstów dramatopisarza. Jakby
ta twórczość – dobrze znana i trochę zapomniana – czekała dopiero na ponowne odkrycie. Warto zatem dziś, po kilku latach od
śmierci autora, zapytać: co ze spuścizną Janusza Głowackiego? Co pozostało z tej twórczości?... I czy autor, gdyby jeszcze jakimś
cudem zechciał udzielić wywiadu, mógłby
o sobie powiedzieć: non omnis moriar?...
Kariera pisarska Janusza Głowackiego, podobnie jak recepcja jego twórczości, pełna była dynamicznych spięć i zwrotów akcji. Tak ze względu na gatunkową
rozmaitość i zróżnicowaną jakość tekstów,
jak i z powodu różnorodnego ich odbioru.
W opiniach krytycznych odnaleźć można
zarówno wysokie oceny utworów dramatopisarza, jak i uwagi o trywialności przekazu, stereotypowości ujęcia świata czy powierzchowności w ykorzystania kanonu
literackiego. Bo przypomnieć warto, że Janusz Głowacki w swym ulubionym autorskim geście „pisania na drugiej stronie czegoś już napisanego” chętnie nawiązywał
do utworów klasycznych, np. Antygony Sofoklesa, Hamleta Szekspira, Trzech sióstr
Czechowa – bądź w formie bezpośrednich
aluzji i jaskrawych parafraz, bądź też w stylu subtelnych odniesień do słynnych literackich pierwowzorów. Można rzec zatem, że
autor więcej miał szczęścia do czytelników
niż do krytyków – z nielicznymi wyjątkami, do których zaliczyć trzeba głos Krzysztofa Mętraka. Ten uznany krytyk literacki był autorem recenzji dwóch pierwszych
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tomów opowiadań Janusza Głowackiego zatytułowanych kolejno Wirówka nonsensu
(1968) i Nowy taniec la-ba-da (1970). Mętrak
przychylnie skomentował debiutanckie tomy prozy, wskazując zdolność Głowackiego do podpatrywania różnych środowisk
i określając specyfikę tego pisarstwa mianem narzucającej się realności i ekscytującej
tematyki. Ten trop lektury tekstów Janusza
Głowackiego pozostał aktualny bardzo długo. W wielu recenzjach czy analizach dorobku autora Kopciucha powtarzały się wnioski o imitacyjnych i stylistycznych walorach
tekstów pisarza. Dominowały uwagi o bardzo konkretnym, wyrazistym obrazowaniu
świata – z dbałością o sytuacyjny szczegół,
z błyskotliwie prowadzonymi dialogami na
podobieństwo mowy potocznej oraz z mistrzostwem w portretowaniu rysów charakteru postaci. Jednocześnie twórczość ta zaliczana była do nurtu literatury obyczajowej, reportażowej, popularno-rozrywkowej.
Przyznawano, że Głowacki to autor o wyostrzonym zmyśle obserwacji, który świetnie operuje konwencją mimetyczną, sprawnie naśladuje i artystycznie przekształca
różne style mówienia, swobodnie posługuje się wieloma gatunkami literackimi i dramatycznymi. Nie zmienia to jednak faktu, że
początkowo określano go mianem „pisarz
środowiskowy”, a jego dzieła zaliczane były do twórczości doraźnej, okolicznościowej,
momentami epatującej demaskatorstwem
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i sensacją; do literatury zbyt skupionej na
teraźniejszości, bo Głowacki – w opinii starszych kolegów po piórze – jako „tubylec”,
który nie doświadczył okrucieństw wojny
(urodził się w 1938 roku), nie mógł przecież
aspirować do grona pisarzy poświęcających
swą uwagę głębokim konfliktom moralnym
i poważnym zagadnieniom społecznym…
Tylko niektóre z opinii krytycznych przetrwały próbę czasu. Patrząc z oddalenia na
twórczość Janusza Głowackiego jako zamkniętą całość, można dostrzec w niej i sporą wartość literacką, i równie wiele sprzeczności. Głowacki to pisarz środowiskowy, którego utwory grane były na wielu scenach
świata; to cynik i ironista, który opisuje prostaczków, koncentrując swą uwagę na drobnym jednostkowym nieszczęściu; to wreszcie bywalec wielu salonów, ikona emigracyjnego sukcesu, a zarazem outsider, pełen
dystansu do siebie i świata. O czym zatem
warto dzisiaj pamiętać, jeśli chodzi o twórczość Janusza Głowackiego? Co decyduje
o fenomenie tego literackiego zjawiska? I czy
zachowała się w tekstach autora świeżość
rozpoznań świata, które odnieść można do
współczesnej, jakże zróżnicowanej kulturowo i zwielokrotnionej medialnie rzeczywistości?... Odpowiedź nie może być krótka
i jednoznaczna, bo dotyczy praktyki pisarskiej różnorodnej i wielogatunkowej. Część
tekstów Głowackiego to dziś okazy wartości
muzealnej, tak ściśle związane w sferze tematyczno-stylistycznej z czasem swego powstania, że trudno byłoby je ożywić poza
macierzystym kontekstem (np. Cudzołóstwo
ukarane, czyli komedia satyryczna, przeróbka opowiadania pt. Kuszenie Czesława Pałka).
Ale czytane po latach felietony czy kameralne sztuki małżeńskie nie tracą zbyt wiele ze
swego artystycznego potencjału. Można po
nie sięgnąć i nie znudzić się tymi utworami,
bo są one dobrym świadectwem życia prywatnego i publicznego w Polsce w latach 60.
i 70. XX wieku, życia naznaczonego partyjnym sterowaniem i atmosferą gry o własne
interesy. Stanowią również świetny przykład umiejętności odwzorowania relacji międzyludzkich w akcie zdrobnienia, w krótkim ujęciu, w miniaturze starć personalnych podczas spotkania tête-à-tête. Zresztą
umiejętność nakreślenia dynamicznej relacji międzyludzkiej, z całą gamą jej psychologiczno-emocjonalnych odsłon, dostrzec można zarówno w serii kameralnych „sztuk dla
dwojga” z lat 70. i 80. XX wieku (np. Herbatka z mlekiem, Zaraz zaśniesz, Choinka stra-
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chu), jak i w bardziej znanych i wielokrotnie
wystawianych sztukach autora – w Polowaniu na karaluchy, w Antygonie w Nowym Jorku, w Czwartej siostrze. W moim przekonaniu
właśnie ten styl prowadzenia rozmowy, jakość dialogu konwersacyjnego i gęstość mowy postaci, które komunikują się często poza
słowami, jest sporym walorem tekstów Janusza Głowackiego i kryterium decydującym
o aktualności przekazu wielu sztuk dramatycznych pisarza.
Głowacki jako autor tekstów dramatycznych niezwykle dbał o każde słowo, w pewnym sensie o oszczędność środków wyrazu,
a nawet – jak sam twierdził w wywiadach
– o każdą dobrze, zasadnie postawioną kropkę. Wspominał na przykład z sentymentem
chwile, kiedy matka Helena Głowacka przepisywała dyktowane przez niego teksty; pisarz wypróbowywał tym samym swe utwory w akcie mówienia. Wtedy mógł stwierdzić,
czy literatura działa, czy odpowiednie dał
rzeczy słowo… Ta specyficzna wrażliwość
Głowackiego na brzmienie języka zaowocowała karierą sceniczną jego tekstów, przede
wszystkim sztuk pełnospektaklowych, czyli
świetnej Antygony w Nowym Jorku czy trochę
mniej udanej Czwartej siostry. Niewiele szczęścia do sceny miały natomiast jednoaktówki.
Być może dlatego, że w czasie swego powstania zaliczane były raczej do popularnej literatury obyczajowej. A przecież precyzja autora w sposobie odtwarzania damsko-męskich
konf liktów, jego styl portretowania walki
płci, będący efektem dramaturgicznych walorów scen przedstawionych, dynamika dialogu, rytm replik osób dramatu – wszystkie
te cechy kameralnych „sztuk dla dwojga” Janusza Głowackiego pozwalają widzieć w nim
twórcę przydatnego dziś dla sceny. Choćby
ze względu na niejednoznaczność rozgrywki dramatycznej, na zróżnicowany układ sił
między bohaterami, na podteksty ich rozmów, co daje aktorom szerokie możliwości
scenicznych dookreśleń, zarówno na bazie
stereotypów w tradycyjnym pojmowaniu ról
społecznych, jak i w nawiązaniu do rozbudzonej w naszej epoce wrażliwości na problematykę płci kulturowej. Dwa świeże projekty inscenizacji jednoaktówek (ten z 2017
roku w reżyserii Józefa Opalskiego w Krakowie czy ten najnowszy, z początku 2020 roku,
w Gdyńskim Centrum Kultury) pozwalają
sądzić, że wspomniane miniatury sceniczne
nie pójdą w teatralne zapomnienie...
Kolejna ważna kwestia – differentia specifica twórczości Janusza Głowackiego, szcze-
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gólnie tej dramatycznej – to postulowane
przez autora „pisanie na drugiej stronie czegoś już napisanego”. To swoisty projekt antropologiczny dramatopisarza, który tworzył swe teksty, nawiązując do słynnych
utworów z przeszłości, by wskazać w ten sposób najistotniejsze, jego zdaniem, cechy kondycji współczesnego człowieka. Dla autora

Głowacki jako autor tekstów dramatycznych
niezwykle dbał o każde słowo, w pewnym
sensie o oszczędność środków wyrazu,
a nawet każdą dobrze postawioną kropkę
Antygony w Nowym Jorku pisanie zawsze
miało wymiar palimpsestowy, było dopisywaniem nowych treści do funkcjonujących
już w kulturze, w różnych jej obiegach, tekstów literackich. Dlatego też literatura była dla pisarza wartością źródłową – nie tylko jako zbiór adaptowanych wzorców fabularnych czy genologicznych, ale przede
wszystkim jako archiwum narracji opisujących sposoby „zadomowienia” się człowieka w świecie. To zadomowienie, a często też
bezdomność, ma wymiar dramatyczny, procesualny, i nie prowadzi zazwyczaj do osiągnięcia stanu bezpieczeństwa w ramach
„życia osiadłego” (znakomitym tego przykładem jest Polowanie na karaluchy, sztuka,
którą warto dziś czytać nie tylko w kluczu
twórczości emigracyjnej). Literatura i świat
człowieka tworzą zatem w tekstach Głowackiego „relację dynamiczną”, w ramach której
podmiot zyskuje możliwość kształtowania
własnej tożsamości.
Utwory sceniczne Janusza Głowackiego
wyrastają z wzorca mieszczańskich sztuk
dobrze skrojonych i wiele wspólnego mają z nurtem literatury obyczajowej, łączącej w sobie cechy przekazu popularno-rozrywkowego (Cudzołóstwo ukarane) i reporterską skłonność do portretowania różnych
zamkniętych środowisk (np. piłkarze i szkoleniowcy w Meczu, wychowanki zakładu
poprawczego w Kopciuchu). Stylistyka tych
tekstów ukształtowana została w dużym
stopniu dzięki doświadczeniom publicystycznym autora. Warto pamiętać, że Janusz
Głowacki, zanim opublikował pierwsze tomy
opowiadań i pierwsze dramaty, doskonalił
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swe pióro jako autor felietonów, cyklicznie
publikowanych w „Kulturze”. To właśnie
ten rodzaj doświadczenia pisarskiego miał
duży wpływ na warsztat pisarza. Zresztą
związek między publicystyką a dramaturgią to zależność wręcz modelowa, znana na
przykład z twórczości Sławomira Mrożka.
Dla Głowackiego, podobnie jak dla autora
Tanga, dziennikarstwo okazało się szkołą literatury, bo zaczynał kształtowanie swego
warsztatu od celnej obserwacji sposobów

Autor „Antygony w Nowym Jorku” był
wyczulony na wizualny aspekt konfliktu
międzyludzkiego, na pozawerbalne środki
ekspresji bohaterów, na podteksty dialogów
mówienia o świecie. Humor i ironia pisarza
miała swe źródło w językowym stereotypie,
w potocznym stylu, w łatwo rozpoznawalnej formie wypowiedzi, zaowocowała zaś
w różnych tekstach – kontrastem między
pragmatyczną a zideologizowaną funkcją języka. Autor w początkowej fazie swej twórczości z upodobaniem i precyzją stosował
wyświechtane, często propagandowe frazeologizmy, by pokazać manipulacje słowem
jako narzędziem sprawowania władzy czy
instrumentem presji psychicznej. Najczęściej wykorzystywał zabieg kontrastu między poważną, oficjalną formą wypowiedzi
a błahą treścią (np. w felietonach Ostrze na
ostrze, To mieszadło właśnie). W sztukach
dramatycznych z kolei – tworzył język dialogów na podobieństwo nieuporządkowanej,
niestarannej mowy potocznej, z ewidentnymi błędami składniowymi i logicznymi.
Stosował zatem zabiegi stylistyczne użyte
wcześniej w felietonach czy w opowiadaniach, sytuując się w kręgu tych pisarzy, którzy czerpali swe pomysły z mowy potocznej, z całym jej bogactwem leksykalnymi
i fonicznym, ale też z błędami składniowymi
i usterkami w wymowie. Ta technika pisania
prowadziła do efektów komicznych i satyrycznych, a czasem wręcz parodystycznych,
które obserwować można w całej twórczości scenicznej autora – począwszy od pierwszego dramatu, a skończywszy na ostatniej
sztuce dramatycznej, czyli Czwartej siostrze.

48

Mówiąc w dużym skrócie, forma i problematyka tekstów Janusza Głowackiego, czyli ulubione chwyty stylistyczne autora, preferowane przez niego gatunki dramatyczne,
a także częste powroty do kanonu literackiego, to ważna baza twórczości pisarza, którego potraktować można jako świadka swych
czasów. Charakterystyczna i chętnie manifestowana przez Głowackiego postawa ironisty wynikała z uważnej obserwacji świata i wypracowanego dystansu wobec zjawisk
społecznych hic et nunc, w czasie współczesnym autorowi. Pisarz o zacięciu realistycznym z dbałością o rodzajowy szczegół ukazywał człowieka PRL-u w sieci środowiskowych uzależnień, określał wyraźnie jego
miejsce w grupie i styl interakcji z innymi.
Dlatego też bohaterowie Głowackiego, zarówno sfrustrowani inteligenci, jak i zastraszeni prostaczkowie, to jednostki szczególnie uzależnione od okoliczności zewnętrznych, od środowiska, w którym przyszło
im egzystować. Interesował autora przede
wszystkim człowiek jako homo socialis zabiegający o utrzymanie bądź polepszenie
własnej pozycji społecznej.
Wyczucie teraźniejszości nie oznaczało
jednak ścisłego podporządkowania estetyce mimetycznej. Głowacki znacznie wykraczał w swych utworach poza ilustracyjne
pokazywanie rzeczywistości społecznej, łamał reguły tradycyjnej konwencji realistycznej, projektując dystans wobec codzienności
przedstawionej, czy to dzięki parodystycznej
deformacji, czy też poprzez technikę jawnej
teatralności zdarzeń. Opisywał świat sobie
współczesny, nawiązując do klasycznych
utworów literack ich, przy wołując przeszłość jako rzeczywistość kultury, bez której nie można odnaleźć się w teraźniejszości. Pisarz sięgał zatem po dzieła z kanonu
kultury europejskiej, by zobrazować dzięki kontrastom i przemieszczeniom znaczeń
kondycję człowieka końca XX wieku. Stosował w swej pisarskiej, zdecydowanej kresce,
różne warianty satyry, karykatury, czasem
nawet prostackiego dowcipu, co zjednywało mu zarówno sympatyków, jak i wrogów.
Krytykowany za wiele literackich uproszczeń, określany mianem bon vivanta i playboya, Głowacki nie rezygnował z obranego
stylu twórczości, i w pewnym sensie pielęgnował (w wywiadach i tekstach wspomnieniowych) swój wizerunek cynika i ironisty.
Czy tak było w istocie?... Śmiem wątpić. Choć
można się spierać, sięgając po różne przykłady z twórczości autora. O tym, że drama-
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topisarz przyjął postawę ironiczną, pełną
dystansu do świata, jako ulubioną rolę życiową, świadczy choćby sposób ujęcia rzeczywistości w większości jego utworów – to
obszar nieustającej maskarady, w ramach
której bohaterowie działają strategicznie,
podejmują różne role w grze o własne interesy. O tym zaś, że pod zewnętrznym wizerunkiem salonowca, cynika i ironisty, skrywał się wrażliwiec, outsider nieobojętny na
ludzkie nieszczęście, świadczy najsłynniejsza bodaj sztuka Głowackiego, czyli Antygona w Nowym Jorku.
Świat ludzkiego doświadczenia jako rodzaj maskarady uwidacznia się w stylu
prezentacji zachowań bohaterów Głowackiego. Zarówno w opowiadaniach, jak
i w dramatach wprowadzał sporą dawkę teatralności. Szczególnie w swych różnych,
krótszych i pełnospektaklowych sztukach
teatralnych ujawniał umowność, fikcyjność
kreowanego świata na różnych poziomach
– od najprostszych i najbardziej oczywistych
wskazówek scenicznych w didaskaliach, poprzez jawne wchodzenie postaci w różne role, aż po sceny przygotowywania i odgrywania przedstawienia, czyli „sztukę w sztuce”
(Cudzołóstwo ukazane, Kopciuch). Charakterystyczna dla autora teatralizacja działań
postaci, które ukazane są często jako twórcy
/uczestnicy zachowań dość sztucznych, jakby
„nie swoich”, skutkuje atmosferą gry pozorów.
Relacje między bohaterami to w dużej mierze
udawanie dobrego samopoczucia, bądź usilne gesty zmierzające do osiągnięcia znaczącej
pozycji w grupie. Interpersonalne rozgrywki
bohaterów Głowackiego nazwać można, mówiąc słowami Ervinga Goffmana, „dramatyzacją działalności” jednostek, które zazwyczaj usiłują uwydatnić w grupie swe pozytywne cechy, i zyskać tym samym przewagę
bądź chwilową uwagę otoczenia (na przykład
większość bohaterów Czwartej siostry). Postaci na ogół dbają lub walczą o swe zaistnienie
wśród innych, dlatego też wykonują mniej
lub bardziej trafione, zwykle śmieszne gesty
autoprezentacji. Konfrontacja nieporadnych,
zapalczywych prób walki o swoje, z rzeczywistym, często miernym potencjałem intelektualnym czy też z ograniczonymi możliwościami fizycznymi bohaterów, stanowi jedno
z ważnych źródeł komizmu w sztukach Głowackiego. I jest jednocześnie gwarantem porozumienia z odbiorcą, bo dobrze znane z życia potocznego sytuacje oraz wypełniające je
gry słowne, gagi czy farsowe chwyty łatwo
budują wspólnotę śmiechu.
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Inne oblicze twórczości pisarskiej Janusza Głowackiego dostrzec można w słynnych
sztukach emigracyjnych, czyli w Polowaniu
na karaluchy i w Antygonie w Nowym Jorku.
I nie chodzi tu wyłącznie o świetne portretowanie kondycji emigranta, co uwarunkowało sukces sceniczny dramatów Głowackiego na amerykańskich scenach. Istotne
wydaje się bowiem, że w tych właśnie utworach szczególnie uwydatniła się autorska
skłonność do kibicowania życiowym nieudacznikom, ofiarom, istotom pokrzywdzonym przez bezwzględne reguły świata walki
o byt, świata, który nie sprzyja przegranym
i produkuje ludzkie odpady. W tych właśnie
portretach ludzi maluczkich, w sposobie obrazowania ich życiowych tarapatów, zawarte jest myślenie Głowackiego o etycznych
i aksjologicznych fundamentach kondycji
jednostki ludzkiej.
Kiedy w czasie mojej przygody naukowej z twórczością Głowackiego miałam okazję spotkać się z autorem i przez chwilę podróżować z nim samochodem do słynnej
kawiarni Czytelnik, pisarz wspomniał, że
bardzo ceni sobie opinię jednego z krytyków zagranicznych, który określił Antygonę
w Nowym Jorku jako sztukę o miłości. Brzmi
to sentymentalnie, ale oddaje wrażliwość
Głowackiego – wbrew jego wizerunkowi cynika i playboya z postawną sylwetką i urokliwie przewieszonym szalikiem. Pisarzowi
udało się bowiem dzięki nawiązaniu do historii antycznej Antygony stworzyć przekaz
literacki, który się nie starzeje. To trawestacja mitu, sztuka o mitotwórstwie, o demokracji, o wykluczonych, ale przede wszystkim (i nie tylko w sensie melodramatycznym) – sztuka o miłości. Naiwna, śmieszna,
szczera, momentami groźna Anita, czyli
bohaterka tekstu o nowojorskich emigrantach, jest istotą niezwykle konsekwentną
w swym zamyśle przeprowadzenia rytuału
pożegnania ukochanego. Personifikuje zatem jako figura dramatyczna podstawową
wartość, która liczy się w świecie pokrzywdzonych i bezdomnych, tzn. poczucie więzi
z drugim człowiekiem. Konsekwencja, z jaką
Głowacki poprowadził tę postać, kreując jej
działania w nawiązaniu do losów mitycznej
Antygony, pozwala czytać sztukę poza ramami, jakie wyznacza moment jej powstania, nie tylko w myśl koncepcji już dobrze
znanych, czyli marnej kondycji emigrantów
i problemu bezdomności. Postać Anity mieści się gdzieś pomiędzy wizerunkiem ofiary rodem z melodramatu, unaocznieniem
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społecznych uwarunkowań szaleństwa emigrantki oraz obrazem wykluczenia człowieka w świecie demokracji. Ale jest to również
figura osoby zakochanej, niezwykle odpornej w znoszeniu krzywd, ale jednocześnie
bardzo kruchej w swym miłosnym zaangażowaniu. Sztuka nawiązująca do tragedii antycznej, dramat obnażający zafałszowania
tkwiące w micie American dream, to utwór
aktualizujący mityczny sens miłości, o którym pisał niegdyś Leszek Kołakowski. Autor Obecności mitu przekonywał bowiem, że
w intelektualnym i afektywnym aspekcie
istnienia człowieka istnieją nadrzędne kategorie (takie jak „mit”, „prawda”, „wartość”),
dzięki którym elementy składowe naszego
doświadczenia życiowego można ująć w celowościową jedność. Kluczową rolę odgrywa
tu kategoria mitu, jego obecność w życiu jednostki kształtuje pracę świadomości i ułatwia podejmowanie ciągłego wysiłku interpretacji świata empirycznego. Wydaje się, że
takie właśnie ujęcie kondycji człowieka było
bliskie Głowackiemu. Bezdomna Anita, pozbawiona praw obywatelskich emigrantka,
przywiązuje niezwykłą wagę do pochówku
Johna. Zachowuje tym samym jakieś głębokie poczucie wartości nadrzędnych porządkujących istnienie, nawet w okolicznościach
skrajnej izolacji społecznej i poniżenia. Organizuje swój mierny świat dzięki mitycznemu sensowi miłości, któremu ulega i o któ-
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rym oczywiście nic nie wie. Nadaje w ten
sposób sens swej upodlonej egzystencji. Nie
tylko zresztą Anita jest bohaterką, dla której miłość wyznacza kierunek działania i zapewnia – choć na chwilę – zrozumienie swego miejsca w świecie. Podobnie jest w przypadku innych bohaterów kreowanych przez
Głowackiego w różnych utworach – od dramatów począwszy, na autobiografii kończąc.
Historie miłosne, miłosne uniesienia i wiele uczuciowych perypetii, rzadko kiedy zakończonych happy endem, to istotny element
egzystencji postaci wykluczonych z życia
w dobrobycie. Wydaje się, że w tym mocno
naiwnym przywiązaniu do drugiego człowieka, w pragnieniu bycia razem, dopatruje
się Głowacki istotnego pierwiastka człowieczeństwa. W obrazowaniu tęsknoty za miłością, na przekór beznadziei dnia codziennego, skrywa się autorska obrona etycznego
wymiaru ludzkiej egzystencji. Przy całym
ironicznym pokładzie formułowanych przez
dramatopisarza sądów, przy całym nierzadko absurdalnym układzie ludzkich zachowań, sportretowana w utworach Janusza Głowackiego człowiecza, niedoskonała
miłość ujawnia się jako niszcząca siła, ale
i wartość mityczna, nadrzędna.
I jeszcze jedna uwaga dotycząca stylu pisarstwa Głowackiego. Jest to przecież nie tylko twórczość stricte literacka, ale w znacznym stopniu – teatralna i filmowa. Nie można
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zapomnieć o Głowack im jako autorze
i współautorze scenariuszy, współpracowniku Andrzeja Wajdy (Polowanie na muchy),
Janusza Morgensterna (Trzeba zabić tę miłość), Marka Piwowskiego (Rejs), Pawła Pawlikowskiego (Zimna wojna). Autor Antygony
w Nowym Jorku był szczególnie wyczulony
na wizualny aspekt konfliktu międzyludzkiego, na pozawerbalne środki ekspresji bohaterów, na podteksty dialogów w pisanych
przez siebie tekstach. Dlatego tworzył również scenariusze dzieł ekranowych. Często
na przykład powracał do swych wcześniejszych utworów, adaptując je na potrzeby teatru czy filmu. Bawił się gatunkami, przekształcając opowiadania w sztuki (Kuszenie Czesława Pałka w Cudzołóstwo ukarane),
sztuki w scenariusze filmowe (Antygona
w Nowym Jorku), scenopisy dokumentów
w dramaty (Psychodrama i powstały na jej
kanwie Kopciuch). Uwzględniając cykliczność tych praktyk pisarskich i patrząc na
nie z dzisiejszej perspektywy, można powtórzyć za literaturoznawcą Zbigniewem
Majchrowskim, że Głowacki to pisarz transgatunkowy i transmedialny. A zatem twórca, który sprawdziłby się w teatrze współczesnym jako dostawca różnych tekstów.
W tym obszarze twórczości słownej dominują dziś bowiem różnego rodzaju zapożyczenia, parafrazy, kompilacje i ponowne
wykorzystanie w technice remiksu różnych
dawnych przekazów artystycznych.
Oręż Głowackiego, czyli słowo, było dla
autora materiałem poddawanym różnym
trikom warsztatowym – budulcem „skończonych” utworów artystycznych i jednocześnie składnikiem przekazów raczej użytkowych, tworzywem „wchłoniętym” przez
inne media (przedstawienia teatralne czy
dzieła filmowe). Pisarz nie uchylał się od
traktowania twórczości własnej jako obszaru powtórek i transformacji. Pragmatyczny
punkt widzenia pozwalał mu zarówno obficie czerpać z repertuaru form i tematów popularnych, jak i przetwarzać własne teksty
w poszukiwaniu najkorzystniejszej (z artystycznych i pozaartystycznych względów)
formy wypowiedzi do prezentacji własnego sposobu widzenia świata. Skupienie na
dramaturgicznym, wizualnym i fonicznym
aspekcie mowy pozwalało Głowackiemu
tworzyć różne utwory prozatorskie, dramatyczne czy filmowe – podsłuchiwać, naśladować i ubarwiać język potoczny, grać słowem i jego znaczeniem, a w efekcie – bawić
bądź drażnić odbiorcę.
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Czy ta twórczość ma szansę stać się obiektem zainteresowania współczesnych reżyserów teatralnych bądź filmowych?... Czy
przedstawiciele młodego pokolenia artystów
sięgną po teksty Głowackiego, by wzorem
praktyki pisarskiej autora uczynić je przedmiotem parafraz, parodii, trawestacji?... Myślę, że Janusz Głowacki nie miałby nic przeciwko temu. Sam wszak niepokornie parafrazował, adaptował, ironicznie streszczał…
na przykład dzieła Szekspira czy Czechowa.
Ale nawet jeśli teksty dramatopisarza nie
doczekają się ponownej kariery scenicznej,
to warto powrócić do nich w ramach indywidualnej, kameralnej lektury. I skorzystać
z okazji spotkania z bohaterami mikroświatów tworzonych przez Janusza Głowackiego
– wraz z całym dobrodziejstwem inwentarza: bogactwem realistycznych szczegółów,
humorem sytuacyjnym, sceptycznym wizerunkiem relacji międzyludzkich. Cały ten
inwentarz bohaterów prostaczków, cierpiętników, ofiar własnej głupoty i cudzych pożądań, ma przecież dla czytelnika jakiś walor katartyczny. Z przekąsem i ironią można
bowiem powtórzyć za Januszem Głowackim,
że nic tak nie wzmacnia i nie oczyszcza przeciętnego człowieka, jak obserwacja cudzego
niepowodzenia czy nieszczęścia.
1. Ron Silver i Janusz Głowacki, 2. Arthur Penn i Janusz
Głowacki, 3. Dianne Wiest i Janusz Głowacki
Wszystkie kadry pochodzą ze sztuki Polowanie na
karaluchy w inscenizacji Arthura Penna w Manhattan
Theatre Club w Nowym Jorku, 1987 rok
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Pisanie scenariuszy serialowych jako akceptowana społecznie
choroba psychiczna z elementami przestępczości zorganizowanej

T

o nie jest robota dla mięczaków. Pożera słabych,
żywiąc się ich wrażliwością. Jeżeli nie wyrobisz
w sobie odpowiedniej odporności (która często
nosi znamiona socjopatii), po jakimś czasie zaczniesz
się budzić w środku nocy, płacząc i błagając o przebaczenie. Wszystkie ofiary twoich wypocin (zdradzone
żony, okradzeni wspólnicy, wdowcy, osoby niepełnosprawne, kobiety, które dwunasty raz myślą, że są
w ciąży z niewłaściwym facetem, nieszczęśliwie zakochani, popadający w nałogi, postrzeleni, zastrzeleni, dźgnięci nożem lub czymkolwiek, dzieciaki,
którym kazałeś mówić językiem, który uważałeś za
młodzieżowy i jeszcze cała armia pokrzywdzonych)
odwiedzą cię w koszmarach i zapytają: „Naprawdę?
To jest twój sposób na utrzymanie? Twój pomysł na
ścieżkę kariery? Tworzenie fikcyjnych światów tylko
po to, żeby zamieniać życie ich mieszkańców w piekło?”. I jedyne, co ci wtedy pozostanie, to wychlipane
cicho: „Przepraszam…”. Nikt nie zatrudnia armii lekko neurotycznych, często źle odżywionych i sfrustrowanych autorów do pisania seriali o szczęśliwych ludziach. Nie organizuje całej machiny produkcyjnej,
żeby opowiedzieć, że… właściwie to wszystko jest
w porządku! Powiedzmy sobie szczerze: zarabiamy
na znęcaniu się nad ludźmi. Nie ma znaczenia, że są
to postaci fikcyjne. Kiedy piszę albo reżyseruję, są
one dla mnie tysiąc razy bardziej realne niż prawdziwi ludzie, których nie miałem okazji poznać. Wymyślony biedak, któremu porywamy dziecko, jest mi
bliższy niż prawdziwa, odległa krewna, którą znam
jedynie z rodzinnych opowieści. Chcemy, by ci wymyśleni ludzie byli wyposażeni w bardzo wiarygodne pragnienia, nadzieje, uczucia, lęki… a nasza praca
polega na okrucieństwie czynienia ich losu interesu-
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jącym. Oczywiście teatr i film również żywią się tragedią, ale serial to często rozpędzona na lata fabryka
nieszczęść uprzemysławiająca zadawanie cierpienia.
Lata temu, kiedy dopiero zaczynałem rozsmakowywać się w tym bestialstwie, miałem szczęście trafić do zespołu scenarzystów telenoweli, który składał się z samych fajnych ludzi. To niesamowite, do
czego ci poczciwcy byli zdolni za pieniądze. Po niedługim czasie trzeba było poważnie wyhamować
nasze zapędy. Produkcja musiała stworzyć specjalny zbiór zasad regulujących poziom zła. Kiedy zredukowano śmiertelne wypadki, nowotwory, heroinizm, ultraperwersyjną przemoc domową, kataklizmy oraz zwykłą złośliwość do poziomu, który nie
odstraszał przesadnie widzów… paskudne sceny
zaczęły powstawać pod stołem. W czasie wolnym,
w ramach odreagowania, pisaliśmy ociekające
agresją i wulgaryzmami dialogi. Myślę, że brutalność w tych podziemnych scenariuszach mogłaby zainteresować wielu psychiatrów. Na przestrzeni miesięcy nasza choroba eskalowała. Przepracowanie i przemęczenie tylko potęgowały
potrzebę wyżycia się na lubianych w całej Polsce
bohaterach. W czasie przerw obiadowych czytaliśmy sobie po cichu słowa, które fanom serialu
wypaliłyby oczy i serca. Na szczęście sceny te nigdy nie wyszły poza grono zaufanych psychopatów. Myślę, że na sto odcinków emisyjnych powstawało 10 tajnych, które naszymi rękami pisał szatan.
Z grupki niesfornych literatów przeistoczyliśmy się
w oddział zimnokrwistych katów. Zdarzało się też,
że ta zawodowa bezduszność wykraczała poza granice świata fikcji i była wykorzystywana w realu.
W innym projekcie, kiedy jeden z aktorów nie
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dogadywał się z produkcją (kwestie finansowe), poproszono nas o napisanie sceny na koniec odcinka, w
której grana przez niego postać, wchodząc po schodach, nagle łapie się za serce. Bez żadnych skrupułów i wyjaśnień wysmażyliśmy scenę sugerującą
poważny zawał. Na tym odcinek się kończył. Aktor
przybiegł do produkcji, przeprosił za bezsensowne
zamieszanie i entuzjastycznie zgodził się grać za tę
samą stawkę, co do tej pory. Następny odcinek zaczynał się od tego, że jego postać ocierała pot z czoła i jak
gdyby nigdy nic wracała do swoich spraw. Jak inaczej to nazwać niż grożeniem śmiercią?
Za jedną z największych zbrodni uważam jednak
pastwienie się nad zakochanymi. Cały sezon (albo i
dłużej) utrudniamy stworzonej dla siebie parze uczuciowe spełnienie. Zsyłamy kłopotliwych byłych, niewłaściwie interpretowane zdarzenia miażdżące nadzieję, waśnie rodowe, dalekie bezsensowne podróże
i milion innych komplikacji, które miłość musi przezwyciężyć. Często tylko po to, by ponownie wszystko
się rozleciało w następnym sezonie. Szczerze? Wolę
chyba opisywać strzelaniny, bójki albo tortury niż
męczarnie nieszczęśliwie zakochanych. Czasem na
pocieszenie – albo żeby podkreślić wagę odcinka kończącego czy też rozpoczynającego transzę – organizujemy ślub. Ale zwykle wygodniejsze jest utrzymywanie bohaterów w kalejdoskopie chaotycznej rozpusty. A wiemy, jak się nazywa czerpanie korzyści
majątkowych z nierządu. Stręczycielstwo. Lądują ze
sobą w łóżku ludzie, których widz nigdy by o to nie
podejrzewał, tylko po to, by następnie się z tego mozolnie i niezręcznie wyplątywać i wreszcie stworzyć
związek z tą właściwą osobą. Przynajmniej na jakiś
czas… Rozwody i rozstania też są dla nas niezwykle
użyteczne. Zwłaszcza w konsekwencji bardzo dzikich
i namiętnych zdrad. Fakt, że to wszystko dzieje się w
sferze wyobraźni, nie czyni tego wcale mniej szalonym. To chyba najbardziej rozwinięta branża, w której można zarabiać na swoich chorych fantazjach, nie
narażając się na społeczne potępienie. A i tak wszyscy wiedzą, czym się zajmujesz… Zadawaniem bólu.
Czasem rozumianego bardzo dosłownie. Moja znajoma, która pisała scenariusze serialu kryminalnego,
zwierzyła mi się, że trójka zaprzyjaźnionych lekarzy
już nie odbiera od niej telefonów dręczona pytaniami typu: „Jak długo wykrwawia się człowiek dźgnięty soplem w potylicę?” albo „Z jakiej wysokości najlepiej zrzucić dziecko tak, żeby straciło pamięć?” albo
„Z jakimi lekami trzeba pomieszać martini, żeby sąd
uznał mnie za niepoczytalną?” Chociaż… teraz, jak
o tym myślę, to jestem prawie pewien, że to ostatnie
pytanie dotyczyło jej spraw osobistych… Ponieważ
zajmuje się również reżyserią, wiem, jak ważne jest
to, żeby móc zaufać zwyrodnialczym kompetencjom
osoby piszącej. Często komuś bardzo wykształconemu, kto potrafi ubajkowić patologię. A to wymaga dokładnych i wieloletnich badań. Niezdrowa ciekawość
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po pewnym czasie uruchamia się w nas już nie tylko
przy okazji konkretnego projektu, ale staje się częścią
osobowości. Na potrzeby swoich zainteresowań sięgających w mrok profesji przeczytałem Kryminologię i Kryminalistykę prof. Brunona Hołysta, zrobiłem
patent strzelecki, prawo jazdy na motocykl, odbyłem
wiele rozmów z policjantami, przestępcami, osobami
chorymi psychicznie, staram się być na bieżąco jeżeli chodzi o rynek narkotyków i płatnego seksu, ćwiczę krav magę, wspinaczkę… No dobrze. Już sam zrozumiałem, że się oszukuję i to wszystko to tylko desperackie sposoby na zabicie czasu w ciągnących się
w nieskończoność przerwach pomiędzy projektami. Ale te wszystkie doświadczenia mogą się w przyszłości przydać… Chyba... Kiedyś bezmyślnie serfując
po sieci (chociaż uważam, że w Polsce powinniśmy
mówić „zataczając się po sieci”), trafiłem na filmik,
w którym miły staruszek z USA otwierał wytrychami przeróżne zamki. Tak mi się to spodobało, że natychmiast zamówiłem w sieci niedrogi zestaw wytrychów prosto z Chin. Podekscytowany codziennie
dreptałem do skrzynki w oczekiwaniu na przesyłkę.
Kiedy wreszcie, po miesiącu, przyszła, spędziłem kilka nocy w kuchni, dłubiąc w starych zamkach i kłódkach, doskonaląc umiejętności włamywacza amatora.
Dopiero po kilku dniach coś mnie tknęło i sprawdziłem, jak wygląda sprawa z punktu widzenia polskiego prawa… Oczywiście absolutnie nie wolno posiadać żadnych wytrychów! W USA można. Zamówić na
e-bayu z Chin można. Ale posiadać w Polsce absolutnie nie. Natychmiast w garażu pociąłem szlifierką kątową wszystkie dowody swojej bezmyślności na maciupeńkie kawałeczki (nie oszczędzając nawet futerału), a to wstydliwe konfetti wyrzuciłem do śmietnika
sąsiada. Możliwe, że ta przygoda to wyłącznie dowód
mojej głupoty, ale płyną z niej dwie niewątpliwe korzyści. Po pierwsze – wiem, jak się czuje przestępca.
Otóż prawdziwy bandzior bardzo się poci, nieustannie pyta: „Kto tam?!”, pomimo iż głośno pracująca
szlifierka uniemożliwia usłyszenie potencjalnego:
„Policja! Ręce do góry!”, bezsensownie hałasuje klapą
śmietnika i z nieprzyjemnym dreszczem zażenowania patrzy na wszystkie radiowozy. Po drugie – moja wiedza o wytrychach czyni mnie wybitnie przygotowanym na wypadek, gdyby zgłosił się do mnie
poważny producent z propozycją pisania bardzo
opłacalnego serialu o włamywaczach. Powie tak: „Potrzebuję scenarzysty, który wie, jak otworzyć kłódkę
od garażu w mniej niż sześć godzin (mój rekord) i który rozumie psychikę przestępcy”. A potem będę pisał
i pisał i spłacę kredyt i wszyscy powiedzą: „Ojej! Nieważne, kto w tym gra i kto to reżyseruje, ale jak to jest
niesamowicie napisane!” I powstanie fanklub scenarzysty tego serialu… Tak będzie. Prawda?
PS Czy to nie jest zastanawiające, że po angielsku
seryjny zabójca to „serial killer”?
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„A NIECH TO GĘŚ KOPNIE!", AUT. MARTA GUŚNIOWSKA, REŻ. JOANNA ZDRDA, FOT. WOJCIECH RADWAŃSKI
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TEATROTEKA
– gatunek zagrożony wyginięciem
tekst

W

Wawrzyniec Kostrzewski

iele lat temu moją wyobraźnię rozpaliła książka
Niezwykłe perypetie odkryć i wynalazków. Wynikało z niej jasno, że wiele cennych dla ludzkości
odkryć jest dziełem przypadku, a wynalazki muszą trafić
na swój czas, inaczej przepadną bezpowrotnie. Cykl Teatroteki postrzegam właśnie w kategoriach wynalazku.
Oto w przypadkowy sposób powstaje perpetuum mobile polskiej kultury, mechanizm rozwiązujący kilka problemów jednocześnie: młoda polska dramaturgia znajduje ujście dla swoich tekstów; debiutujący reżyserzy
dostają szansę wykazać się talentem już na starcie, a milionowa widownia teatru telewizji cieszy się z nowej oferty kulturalnej. Tę wizję dalszych korzyści można rozwijać: kwiat aktorstwa polskiego marzy, żeby zagrać
u przyszłych mistrzów gatunku w najlepszych polskich
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sztukach pisanych specjalnie dla Teatroteki; kadry kują się wzajemnie przy uciesze publiczności, festiwale filmowe puchną od zgłoszeń, odrodzony Teatr Telewizji daje Teatrotece osobne pasmo, misja z podwójną siłą wraca
do telewizji publicznej, jedynej, której obowiązkiem jest
– niezależnie od polityki – pielęgnować nieliczne pierwiastki misyjności i wolności artystycznej.
Przesadziłem? Brzmi to jak utopia, ale był moment, kiedy
ten mechanizm działał. Czym więc jest Teatroteka?
Od 2013 roku do dziś WFDiF wyprodukowała 50 spektakli w ramach cyklu Teatroteka. Wszystkie były debiutami reżyserskimi opartymi o najlepsze teksty młodego pokolenia dramaturgów i miały dotrzeć do szerokiej widowni w ramach wsparcia dla pogrążonego w kryzysie Teatru
Telewizji. Stało się jednak inaczej.
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KRYZYS NA DOBRY POCZĄTEK
Historia zaczyna się od Walizki Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, w mojej reżyserii. Był to pierwszy spektakl Teatroteki,
który powstał przy Chełmskiej; kilka dni później ruszyły zdjęcia do Walentyny w reżyserii Wojciecha Farugi, a tuż po nich
Nad Mariusza Bielińskiego. Świeżość i forma pierwszych projektów została zauważona i doceniona: spektakle wyemitował
w Studiu Teatralnym Dwójki Teatr Telewizji, Walizka rozbiła
bank nagród z Grand Prix na Festiwalu „Dwa Teatry” w Sopocie w 2015 roku włącznie, a cały rodzący się cykl okrzyknięto
wydarzeniem sezonu. Mimo dobrego startu, nagłe wycofanie Teatroteki z kolejnego Festiwalu „Dwa Teatry” i stopniowe
wstrzymanie emisji w TVP spowodowało kryzys, który pozostaje nierozwiązany. Zaroiło się od argumentów i wątpliwości. Brak porozumienia między Telewizją Polską a WFDiF co
do zasad, kosztów emitowania spektakli i ich określenia gatunkowego trwa do dziś, mimo wysiłków wielu ludzi i instytucji. Dlaczego jednak warto o Teatrotekę walczyć i zabierać
głos w jej sprawie? Jako reżyser, zwycięzca pierwszej, i juror
drugiej edycji Festiwalu Teatroteka Fest, selekcjoner dramatów w konkursie organizowanym przez ZAiKS oraz negocjator
w licznych próbach uratowania Teatroteki, czuję się współodpowiedzialny za jej los. Miałem szansę spojrzeć na to zjawisko
z kilku perspektyw i jestem przekonany, że Teatroteka stworzyła na kulturalnej mapie Polski nową jakość.
NOWY GATUNEK – JESZCZE TEATR CZY JUŻ KINO?
Teatr Telewizji przyzwyczaił widza do określonego formatu, czego zwieńczeniem jest stworzona przed 20 laty „złota setka”. Do tego wzorca odnoszą się dziś twórcy. Ciężko tam jednak znaleźć nazwiska współczesnych autorów, dominuje klasyka w reżyserii mistrzów. Teatroteka wprowadziła na tych
polach kilka rewolucyjnych zasad, które przesądziły o wyjątkowości cyklu:
Szansę na ekranizację mają utwory nie starsze niż 10 lat
– tylko polska dramaturgia współczesna. W ewentualnej złotej setce Teatroteki – gdyby kiedyś powstała – nigdy nie będzie
Czechowa, Szekspira, Mrożka, Słowackiego, Gombrowicza czy
Fredry. Żadnych Dziadów. Poruszane w teatrotekowych dramatach problemy biorą się z codzienności, niosą kontekst bliski żyjącym autorom, a także obecne literackie mody. To wrażliwość na zmieniające się oblicze teatru, struktury dramaturgicznej, na nowe myślenie o inscenizacji. Uwspółcześnienie
jest więc wpisane w definicję Teatroteki.
Debiut reżyserski to kolejny bezwzględny warunek. Spektakl można zrobić tylko raz. To świadome zdefiniowanie cyklu „inicjacyjnego”. Żadnej przystani dla mistrzów, osiadania
na laurach. Pierwsza samodzielna próba lotu raz na zawsze
odcina powrót do gniazda. To wyjątkowy i szlachetny wyróżnik. Każdy twórca stara się jak najlepiej wykorzystać daną mu
szansę na swoje opus magnum. Zdarzały się wyjątki, ale dla
większości reżyserek i reżyserów projekt Teatroteki to pierwsze poważne przeżycie artystyczne.
Kolejnym wyróżnikiem jest umowność – większość spektakli powstaje w hali. Ten element nawiązuje do wielkiej tradycji Teatru Telewizji. Nikt nie wierzył w realizm brzózek
z Trzech sióstr czy lasku z Wujaszka Wani Bardiniego, ale emo-
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cje bohaterów przeżywało pół Polski. Podkreślana teatralność
jest jednym z kluczy do sukcesu i wyjątkowości Teatroteki,
a scenograficzne niedopowiedzenia, skróty, a przede wszystkim celowo eksponowana sztuczność przedstawianego świata,
stała się dominantą większości spektakli. Jest to, obok skupienia na aktorach, pochodna klasycznego teatru telewizji, wykorzystana świadomie i nowocześnie.
Surowe są też reguły czasowe i budżetowe. Cztery dni zdjęciowe i nieduży budżet wpływają na kameralny styl projektów, ale też zmuszają do wyjątkowej kreatywności. Przez niektórych scenografów ta zasada nazywana jest prościej – 1001
potraw z ziemniaka. Różnorodność plastyczna 50 spektakli
pokazuje jednak, że wyobraźnia nie ma granic.
Podmiotowe wykorzystanie narzędzi filmowych, takich
jak kamera, obiektywy, światło, muzyka i montaż – oto następny wyróżnik i znak czasu jednocześnie. Nowoczesne metody
filmowe nie służą jedynie oprawie rejestrowanego spektaklu,
ale są równorzędnymi elementami inscenizacji. Dzięki temu
cały cykl zbliża się estetyką bardziej do kina eksperymentalnego, co potwierdzają nagrody na międzynarodowych festiwalach sztuk wizualnych. Teatroteka to debiuty reżyserskie,
ale nie operatorskie czy scenograficzne. Pozycja pionów plastycznych jest tutaj bardzo silna.
DRAMATURGIA NA PIERWSZYM PLANIE
Podstawowym elementem decydującym o odrębności
Teatroteki stała się jednak współczesna dramaturgia. Wiele
sztuk ma znamiona estetycznego, wyrazistego eksperymentu,
gdzie forma dominuje nad linearnie opowiedzianą historią,
pojawia się abstrakcja, surrealizm, umowność, absurd, groteska, dystans. To właśnie dramaty i ich cechy nadają w największym stopniu ton całej serii. Zaburzenie bądź nieistotność miejsca i czasu akcji, dygresyjność fabuły, czasem wręcz
jej zanik na rzecz zbiorowiska znaków, cytatów, obrazów, skojarzeń – to nie tylko cechy wybranych spektakli Teatroteki, ale
dominujące elementy nowej fali dramaturgicznej. Takie podejście wymaga od telewizyjnego widza albo odpowiedniego
przygotowania albo zwiększonego wysiłku myślowego. Spektakl przestaje być zgrabnie opowiedzianą historią, rozrywką
na wysokim poziomie, rocznicową hagiografią czy estetycznie
skrojoną klasyką; staje się często wyzwaniem intelektualnym.
Nie można też bezkrytycznie przyjąć, że hermetyczna forma zawsze się sprawdzi. Tak, Teatroteka też podlega krytyce
– pojawiały się głosy rozczarowania częścią tekstów wróżące
kryzys współczesnej dramaturgii. W każdy eksperyment wpisane jest ryzyko, nie każdy debiut musi być udany, nie każdy
spektakl przeznaczony dla szerokiej widowni.
KRYTYCZNY POTENCJAŁ TEATROTEKI
Nie bez znaczenia dla tych ocen jest treść dramatów, często niosąca trudny potencjał krytyczny: nieuporządkowanie
świata, rewizja uniwersalnych wartości, pytania o tożsamość,
poszukiwanie szczęścia za wszelką cenę, eskapizm jednostki
zagubionej w świecie, dramaty rodzinne. Chaos tekstu jest odbiciem chaosu świata. To dlatego właśnie nowoczesna dramaturgia jest mimo wszystkich wątpliwości najsilniejszym wyróżnikiem siedmioletniego już cyklu.
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1. „PORWAĆ SIĘ NA ŻYCIE”, AUT. ROBERT URBAŃSKI, REŻ. MICHAŁ SZCZEŚNIAK, 2. „SPRAWA RITY G.”, AUT. JOLANTA JANICZAK, REŻ. DARIA KOPIEC, 3. „WALENTYNA”, SCEN. JULIA KIJOWSKA, WOJCIECH FARUGA, REŻ. WOJCIECH FARUGA,
4. „WALIZKA”, AUT. MAŁGORZATA SIKORSKA-MISZCZUK, REŻ. WAWRZYNIEC KOSTRZEWSKI, FOT. WOJCIECH RADWAŃSKI
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RÓŻNORODNOŚĆ, CZYLI GŁOS POKOLENIA
Każdy spektakl Teatroteki jest odrębnym mikrokosmosem,
za którym stoją konkretni ludzie. Jest wyrazista Sprawa Rity G.
Jolanty Janiczak w reżyserii Darii Kopiec (m.in. Grand Prix
drugiej edycji Teatroteka Fest), Zakład Doświadczalny Solidarność, gdzie autor Szymon Bogacz wraz z reżyserem Adamem
Sajnukiem mierzą się z legendą Solidarności, Krzywy Domek
Anny Wakulik, w reżyserii Anny Wieczur-Bluszcz, a zrealizowany przez Witolda Płóciennika w jednym ujęciu, jest nagradzana, subtelna, komiksowa komedia Porwać się na życie Roberta Urbańskiego w reżyserii Michała Szcześniaka, jest dotykająca problemu uzależnienia alkoholowego Gardenia Elżbiety
Chowaniec w reżyserii Wojciecha Urbańskiego; współczesna
Kartoteka czyli Dolce vita Julii Holewińskiej i Kuby Kowalskiego w reżyserii Leny Frankiewicz; rozliczanie rodzinnych
traum przy świątecznym stole, czyli Cicha noc Amanity Muskarii (Gabriela i Monika Muskała) w reżyserii Pawła Paszty; nieoczywiste studium środowiska kibolskiego, czyli Dzielni chłopcy Magdy Drab w reżyserii Szymona Waćkowskiego;
jest Spalenie Joanny, czyli tekst Magdaleny Miecznickiej w reżyserii Agaty Baumgart dotykający tematu oszustw reprywatyzacyjnych, jest Walizka Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk
w mojej reżyserii, o traumie Holokaustu; są nagradzane na
polskich i międzynarodowych festiwalach debiuty reżyserów:
Agnieszki Smoczyńskiej, Marty Miłoszewskiej, Anety Groszyńskiej, Piotra Ratajczaka, Piotra Domalewskiego, Beniamina M. Bukowskiego, Arkadiusza Biedrzyckiego, Ewy Małecki;
w wąskim wyborze dramatów znalazły się utwory wybitnych
współczesnych dramaturgów i dramaturżek, jak Małgorzata
Sikorska-Miszczuk, Magda Fertacz, Marek Modzelewski, Artur Pałyga, Weronika Murek, Zyta Rudzka, Radosław Paczocha, Szymon Bogacz, Jolanta Janiczak, Mateusz Pakuła, Monika
Milewska i wielu innych. Nie ma drugiej takiej kolekcji, gdzie
w zbliżonych warunkach całe pokolenie twórców może opisywać swoje czasy.
KONKURS ZAiKS-u
Wśród instytucji wyróżniających się troską o losy Teatroteki ogromną rolę odegrał ZAiKS. Po serii udanych premier konieczne okazało się nadanie mocniejszej struktury procesowi
wyłaniania tekstów do realizacji. ZAiKS wraz z WFDiF zorganizowały konkurs na utwór dramatyczny dla Teatroteki, na
który spłynęło ponad 230 dramatów. Było to wydarzenie stymulujące nie tylko sam cykl, ale sprawdzające kondycję niemal
całej współczesnej polskiej dramaturgii, która zyskała okazję
do weryfikacji przez wykwalifikowane grono specjalistów.
W gronie jurorów i selekcjonerów konkursu zasiadali związani z ZAiKS-em Małgorzata Semil, Michał Komar czy Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Zaszczytem było dla mnie znaleźć się
w takim towarzystwie, wraz z Maciejem Wojtyszką, Dorotą Buchwald, Krzysztofem Domagalikiem i Zenonem Butkiewiczem,
czyli ludźmi, którzy walczą o przetrwanie Teatroteki.
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KRÓTKA SYMBIOZA INSTYTUCJI KULTURALNYCH
Pierwsze lata istnienia Teatroteki (2013-15) pokazały, że
możliwa jest symbioza świata artystycznego i instytucji
państwowych na wyjątkową skalę: WFDiF współpracuje
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GORZKIE WNIOSKI
Teatroteka, która wybuchła siedem lat temu jak supernowa,
na krótką chwilę stała się rewolucją w myśleniu o gatunku Teatru Telewizji. To teatr tu i teraz, niedoskonały, młody, teatr,
który nie zgłasza pretensji do „złotych setek”, tylko chce być
usłyszany i dostrzeżony dziś. Za kilka lat – jeśli wydarzy się
cud i Teatroteka znów zagości na małych ekranach, może się
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okazać, że ma ona jedynie wartość archiwalną; że zdezaktualizowały się tematy, bolesne i krytyczne obserwacje, a twórcy poruszają już bardziej aktualne problemy. Wysiłki założycieli i patronów Teatroteki, m.in. Włodzimierza Niderhausa,
Macieja Wojtyszki, Krzysztofa Domagalika, Zenona Butkiewicza, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz wszystkich tych,
którzy przez kilka lat wspierali i współorganizowali pokazy,
promocje i festiwal, idą na marne.
Kryzys potwierdził jednak, że potrzeba jest matką wynalazku: na festiwalowej mapie pojawił się nowy punkt, Teatroteka Fest. Wybrane spektakle podróżują po Polsce i po świecie.
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zorganizowało dla Teatroteki
nowy konkurs dramaturgiczny na wielką skalę. A jednak brakuje głównego spełnienia – dotarcia do szerokiej, polskiej widowni, której codziennymi problemami Teatroteka zajmuje
się w większym stopniu niż spektakle Jedynki, skupione częściej na historii i tematach rocznicowych. Brak emisji eksperymentalnych spektakli Teatroteki, chociażby w alternatywnym paśmie, to nie tylko strata dla polskiej kultury, ale też zaburzenie zagrażające żywotności całego złożonego gatunku
Teatru Telewizji, który bez awangardy może się wyjałowić.
W uzasadnieniu Nagrody im. Stefana Treugutta (za reżyserię Walizki, 2017) wybrzmiewają słowa o przywróconej wierze
w potrzebę Teatru Telewizji i w sztukę teatru w szczególności.
Wziąłem je sobie do serca przy kolejnych spektaklach Teatru
Telewizji. Bez Walizki nie uwierzyłbym, że w tym gatunku mogę zrealizować zarówno adaptację dwutomowych Listów z Rosji Astolphe’a de Custine, jak i Wesela Wyspiańskiego. Bez doświadczenia Teatroteki nie miałbym poczucia odpowiedzialności za ten wycinek polskiej kultury i nie pisałbym teraz słów
w obronie interesów kolejnych debiutantów. Inni twórcy Teatroteki również coraz liczniej realizują się od kilku lat w Teatrze Telewizji, wnosząc stopniowo eksperymentalne myślenie,
kreatywność i nowe, filmowe metody. Śmierć Teatroteki może
mieć więc dalekosiężne konsekwencje; te światy się przenikają.
OKRĄGŁY STÓŁ DLA TEATROTEKI?
Dlatego potrzebne są odważne kroki przy jednoczesnym
wsparciu instytucji i środowiska. Sytuacji nie poprawi wchodząca do kultury polityka, która zazwyczaj ogranicza zaufanie twórców do instytucji państwowych (ocenzurowanie
spektaklu Teatroteki Biały dmuchawiec jest tego bolesnym
przykładem). Być może w sprawie dalszych losów Teatroteki rozwiązaniem byłby okrągły stół. Mogliby przy nim usiąść
przedstawiciele twórców spektakli, środowiska artystycznego, krytycy, redakcja Teatru Telewizji, władze WFDiF i założyciele Teatroteki, przedstawiciele ZAiKS-u, MKiDN, Instytutu
Teatralnego, czyli wszystkie te instytucje i środowiska, które
brały lub biorą udział w tworzeniu, wspieraniu i promowaniu tego wyjątkowego cyklu.
W marcu 2020 roku odbyła się czwarta już edycja festiwalu Teatroteka Fest. Wiele wskazuje na to, że może to być ostatnie takie wydarzenie. Do 50 spektakli dojdzie jeszcze kilka
dla dzieci i młodzieży w ramach cyklu Teatroteka Młodego
Człowieka i to może być naprawdę koniec trwającej siedem lat
przygody. Jeśli tak się stanie, to rzeczywiście Teatroteka okaże się genialnym wynalazkiem, który nie trafił w swój czas.
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SCENARZYSTA
– LOS PROROKA
O naturze polskiego scenariopisarstwa
tekst

NIEDOBRY PIESEK!
5. „FALOWIEC ”, AUT. MONIKA MILEWSKA, REŻ. JAKUB PĄCZEK, 6. „KRZYWY DOMEK”, AUT. ANNA WAKULIK, REŻ. ANNA WIECZUR-BLUSZCZ, FOT. WOJCIECH RADWAŃSKI

z Ministerstwem Kultury i finansuje projekt, który wzmacnia
ofertę kulturalną telewizji; Teatroteka łączy interesy z redakcją Teatru Telewizji, z TVP Kultura, z ZAiKS-em, z Instytutem
Teatralnym, gdzie odbywają się pokazy; z ośrodkami kulturalnymi i festiwalami w Polsce; wybrane spektakle prezentowane
są m.in. na Festiwalu Filmowym w Gdyni, szturmem podbijają
sopocki festiwal „Dwa Teatry”; odbywają się pokazy przy okazji innych festiwali, poszczególne spektakle są co roku wysyłane na festiwale i pokazy międzynarodowe (jak np. Houston
Worldfest Festival, gdzie zdobyły kilkanaście nagród!), teksty
są tłumaczone na obce języki. Brzmi jak dobrze zaprojektowany mechanizm. Tak było, ale zaledwie przez chwilę.

Ze scenarzystą jest podobnie jak z prorokiem. Na końcu długiej sekwencji drobnych objawień tworzy coś oryginalnego. Miesiącami namawia dobrych ludzi na realizację
swojej wizji, stara się zapalić do niej, tłumaczy, o co mu chodziło. Na początku nikt nie rozumie, ale pomału, człowiek
po człowieku, autor odnajduje pojedynczych oświeconych.
Potem – jak wiadomo – następuje męka: ktoś przejmuje jego ideę i wprowadza w życie. Często przy okazji wypacza,
czasem rozmienia na drobne. Potem następuje cud i uwielbienie. Nagroda nadchodzi jednak z opóźnieniem. A Panem
Bogiem i tak przez cały czas jest ktoś inny.
Scenariusz jest fundamentem filmu i serialu. Jego oryginalność, struktura i prawda stanowią o spełnieniu
ar t yst yczny m oraz społecznym filmu i serialu,
którego jest podstawą. Scenariusz jest bazą intelektualną, emocjonalną i strukturalną przyszłego filmu
i serialu.
Przez dwie pierwsze dekady polskiej transformacji atrybutem scenarzysty mogła być fajka do nurkowania. Nie było nas widać ani słychać. Nieliczni scenarzyści fabularni
wzywani byli tylko do trupa, czyli ratowania nieudolnego
scenariusza, napisanego najczęściej przez kogoś spotkanego przez producenta przypadkowo. Wszyscy lamentowali
nad brakiem w polskiej kinematografii scenariuszy i scenarzystów. Słuchając w kółko zawodzeń: „Nieee... u nas nie ma
scenarzystów. Jak były Zespoły Filmowe, to było zupełnie
inaczej...” – miałem pewność, że istnieje powód tego nagłego wymarcia.
Kiedy w 1627 roku padł pod Sochaczewem ostatni tur na
świecie, też nie wiedziano, co było przyczyną wyginięcia
tych potężnych zwierząt. Podejrzewano na przykład kro-
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wią zarazę. Najprostsza diagnoza nie przychodziła nikomu
do głowy: zbyt intensywne, czyli bezmyślne polowanie.
Mimo świadomości zagrożenia gatunku, mało która instytucja wspierała rozwój polskiego scenariopisarstwa.
Dla producentów konieczność zaproszenia scenarzysty do
współpracy, wynikająca z niezrozumiałego dla nich samych instynktu samobójczego, pachniała niezręczną koniecznością, niczym zaproszenie księdza po kolędzie.
W Polsce do tej pory powstaje zbyt dużo filmów niechlujnych. Zdaniem niektórych, dlatego że nie ma scenarzystów.
Zdaniem innych komentatorów: bo scenarzyści są kiepscy.
Prawda polega na tym, że duża grupa tak zwanych uczestników r ynku nie znała
i wciąż za słabo zna warsztat pracy scenarzysty. Nikt
przecież nie każe szewcowi wykonać butów w pół
godziny.
W okresie transformacji
polskiej kinematografii zapomniano o istotnym elemencie rozwoju każdej branży, jakim są finanse. Płace scenarzystów były marne, ponieważ
w czasach, kiedy reżyserzy najczęściej sami pisali sobie scenariusze, płace za scenariusz nie były negocjowane, będąc
drugorzędnymi w stosunku do honorarium reżyserskiego.
Samo środowisko scenarzystów fabularnych było mało zintegrowane. Oczywiście, jak zwykle, działały na rynku wybitne jednostki i niemało ludzi z pasją do samodoskonalenia.
Od dawna mamy w Polsce niezwykle ambiwalentny stosunek do scenariusza i scenarzysty. Z jednej strony odczuwamy olbrzymi szacunek dla autorów, takich jak Stawiński,
Konwicki, Toeplitz, Andrzejewski, Mularczyk, Głowacki,
a z drugiej strony polska edukacja filmowa rozumie film
jako autorską wypowiedź jednego człowieka, a mianowicie reżysera. Dochodzą do tego złe praktyki z okresu PRL-u,
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kiedy scenariusz traktowano niejednokrotnie jako plik
kartek do przedstawienia cenzurze. Można snuć długie
dywagacje dotyczące losów polskiego scenarzysty w PRL.
Ja rozumiem, że socjalistyczna ojczyzna pragnęła zerwać z
przedwojennym, kapitalistycznym systemem produkcji filmowej, zastępując go innym modelem. A potem zaskoczył
nas 1989 rok i dużo czasu zajęło nam ustalanie, czy polska
kinematografia powinna zająć się wyłącznie reżyserskim
kinem autorskim, czy jednak może zajmować się czym chce.
Na koniec jeden przykład złych praktyk w scenariopisarstwie, znajomi wiedzą, że to mój konik. Dlaczego wszyscy
uważają, że można dopisywać się do współautorstwa scenariusza? Scenariusz jest zamkniętym dziełem, które naturalnie w trakcie procesu produkcji ewoluuje. Podobnie jak
praca scenografa, kompozytora czy operatora jest indywidualnym wkładem twórczym w dzieło audiowizualne. Reżyser – pracujący z kompozytorem nad właściwą dla filmu
długością czy instrumentacją dzieła muzycznego – nie staje się jednak współkompozytorem. A do scenarzysty dopisują się: reżyser, producenci i redaktorzy. Reżyser dołączający do pracy nad filmem niemal z definicji dopisuje się do
współautorstwa scenariusza. Bardzo nieładnie.
Na tym zakończę sekwencję pod tytułem „narzekanie
scenarzysty”, ponieważ jestem przekonany, że jesteśmy
właśnie świadkami rewolucji w polskim scenariopisarstwie. Opisana powyżej sytuacja ulega dynamicznej zmianie w ostatnich latach wraz ze wzrostem całego rynku audiowizualnego. Co nie oznacza, że nie należy wciąż tych
zmian wspierać. Przeciwnie!

DOBRY PIESEK!

W tej chwili polski rynek filmowy coraz częściej charakteryzuje się synergią podejścia autorskiego i producenckiego do produkcji filmowej. Statystyczna większość filmów są
to obrazy o cechach autorskich, powstające w warunkach
gospodarki rynkowej. Co oznacza, że wymagają ścisłej artystycznej współpracy autora scenariusza, reżysera i producenta. Naturalnie powstaje również bezkompromisowe
kino artystyczne oraz kino gatunkowe, do którego scenariusze pisze jakaś apka.
Paradoksalnie, przy nieustających utyskiwaniach na
brak scenarzystów, połowę laureatów Festiwalu Filmowego w Gdyni w ostatnich 20 latach stanowią filmy oparte na oryginalnym scenariuszu stworzonym lub w znacznym stopniu współtworzonym przez scenarzystę (Komornik, Rewers, Ostatnia rodzina, W ciemności, Bogowie, Zimna
wojna, Obywatel Jones). Podobnie ma się sprawa z polskimi
filmami nominowanymi do Oscara. To wyraźnie świadczy
o tym, jak istotną rolę odgrywa profesjonalny scenariusz
w procesie powstawania spełnionego filmu. W ostatnich kilku latach rośnie społeczna rola seriali fabularnych, w których funkcja scenarzysty wydaje się nawet istotniejsza niż
w produkcji filmowej. Wataha, Rojst, Ślepnąc od świateł,

60

1983, Diagnoza udowadniają tezę o rosnącym poziomie polskich seriali fabularnych.
Od momentu powstania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w 2005 roku obserwujemy stały wzrost wielkości
produkcji filmowej. Konkurencja na rynku platform streamingowych, telewizji płatnych oraz tradycyjnych powoduje wzrost produkcji i jakości twórczości serialowej. Polska kinematografia jest otwarta na koprodukcje międzynarodowe. Rynek filmowy w Polsce rośnie, liczony sumą
sprzedanych biletów kinowych oraz wartością rynku reklamy kinowej. Producenci dysponują coraz wyższymi budżetami seriali fabularnych. Przybywa najważniejszych
międzynarodowych wyróżnień dla polskich filmowców.
W ubiegłym roku powstała Gildia Scenarzystów Polskich.
Rośnie więc zapotrzebowanie na dobre teksty, a wraz
z nim rola polskich scenarzystów. Młode pokolenie reżyserów docenia współpracę ze scenarzystami. Agnieszka Smoczyńska, Jan Komasa i Jan P. Matuszyński to tylko przykłady
reżyserów, którzy z dużym sukcesem zaufali scenarzystom,
doceniając i podkreślając ich kluczowy wkład twórczy.
Umiejętność pracy w zespole, wzajemny szacunek
twórców i sztuka kompromisu leżą u podstaw poprawnej
współpracy między scenarzystą, reżyserem i producentem przyszłego filmu na etapie rozwoju scenariusza. Wielowarstwowy scenariusz jest skomplikowaną strukturą
odniesień, powiązań, zależności i kontekstów. Należy go
analizować z pokorą.
Ze swojej strony scenarzysta musi jak najszybciej zrozumieć naturę swojego zawodu. Scenariopisarstwo jest
sztuką użytkową. Wcześniej czy później scenariusz trzeba
przecież oddać reżyserowi. Reżyser i producent muszą nauczyć się szacunku do owej „sztuki”, czyli osobistej wypowiedzi autora tekstu. Autor tekstu musi rozumieć, że scenariusz to nie wiersz, dzieło scenarzysty musi poddać się
wizji reżysera i warunkom realizacji. Umiejętność oddania tekstu dalszemu procesowi twórczemu wymaga odpowiedniego temperamentu u oddającego, w przypadku jego
braku scenarzysta będzie cierpiał niepotrzebne katusze.
Istotne jest, aby formalne relacje w tym teamie regulowała dobra umowa, pisana – jak wiadomo – na złe czasy.
Scenarzyści zbyt rzadko korzystają z pomocy specjalistów
od prawa autorskiego. W zdrowej relacji sadomasochistycznej o wyborze atrakcji zawsze decyduje partner-masochista. To ona lub on stawia granice bólu. Podobnie jest
w teamie filmowym. Scenarzysta decyduje o warunkach
pracy, jakie akceptuje.
Myślę, że jesteśmy teraz w momencie, kiedy warto zainwestować w scenarzystów. Zarówno instytucjonalnie (m.in.
PISF, ZAiKS, SFP, producenci, szkoły filmowe), jak i indywidualnie. Namawiam reżyserów i producentów do większego szacunku dla zawodu scenarzysty. Przecież i tak na końcu dnia widzowie idą na „film Komasy” albo „na Pawlikowskiego”, żeby nie wiem, jak bardzo scenarzysta lansował się
po bankietach i redakcjach.
Scenariopisarstwo wymaga kilku kompetencji. Dobra
wiadomość jest taka, że można je nabyć w dużej mierze sa-
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modzielnie. Nie ma jednej obowiązującej ścieżki wejścia
do zawodu, jak w przypadku profesji prawniczych czy medycznych. Można przyjść do tego zawodu po studiach artystycznych lub dowolnych humanistycznych. Przydaje się
doświadczenie dziennikarskie. Dobrze radzą sobie z pisaniem aktorzy. Tak naprawdę im więcej życiowych doświadczeń, tym lepiej. Jak z przepisem na bigos – każdy dom ma
własny.
W moim przypadku droga do scenar iopisarst wa
wiodła przez studia teatrologiczne, pracę w telewizyjnym kanale filmow ym
oraz produkcję filmów dokumentalnych. To właśnie
wydarzyło się pomiędzy zaprzestaniem przeze mnie
pisania mrocznych wierszy
w wieku około 17 lat, a ponow ny m chw yceniem za
1
pióro w okolicach lat 30, kiedy napisałem pierwsze dwa
scenariusze.
P i s a n ie c zegokolw ie k
w sposób sensowny wymaga
przeżycia, po którym powinien nastąpić kontakt z samym sobą. Z uczciwego poznania swoich potrzeb, marzeń i ograniczeń wyłania
się empatia, którą tak pięk2
nie opisała Olga Tokarczuk
w niedawnym w yk ładzie
noblowskim.
W scena r iopi sa r s t w ie
chodzi o to, żeby opowiedzieć coś istotnego o sobie,
w taki sposób, żeby ludzie
uznali, że nieźle to WYMYŚLILIŚCIE. Wewnętrzny napęd autora, krytyczne spojrzenie na świat, ref leksja,
3
owocują w emocjach bohatera scenariusza. Jestem przekonany, że autor Wiedźmina
również w jakimś stopniu opowiadał poprzez jasnowłosego bohatera o sobie samym, choć jak przypuszczam nikomu
prywatnie nie odciął głowy.
W scenariopisarstwie trwa gorączkowe poszukiwanie
recepty na udany tekst. Z dużym zyskiem dla organizatorów kursów scenariopisarskich, autorów podręczników
oraz festiwali i warsztatów scenariopisarskich. Dobrze,
że ten przemysł istnieje. Jestem głęboko przekonany, że w
trakcie takich poszukiwań i samodoskonalenia każdy cierpliwy przyszły autor znajdzie swój przepis, tajemnicę własnego warsztatu.
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Pracowity scenarzysta w ramach niekończącego się procesu doskonalenia warsztatu rozbiera na czynniki pierwsze każdą podsłuchaną historię, przeczytaną książkę czy
poruszający film. Z tych analiz rodzi się intuicja, odruch
rozpoznania właściwego sposobu opowiedzenia historii. Za
radą moich starszych przyjaciół polecam częste powroty do
klasyki literatury. Wojna i pokój nigdy nie przestanie być
dla mnie gotowym przepisem na udany serial.
W naszej pracy założenia początkowe są najważniejsze. To opinia Arystotelesa, który jest dla scenarzystów figurą ważną, jak
wiemy. Z pomysłem filmowym jest jak z dzieckiem. Ile
czasu i uwagi poświęcimy
w pierwszym okresie rozwoju – takie będą efekty na końcu. W procesie twórczym chodzi o umiejętne przeskakiwanie ze świata wewnętrznej
emocji i intuicji na warsztat,
czyli świadome budowanie
struktury narracyjnej, i z powrotem do naszego wnętrza.
Atrakcyjność filmu i serialu leży w dużej mierze w ciekawej dla widza koncepcji
postawy bohatera. Widza interesuje stosunek bohatera do
świata, temperament i zespół
poglądów określające, jaki
jest w relacji ze światem, jak
radzi sobie w konflikcie z filmowymi przeciwnikami, których stawia przed nim opowiadana historia.
Scenarzysta to człowiek
tworzący opowieści dla innych. Poszu k ując y or yg inalnych historii mówiących
o wspól nych dośw iadczeniach. Sztuka tworzenia takich historii polega na paradoksie: znalezieniu nowej
wersji tego samego doświadczenia, nowego kontekstu dla znanej emocji. Scenarzysta musi obejrzeć, przeczytać i wysłuchać wielu historii, żeby wiedzieć, co już zostało opowiedziane, jakie opowieści ludzie lubią, jak je konstruować, żeby odbiorca odniósł je do swojego doświadczenia. Ale wciąż:
przede wszystkim żyć z ludźmi, przypatrywać im się i współodczuwać ich los. I wciąż: żeby odczuwać los innych, autor
musi czuć swój własny los. W niezgodzie z niejednym filozofem współczesnej estetyki twierdzę, że twórcy filmowi mają
w ręku fantastyczny środek wyrazu artystycznego. Wiem, że
głębokie kino zawsze poruszy więcej ludzi niż płytkie.

spis treści
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KIEDY DŹWIĘK
ZASTĘPUJE
SCENOGRAFIĘ
czyli kilka sekretów teatru wyobraźni

M

Aleksandra Chmielewska

am taki zwyczaj, który pozostał mi jeszcze z czasów szkoły muzycznej, że muzyki słucham, w miarę
możliwości, rzecz jasna, z zamkniętymi oczami. Wyrobiłam sobie ten nawyk w dość osobliwych okolicznościach
– do tego stopnia krępowałam się występować publicznie, że
zasugerowano mi, żebym podczas gry na instrumencie nie
patrzyła na publiczność. W ten sposób przypadkowo odkryłam, że muzyka zarówno wykonywana, jak i słuchana po odcięciu bodźca wizualnego, odsłania nowe walory: zastępuje
przez chwilę świat widziany, ale nie ten świat, który jest tu
i teraz, tylko jakiś świat osadzony w całkowicie innej czasoprzestrzeni. Może dlatego z taką fascynacją słucham za każdym razem audycji radiowych, w których warstwy wizualnej nie ma, oczy są zamknięte jak gdyby domyślnie, a muzyka wespół z efektami dźwiękowymi kreuje rzeczywistość.
Przykładów słuchowisk, w których muzyka za sprawą
nawiązań stylistyczno-estetycznych stanowi swoisty wehikuł czasu, można wymieniać bez liku. Nie tak dawno słuchałam muzyki Witolda Lutosławskiego do Odysa na Itace (1953) – radiowej adaptacji tekstu Jana Parandowskiego
w reżyserii Reny Tomaszewskiej. Mitologiczny Odys wraca
spod Troi do ojczystej Itaki, a miniatury fletowo-harfowe
utrzymane w duchu francuskiego impresjonizmu momentalnie przenoszą słuchacza w realia starogreckie. To prosty,
ale zmyślny zabieg kompozytorski: połączenie instrumentu dętego drewnianego z instrumentem strunowym szarpanym budzi przecież skojarzenie z charakterystyczną dla
tamtej kultury grą na aulosie i kitarze.
Innym przykładem może być muzyka do audycji radiowej nieco bliższej naszym czasom: Trzech rozpraw krótkich
(2018) w reżyserii Jerzego Machowskiego na podstawie tekstów Mikołaja Reja. Współbrzmienia i sposób prowadzenia
linii melodycznej w muzyce skomponowanej przez Ignacego
Zalewskiego są dobrane na XVI-wieczną modłę; tak – można
sobie wyobrazić – brzmiałaby muzyka skomponowana 500
lat temu. Przenosząc słuchacza w czasy renesansu, kompozy-
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tor posłużył się też cytatami z autentycznej muzyki polskiego kompozytora tej epoki, Mikołaja Gomółki. „Rola muzyki
jest w słuchowisku trochę większa niż w filmie – komentuje
Zalewski – w tym sensie, że znajduje się na styku ilustracji
muzycznej i scenografii. Nie mając elementu wizualnego, nie
mamy szeregu rekwizytów, na które byśmy patrzyli i przez
to muzyka może sobie odważniej poczynać”.
Rekwizyty można sobie jednak za sprawą muzyki wyobrazić, co doskonale pokazuje jeszcze inny przykład: Sen
(2019) w reżyserii Jerzego Machowskiego, ponownie z muzyką Zalewskiego, wyróżnioną na XIX Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry”. Akcja
w pewnym momencie rozgrywa się w Wenecji – Zalewski
kreuje ten obraz za pomocą wariacji na mandolinę, dzięki
którym wyimaginowana scenografia natychmiast zyskuje nowy koloryt, bo oprócz głównych bohaterów gdzieś na
drugim planie pojawia się właśnie ów mandolinista. To
szczególnie bogata dźwiękowo scena: bohaterowie zjawiają się w mieście na wodzie akurat podczas karnawału, więc
ulicami kroczą pochody gości, przebierańców, muzykantów,
którzy śpiewają i grają na instrumentach. Zilustrowanie tego zgiełku było w dużej mierze rolą Zalewskiego, z którym
rozmowa w pełni mi uświadomiła, jak ogromny potencjał
drzemie w dźwięku muzycznym i pozamuzycznym podczas realizacji słuchowiska, kiedy zaledwie trzy osoby siedzące w studiu: reżyser, realizator i kompozytor powołują
do istnienia cały świat. „Słuchasz tych aktorów, często wybitnych, jak na przykład Jerzy Radziwiłowicz – mówi kompozytor – słuchasz go i słyszysz, jak czyta tekst. Realizator
dorabia mu kroki i nagle wydaje się, że on idzie, a ty wiesz,
że tylko siedział i czytał. Albo wydaje się, że sobie otwiera
okno, którego nie otwierał. Gasi świeczkę, której nie gasił”.
Budowanie nierzeczywistego świata za pomocą dźwięków
to jednak nie tylko dobór odpowiedniej muzyki i efektów. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Wojciech Błażejczyk, który będąc zarówno kompozytorem, jak i reżyserem dźwięku,
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często odpowiada w słuchowiskach i za muzykę, i za udźwiękowienie. Błażejczyk podkreśla znaczenie różnych dodatkowych aspektów wpływających na realizm przedstawianego
świata: na przykład na to, jak rozmieszcza się w pomieszczeniu aktorów, by wykreowana przestrzeń dźwiękowa odpowiadała tej w scenariuszu.
„Jeżeli ktoś jest pierwszoplanową postacią i jest powód,
żeby był w obrazie bliżej, to po prostu ustawia się go bliżej
głównego mikrofonu. Niekoniecznie jest tak, że każdy ma
swój mikrofon. Są też mikrofony ogólne, za pomocą których
reżyser dźwięku próbuje złapać całą atmosferę dźwiękową,
co wiąże się z tym, że przestrzeń w studiu musi być dobrana do tej, którą chcemy wykreować. W Polskim Radiu znajdują się odpowiednie do tego pomieszczenia studyjne: są duże, które stwarzają wrażenie, że akcja dzieje się w dużym pomieszczeniu, jest też specjalne studio do nagrywania scen,
które dzieją się na świeżym powietrzu. Cała sztuka polega

w książce. Pojawiają się w niej też opisy dźwiękowe różnych
dziwnych przestrzeni na obcej planecie: trzeba było przykładowo zrealizować dźwięk gigantycznego, wymarłego
miasta, w którym zostały tylko metalowe elementy. Według
opisu, miasto śpiewa, kiedy wieje wiatr, a świsty, śpiewy
i zgrzyty układają się niemalże w melodię”.
Błażejczyk z inwencją i kunsztem rozwiązuje stawiane
przed nim problemy: wymarłe miasto ilustruje za pomocą
metalicznych dźwięków powstałych przez pocieranie metalicznych prętów, a odgłos wystrzału z miotacza antymaterii buduje „od zera” przy użyciu syntezy dźwięku. Kunsztowna jest też jego muzyka, która z jednej strony sugestywnie buduje napięcia i emocje, a z drugiej – nie przyćmiewa
słowa. Kompozytor zdradza, że w tym celu często operuje
fakturami, a nie rytmami czy melodiami. Delikatność tkanek muzycznych, zbudowanych z nakładających się na siebie dźwięków, dopomaga wywieść słowo na pierwszy plan.

Muzyka zarówno wykonywana, jak i słuchana po odcięciu bodźca
wizualnego, odsłania nowe walory: zastępuje przez chwilę świat widziany
na takim pokierowaniu aktorami od strony dźwiękowej, żeby realistycznie wkomponować ich głosy w przestrzeń, którą chcemy wykreować”. Błażejczyk zwraca też uwagę na selektywność ludzkiego słyszenia i na konieczność budowania
dźwiękowego krajobrazu w taki sposób, by słuchacza nie
przytłoczyć nadmiarem komunikatów. W słuchowisku nie
dąży się przecież do tego, żeby oddać w skali jeden do jednego tę wirtualną sytuację, którą chce się zbudować, bo słuchacz nie wiedziałby, na czym ma skoncentrować uwagę. Podobnie, jak w prawdziwym życiu: otacza nas ogromna ilość
dźwięków, a my skupiamy naszą uwagę tylko na tym, co nas
interesuje. Jeżeli na przykład prowadzimy rozmowę na przystanku, otrzymujemy naraz mnóstwo bodźców: słyszymy
silniki samochodów, autobusów, słyszymy, jak komuś dzwoni telefon, ale najważniejsza jest rozmowa. „Gdybyśmy stworzyli słuchowisko radiowe bardzo realistycznie, to bardzo łatwo byłoby zgubić dialog i byłoby dużo śmieci dźwiękowych,
które nie są do niczego potrzebne – mówi Błażejczyk – inaczej niż w kinie, gdzie należy to wszystko pokazać, ponieważ
jeżeli widzimy na ekranie, że autobus przejeżdża, musimy go
usłyszeć, bo inaczej będzie się wydawało, że to nieprawda”.
Błażejczyk, który ma w dorobku muzykę nie tylko do słuchowisk radiowych, ale również do audiobooków, specjalizuje się w kreowaniu szczególnej kategorii efektów dźwiękowych określanych mianem sound design. Tych dźwięków
nie mamy szansy usłyszeć w rzeczywistości, bo podobnie
jak fikcyjna fabuła tekstu – w całości pochodzą z inwencji autora. „Warstwę sound designu przygotowywałem do
dwóch audiobooków; oba były adaptacjami powieści science fiction: Stanisława Lema i Philipa K. Dicka – opowiada kompozytor – pojawiało się w nich mnóstwo pojazdów,
urządzeń przyszłości, którym trzeba było przypisać jakieś
dźwięki. Musiałem na przykład stworzyć dźwięk strzelania z miotacza antymaterii, który ma swój dokładny opis
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Co tylko się chwali, bo przecież, mimo całego bogactwa
dźwiękowego właściwego słuchowiskom, to właśnie słowo
jest tu głównym motorem narracji.
Jak zawsze w przypadku muzyki nieautonomicznej, można sobie postawić pytanie, czy – jeśli ma ona służyć słowu,
a ostatnie słowo zawsze będzie należeć do reżysera – proces jej tworzenia można określić mianem pełnowymiarowego wyzwania artystycznego. Swego rodzaju odpowiedzi
dostarcza przykład najdawniej działającego spośród wspomnianych w tekście kompozytorów. Antykizujące miniatury na flet i harfę Witolda Lutosławskiego na pewnym etapie oderwały się od słuchowiska Odys na Itace i od tej pory
regularnie pojawiają się w programach koncertów muzyki
poważnej. W teczce personalnej Lutosławskiego związanego z Teatrem Polskiego Radia w latach 1945-48 zachowała się
następująca opinia na temat jego utworów: „Audycje opracowane przez niego nabierają […] oryginalności. Dla tych
zalet reżyserzy chętnie korzystają z jego kompozycji tworzonych specjalnie do słuchowisk”.
Kiedy byłam jeszcze na studiach kompozytorskich, usłyszałam od jednego z moich pedagogów taką opinię, że wolność tkwi w ograniczeniach. O ile nie zgadzam się, że w każdej sytuacji twórczej jest to słuszne podejście, zawsze byłam
zwolenniczką poglądu, że umiejętność nagięcia własnej wizji twórczej do szerzej pojętego kontekstu, w tym wypadku
literackiego, nie tylko jest dowodem pokory kompozytora,
ale niekiedy dostarcza muzyce tę iskrę, której nie miałaby
ona w przypadku dzieła autonomicznego. Tworzenie muzyki do słuchowisk bez wątpienia może inspirować wyobraźnię i tym samym dać asumpt do pchnięcia własnej twórczości na nowe tory. A nawet, jeśli radykalna wizja reżysera
nie do końca pozwala na rozwinięcie skrzydeł, to z pewnością kreowanie dźwiękowej rzeczywistości samo w sobie
może być niezwykłą artystyczną przygodą.
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TEATROTEKA FEST. Nowości i nagrody

8

marca w Teatrze Collegium Nobilium warszawskiej Akademii
Teatralnej wręczono nagrody IV
edycji festiwalu ekranizacji teatralnych TEATROTEKA FEST, w którego organizacji ZAiKS bierze czynny
udział.
W konkursie zobaczyliśmy osiem
spektak li nieznanych wcześniej
szerszej publiczności, w tym – to
festiwalowa nowość – trzy przeznaczone dla młodego widza (MAŁA TEATROTEK A). Można też było – to kolejna tegoroczna innowacja – obejrzeć siedem przedstawień
w sekcji BEST OF FEST gromadzącej
spektakle, które zwyciężyły w poprzednich edycjach i były nagradzane na innych festiwalach.
Jury w składzie: Anna Wieczur-Bluszcz (przewodnicząca), Grzegorz Damięcki, Robert Drobniuch,
Ryszard Lenczewski, Maciej Pieprzyca, Agnieszka Lubomira Piotrowska i Anna Wakulik przyznało
11 nagród.
Za „artystyczną spójność, wrażliwość i afirmację życia”, a także „nawiązanie do najlepszych tradycji teatru telewizji” Grand Prix festiwalu
zdobyło A niech to gęś kopnie! autorstwa Marty Guśniowskiej w reżyserii Joanny Zdrady. Jury nagrodziło także tekst, zdjęcia i odtwór-
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ców głównych ról tego spektaklu
– Agnieszkę Przepiórską i Arkadiusza Janiczka oraz Łukasza Lewandowskiego w roli drugoplanowej.
Za zdjęcia stwarzające „nierealny
świat w realnej teatralnej scenografii” uhonorowano Łukasza Gutta.
Ten sam operator odebrał jeszcze jeden laur – za „wyjątkowe zbliżenia
aktorskie” w spektaklu Żona Łysego
Waldemara Pasińskiego (nagrodzonego za reżyserię).
Pod nieobecność dramatopisarki
nagrodę za tekst – z rąk Małgorzaty
Semil-Jakubowicz, przewodniczącej Sekcji Autorów Dramatycznych
ZAiKS-u – odebrała Joanna Zdrada.
Marta Guśniowska jest już laureatką m.in. zeszłorocznej Nagrody ZAiKS-u za twórczość dla dzieci. Kilka
wyróżnień zdobyła też jej książka
(z ilustracjami Roberta Romanowicza) będąca podstawą nagrodzonego tekstu scenicznego.
A niech to gęś kopnie! to jedna
z trzech pierwszych ekranizacji cyklu „Teatroteka Młodego Człowieka” produkowanego przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, obok Królewny Logorei
Marii Wojtyszko w reżyserii Justyny Łagowskiej i Dziób w dziób Maliny Prześlugi w reżyserii Magdaleny Małeckiej-Wippich. Ten ostatni

spis treści

spektakl także został uhonorowany:
jury nagrodę za montaż przyznało
Jakubowi Motylewskiemu („za perfekcyjne wyczucie rytmu opowieści”), zaś zespół aktorski kreujący
role ptaków otrzymał Nagrodę Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
przyznawaną studentom lub absolwentom tej uczelni.
Trzy nagrody (za scenografię Pauliny Czarnek-Baneckiej, muzykę
Pawła Jabłońskiego i najlepszą drugoplanową rolę kobiecą Kai Walden
wcielającą się w siedem postaci) oraz
nagrodę publiczności otrzymały Kasie Wojciecha Tremiszewskiego w reżyserii Filipa Gieldona. Warto przypomnieć, że za ów tekst autor otrzymał wcześniej pierwszą nagrodę
w otwartym konkursie na utwór dramatyczny dla TEATROTEKI zorganizowany przez ZAiKS oraz WFDiF.
Organizatorami festiwalu są Instytut Teatralny, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (producent cyklu Teatroteka
WFDiF), Akademia Teatralna im.
Aleksandra Zelwerowicza i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Współorganizatorem jest Muzeum Warszawy. Festiwal współfinansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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ANI PRZEZ
MOMENT SIĘ
NIE NUDZĘ
Z Małgorzatą Semil-Jakubowicz, tłumaczką, krytyczką teatralną,
rozmawia Rafał Bryndal

Widzę, że sprawia to pani ogromną przyjemność.
Tłumaczyć coś, o czym się długo myślało i potem odkrywać tekstowe niuanse, to dla każdego tłumacza wielka
przyjemność. Tutaj, jak to zwykle u Williamsa, jest tragicznie, ale też śmiesznie i groteskowo.
Czyli prawdziwe życie.
Tak. Wszystko jest przerysowane, ale napisane bardzo
lekko. Tragizm zaś polega na tym, że na końcu umierają nadzieje. Cieszę, że mogę tę sztukę niejako odkryć dla naszych
teatrów.
W swojej bogatej karierze translatorskiej odkryła pani już
niejedną sztukę i niejednego autora.
To prawda, choć czasem bywa trudno przekonać reżyserów czy dyrektorów teatrów do nowych autorów i ich sztuk.
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Tym większą mam satysfakcję, gdy mogę sprawić, że się nimi ktoś zainteresował. Tak było choćby z Kanadyjką Judith
Thompson, z Amerykanką Sarah Ruhl, ostatnio z Brytyjczykiem Torbenem Bettsem…

ka czy tak zwany pilot-tłumacz. Były to dość niezwykłe doświadczenia. Lista zespołów i artystów, z którymi przyszło
mi pracować, jest długa i obejmuje chociażby Rolling Stonesów (większość tego, co się wypisuje i wygaduje o ich pierwszej wizycie, to niestety brednie), z Blood, Sweat and Tears, The Animals, The Shadows z Cliffem Richardsem. Jest
na niej też m.in. Pete Seeger, z którym – oraz z jego żoną
i dziećmi – objechaliśmy nyską Polskę, jest Paul Anka, Helen Shapiro, Marlene Dietrich, Ella Fitzgerald, a także John
Gielgud oraz aktorzy Royal Shakespeare Company, na czele z Paulem Scofieldem i młodziutką Julie Christie w zespole. Dużo się wtedy nauczyłam, miałam jedyne w swoim rodzaju uzupełnienie studiów i żałuję tylko, że nie pisałam
pamiętników.

…i zapewne z jednym z najwybitniejszych dramatopisarzy
irlandzkich Martinem McDonaghem. Wiele lat temu byłem na
jego sztuce w pani tłumaczeniu Kaleka z Inishmaan. Genialna
rzecz w Teatrze Powszechnym.
Rzeczywiście było to świetne przedstawienie, ale zanim
powstało, było pod górkę. Na Martina McDonagha natknęłam się na długo przed tym, nim ktokolwiek w Polsce o nim
usłyszał, a nawet zanim zyskał sławę londyńską. Będąc
w Galway, wyciągnęłam z miejscowego teatru, z którym był
związany, maszynopisy wszystkich jego wczesnych sztuk.
Jedyna moja satysfakcja, że się na nim już wtedy poznałam.
Niestety przez dłuższy czas nie udało mi się nikogo do niego
przekonać. Nie powiem z iloma reżyserami rozmawiałam.
Wielkie zainteresowanie McDonaghem zaczęło się dopiero
po londyńskich sukcesach Królowej piękności z Leenane oraz
Kaleki z Inishmaan. Wtedy na scenę u nas trafiła Królowa…,
a ja do druku przetłumaczyłam Kalekę…, którego wystawił
Teatr Powszechny oraz wiele innych teatrów. Później trochę żałowałam, że nie wróciłam do pozostałych wczesnych
dramatów i przyswoili je w końcu inni tłumacze, ale widać
trauma trudnego początku była zbyt silna.
Skąd u pani taka doskonała znajomość angielskiego?
Czy doskonała? Nie wiem. Angielski znam od dzieciństwa. Wybierając potem anglistykę, poszłam, wstyd się
przyznać, po linii najmniejszego oporu. Podczas studiów
miałam więc trochę więcej czasu niż większość kolegów
i mogłam się utrzymać nie tylko z udzielania korepetycji,
ale też z dorywczej współpracy z Pagartem – jako tłumacz-
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Kiedy pani poczuła, że chce tłumaczyć dramaty, sztuki?
Po studiach miałam na siebie inne plany, ale w PWST
usłyszałam, zresztą od dobrego znajomego rodziny, że w teatrze miejsce dla kobiet jest albo na scenie, albo w dziale
literackim. Scena mnie nie interesowała, ale – unikając
nakazu pracy w prowincjonalnej szkole – znalazłam się
w redakcji „Dialogu”, czyli prawie w dziale literackim. I z tą
redakcją jestem związana do dzisiaj.

FOT. W. DRUSZCZ / J. BARCZ

Jesteśmy u pani w domu. Siedzimy obok pani miejsca pracy.
Widzę rozłożone papiery. Nad czym pani teraz pracuje?
Tłumaczę sztukę Tennessee Williamsa, która nie była
jeszcze w Polsce grana. Może nie jest to jego najwybitniejsze dzieło, ale wydaje mi się niezwykle ciekawe. To jedna
z jego późnych sztuk na cztery kobiece role. Pamiętajmy, że
Williams był mistrzem w kreśleniu postaci kobiet, zwłaszcza delikatnych, samotnych, zrozpaczonych. Od dawna myślałam o tej sztuce i dotąd czekała cierpliwie na specjalnej
półce – nawiasem mówiąc, obok niedawno odkrytych najwcześniejszych sztuk tego autora. Teraz, na zamówienie
jednego teatru i z myślą o konkretnych aktorkach, przyszedł czas, żebym się nią zajęła. To wielka frajda, m.in. dlatego, że świat i obyczaje, w które mnie Williams wprowadza,
z detalicznym opisem miejsc – a jest to Saint Louis z roku
1937 – jest fascynujący. Jak wiadomo, tłumaczenie jest pracą
żmudną i czasochłonną, ale ani przez moment się nie nudzę.

Trochę lat tam pani zeszło.
Lepiej nie liczyć (śmiech). Przeszłam tam wszystkie
szczeble – od praktykantki do zastępcy redaktora naczelnego. Zajmowałam się teatrem na świecie, pozyskiwaniem
i redagowaniem dramaturgii zagranicznej. Do elity, której
wolno tłumaczyć sztuki, redaktor naczelny Adam Tarn dopuścił mnie dość późno. Zaczęłam od takich, których nikt
by nie zagrał. Ale nie był to czas stracony, tylko nauka na
błędach, także dzięki współpracy z niezrównaną redaktorką Rysią Gantzową.
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Która sztuka była dla pani największym wyzwaniem, ale też
największą przyjemnością?
Chyba zawsze najbardziej się kocha, a jednocześnie uważa za najtrudniejsze to, nad czym się właśnie pracuje. Oczywiście są sztuki, które lubię szczególnie, na przykład Opowieści Hollywoodu, które w doskonałej interpretacji Kazimierza Kutza, z Januszem Gajosem w roli głównej, były
wielokrotnie pokazywane w telewizji. Tak się dobrze składa, że nie muszę tłumaczyć tego, czego nie chcę, a jedynie
to, co mnie interesuje. Najczęściej dramaty, które sama sobie wyszukam. Niemniej, parę razy przetłumaczyłam coś,
o czym nie marzyłam. Na szczęście anonimowo.
Tłumacz musi znać konteksty, musi się też nieustannie
uczyć. Przy okazji dowiaduje się nowych rzeczy, ale do tego
potrzebny jest dobry research.
Oczywiście. Myślę, że dotyczy to zwłaszcza przekładu
dramatu. Znajomość kontekstu kulturowego, społecznego, historycznego, literackiego jest wręcz niezbędna. Tłumacz musi rozpoznać cytat, zorientować się w rejestrze wypowiedzi, w pochodzeniu etnicznym i społecznym postaci,
w jej wykształceniu i tak dalej, bo wiemy o niej tylko tyle, ile nam ta postać sama powie. Szczególnie ważne to jest
w przypadku najnowszych dramatów, w których didaskalia
bywają szczątkowe, osoby nie mają określonej przez autora
płci, wieku, imienia. Sama znajomość języka nie wystarczy.
Wiadomo, że dzięki internetowi mogę dzisiaj bardzo dużo się dowiedzieć, sprawdzić fakty bez ruszania się od stołu. Dawniej, oczywiście, było znacznie trudniej, nieustannie wertowałam konkordancję do Biblii i Shakespeare’a.
Ale w przypadku dramatu encyklopedyczna wiedza często
nie wystarczy i trzeba sięgać do różnych materiałów, a także, czy może przede wszystkim, rozmawiać ze specjalistami z rozmaitych dziedzin. Poznawanie nowych sfer życia
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stanowi dla mnie zresztą jedną z atrakcji mojego zajęcia.
Kiedyś na przykład musiałam uczyć się fizyki i historii fizyki, żeby z sensem przetłumaczyć sztukę Kopenhaga. Wybitny dramat. Szkoda, że w polskim teatrze nie miał wielkiego
szczęścia, choć na świecie zrobił kolosalną karierę. Mówiąc
najkrócej, kwestia relacji między Bohrem a Heisenbergiem
i wyścig naukowców do stworzenia bomby atomowej jest tu
w niezwykle atrakcyjny sposób użyta do deliberacji na temat naszej odpowiedzialności za świat. Nie będę wdawać
się w szczegóły, ale co się przy tej sztuce naczytałam, to moje, a osoba, która mi wówczas udzielała konsultacji, należy
dziś do kręgu moich najbliższych przyjaciół.
Każde środowisko ma swój żargon i specyficzne pojęcia, które trzeba przełożyć tak, by
brzmiały autentycznie. Do niedawna wielki kłopot sprawiały mi sporty amerykańskie, na przykład baseball czy rugby, dla których nie
było w języku polskim przyjętej
terminologii.
Podobnie, wiele lat temu miałam
skomplikowaną sytuację, gdy tłumaczyłam sztukę Glengarry Glen
Ross. Rzecz o brutalnej rywalizacji
wśród pracowników agencji nieruchomości. Po pierwszej lekturze,
w czasach głębokiej komuny, byłam
zachwycona tematem, dramaturgią, rolami, ale uznałam, że w Polsce rozdzielczo-nakazowej z zapisami na spółdzielcze M2 nie ma na to
słów. Jak to opisać? Ludzie mówią
o konkretnym handlu i przerzucają się jakimiś niezrozumiałymi w Polsce pojęciami. Dla tego tekstu dopiero po latach zaistniały realia społeczne, a więc i językowe.

z agentem autora umowę, w której zobowiązuję się do maksymalnej wierności wobec oryginału. Dezynwoltura naszych reżyserów, wynikająca często ze zwykłej niewiedzy
i polskiej tradycji teatru reżyserskiego, często kończy się
brutalnym zderzeniem z rzeczywistością prawną.
Dokształcenie reżyserów?
Myślę, że tak, że już na etapie studiów, przyszli reżyserzy
powinni się dowiedzieć, co wolno, a czego nie. Widzę tu zadanie dla ZAiKS-u i Sekcji Autorów Dzieł Dramatycznych.
Powiem nawet, że mamy plany współpracy z akademiami teatralnymi. Nawiasem mówiąc, taka wiedza bardzo
by się przydała również wielu dramatopisarzom, autorom
modnych teraz przeróbek, adaptacji, utworów inspirowanych innymi
utworami czy kolaży oraz przepisywanej po swojemu klasyki.

Chciałabym pomagać
naszym twórcom,
otwierając przed
nimi świat. Aby to
się stało, muszą być
rekomendowani
i tłumaczeni na obce
języki

Sztuka, o której pani mówi była grana później w Teatrze
Powszechnym, w którym była pani kierownikiem literackim?
Tak. Sprawowałam tę funkcję mniej więcej 10 lat. Był
to bardzo dobry teatr, tak zwany literacki, a trzon zgranego zespołu stanowili aktorzy, których zaangażował jeszcze Zygmunt Hübner. W opinii wielu krytyków takie teatry
uchodzą dzisiaj za archaiczne. Zgodnie z obecną tendencją,
pochodzącą częściowo z Niemiec, wiele teatrów odchodzi
od tego sposobu funkcjonowania i zamiast gotowych, skończonych utworów dramatycznych woli tak zwane projekty.
Realizuje scenariusze, które w dużym stopniu powstają na
scenie w wyniku współpracy reżysera, osoby zwanej dramaturgiem (nie mylić z dramatopisarzem) oraz aktorów
– podobnie jak to robiły niezależne grupy teatralne w latach
60. i 70. ubiegłego stulecia. Powstają też spektakle na podstawie różnych kompilacji. Reżyserzy swobodnie biorą sobie kawałek z jednej sztuki, kawałek z innej, tu coś przestawią, tam coś dodadzą od siebie, a gdzieś indziej wykreślą.
W anglosaskiej kulturze teatralnej, gdzie wciąż obowiązuje poszanowanie dla tekstu, takie praktyki są nie do pomyślenia. Dość powiedzieć, że jako tłumacz często podpisuję
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Zahaczyliśmy o ZAiKS, chciałem
zapytać o pani początki w naszym
Stowarzyszeniu.
Początki, proszę pana, były bardzo dawno temu. W maju minie
akurat pół wieku. ZAiKS nie jest
moją pasją, ale koniecznością. Moim zdaniem swego czasu Stowarzyszenie popełniło błąd, skupiając się
na zarządzie zbiorowym i traktując
trochę po macoszemu wielkie prawa. Odpuściliśmy ten rynek. Nikogo
nie winię, rzeczywiście jesteśmy organizacją zbiorowego zarządzania,
a wielkie prawa zbiorowemu zarządowi nie podlegają – ale
są repartycyjne. Wiele organizacji zbiorowego zarządzania
na świecie, zrzeszonych w CISAC-u, zajmuje się wielkimi
prawami i całkiem dobrze na tym wychodzi. Z punktu widzenia organizacji są to w pewnym sensie pieniądze, które
leżą na ulicy. Najważniejsze jednak, że autorzy – zwłaszcza
przy tych zmianach w teatrze, o których mówiłam – potrzebują ochrony. Ponieważ jednak ZAiKS odpuścił wielkie prawa, to od czasu transformacji powstały prywatne agencje,
które są zwrotne jak łódki rybackie w porównaniu z masowcem, jakim jest ZAiKS. I to one zagospodarowały wielkie prawa, głównie pozyskując nowych autorów i zasypując teatry propozycjami. A my przecież mamy wielki kapitał: wyspecjalizowany, działający profesjonalnie Wydział
Wielkich Praw, mamy wypracowane przez lata kontakty
z agentami zagranicznymi i opinię rzetelnego partnera. Dla
teatrów mamy ofertę kompleksowego licencjonowania oraz
bibliotekę, czyli olbrzymi, liczący kilkanaście tysięcy pozycji repertuar, którym dysponujemy. Niestety użytkownicy,
czyli kierownicy literaccy teatrów i reżyserzy albo o tym
nie wiedzą – bo przecież nastąpiła już zmiana pokoleniowa
– albo zapomnieli. Musimy to zmienić, odzyskać utracone
pole i bardzo nad tym pracujemy. Jakiś czas temu koledzy
z zarządu naszej sekcji i pracownicy Wydziału Wielkich
Praw odwiedzili większość dyrekcji okręgowych ZAiKS-u,
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gdzie odbyły się spotkania – nie prelekcje czy wykłady, tylko przyjacielskie spotkania z przedstawicielami teatrów.
Rozmawialiśmy przede wszystkim o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników i o usługach oferowanych przez
ZAiKS. Moim zdaniem ta akcja pomogła przełamać stereotypy na temat ZAiKS-u jako biurokratycznego, pozbawionego twarzy molocha i chyba nam zaowocowała.
Co widać po wzroście przychodów z wielkich praw, mimo tych
wszystkich trudności, o których pani mówiła.
Wzrost przychodów jest bardzo duży, ale żeby ta
tendencja się utrzymała trzeba wykonać sporo pracy. Musimy pozyskiwać nowych autorów – oczywiście, o ile
ZAiKS pod nowym statutem zechce, tak jak dotychczas i jak
niektóre inne stowarzyszenia należące do CISAC-u – zarządzać wielkimi prawami. Ale też przypuszczam, że trzeba
by móc im zaoferować coś więcej niż płacenie składek i dość
skromne benefity socjalne. Jako tłumaczka z kolei życzyłabym sobie od organizacji, która mnie reprezentuje, większej
pomocy czy urzędowego wsparcia, gdy zabiegam o interesujący mnie tekst.
Jest pani bardzo aktywna na forum międzynarodowym,
zasiada pani w zarządzie Writers & Directors Worldwide,
czyli jednego z komitetów stałych CISAC-u reprezentującego
pisarzy i reżyserów.
Tak, jestem tam z ramienia ZAiKS-u. Jako komitet troszczymy się o interesy literatów i reżyserów. Robimy to nawet dość skutecznie, na przykład doprowadzając do zmian
legislacyjnych w krajach, gdzie twórcy nie mają prawnie
zagwarantowanych godziwych zarobków. Przyznam jednak, że bywam tam osamotniona, bo większość osób zasiadających we władzach to reżyserzy, i to filmowi. My, ludzie
literatury, jesteśmy w mniejszości. Nieustannie muszę więc
podkreślać, że interesy mamy wspólne, a wielu autorów
dramatycznych staje się scenarzystami (i vice versa) albo
i reżyserami, jak choćby David Mamet czy Martin McDonagh, o którym wcześniej tu mówiliśmy. Te dwa światy się
przenikają i koledzy mają tego świadomość, ale tak się składa, że muszę im ciągle przypominać, że na reżyserach świat
się nie kończy.
Jest pani również aktywna w walce o równe traktowanie
kobiet w organizacjach zrzeszających autorów.
Biorę udział w projekcie Women@CISAC. Pół roku temu uczestniczyłam w związku z tym w konferencji zorganizowanej w Portugalii. Jak to często bywa, prowadził ją
mężczyzna, ale ważną rolę odegrała pani minister kultury
Portugalii Graces Fonseca, z którą dyskutowaliśmy o wzrastającej roli twórczych kobiet. Takie spotkania są potrzebne, bo problem jest ciągle aktualny. W różnych krajach są
różne potrzeby i różne doświadczenia. Porównajmy choćby pozycję kobiet w społeczeństwach skandynawskich
i w krajach arabskich. Ogólnie chodzi o to, by kobiety nie
były dyskryminowane finansowo. Ważne jest, by były bardziej obecne we władzach stowarzyszeń autorskich, choćby proporcjonalnie do liczby członków organizacji. A jest,
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jak jest – wystarczy popatrzeć na ZAiKS, na władze i na
Biuro. Panowie dyrektorują, panie wykonują.
Kto, oprócz pani, jest w tej chwili gwiazdą w sekcji C, czyli
sekcji zrzeszającej Autorów Dzieł Dramatycznych?
Nie jestem żadną gwiazdą. Gwiazdami to są Małgorzata
Sikorska-Miszczuk, której twórczość jest znana już w wielu krajach, Maciej Wojtyszko – dramatopisarz, reżyser, pedagog, Agnieszka Lubomira Piotrowska, która właśnie wydała opasły tom swoich przekładów Czechowa, i Barbara
Grzegorzewska, wspaniała tłumaczka dramatów, ale także autorka polskiej wersji Mikołajka, właściwie wszystkich Mikołajków. Razem z kolegami z Zarządu staramy
się pomagać twórcom. Stąd nasze konkursy, warsztatowe
spotkania z udziałem uczestników konkursów – pisarzy
i kompozytorów oraz reżyserów. Wszystko w nadziei, że
wyłonimy nowych autorów dramatycznych i zachęcimy
ich do siebie, ale także, że powstaną interdyscyplinarne
więzi. Mamy dowody na to, że to się sprawdza.
Bardzo bym chciała, żebyśmy mogli pomagać naszym
twórcom także w inny sposób, mianowicie otwierając
przed nimi świat. Aby to się stało, muszą być rekomendowani i tłumaczeni na obce języki. Na ile mogę, własnymi
kanałami szerzę wiedzę o nowych, wartościowych polskich sztukach. Jest to w zasadzie rola Instytutu Mickiewicza. Ale my, mając w ZAiKS-ie znakomitych dramatopisarzy, musimy o nich dbać i coś możemy dla nich zrobić
– chociażby rozsyłając informacje o nich i ich utwory laureatom naszych corocznych nagród za przekład na język
obcy. Proste? Proste. Przede wszystkim musimy zreformować nasze myślenie, o wielkich prawach i odpowiedzieć
sobie na pytanie, czy my w ogóle chcemy sobie nimi głowę
zawracać
A chcemy?
Moim zdaniem powinniśmy chcieć, bo zainteresowanie polską dramaturgią ciągle rośnie. Wpływy z tego tytułu też by rosły. Mamy znakomitą ofertę, tylko trzeba z nią
dotrzeć do zainteresowanych. Wymaga to wprawdzie pewnego wysiłku i aktywności, ale uważam, że gra jest warta
świeczki.
W 1980 roku wydała pani z panią Elżbietą Wysińską Słownik
współczesnego teatru, który cieszył się wielkim powodzeniem. Na ile on jest jeszcze aktualny? Nie kusi panią, żeby
wznowić go z nowymi pojęciami, które od tamtego czasu
pojawiły się w teatrze?
Tamten słownik był napisany w czasach, kiedy dostęp do
informacji był bardzo skąpy. Nie było oczywiście internetu.
Myśmy dysponowały stosunkowo szerokim polem obserwacji i materiały zbierałyśmy mozolnie z przeróżnych źródeł
– z obecności na festiwalach, z wycinków, z rozmów. Stworzyłyśmy bardzo subiektywny przewodnik po najważniejszych, naszym zdaniem, zjawiskach i wydarzeniach okresu wielkiego przeobrażenia teatru. Hasła zawierały nie
tylko informacje, ale interpretacje. Dzisiaj informacje są powszechnie dostępne, a kto tam dba o interpretacje?
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OSTATNI TAKI TEATR
czyli rzecz o TEATRZE POLSKIEGO RADIA
tekst

Janusz Kukuła

T

eatr Polskiego Radia powstał niemal równocześnie
z założeniem Polskiego Radia. Jego sięgająca czasów
międzywojnia historia związana jest z historią polskiej radiofonii, a ta rozpoczęła się już w 1918 roku. Za pomocą zdobytej w nocy z 18 na 19 listopada 1918 roku warszawskiej stacji radiotelegraficznej, mieszczącej się w słynnej Cytadeli, przesłano drogą radiową do Paryża komunikat
o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Od tego czasu zaczęto prowadzić eksperymenty z nadawaniem sygnału
radiowego na większą skalę.

Zwieńczeniem tych działań był 18 sierpnia 1925 roku,
kiedy oficjalnie powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Polskie Radio, otrzymała ona wówczas monopol ist yczną
koncesję na nadawanie programów radiowych na terenie kraju.
Oznaczało to nie tylko
przy wi lej, ale przede
w s z y s t k i m o dp ow ie dzialność. Dostrzegano
bowiem, że nowe możl iwośc i tec h nolog ic zne, niosą za sobą szansę
niesienia kultur y polskiej na większą niż dotychczas skalę. Ludzie radia od początku poczuwali się
do tej odpowiedzialności, czego wyrazem było wydarzenie, które nieprzypadkowo zorganizowano w 95. rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Dokładnie 29 listopada 1925 roku wyemitowano bowiem na żywo na
antenie Polskiego Radia pierwsze słuchowisko. Były nim
obszerne fragmenty Warszawianki Stanisława Wyspiańskiego w opracowaniu i reżyserii Mikołaja Alojzego Kaszyna, który wcielił się również w postać Chłopickiego. Wydarzenie to uznawane jest za początek Teatru Polskiego Radia.
Kaszyn był pierwszym etatowym kierownikiem progra-

mowym i de facto współtwórcą radiowego teatru. Dwa lata
później zrealizowano Dziady Adama Mickiewicza.
Drugim współtwórcą był Witold Hulewicz, legenda radia.
W 1927 roku został kierownikiem programowym organizującej się w Wilnie rozgłośni regionalnej Polskiego Radia. W marcu 1928 roku ogłoszono konkurs na słuchowisko oryginalne,
czyli napisane specjalnie na potrzeby teatru radiowego. Już
17 maja 1928 roku o godzinie 17.45 wileńska rozgłośnia nadała
Pogrzeb Kiejstuta. Autorem tekstu zaczerpniętego z litewskich
legend był sam Hulewicz, który w swoim przedsięwzięciu zastosował nowatorskie rozwiązania adaptacyjne, takie jak
wprowadzenie wielu mikrofonów czy kilku planów. Spektakl
radiowy Hulewicza transmitowany był przez program ogólnopolski, stając się prawdziwym wydarzeniem polskiej
radiofonii. Udowodnił on, że
radio doskonale sprawdza się
nie tylko jako nośnik informacji, ale także jako nośnik kultury, której „widownia” dalece
wykracza poza klasyczną salę
teatralną. Hulewiczowi, jako
poecie, muzykologowi i działaczowi społecznemu, szczególnie zależało na upowszechnianiu dzieł kulturalnych. W tym
zakresie zostawił nam – swoim ideowym dzieciom i wnukom
– dziedzictwo, które mamy obowiązek pielęgnować. Jemu zawdzięczamy również rozpropagowanie słynnego określenia
„teatr wyobraźni”. Hulewicz zapożyczył je od kierownika
literackiego Polskiego Radia Zdzisława Marynowskiego i posłużył się nim w opracowaniu pt. Teatr wyobraźni. Uwagi o słuchowisku i literackim scenariuszu radiowym (Warszawa 1935).
Trzeba przyznać, że trudno znaleźć określenie dobitniej charakteryzujące teatr radiowy. Jest to bowiem teatr trzech wyobraźni – piszącego, reżysera, który niczym dyrygent odpowiednio prowadzi swoją aktorską orkiestrę. Trzecią zaś jest

To teatr trzech wyobraźni
– piszącego, reżysera, który niczym
dyrygent odpowiednio prowadzi
swoją aktorską orkiestrę. Trzecią zaś
jest wyobraźnia słuchacza

70

W W W. Z AIKS.ORG.PL

wyobraźnia słuchacza. W zasadzie, jeśli już odważymy się
pokusić o pewną gradację, to ta trzecia wydaje się najistotniejsza. Czymże jest bowiem teatr bez odbiorcy? Te trzy wrażliwości powinny ze sobą współistnieć, wówczas dopiero powstaje
dzieło sztuki radiowej.
Co takiego jeszcze charakteryzuje i wyróżnia teatr radiowy? Otóż istnieje jedna, podstawowa różnica i jest nią brak
ograniczeń. Autor piszący sztukę dla teatru radiowego nie jest
związany żadnymi ograniczeniami. Może umieścić ją w dowolnym czasie i przestrzeni, dekoracji. Jedyną granicą jest jego i nasza wyobraźnia. Podobnie reżyser i aktor, który jeśli odpowiednio wymodeluje głos, może z powodzeniem, bez charakteryzacji, odegrać osobę skrajnie różną fizjonomicznie.
W studiu radiowym reżyser może choćby przeprowadzić scenę ataku wojsk Sobieskiego pod Wiedniem i słuchacz będzie
przekonany, że w tej bitwie uczestniczy. Jaki inny teatr może
pozwolić sobie na taki komfort artystyczny? Tylko teatr wyobraźni. Z tego też powodu każdy dźwięk, każde słowo musi
mieć w słuchowisku swoje uzasadnienie. W radiu nie ma miejsca na wypełnianie tła zbędnymi elementami, każdy musi być
niezbędny. Każda fraza wypowiadana przez aktorów musi coś
wyrażać, być naturalną kontynuacją, w przeciwnym razie jest
jedynie zbędnym odwracaniem uwagi. Dlatego też inna jest
specyfika pisania dla teatru radiowego.
Wracając do historii, trzeba wspomnieć, że popularność
słuchowisk radiowych już przed wojną była znaczna. Postało
ich około 2500. Nagrywano w Wilnie, we Lwowie, w którym
powstał cykl słuchowisk Wiktora Budzyńskiego o dziś już zapomnianych postaciach, wówczas jednak szalenie popularnych przedstawicielach tzw. wesołej lwowskiej fali – o Szczepciu i Tońciu. W Warszawie tworzono całe seriale do słuchania,
jak choćby Dni powszednie państwa Kowalskich Marii Kuncewiczowej. To słuchowiska właśnie były jednym z głównych
punktów programu „Warszawy Drugiej” uruchomionej 1 marca 1937 roku. Słuchacze z niecierpliwością czekali na każdy
czwartek, kiedy to nadawano premiery. Reżyserzy radiowi
nad wyraz chętnie sięgali po twórczość Stanisława Wyspiańskiego i Aleksandra Fredry. W radiowy teatr chętnie angażowali się wybitni twórcy sceniczni, jak Leon Schiller czy Juliusz
Osterwa, a także pisarze, m.in. Jerzy Szaniawski, Konstanty
Ildefons Gałczyński i Jarosław Iwaszkiewicz, którzy pisali teksty specjalnie dla radia. Jako że audycji wówczas jeszcze nie
nagrywano, każdy spektakl radiowy miał charakter premiery.
Pierwsze próby rejestrowania słuchowisk pojawiły się pod koniec lat 30. Pierwszym w całości zarejestrowanym słuchowiskiem jest zrealizowany w 1949 roku w reżyserii i z udziałem
Aleksandra Zelwerowicza – Pan Jowialski Aleksandra Fredry.
W czasach powojennych próbowano kontynuować edukacyjną myśl Hulewicza. Działo się to głównie za sprawą jego znakomitego ucznia Zbigniewa Kopalki, który dorobił się
nawet określenia „poeta anteny”. Istotną datą jest tu rok 1956
i odnowa, dzięki której teatr pod kierownictwem Janusza
Warneckiego i Zdzisława Nardellego stał się jedną z głównych
propozycji rozgłośni. Wówczas też tworzyła się tzw. szkoła
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polskiej dramaturgii radiowej. Przy udziale twórczości wspominanego Kopalki, rozwijała się również reżyseria radiowa.
Pojawiła się kolejna generacja wspaniałych twórców sztuki
radiowej, jak Juliusz Owidzki (dyrektor teatru w latach 197786), Jan Zelnik, Wiesław Opałek, Sławomir Pietrzykowski, Stanisława Grotowska, Marek Kulesza czy Henryk Rozen (dyrektor teatru w latach 1986-92). Swój „złoty czas” Teatr Polskiego
Radia przeżywał w dobie lat 60.i 70., kiedy to przygotowywano
niemal 400 słuchowisk rocznie. Dla teatru pisali m.in. Stanisław Grochowiak, Zbigniew Herbert i Jerzy Janicki. Z teatrem
współpracowali także aktorzy: Gustaw Holoubek, Andrzej Łapicki czy Aleksander Bardini. Przez pewien czas radiowym
teatrem dla dzieci kierował Tadeusz Łomnicki. Mniej więcej
w tym okresie zaczęto emitować nadawane do dziś, sztandarowe powieści radiowe, czyli Matysiakowie (od 1956) i W Jezioranach (od 1960). Warto również wspomnieć o cieszących się
wówczas ogromną popularnością cyklicznych audycjach, jak
Teatr Eterek tworzony przez duet Przybora-Wasowski (194858), Teatr Poezji (od 1955 roku), Teatrzyk Zielone Oko (1967-lata
90.), Radiowy Teatr Kameleon, Teatr Sensacji. Po roku 1989 z teatrem związali się absolwenci Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tworząc kolejną generację w radiowej sztafecie reżyserów. Są to m.in. Jan Warenycia,
Waldemar Modestowicz czy Dobrosława Bałazy.
Słuchowiska Teatru Polskiego Radia zdobyły wiele prestiżowych nagród na międzynarodowych festiwalach sztuki radiowej. Jest to szczególnie cenne z uwagi na trud, jaki
teatr wkłada w docieranie do szerokiego spektrum odbiorców. Każdy powinien w jego repertuarze znaleźć coś dla siebie. Od 1988 roku przyznawane są radiowe „Wielkie Splendory” – nagrody wręczane radiowym aktorom, reżyserom,
dramaturgom. Wśród laureatów są m.in. Wiesław Michnikowski, Krzysztof Kolberger, Zbigniew Zapasiewicz, Gustaw
Holoubek, Aleksander Bardini, Juliusz Owidzki, Irena Kwiatkowska, Zbigniew Kopalko, Zofia Rysiówna i Bronisław Pawlik. Od 2001 roku w Sopocie, we współpracy z Teatrem TVP,
organizowany jest Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru
Telewizji Polskiej „Dwa Teatry”. Od roku 2010 przyznawane
są również nagrody za najlepsze debiuty w Teatrze Polskiego
Radia. W 2019 roku wraz ze Szkołą Filmową „Wajda School”
oraz FINĄ przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowaliśmy pierwszy w Polsce intensywny kurs zawodowy dla reżyserów. W tym roku będziemy kontynuować tę działalność, co pozwala mi spokojnie patrzeć w przyszłość.
Teatr Polskiego Radia na trwałe wpisał się w historię polskiej kultury. W najlepszym czasie potrafił nadawać ton jej obliczu. Dziś, w dobie internetowej, stoi wobec nowych wyzwań.
Głęboko wierzę, że tak jak zawsze, znakomicie sobie poradzi.
Jest to bez wątpienia ostatni taki teatr. Swoją wyjątkowość
w największej mierze zawdzięcza tworzącym go ludziom. Tutaj przychodzi się z miłości do kultury i sztuki. W dzisiejszych
czasach nie jest to może zbyt atrakcyjna waluta, ale mimo tego
wciąż znajdują się jej amatorzy. Sobie i nam wszystkim życzę,
by znajdowali się nadal.
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"DIABŁY", FOT. MAGDA HUECKEL

T

tekst

rzy lata temu odbyła się premiera Klątwy w reżyserii Olivera Frljicia, z dramaturgią Agnieszki Jakimiak, Gorana Injaca i moją. Przedstawienie dotykało
potężnego tabu, jakim jest splot władzy politycznej i władzy kościoła katolickiego w Polsce, i zadziałało jak symptom, ujawniając poważną chorobę społeczeństwa. Niektórzy twierdzą, że Frljić wyreżyserował nie tylko Klątwę, ale
cały ten spektakl społeczny, który trwał jeszcze długie miesiące po premierze, a którego aktorami byli biskupi, politycy, dziennikarze, a także bojówki ONR, uczestnicy Krucjaty
Różańcowej oraz przedstawiciele Ordo Iuris koordynujący
składanie doniesień do prokuratury (sprawa o obrazę uczuć
religijnych wciąż się toczy). Są też tacy, którzy od chwili premiery Klątwy liczą nowy rozdział teatru politycznego w Polsce. Jeszcze inni mówią, że po Klątwie ten teatr się
skończył, a wszelkie próby jego reanimacji są skazane na
epigoństwo.
Zgadzam się (być może nieskromnie) z tymi, którzy
twierdzą, że Klątwa jest w polskim teatrze po 1989 roku wydarzeniem przełomowym. Za to teza, że jest zarazem szczytem i końcem teatru politycznego w Polsce absolutnie mnie
nie przekonuje. Gdyby była prawdą, musiałabym przestać
pracować w teatrze. Nie wierzę bowiem, że można tworzyć
spektakle i zarazem uniknąć polityczności. Powtarzając za
Jacques’em Rancière’em: „To, co polityczne jest ściśle związane z szeroko rozumianym terytorium estetyki”. Władza
należy bowiem do tych, którzy decydują o określonym obrazie świata, tworząc podziały wykluczające z dyskursu
publicznego określone doświadczenia i grupy poprzez usuwanie ich z pola widzialności. Działanie artystyczne natomiast, bez względu na to, jakie ma intencje, zawsze jest ingerencją w ustalony porządek postrzegania świata, a co za
tym idzie włącza pomijane i dezawuowane doświadczenia,
osoby, ciała w perspektywę widzialnego.
W grudniu 2019 roku zrealizowałyśmy wraz z reżyserką Agnieszką Błońską Diabły nasz trzeci wspólny spektakl
w Teatrze Powszechnym w Warszawie, po Praskim Si-Fi
i Mefisto. Diabły są o kobiecości traktowanej przez nas jako – by przytoczyć słowa Olgi Tokarczuk – „kategoria wielopostaciowa, otwarta; amorficzna wspólnota, kościół tych,
którzy wypadli poza obręb uprzywilejowanej większości”.
Nasze przedstawienie jest więc nie tylko feministyczną narracją o kobiecej cielesności i seksualności przez wieki pod-

dawanej tresurze patriarchatu, którego najpotężniejszym
strażnikiem jest Kościół, ale też o wszelkich doświadczeniach, które nie mieszczą się w obowiązującym wzorcu tożsamościowym: heteronormatywnym, tradycyjnie polskim.
Spektakle, które współtworzyłam i współtworzę – z Frljiciem, Błońską czy (w Ukrainie) z Rozą Sarkisian, z czystym
sumieniem nazywam politycznymi. Co więcej, czuję się częścią wcale niemałego grona twórczyń i twórców, którzy na
różne sposoby, używając różnych strategii i środków, uprawiają teatr polityczny, nawet jeśli niechętnie określają go
tym mianem.
Niestety termin ten do dzisiaj kojarzy się niektórym
z czasami socrealizmu i partyjnej propagandy. Ta uproszczona asocjacja służy do dyskredytowania współczesnego teatru politycznego (nazywanego również krytycznym,
zaangażowanym czy angażującym), który zazwyczaj stoi
na pozycjach lewicowych, zajmuje się problematyką tożsamościową, kwestionuje oficjalne narracje historyczne,
krytykuje neoliberalizm, odsłania obszary wykluczenia
społecznego.
Nowe rozumienie polityczności teatru na dobre zadomowiło się w naszym kraju na początku tego wieku. Transformacja systemowa niosła ze sobą narastające koszty społeczne, pojawiła się nowa polityka historyczna w wydaniu
Instytutu Pamięci Narodowej, Polska weszła do Unii, co pociągnęło za sobą starcie „wartości europejskich” z rodzimym katolicko-narodowym kanonem tożsamości. Do głosu zaczęły dochodzić najróżniejsze ruchy emancypacyjne
i jednocześnie zjawiła się konserwatywna kontrreakcja na
nie. Teatr polityczny zaczął to wszystko dostrzegać. Był nie
tyle – jak chcieliby to widzieć optymiści – instrumentem demokratyzacji społeczenstwa, co reakcją na niedostatek demokracji w społeczeństwie, które chciałoby się postrzegać
jako w pełni demokratyczne.
Za klasyczny już przykład teatru politycznego uchodzą wczesne, wałbrzyskie spektakle Moniki Strzępki
i Pawła Demirskiego. Słynny „wściekły duet” podważał

Zdjęcia ze spektaklu Diabły w reżyserii Agnieszki Błońskiej. Teatr
Powszechny. Obsada: Karolina Adamczyk, Klara Bielawka, Aleksandra
Bożek, Arkadiusz Brykalski, gościnnie Oksana Czerkaszyna, Natalia
Łągiewczyk, Maria Robaszkiewicz. Premiera spektaklu odbyła się
7 grudnia 2019 roku

Joanna Wichowska
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Zdjęcia ze spektaklu Rewolucja, której nie było w reżyserii Justyny
Sobczyk. Teatr 21. Obsada: Beata Bandurska, Teresa Foks, Daniel
Krajewski, Maja Kowalczyk, Barbara Lityńska, Aleksander Orliński, Martyna
Peszko, Maciej Pesta, Aleksandra Skotarek, Magdalena Świątkowska,
Piotr Sakowski. Premiera spektaklu odbyła się 7 grudnia 2018 roku

martyrologiczne narracje (Niech żyje wojna), obnażał samozadowolenie i hipokryzję elit (Był sobie Andrzej Andrzej
Andrzej i Andrzej), pochylał się nad ekonomicznie wykluczonymi (Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty). Dalsza
droga Strzępki i Demirskiego jest historią ustateczniającego się buntu, ocierającego się, moim zdaniem, o koniunkturalizm. W 2014 roku zrealizowali w krakowskim Narodowym Starym Teatrze spektakl Nie-boska komedia. Wszystko
powiem Bogu! – „przejmując” tytuł po odwołanej przez ówczesnego dyrektora Teatru Jana Klatę premierze Nie-Boskiej
komedii. Szczątków w reżyserii Frljicia, czyli de facto uprawomocniając dyrektorską cezurę. W 2016 roku publicznie
spierali się z Jackiem Kurskim o najlepszy czas antenowy
dla swojego serialu Artyści współprodukowanego przez Telewizję Polską. Kilka lat temu badaczka teatru Joanna Krakowska, przywołując inną produkcję duetu, pisała: „Teatr
krytyczny skończył się w Polsce (…) być może wtedy, kiedy
na premierze spektaklu W imię Jakuba S. (2011) w Teatrze
Dramatycznym w Warszawie publiczność wybuchała śmiechem, jeszcze zanim aktor otworzył usta, i podrywała się do
braw, zanim wybrzmiała oskarżycielsko jakakolwiek puenta”. Cóż, akceptacja nieprzyjemnych prawd przychodzi niepokojąco lekko, szczególnie, gdy są one podawane w wystarczająco efektownym opakowaniu.
Czy zatem teatr polityczny w Polsce rzeczywiście umarł?
A może jest w stanie agonalnym? Od kilku lat regularnie
powracają opinie o jego nieuleczalnym kryzysie: zestaw tematów, które porusza jest przewidywalny, nie odkrywa już
nowych języków, zwraca się do przekonanych i potwierdza
to, co już dobrze znamy. Generalnie: jego krytyczna siła się
wyczerpała. Sądzę, że podobne diagnozy są przedwczesne,
a argumenty na ich rzecz formułowane zbyt pospiesznie.
Po pierwsze: publiczność teatralna nie jest monolitem.
Wystarczy wejść na jakikolwiek spektakl do Teatru Powszechnego w Warszawie, uważanego za najbardziej wysunięty przyczółek teatru politycznego, a spotkamy tam
widzów w różnym wieku, o różnym statusie ekonomicznym, bywalców i ciekawskich, wyemancypowanych, eman-
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cypujących się i biernych, zadowolonych, zniesmaczonych
i zbulwersowanych. Po drugie: polityczność teatru nie polega jedynie na poruszaniu dyżurnych tematów należących
do rzekomo niezmiennego lewicowego pakietu, który zresztą – wbrew sceptykom – nie jest wcale tak wąski i przewidywalny. I najważniejsze – to nie same tematy spektakli decydują o ich politycznej mocy, lecz sposób, w jaki się je podejmuje. Albo inaczej: spektakle, które estetyzują problem, nie
mają takiej politycznej skuteczności, jak te, które problematyzują własną estetykę i własny status. W polskim systemie
teatralnym wciąż zmagającym się z romantyczno-modernistyczną spuścizną ideologiczną, która wyznacza obowiązujący kanon estetyczny, wszelkie jego naruszenie lub choćby
odsłonięcie uznawane jest za profanację. I zarazem to właśnie tutaj otwiera się teren polityczności.
Z teatrem politycznym nie jest wcale tak źle. W ostatnich
latach pojawiają się na polskich scenach twórcy i twórczynie, którzy wprowadzają nie tylko nowe tematy, teksty czy
bohaterów, ale przede wszystkim radykalnie nowe myślenie na temat samego medium teatru. Podejrzliwie przyglądają się instytucji teatralnej, problematyzują panujące
w niej relacje władzy i hierarchie. Tematyzują swoją pozycję autora, artysty, nie ukrywając własnych zależności
i uwikłań. Nie ufają widowiskowym efektom i „wielkim,
uniwersalnym tematom”. Nie zajmują się produkowaniem
piękna lecz badaniem wydolności teatralnego instrumentarium i Rancière’owskim poszerzaniem pola widzialności.
Do takich artystek należy na przykład laureatka Paszportu „Polityki” 2019 – reżyserka, dramaturżka i performerka Weronika Szczawińska. Jej matematycznie precyzyjne,
niemal konceptualne spektakle szukają punktów przecięcia
między historią a pracą pamięci, abstrakcją a żywą obecnością na scenie. Szczawińska jest też bardzo konsekwentna
w walce o demokratyzację procesu twórczego i podmiotowe
traktowanie wszystkich jego uczestników, wśród których są
przedstawiciele różnych tradycji sztuk performatywnych.
Ostatnie jej przedstawienia, takie jak zrealizowane w Komunie Warszawa Nigdy więcej wojny czy wyprodukowane
przez Instytut Sztuk Performatywnych Po prostu są przykładem prawdziwie kolektywnej pracy, w której wykonawcy są zarazem autorami, a osobiste historie, doświadczenia
i refleksje zestawione zostają z tym, co publiczne i ubrane
w minimalistyczną, świadomą samej siebie formę.
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„REWOLUCJA, KTÓREJ NIE BYŁO”, FOT. GRZEGORZ PRESS; „DOBRZE CI TEGO NIE OPOWIEM”, FOT. PAT MIC
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Kolejną reżyserką, która czyni przewrotny użytek ze starego feministycznego hasła „osobiste jest polityczne”, jest Anna
Karasińska, autorka hiperskromnych przedstawień, w których kwestionuje wszystkie rzekomo święte zasady tworzenia teatru. Scenografia, kostium i fabuła nie istnieją, albo zostają zredukowane do minimum. Postać sceniczna jest nie do
odróżnienia od aktora/aktorki, a scena zostaje całkowicie ogołocona z „teatralnej magii”. Pozostaje inteligentna gra różnymi poziomami fikcji, tocząca się tu i teraz, na oczach widzów.
Spektakle Anny Karasińskiej, takie jak: Ewelina płacze w TR
Warszawa, Drugi spektakl w Teatrze Polskim w Poznaniu czy
2118 w Nowym Teatrze, mimo swojej pozornej lekkości, stawiają widzom najpoważniejsze pytania: nie tylko o zasadę reprezentacji w teatrze, ale o sam status rzeczywistości.
Podejrzliwość wobec znanych narzędzi teatralnych i zabawa z oczekiwaniami publiczności to również cechy teatru Cezarego Tomaszewskiego. Tomaszewski, reżyser
z wykształceniem choreograficznym i muzycznym, autor
głośnych spektakli Capelli Cracoviensis, jest mistrzem dezynwoltury: potrafi uwznioślić banał, a wzniosłość sprowadzić na ziemię. Lubi gatunki uważane za niskie: farsę,
wodewil, operetkę, kabaret. Łączy Króla Lwa z Wyspiańskim, jak w Weselu na podstawie Wesela (Teatr im. Kochanowskiego w Opolu) albo pieśni Moniuszki z campową rewią męską, jak w spektaklu Cezary idzie na wojnę (Komuna
Warszawa). Pod płaszczykiem rozrywki przeprowadza poważne rozliczenia z kulturą kłamstwa, jaka rządzi zarówno
światem teatru, jak i społeczeństwem pozbawionym zmysłu
samokrytyki i dystansu do siebie.
Wymienieni twórcy i twórczynie, choć wykorzystują różne strategie teatralne, podzielają zainteresowanie rejonami, w których przecinają się i splatają różne dyscypliny i gatunki sztuki, rzeczywistość i fikcja, to, co ogólne z tym, co
specyficzne. Łączy ich również umiejętność budowania pojemnych teatralnych światów niemal z niczego: ze strzępów
„kultury wysokiej”, skromnych gestów, fragmentów intymności. Z tego, co wydaje się zbyt wstydliwe lub marginalne,
by o tym opowiadać publicznie. Nie potrzebują do tego wielkich klasycznych dzieł ani ogromnych budżetów. Nie przypadkiem wszyscy pracują nie tylko w teatrach repertuarowych, ale też w Komunie Warszawa, której niewielka i po
spartańsku wyposażona scena uniemożliwia inscenizacyjne fajerwerki.
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Komuna Warszawa swoje skromne warunki produkcyjne zamienia w atut i wyzwanie. W dwuletnim cyklu kuratorskim „Mikro Teatr” (2016-17) twórcy i twórczynie mieli
do dyspozycji 16 minut, dwa mikrofony, cztery reflektory,
jeden rzutnik wideo, jedną walizkę rekwizytów i niewielki budżet. W ramach projektu powstało kilkanaście mikroprzedstawień realizowanych m.in. przez Annę Smolar,
Wojtka Ziemilskiego, Agnieszkę Jakimiak, Szczawińską,
Karasińską. „Jak dalece można ograniczyć produkcyjne zaplecze teatru, a zarazem zachować jego jakość? Czy teatr
skromniejszy nie byłby zarazem teatrem bardziej demokratycznym, bardziej dostępnym?” – pytali autorzy projektu, a jego kurator, Tomasz Plata, tak podsumowywał całe
przedsięwzięcie: „To były ćwiczenia z samoograniczenia
prowadzone z przekonaniem, że w czasach niepokoju warto
przypomnieć sobie w teatrze o strategiach partyzanckich”.
Te wypowiedzi zdradzają trop, którym od dawna podąża
Komuna Warszawa: ich propozycje repertuarowe i długofalowe projekty będące efektem wnikliwego wsłuchania się
w rzeczywistość, są nie tyle odpowiedzią na nią, co próbą
wyznaczenia jej dalszego kierunku. Jeśli zawęzić te futurologiczne poszukiwania do sfery teatru, pytanie o jego demokratyczność czy konieczność odkurzenia „strategii partyzanckich” jest pytaniem o jego skuteczność i funkcję w „czasach niepokoju”, a także o jego nową estetykę – o teatralne
języki przyszłości.
Swoiste działania partyzanckie zdecydowanie poszerzające pole demokracji uprawia również, w inny zupełnie sposób niż KW, kolejny warszawski kolektyw – Teatr 21. Partyzantka polega tu na upartym nękaniu głównego nurtu kultury: stosowaniu zasadzek, sabotaży i najazdów. W Teatrze
21, prowadzonym od 14 lat przez Justynę Sobczyk, pracują aktorzy i aktorki z zespołem Downa i autyzmem. Ich kolejne – fantastyczne! – premiery są jak bomby podkładane
w „świątyniach sztuki” przez ludzi, którzy na mocy niepisanego społecznego consensusu i dyskryminującego prawa
spychani są na margines społeczeństwa i kultury.

Zdjęcia ze spektaklu Dobrze ci tego nie opowiem w reżyserii Anny
Krasińskiej, Komuna Warszawa. Obsada: Bożena Wydrowska, Sara
Goworowska, Dobromir Dymecki, Karolina Harris. Premiera spektaklu
odbyła się 8 września 2019 roku
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Z MIŁOŚCI DO
TEATRU

Zdjęcia ze spektaklu Rozmowa o drzewach w reżyserii Weroniki
Szczawińskiej, Komuna Warszawa. Obsada: Aleksandra Gryka,
Małgorzata Pauka, Maciej Pesta, Katarzyna Sikora, Marta Szypulska,
Piotr Wawer jr., Weronika Szczawińska. Premiera spektaklu odbyła się
6-8 czerwca 2019 roku
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Zespół Teatru 21 nie godzi się na tę marginalizację i fascynująco oraz z najwyższym profesjonalizmem potrafi o swojej niezgodzie opowiadać. Gra w szacownych instytucjach
teatralnych (by wspomnieć tylko Teatr Studio, Teatr Powszechny czy Nowy Teatr), przeprowadza akcje performatywne i warsztaty w galeriach i muzeach (Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Muzeum Żydów Polskich POLIN), tworzy
koprodukcje z innymi zespołami (Superspektakl w Teatrze
Powszechnym, Rewolucja, której nie było – spektakl zrealizowany wspólnie z Biennale Warszawa w ramach inicjatywy „Centrum Sztuki Włączającej: Downtown”). Teatr
prowadzi również własną serię wydawniczą, publikując
pionierskie w Polsce książki, które ich działalność sytuują
w szerokim kontekście badań teoretycznych nad niepełnosprawnością jako kategorią społeczno-kulturową.
Nie chowając się w niszy terapii przez sztukę, bez pruderii problematyzując własną niepełnosprawność, mówiąc
w pierwszej osobie liczby pojedynczej i jednocześnie bezpardonowo komentując polską rzeczywistość, aktorzy Teatru 21 ujawniają to, co chcielibyśmy pozostawić w sferze
niewidzialnego, prowokują, krytykują i zmuszają do przewartościowania społecznych norm i kulturowych standardów. Nie tylko dopominają się o pełnoprawne miejsce dla
siebie w teatrze, ale też bardzo dobitnie stawiają pytanie

o to, w jaki sposób osoby i doświadczenia, które nie mieszczą się w odgórnie ustanowionej normie mogą zmieniać ramy estetyczne teatru. Innymi słowy: w jaki sposób niepełnosprawność w teatrze definiuje jego polityczność.
Powyżej przytoczyłam zaledwie kilka przykładów pracy
artystycznej, która – moim zdaniem – mieści się w pojemnym zbiorze pod nazwą teatr polityczny. Wspomniani wyżej artyści i artystki oraz instytucje programowo odmawiają uczestnictwa w reprodukowaniu mitu o wysokim
posłannictwie i autonomii sztuki, która przebywa gdzieś
w niedostępnych zwykłym śmiertelnikom rejonach i z tej
uprzywilejowanej pozycji autorytatywnie wypowiada się
o porządku świata. Są świadomi, że apolityczność teatru
jest mitem, do tego niebezpiecznym – stwarza iluzję przebywania na gruncie uniwersalnych prawd, daleko od prawdziwego życia, a zatem zdejmuje z twórców i widzów odpowiedzialność za kształt rzeczywistości. Wiedzą, że kiedy
wchodzimy do teatru, automatycznie stajemy się homo politicus, i robią z tej wiedzy praktyczny, artystyczny użytek.

„NIGDY WIĘCEJ WOJNY”, „ROZMOWA O DRZEWACH”, FOT. PAT MIC

tekst

Zdjęcia ze spektaklu Nigdy więcej wojny w reżyserii Weroniki Szczawińskiej,
Komuna Warszawa. Osada: Aleksandra Matlingiewicz, Jan Sobolewski,
Weronika Szczawińska, Łukasz Maciej Szymborski, Piotr Wawer jr., Premiera
spektaklu odbyła się 30 listopada 2018 roku

szyscy, którzy kochają teatr, skupiają się na tym, by
tę miłość przekazać innym. Znajdują słowa wielkie, pełne światła, blasku i piękna, słowa o niezbędnym kształcie i jakości, by wyrazić miłość, która jest
(jakoś) niewyrażalna.
Ale tak jest zawsze, że każdy zakochany stara się i dąży
do tego, by swą miłość wykrzyczeć światu. A jak nie wykrzyczeć, to choćby milcząc, chce ją wyrażać oczyma, chce
emanować miłością, jąkać się z miłości albo monologować
z miłości. To jest oczywiste i przewidywalne, że chce się
zachęcić opornych, aby przekroczyli próg świątyni sztuki
i poczuli efekt tego przekroczenia.
Chcę podkreślić, że ja teatr kocham. Ale chcę też powiedzieć, że jednak wyciągam inne wnioski z tej miłości – to
raz, a dwa – że jednak może posłuchacie, jakimi słowami ja
tę miłość bym wyrażała, gdybym ją wyrazić chciała.
Gdy myślę o teatrze, natychmiast się rozrzewniam. Przypominam sobie swoją młodość durną i zdaję sobie sprawę z tego, że teatr uratował mi życie. Uratował mnie przed
autodestrukcją i dał mi skrzydła. Zaprowadził w miejsca,
o których nic nie wiedziałam i wyobrazić ich sobie nie mogłam. Jestem więc mu dłużna i taką dłużniczką się czuję. Teatr – to muszę jeszcze powiedzieć – zaczarował mnie
wolnością, którą oferował. Wszystko w teatrze było możliwe: rodzaj tekstu, sposób myślenia o tekście, sposób zapisu opowieści/narracji, nielimitowana niczym wyobraźnia
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oraz partnerzy po drugiej stronie: reżyserzy, aktorzy. Aktorzy. Teraz, gdy już tyle lat na nich patrzę, mogę bez wahania powiedzieć: kocham ich. Za wszystko, co potrafią z siebie dać. Za to, jak bardzo potrafią siebie użyć – do granic
niepoczytalności.
Cały ten wstęp służy temu, by nadać sobie prawo zachęcenia do niechodzenia do teatru na ślepo, samemu, bez mapy
i przewodnika. Bo chodzenie do teatru jest szalenie niebezpieczne. Zawsze było. Zawsze istniało ryzyko, że naprawdę
nic się nie zrozumie z tego, co się zobaczyło. Albo przeciwnie: że odwzorowanie świata będzie tak prostacko zero-jedynkowe, że wstyd i hańba. Tak było i jest. Teatr jest tworem wiecznie młodym, a jednocześnie nieustannie zmieniającym się w czasie. Jest uczniakiem i starym dziadem, jest
boomerem i millenialsem.
Na platformach streamingowych oferta serialowa jest
niewiarygodnie bogata. Nawet gdyby się chciało, nie da rady obejrzeć wszystkiego. Nie? Może teraz, gdy piszę te słowa
– gdy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego – jesteśmy
w domach, chyba niektórzy mogą rzucić sobie takie wyzwanie. Dla mnie stan bycia w domu i pracy z domu – jestem
dramatopisarką – jest czymś normalnym.
Od kilku dni męczy mnie jednak, że nie potrafię sformułować, co jest takiego szokującego w tym byciu w domu
w „czasie zarazy”? Ostatnie 20 lat tak mi przecież przeleciało – jestem w domu i pracuję – piszę.
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To, co pierwsze przychodzi mi do głowy: świat się przyczaił, zwolnił. Jest zbyt przerażające, co może zdarzyć się
dalej, w przyszłości: od najprostszych pytań – czy jutro
będzie chleb w sklepie i pieniądze w bankomacie/na koncie, po pytanie – co się stanie ze światem. Ale gdy tylko wyczyszczę umysł z tych myśli, stwierdzając po prostu, że nie
mam na to wpływu, zdaję sobie sprawę, że po raz pierwszy od tych 20 lat – od lat, kiedy jestem w branży – czuję,
że świat wokół mnie nie pędzi i nie popędza mnie. Świat
jest w innym tempie. Nikt nie biegnie, a ja nie jestem daleko z tyłu – albo z przodu – bo wszyscy się zatrzymali. Każdy o czymś myśli. Może pisze. Może już napisał, ale wszyscy wiemy, że nikt w tej chwili nie wstanie i nie pobiegnie
do znajomego reżysera czy dyrektora – bo nie da się ustalić
terminu premiery, warunków umowy, podpisać rachunku.
Dziwne. Straszne. Ale ta sytuacja powoduje, że można spokojnie pracować nad tekstem – jeśli w tych warunkach da
się spokojnie pracować nad tekstem…
Czy można teraz, w taki starodawny sposób, powiedzieć
sobie, że „mój tekst wymaga czasu i namysłu”? Ile czasu?
Tyle, ile tekst wymaga sam w sobie. A nie tyle, by zdążyć
na deadline. Będzie gotowy, gdy zostanie postawiona niespieszna kropka na końcu.
Deadline. Pośpiech. Presja.
Trudno się temu przeciwstawić. Pisanie szybkie, pisanie
na scenie, sklejanie różnych tekstów, pisanie weryfikowane
przez próby – od tak dawna jest to już w naszym teatrze normą, że antynormą staje się pisanie tekstu dramatu w sposób pełny. A przecież jeśli tekst jest pełny, to ma szansę być
uszanowany – przez reżysera, aktora, dyrektora. Dobrze
napisany tekst ewokuje namysł, a nie odruch ingerencji
w tekst: skracania, wyrzucania itd., na co się zwykle autor
zgadza. Bo jest pełen wątpliwości: tekst jest pełny? Ulepiony
ze wszystkich niezbędnych ingrediencji?
To pytanie od dawna mnie dręczy.
Obserwuję upadek etosu autora, chociaż i tak w teatrze
status autora tekstu dramatycznego jest wysoki. Upadek na
poziomie świadomości.
Konkretny przykład: podczas finału Katowickiej Rundy
Teatralnej 2019 (jest to inicjatywa Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów) byłam uczestniczką dyskusji, czym jest
tekst dla reżysera. Prowadziłam w Katowicach przez pół
roku grupę studentów dramatopisarzy, a następnie przyjechałam na sam finał, by obejrzeć spektakle na podstawie
wypracowanych tekstów. W jednym przypadku dramat został bez zgody autorki bardzo mocno pocięty i w zasadzie to,
co z niego zostało, było rodzajem wariacji. Wielomiesięczna praca nad dobrym tekstem została zniweczona – sprowadzona do tego, że tekst stał się pretekstem. Natomiast w odpowiedzi padło, że: „autor umarł” i jest oczywiste, że „tekst
rodzi się na próbach, przefiltrowany przez aktorów”.
A przecież wszyscy chcieli jak najlepiej. W imię jak najlepszego teatru.
Od dłuższego czasu dręczy mnie ta sytuacja. Czy my, jako autorzy dramatów, mamy pewność, że tekst jest pełny?
Gotowy? (to są wątpliwości, które nie dręczą chyba jedynie
grafomanów).
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A z drugiej strony doświadczamy łatwości traktowania
tekstu dramatu jako półproduktu, materiału do cięcia. To
w efekcie powoduje, że świat wykreowany przez autora zostaje nieuszanowany, staje się pretekstem do snucia nieznośnych, nużących, niepoddanych dyscyplinie myślenia pseudo-historyjek. Mnie to wściekle denerwuje. Jestem znużona
i przeraża mnie bycie w teatrze. Jako widz czuję się zatrzaśnięta w klatce i zobowiązana do obejrzenia całości, choć
moje ciało chce wyjść – ponieważ wie, że znalazło się w pułapce – znowu ktoś coś plecie. Obojętnie, jaka jest przyczyna: czy ktoś jest stary i głupi, czy młody i arogancki, ale postanowiono, że jest to teatr reżysera – i to mnie czeka jako
widza.
Uważam, że autor tworzy świat, całe kosmiczne uniwersum i autor za nie odpowiada, widząc je w całości.
Powszechnie oglądamy teraz seriale i wiemy, jak bardzo
precyzyjnie te historie są nam podawane. Oszalelibyśmy jako widzowie, gdyby ktoś w nich snuł wątki od sasa do lasa,
a odcinki składały się z przypadkowych wątków narracyjnych przeplatanych cytatami z osób, które reżyserom wydają się osobami godnymi cytowania. Rzucilibyśmy młotkiem
w telewizor lub komputer, gdybyśmy mieli śledzić niepojęte
perypetie lub ciągi przypadkowych dialogów, które nie prowadzą do niczego. A w teatrze? W teatrze właśnie tak.
Z miłości do teatru staram się zniechęcać znajomych do
chodzenia na spektakle z dziecięcą ufnością. Proszę, by
mnie wcześniej zapytali o zdanie. Jesteśmy gatunkiem żądnym historii, specjalnymi zwierzętami narracyjnymi. Jesteśmy zaprogramowani do dekodowania narracji. Jesteśmy
jak pisklęta: mamy otwarte dzioby i nagle okazuje się, że nic
nam nie wrzucają do tych dziobów, choć chcemy smacznych
historii, które nas nakarmią i zbudują. Że urośniemy.
Otrzymujemy strzępki, kaprysy, okruchy. Czasem myślimy, że jesteśmy głupi i nie rozumiemy. To jest niesłychanie
męczące.
Teatr, jako machina, angażuje wielkie moce: aktorów,
scenografię, światło, muzykę – potężną magię. Angażuje po
to, by produkować (zbyt często) jakieś przyczynkowe, nic
nieznaczące historie.
Kocham teatr, bo jego potęga jest nieskończona. Magia
człowieka, który wychodzi na pustą scenę i – raz, dwa, trzy
– wierzymy, że jest królem, który właśnie przekracza granice, by podbić inny świat! To wystarczy: scena i ten człowiek.
Może to jest przyciężki żart, żeby nie chodzić do teatru, albo chodzić z przewodnikiem – jednak wynika
z potrzeby, aby wróciła sensowna rozmowa między widzem a twórcami.
Sytuacja, która nas nawiedziła, gdy zostaliśmy skonfrontowani z podstawowymi rzeczami: że świat, w którym żyjemy, nie jest stabilny, że wszystko się może rozpruć jak stara
poszewka, że nasze poczucie bezpieczeństwa zostało raz na
zawsze zniszczone, że możemy zostać rozdzieleni z bliskimi,
że lęki o bycie w zamkniętym mieście są realne, że można
chcieć wrócić do Polski lub wahać się czy nie wracać – te
wszystkie pytania wróciły i nas dotyczą.
Teatr tyle może z tym zrobić.
Wszystko to jest z miłości do teatru powiedziane.
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arsztaty dramaturgiczne. Dwa proste słowa wywołujące we mnie dwa równie proste uczucia: radość,
gdy mam być uczestnikiem i zniechęcenie – w wypadku, gdy miałabym je prowadzić. Cóż zrobić? Ze mną jak
z dzieckiem: wolę brać udział w beztroskiej zabawie niż organizować ją dla kogoś innego. Dziecinne? Może. Ale w końcu, gdyby moje wewnętrzne dziecko nie dochodziło tak często do głosu, nie pisałabym tekstów dla dzieci.
Ale do rzeczy. Warsztaty dramaturgiczne organizowane przez ZAiKS mają tę fantastyczną cechę, że nie muszę
ich prowadzić. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że na
tym ta fantastyczność się kończy: Drodzy Państwo, to dopiero początek! Żeby wyliczyć przynajmniej pierwszą trójkę. Po pierwsze: ludzie. ZAiKS ma niespotykaną, czarodziejską wręcz umiejętność przyciągania niezwykłych ludzi.
Pasjonatów, twórców, artystów, ludzi, którzy osiągnęli wiele – by nie powiedzieć wszystko – ale nie mają zamiaru na
tym poprzestawać. Przeciwnie, to właśnie ciągła chęć tworzenia, przekraczania granic, wpływania na nieznane obszary sztuki czyni ich pasjonującymi ludźmi, a spotkania
z nimi – niezapomnianymi. Dzielą się sobą, swymi przeżyciami, przemyśleniami, doświadczeniami, dlatego przebywanie z nimi przestaje mieścić się w jakichkolwiek formach
czasoprzestrzennych – wygłodniali (sztuki!) uczestnicy
warsztatów siłą przekierowywani są z sali wykładowej do
jadalni, kontynuując rozmowy nad parującym obiadem. I tu
dochodzimy do fantastyczności numer dwa: miejsce. Warsztaty zwykle odbywają się w zaiksowskich Domach Pracy
Twórczej, a są to miejsca najzupełniej niezwykłe – kto był,
ten wie, kto nie był – pewnie słyszał, a jak ktoś nie słyszał
i nie wie, to jeszcze się dowie i jeszcze się zakocha. W klimacie jak z minionej epoki, w spokoju, jakiego w tych czasach ze świecą szukać, w zrozumieniu dla twórców, jakim
wyróżnia się cały personel (że dziwni, że w nocy nie śpią,
że zamyśleni, że nieobecni, że każdy ma inne fanaberie),
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a wreszcie: w śniadaniach do łóżka. Słynnych śniadaniach
do łóżka, które pojawiają się w magiczny sposób, gdy otwieramy zaspane oczy i – co istotne! – nie znikają, gdy założymy zamglone od snu okulary. Niełatwo jest wrócić po takim
weekendzie do domu – szczególnie, gdy nie ma się kogoś,
z kim można by kontynuować nieskończone rozmowy, nie
mówiąc już o kimś, kto zająłby się czarodziejskimi śniadaniami. Jest jednak coś, co wynagradza nam smutek rozstania, co można zabrać ze sobą w nieograniczonej ilości (nie
mówię o dizajnerskich kubkach ze stołówki). Mowa o inspiracji. Wydaje się, że jest wszędzie – kapie z sufitów, ścieka po szyjkach butelek, wygrzewa się na parapetach, unosi
w powietrzu, goniąc za słowami, jak kot za kłębkiem. Nie
chce się wracać – a jednocześnie chce się wracać – do siebie, do biurka, do pisania, żeby już zacząć, żeby już pisać!
Warsztaty, w których sama miałam przyjemność uczestniczyć, zawsze były związane z jakimś konkursem: a to na
treatment filmu animowanego, a to na słuchowisko, a to na
scenariusz dla Teatroteki – i zawsze wracałam z nich tak zauroczona, tak nasycona pomysłami, że zaczynałam pisać
już w pociągu. Pokłosiem owych niezwykłych spotkań były
teksty, których sama z siebie bym pewnie nie napisała – scenariusz filmu animowanego? Nie przyszłoby mi do głowy!
A dzięki zaiksowskim warsztatom – proszę bardzo. I właśnie owo „proszę bardzo” niech będzie hasłem końcowym:
proszę bardzo… a nawet bardzo proszę… o więcej. Warsztatów, spotkań, rozmów, wieczorów. Rodzą się wtedy niezwykłe pomysły, niezwykłe projekty, niezwykłe dzieła i wreszcie – niezwykłe przyjaźnie. Cudownie jest mieć poczucie, że
jest się członkiem wspaniałej zaiksowskiej rodziny – przy
czym akurat w tym jedynym wypadku nieprawdą jest, że
z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Z taką rodziną
zawsze jest cudownie. Za taką rodziną się tęskni. Więc proszę, by na moje „bardzo proszę” o więcej warsztatów odpowiedź była jedna… Więcej warsztatów? Proszę bardzo!

spis treści
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konteksty i odniesienia słów pisanych przez gwiazdy
gatunku – tę rolę pełni dziś, dostępny także w polskiej
wersji, serwis Genius.com.
Świat zaczął śledzić raperów poprzez używane
przez nich słowa. Przykłady? Akronim YOLO, rozwijany jako You Only Live Once („Raz się żyje”), anglosaski odpowiednik łacińskiej frazy „carpe diem”. Spopularyzował go w roku 2011 kanadyjski raper Drake
w przeboju The Motto. Tytułowe motto w tym utworze to oczywiście „YOLO”. Mało brakowało, by skrót
ten został słowem roku Oxford English Dictionary
za kolejny rok. Przeszkodziła w tym niewątpliwie
smutna okoliczność. We wrześniu 2012 roku zginął
w wypadku samochodowym inny kanadyjski raper
– 21-letni Ervin McKinness. A gdy tylko wzmianki o jego
śmierci trafiły do mediów, fani zestawili je z ostatnimi
wpisami chłopaka na Twitterze. Przyznawał się w nich,
że pijany prowadzi samochód z nadmierną prędkością,

O popularności polskiego hip-hopu najłatwiej się będzie
przekonać, jeśli zwrócimy uwagę, że mówimy jego językiem

K

omplement roku? Sądząc po zestawieniach najczęściej słuchanych utworów: „Jesteś wavy jak
perkusja z intra Dr House”. Niby nic nowego, bo
przejęte z angielskiego słowo „wavy” – synonim „cool”,
„sexy” i „fajny” – już od paru lat pojawia się w najmłodszej polszczyźnie. Z drugiej strony – słychać je głównie w polszczyźnie hip-hopowej. Taki ma zresztą rodowód: kilkanaście lat temu nowojorski raper Max B wypromował je na nowe słowo amerykańskiego slangu
hip-hopowego, później trafiło do Polski, a wreszcie do
cytowanego tekstu utworu nastoletniego śląskiego rapera Schaftera Hot Coffee, który był według streamingowych statystyk jednym z przebojów zeszłego roku.
Dzięki temu wielomilionowa publiczność mogła sobie
przypomnieć o wyjątkowej muzyce z czołówki serialu Dr House (ledwie o rok młodszego niż sam Schafter),
z którą porównywana jest wyjątkowa osoba.
Równie wyjątkowy wpływ polskiego rapu na nowy
język potwierdzał organizowany od czterech lat plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku. Ostatnio wygrała go
„alternatywka” (słowo opisujące dziewczynę wystylizowaną na środowisko alternatywne, trochę jak niedawna zdobywczyni pięciu tegorocznych Grammy – Billie
Eilish), też dobrze znana w kręgach rapowych, czego
dowodem tekst 19-letniego Kozy: „Alternatywko, proszę,
popatrz na mnie / Dobrze wiem, że lajkujesz mój fanpage”. A jedną z najczęściej przysyłanych propozycji do
plebiscytu w edycji za rok 2019 był wyraz „chillwagon”
– efekt akcji promocyjnej polskiej supergrupy hip-hopowej o nazwie Chillwagon. Uczynić ze swojej nazwy
słowo roku na samym wstępie działań – byłby to duży
sukces. Na podium plebiscytu znalazła się przecież także „eluwina”, czyli nowy rodzaj powitania (pochodna
hip-hopowego „elo”) – też z dość wykalkulowanym, promocyjnym rodowodem, bo rzecz wzięła się z piosenki
Eluwina youtubera Kacpra Błońskiego. A to wciąż tylko
kilka dowodów na to, że przez cały poprzedni rok, bardziej jeszcze niż do tej pory, rozmawialiśmy słowami
wyjętymi z tekstów popularnych utworów.
SŁOWA W SĄDZIE I NA POLICJI
Hip-hop to bodaj najpotężniejsza młodzieżowa kultura, której istotą jest język. Nic więc dziwnego, że
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tak mocno zmienia nam z roku na rok słownik, także
w Polsce, gdzie rapuje się tradycyjnie w rodzimym języku już od lat 90., kiedy Jajonasz w utworze Wzgórza
Ya-Pa-3 Język polski (1997 rok) odnosił się do tradycji:
„Wnioskuję, by hiphopową mową / Odpowiednie polskiej rzeczy nadać polskie słowo”.
Szybko się jednak okazało, że ta hip-hopowa mowa
niekoniecznie jest dla wszystkich zrozumiała. I trzeba ją tłumaczyć. Podjął się tego Pezet w utworze Slang
(2002 rok): „Przyglądać się to obcinać / Spać to kimać,
wąchać to kirać / Chodzić – poginać, lipa to przypał
/ Atmosfera to klimat”. Cały tekst – inspirowany utworem amerykańskim, Ebonics, rapera Big L składał się
z wyjaśnień dużej części terminów, którymi wówczas
posługiwali się polscy raperzy.
Do tego dochodziło całe to słownictwo, które opisywało różne aspekty samej kultury: ziom, beaty, skrecze, f low, bitwy. Część z nich tłumaczono z angielskiego, część zostawiano w oryginale i odmieniano
po polsku. Niektórych poza środowiskiem początkowo w ogóle nie rozumiano – jak „braggadocio” (rapowa sztuka wychwalania własnych umiejętności – jak
w utworze Kalibra 44: „Wpływam na hip-hop jak Titanic na lodowiec”), „diss” (obrażanie konkurentów) czy
„beef” (rodzaj sprzeczki pomiędzy raperami). Niektóre najlepiej rozumiano w środowisku – choćby „propsowanie”, czyli wyrażanie szacunku, od angielskiego
„proper respect” (czyli po prostu „szacun”). Ale wszystkie tylko pogłębiały wrażenie obcości, jakie bardzo
długo otaczało polski hip-hop. Jak konstatował cytowany już Pezet (tym razem w utworze Slang 2 w roku 2012): „Chociaż nie jesteśmy gangiem / Każdy gada
slangiem”.
Nawet w obszarze anglosaskim nie było łatwo
– kiedy już słowniki wyłapywały pojawiające się neologizmy, na ich miejsce wyrastały tuziny nowych. To rap
przyczynił się więc do rozwoju internetowych leksykonów slangu – takich jak powstały 20 lat temu Urban
Dictionary, który zasłynął, gdy brytyjski Sąd Najwyższy podczas jednego z orzeczeń w sprawie o kradzież
praw autorskich posiłkował się nim, żeby przetłumaczyć zwrotki utworu hip-hopowego. To również rap
zbudował wokół siebie narzędzia tłumaczące wszelkie
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PATOINTELIGENCJA I CHŁOPOMANIA
W Polsce nie da się może wykreować ogólnoświatowego fenomenu językowego, ale z tymi na skalę krajową radzimy sobie znakomicie. Jeden termin
z utworu opublikowanego w grudniu, pod koniec
stycznia (gdy piszę te słowa) zna już cała Polska, klip
z utworem obejrzano 21 mln razy. Nosi tytuł Patointeligencja, a jego autorem jest kolejna postać najmłodszego rapowego pokolenia, czyli 19-letni Mata. Raper kreśli obraz środowiska wyższej klasy średniej
– a przynajmniej dzieci z tzw. dobr ych domów
– w którym obciążenia związane z oczekiwaniami są
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tekst

wpadając w poślizg. Powtarzało się słowo „YOLO”. A dosłownie na chwilę przed tragicznym wypadkiem cytował Drake’a: „Driving tweeting sipping the cup... YOLO”,
czyli „Prowadzę, twituję, popijam... YOLO”. Tweet stał
się przedmiotem śledztwa kanadyjskiej policji.
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wyjątkowo duże, podobnie jak dochody, a problemy
społeczne nie różnią się od tych spotykanych
w innych grupach społecznych. Bo „patyk jest wszędzie”
– jak napisał w komentarzu na temat tego utworu znany
polski saksofonista. Patyk, czyli patologia. Bardzo popularny przedrostek pato- dokleja się dziś powszechnie
do kolejnych słów – pojawili się choćby „patostreamerzy”, czyli ludzie, którzy prezentują na swoich kanałach
na YouTube zachowania przemocowe albo nadużywanie alkoholu po to tylko, żeby zebrać więcej subów (subskrypcji) czy lajków.
Prosty refren „My to! My to! Patointeligencja” słychać było na początku roku wszędzie, a utwór doczekał się mnóstwa przeróbek. Jedną z nich była Patoemigracja satyrycznej grupy Facecje przenosząca tekst
Maty w realia Adama Mickiewicza: „Mój ziomo w Filomatach grzał tabakę pierwszego września / Po pierwszej szczypcie nie miał hajsu na drugą i przestał / A nam
ze wstydu mówił, że to alergia”. Rzecz doczekała się też
naukowych analiz i interwencji reporterskich, a serwis
Genius.com w kontekst utworu 19-letniego warszawskiego rapera wpisał nawet Wyspiańskiego: „Jest to
ogólnospołeczny fenomen, który możemy aktualnie zaobserwować, jak ludzie z wyższej klasy społecznej (inteligencji) są zafascynowani patologią i dresiarzami,
przez co w ich życiu pojawia się okres, w którym zaczynają dilować, brać narkotyki, bić się z przypadkowymi osobami tylko po to, żeby wybić się ze swojej strefy komfortu. Można to porównać do chłopomanii z XIX
wieku opisanej w Weselu Stanisława Wyspiańskiego”.
HALKO GANG
To wciąż tylko część tego, co hip-hopowcy zostawili ostatnio po sobie w polszczyźnie. Odrzucony przez
część środowiska po towarzyskim skandalu raper Belmondo pozostawił na przykład alternatywną – bo
zdrobniałą – formę telefonicznego powitania: „halko”.
Słowo z utworu Telefony. Duet Syny i Robert Piernikowski, jego raper i autor tekstów – określeniem „białasy”,
opisał kumpli, ale może też rodzaj wspólnoty odrzucanych przez społeczeństwo uliczników: „Bujam się z moimi białasami / Między nami sztama nad sztamami”
(Z białasami, Syny). Taco Hemingway pomógł przenieść
do języka mówionego skrót DM – direct message – opisujący w mediach społecznościowych prywatne wiadomości przesyłane sobie bezpośrednio (pamiętamy „Patrzyłem na ciebie przez szyby, pukałem do ciebie przez
szkło / Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze
nie to” z tekstu Tamagotchi duetu Taconafide). A ostatnio ten sam autor przysłużył się popularności wyrazu
„mordo”, rapując: „Antysmogowa maska w moim carry-on baggage / Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy” (Pocztówka z WWA, lato '19). Z tym słowem mamy pewne doświadczenia, ale raczej negatywne – powtórzone po gangsterskim filmie Kiler („Mordeczko
ty moja”) wróciło w kampanii parlamentarnej z roku
2007, gdzie miało sugerować układy między politykami
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a środowiskami biznesu: „Mordo ty moja”. W realiach
dzisiejszego hip-hopu jest jednak kolejnym określeniem „ziomka”, dobrego kumpla. Pojawiająca się u Belmondo linijka „Mordo, jak tam zdrowie?” brzmi wręcz
jak współczesny zwrot grzecznościowy. A na zawołanie „Siema, mordo!” słownik Miejski.pl proponuje odpowiedź: „Siemanko, dziku, co tam słychać”. „Dzika” – jako pozytywne określenie kogoś tyleż silnego, co szalonego – też znajdziemy w hip-hopowych zwrotkach.
Popularny jak nigdy polski hip-hop ustala też pewne standardy w dziedzinie sławy i pieniędzy. Zawsze
popularne – jako „fejm” i „flota” („Hajs to flota” – rapował Pezet w Slangu) – stały się tematem numer jeden.
Dziś splendor to „prestiż”. Taco Hemingway w Adieu
na płycie „Belga” rapował: „Królowe lodu chcą parę
kafli i fejm, prestiż”. „W Vitkacu fotki to złudny prestiż”
– zauważa Kaz Bałagane w utworze Piękne freski, pijąc
do luksusowego domu handlowego w centrum Warszawy. Ale młodzież już zdążyła podchwycić „prestiż”
jako określenie drogich, ekskluzywnych gadżetów
i ubrań z wyższej półki. W plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2018 – czyli dokładnie wtedy, gdy pojawiły się dwa cytowane utwory! – wyraz znalazł się
w pierwszej trójce.
Z kolei o pieniądzach w ostatnich miesiącach rapował Schafter w Double D's wykorzystującym najpopularniejszy dziś synonim hajsu i floty, czyli „bankroll”
(„Dzisiaj każdy trwoni bankroll”). To z kolei przywędrowało do rapu ze slangu pokerzystów. U nich oznaczało
portfel dostępny do gry, tutaj po prostu gruby zwitek
banknotów. Z podobnego świata pochodzi „gucci” (spolszczane czasem jako „gucio”) – coś dobrego, a nawet
bliskiego ideału. To oczywiście od drogiej, ale modnej
w amerykańskim hip-hopie marki ubrań. Wyśmiał tę
modę Klocuch, anonimowy youtuber, który zajmuje się
ostatnio także nagrywaniem rapu w satyrycznej wersji
– swoją odpowiedź na Gucci Gang Lil Pumpa zatytułował Kruci Gang. Kreśli tu perspektywę chłopaka, który
gangi zna co najwyżej z gry Grand Theft Auto: „Kruci
Gang / Lubię dobre jedzenie / Lubię zagrać w fajną grę /
Co mi zrobisz? Nie boję się / Umiem skakać na rowerze
/ Wolę schabowe niż mielone / Kruci Gang, Kruci Gang,
Kruci Gang”.
„Kruci” – kojarzące się z archaicznymi zawołaniami
„kruca fiks” czy „kruca bomba” – to jedno z ulubionych
słów Klocucha. Zgłaszane w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2018 musiało ustąpić innemu słowu tego samego autora: „dzban”. Tamto wygrało tak bezapelacyjnie, że podziałało na wyobraźnię całej rzeszy
młodych twórców zabiegających o uwagę w czasach
mediów społecznościowych i streamingu, w tym artystów hip-hopowych. Pokazało, że nie chodzi już tylko o to, żeby używać nowych słów, ale żeby je kreować
i jak najmocniej związać z osobą twórcy. To zabieg nie
tylko „na propsie” i „prestiżowy”, ale wręcz „wavy”. Jak
ta perkusja z intra Dr House.
Autor jest dziennikarzem tygodnika „Polityka”
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UTWÓR I DZIEŁO
tekst

P

odobno mamy zmienić nazwę. Nie będziemy się nazywać Sekcją Autorów Dzieł Dramatycznych tylko Sekcją
Autorów Utworów Dramatycznych. Pomijając irytujący rym wewnętrzny, źle znoszę przesłanie, że to przecież
nieważne – utwór czy dzieło.
Prawnicy podobno uważają, że nie mamy prawa używać
terminu „dzieło”, bo nie ma go w europejskim prawie. Niestety, już na etapie słuchania tej informacji, się wyłączyłem.
Prawie. Zacząłem bowiem rozmyślać nad zakresem znaczenia tych dwóch tak bliskich sobie słów.
Najprościej wyjaśniłbym to tak: każde dzieło jest utworem, ale chyba jednak nie każdy utwór jest dziełem. Bywa,
że ustalenie, z czym mamy do czynienia, a z czym nie, trwa
dość długo i wymaga trochę czasu – czyli, jak to dawno temu zauważył Hegel: „Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu”.
Organizacja taka jak ZAiKS musi chronić utwory. Od
wartościowania, przykładania miar i proponowania kryteriów są inne instytucje. Jeżeli przebój sceniczny Czyja to
żoneczka, czyja? (tytuł wymyślony ongi przez Słonimskiego
i Tuwima) pragnie być ochroniony, niewątpliwie autorowi
tego utworu należy się ochrona.
A jednak mi żal.
Dramatopisarze są w defensywie. Sławomir Mrożek po
kilkunastu latach ustąpił nieco ze swych słynnych 10 punktów dla inscenizatora, zezwalając profesorowi Jarockiemu
na inkrustowanie swego dzieła wątpliwymi wypowiedziami Slavoja Žižka. Wątpię, czy Miłość na Krymie wiele na tym
zyskała, ale mogę uchodzić za stronę zainteresowaną, jako
że reżyserowałem prapremierę utworu, zachowując wymagania autora.
Teraz czytam początkowe didaskalia do Zaciemnienia
– świetnej sztuki napisanej przez Györgya Spiró: „Dozwolone jest jedynie wstawanie, siadanie, przesiadanie się na
drugi fotel”. Wspaniały Węgier ma w sobie podobne pokłady furii, jakie miał Mrożek i jakie chwilami miotają każdym dramatopisarzem, który wyobraża sobie swój dramat
na scenie, a potem konfrontuje z rezultatem.
Nie tak dawno oddałem swoją sztukę Fantazja polska
w reżyserskie ręce Andrzeja Strzeleckiego. Powiedziałem
mu: „Rób, co chcesz”. I rzeczywiście zrobił. Wytrzymałem, a co ważniejsze wytrzymała nasza wieloletnia przyjaźń. Nie wiem jak Andrzej, ale ja jestem z tego faktu bardzo dumny.
Musiałem jednak koniecznie odreagować i tak szybko,
jak to tylko możliwe, zrealizowałem swoją wersję. Jeden
z krytyków napisał, że woli wersję Strzeleckiego i że moja
wersja mniej mu się podoba. Bardzo to było dla mnie pouczające doświadczenie, żeby nie powiedzieć – nauczka.
Złożoność produkcji teatralnej jest ogromna: scenografia,
aktorzy, muzyka, światła – każdy z tych elementów może
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Maciej Wojtyszko

obniżyć lub poprawić percepcję całości. To truizm, ale pożytki płynące dla autora z faktu, że trafił na dobrego reżysera są zwykle bardzo znaczące.
I tu przechodzę do sedna moich rozważań.
Jeżeli inscenizacja reżyserska nosi od dawna charakter
dzieła artystycznego, to powinna podlegać ochronie. Czyli że reżyser mocno przekonany o tym, że jego inscenizacja utworu Czyja to żoneczka, czyja? będzie eksploatowana długo i szczęśliwie, powinien mieć szansę zgłosić się do
ZAiKS-u i poprosić o ochronę.
Pożytki w moim odczuciu przeważają nad zagrożeniami.
Jeżeli reżyser przewiduje, że jego spektakl przygotowany
na Festiwal Sztuki Zaskakującej zostanie zagrany zaledwie
kilka razy, może naturalnie podpisać umowę bez tantiem.
Jeśli jednak ufa w wieloletnią eksploatację swego dzieła, to
podpisuje umowę przewidującą tantiemy. Teatry powinny
być przygotowane na taką sytuację, a ZAiKS na stworzenie
Sekcji Reżyserów Utworów (?) Teatralnych.
Na początku ta inicjatywa może się wydawać skomplikowana, ale pożytki z niej mogą być ogromne:
1. Z większy się bezpieczeństwo socjalne reżyserów
teatralnych.
2. Pomysły inscenizacyjne chronić będzie przed plagiatem autorytet ZAiKS-u.
3. Z apełnienie widowni stanie się ponownie jednym
z istotnych celów twórców spektakli (to naturalnie
uwaga nieco sarkastyczna, ale w moim odczuciu ostatnio zaczął być zauważalny trend „pozbądźmy się publiczności i nareszcie będzie spokój”).
4. Z AiKS zyska grupę znakomitych osób, które choćby
z uwagi na swoje umiejętności zawodowe mogą dodać
wiele do życia organizacyjnego związku.
5. D ołączymy do wielu europejskich organizacji (we
Francji, Belgi i, Holandi i), które przy jęły tak ie
rozwiązania.
6. Ściślej połączymy autorów dzieł dramatycznych i reżyserów dzieł dramatycznych, co zwykle przynosi obustronne pożytki.
7. U
 znamy sztukę inscenizacji i reżyserii za równorzędną
np. sztuce choreografii, co wydaje się od dawna faktem.
Mógłbym jeszcze mnożyć argumenty za tym pomysłem,
ale mam nadzieję, że te, które podałem, są wystarczające.
Jedyne realne zagrożenie wiąże się oczywiście z możliwością przeszacowania pożytków płynących z długiej eksploatacji i, w efekcie, mniejszych dochodów reżysera. Wydaje
mi się jednak, że ryzyko można zminimalizować – ostatecznie kwota gwarantowana przez teatr powinna stanowić nadal podstawę honorarium reżyserskiego.
Czy to będzie utwór, czy dzieło okaże się po jakimś czasie.
Ważne, że będą tantiemy.

spis treści
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MUZYCZNY SŁOWNIK
POPKULTUROWY
tekst

Mirosław Pęczak

K

iedyś sprawa była prosta. Świat słuchał muzyki rozrywkowej, poważnej albo ludowej i ten trójpodział zupełnie wystarczał. Tyle że w pewnym momencie (pierwsza połowa lat 50. ubiegłego stulecia) zaczęły się upowszechniać nowe
podgatunki jazzu, pojawił się rock’n’roll i nagle okazało się, że tego wszystkiego, co obejmuje termin muzyka popularna, nie da się już sprowadzić do nazbyt wieloznacznej i zupełnie nieprecyzyjnej kategorii muzyki rozrywkowej czy estradowej. Im dłużej trwała historia muzyki popularnej, tym więcej przybywało nowych gatunków, podgatunków, stylów i dziś naprawdę można się w tym wszystkim nieźle pogubić. Swoje robi też globalizacja, przenikanie się wpływów różnych muzycznych tradycji, na gruncie czego pojawiają się całkiem nowe zjawiska. Podobnie z przekraczaniem granic poziomów kultury
(wysoka – niska). Postmodernizm może i był chwilową modą intelektualną, ale bardzo silnie wzmocnił mechanizmy unieważniania podziału na kulturę „elitarną” (wysoką) i „masową” (niską), co zaczęło się w latach 60. wraz z pop-artem i trwa do
dziś. Przedstawiony poniżej słowniczek nie zawiera, rzecz jasna, kompletnej wiedzy w tych kwestiach (potrzebny byłby tu
opasły tom książkowy), jest zaledwie muśnięciem tematu, ale – chciałbym wierzyć – przyda się czytelnikom w próbach elementarnego rozeznania w meandrach dzisiejszej muzycznej popkultury.

ALTERNATYWKA – młodzieżowe słowo roku 2019 w plebiscycie Wydawnictwa Naukowego PWN. Oznacza
najogólniej (cytuję za Słownikiem języka polskiego PWN) „dziewczynę o alternatywnych upodobaniach i zachowaniach”, ale też taką, która „ubiera
się w specyficzny sposób, zazwyczaj
ma kolczyk w nosie, kolorowe włosy,
ciemne ubrania oraz słucha emo-rapu”. Potocznie jednak znaczenie tego słowa obejmuje ogół fanek szeroko pojętej muzycznej alternatywy. Od
„alternatywek” roi się zatem na katowickim Off Festivalu czy krakowskim
Unsoundzie, najważniejszej w Polsce
imprezie poświęconej muzyce elektronicznej i eksperymentalnej, aliści
w odmianie bardziej de luxe można je
też spotkać w modnych klubach muzycznych Warszawy, Trójmiasta czy
Wrocławia.

AMBIENT – termin stworzony przez
Briana Eno (założyciela prekursor-
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skiego dla glam rocka i new romantic zespołu Roxy Music) dla kreślenia
muzyki, która, jak piszą redaktorzy
książki Kultura dźwięku Christoph
Cox i Daniel Warner: „ma na celu raczej dostosowanie się do środowiska akustycznego niż jego zdominowanie”. Pierwowzorem była wydana w 1978 roku płyta Eno „Music for
Airports”. Potem styl ambientowy zaczął być rozumiany bardzo ogólnie
jako „muzyka nastroju”, w tym także
nastroju ekstremalnej depresji i grozy, jak w przypadku gatunku doom
ambient.

ANTYFAN – radykalny przeciwnik
czyjejś twórczości muzycznej. Można powiedzieć, że jest to fenomen odwieczny, ale współcześnie ma status
szczególny, bo dotyczy najczęściej sporów w łonie fanów jednego gatunku
muzycznego. W kulturze hip-hopowej wzmocniła go wydatnie praktyka
dissowania. Diss (od ang. disrespect) to

atak słowny na konkretnego przeciwnika, najczęściej innego rapera. Często
zdarza się, że pojedynczy diss skutkuje całą serią ataków i odpowiedzi. Taka
hip-hopowa kłótnia to w środowiskowym slangu beef. Najsłynniejsze beefy
w historii polskiego hip-hopu to wzajemne ataki Nagłego Ataku Spawacza
i Liroya oraz Tedego i Pei.

DIDŻEJ – (ang. deejay, skrótowiec od
disc jockey) początkowo prezenter
dyskotekowy, potem ktoś, kto miksuje fragmenty utworów, by zyskać coś
nowego, dziś twórca nowej muzyki,
który podczas występu za konsoletą
albo i w studiu nagraniowym tworzy
muzykę, posługując się gramofonami
(turntablism, czyli traktowanie gramofonu jako instrumentu muzycznego), komputerami, sekwenserami,
samplerami etc. Teraz to coś oczywistego, ale jakieś dwie dekady temu
było szokiem, że gość schowany za
konsoletą, ze słuchawkami na uszach,
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może być bardziej sexy od ekspresywnego frontmena-gitarzysty. Dziś
didżej to ucieleśnienie tzw. kultury
didżejskiej, na którą składają się rozmaite gatunki, jak disco, dub, hip-hop,
house czy techno.

DUBSTEP – powstały na przełomie
lat 90. i dwutysięcznych w Wielkiej
Brytanii gatunek elektronicznej muzyki klubowej. Charakteryzuje się
niską częstotliwością brzmień basowych (pomaga w tym tzw. subbasss
umożliwiający generowanie ekstremalnie niskich częstotliwości nawet
poniżej 80 Hz, czyli na granicy słuchalności) oraz bardzo szybkim tempem rzędu 140 uderzeń na minutę.
W USA dubstep wyewoluował w brotstep, jeden z dominujących dziś na
świecie gatunków muzyki tanecznej.
Do Polski dubstep trafił w 2011 roku
i do dziś rządzi w klubach.

EMO RAP – powstała w latach 2012-14
w USA fuzja hip-hopu z emo (emotional hardcore), muzyką wywodzącą się
z ekstremalnych odmian punk rocka,
która swoją nazwę zawdzięcza eksponowaniu skrajnych negatywnych
emocji i emocjonalnych zachowań,
jak rozpacz, desperacja, płacz, autoagresja prowadząca do samobójstwa.
Bliższą inspiracją było tu najpewniej tzw. nowe emo, bardziej związane z mrocznym stylem subkulturowym, konkurującym z subkulturą
gotycką (goth) niż z estetyką muzyczną. Najbardziej znani reprezentanci
to: Bones, Lil Peep (zmarł w 2017 roku
z przedawkowania fentanylu), Juice
Wrld (zmarł w grudniu zeszłego roku, także po przedawkowaniu leków),
XXXTanacion (jeszcze jeden młodo
zmarły), Lil Tracy czy zespół Brokencyde. Emo rap uchodzi za kontrpropozycję hip-hopowych wrażliwców
wobec dominacji „tradycyjnego”, męsko-szowinistycznego, gangsterskiego rapu. W Polsce jego fanem (choć
niekoniecznie wykonawcą) jest Taco
Hemingway.
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INDIE – skrót od independent music,
czyli muzyki niezależnej. W latach
80. zaczęło funkcjonować wyrażenie
indie rock jako określenie rockowej
twórczości popularyzowanej przez
niewielkie wytwórnie płytowe neutralizujące wpływy megakoncernów,
takich jak Warner, PolyGram czy Sony. Twórcy indie rocka często w ywodzili się ze sceny punkowej i postpunkowej, ale z czasem nazwa „indie”
zaczęła kojarzyć się z niemal wszystkim, co odbiegało od głównego nurtu
muzyki popularnej. Najpierw były to
angielskie pomysły w rodzaju brit popu czy shoegaze’u, niedługo później
amerykański grunge, a potem rzeczy
bardzo różne – od neofolkowych ballad, poprzez radykalne death i black
metal, aż po muzykę elektroniczną.
Dziś niezależna (czyli indie) potrafi
być nawet muzyka taneczna.

J-POP – dosłownie: japoński pop. Japończycy już w latach 50. imitowali amerykańską muzykę popularną,
zaś w latach 60. pojawiły się w Japonii pierwsze zespoły rockowe. J-pop
jako odrębne zjawisko stawiające
na lokalną specyfikę łączącą inspiracje zachodnie (zwłaszcza anglosaskie) z w ybranymi elementami rodzimej tradycji pojawił się jednak
stosunkowo niedawno, jakieś 25 lat
temu. Cechą charakterystyczną, nigd zie i nd ziej n iespot ykaną, jest
udział w twórczości j-popowej aktorów głosowych angażowanych zwykle do dubbingu czy produkcji ścieżek dźwiękowych w grach komputerow ych. Najpopularniejsze zespoły
j-popowe to: K inK i K ids, Momoiro
Clover, Dreams Come True, SMAP.
Wśród wykonawców tej muzyki wyróżniają się też w ieloosobowe taneczno-wokalne zespoły dziewczęce,
a także wzorowane na anglosaskich
boys-bandy.

K-POP – pop koreański, a właściwie
południowokoreański, który można
uważać za młodsze rodzeństwo j-po-

pu. Globalną rozpoznawalność k-pop
zyskał w pierwszej dekadzie obecnego stulecia, głównie dzięki wysiłkom
trójki intensywnie rozwijających się
koncernów muzycznych: SM Entertainment, YG Entertainment i JYP Entertainment. Firmy te, inaczej niż ich
amerykańskie czy europejskie odpowiedniki, zajmują się nie tylko wydawaniem płyt i ich dystrybucją, ale
też managementem artystycznym,
pu bl ishingiem, marketingiem, tudzież szkoleniem przyszłych idoli. Ta
ostatnia funkcja jest zarazem jedną
z cech charakterystycznych całego
zjawiska. Otóż przyszłe gwiazdy k-popu przed rozpoczęciem profesjonalnej kariery muszą się poddawać
r ygor ystycznemu treningowi (tzw.
staż), by po jego odbyciu trafić do debiutanck iego segmentu w ykonawców (tzw. Super Junior) i dopiero po
tym wszystkim móc funkcjonować
w charakterze prawdziwych gwiazd
telewizji czy muzycznych portali internetow ych. Typow y w ykonawca
k-popu nie musi się o nic troszczyć:
przeboje tworzą dla niego zawodowi kompozytorzy i tekściarze, odpowiedni ludzie wymyślają mu nazwę
i wizerunek sceniczny, a inni dbają o udział w występach medialnych
czy koncertach. Jak łatwo zauważyć,
sporo w tym wszystkim totalitarno-technokratycznej utopii przy całkowitym i konsekwentnym wykluczeniu spontaniczności. Muzyka k-pop
ma charakter wybitnie eklektyczny,
łączący wpływy zachodnie z azjatyckimi (zwłaszcza japońskimi), choć
z reguły oparta jest na połączeniu
podkładu elektronicznego z wokalem
przy pominającym anglosask i pop
lub soul albo (rzadziej) z rapem. Jak
na razie globalna ekspansja k-popu
dokonuje się najintensywniej w Chinach, Rosji i krajach Europy Wschodniej (w tym w Polsce). Najważniejsze
światowe rynki muzyczne, czyli amerykański i brytyjski, jeszcze nie poddają się urokowi prześmiewczego rapera Psy (tego od Gangnam Style) czy
„romantycznego” boysbandu Wanna
One.
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MINIMALIZM – termin muzykologiczny, który powstał w 1968 roku i odnosił
się do twórczości kompozytorów stanowiących w tamtym czasie awangardę muzyki współczesnej, takich jak La
Monte Young, Terry Riley, Philip Glass
czy Steve Reich zwany dzisiaj „dziadkiem techno”. Najważniejsze cechy ich
utworów to powtarzanie krótkich fraz
modalnych, harmoniczny zastój i stały puls. Wszystkie te elementy pojawiły się po dekadach w alternatywnej
muzyce elektronicznej, zaś teraz u nas
w Polsce hasło minimalizm przywołuje się również przy okazji komentowania nowych płyt Wacława Zimpla czy
(zupełnie nieoczekiwanie) Misi Furtak.

NEOFOLK – można by wnosić na
podstawie samej nazwy, że chodzi
o jakąś nową odmianę muzyki, którą
kiedyś grali Woody Guthrie, Pete Seeger,
Joan Baez, młody Bob Dylan, rzecz jest
jednak bardziej skomplikowana. Neofolk zrodził się mianowicie z nienowej
skądinąd, bo romantycznej fascynacji
„mitologią ludów Północy”, a bardziej
ogólnie – mitologią przedchrześcijańskiej Europy. Zaczęło się od założonego
w Anglii na początku lat 80. przez Douglasa Pearce’a zespołu Death in June,
którego utwory nawiązywały w tekstach
do historii III Rzeszy i sugerowały zainteresowania tzw. nazistowskim okultyzmem. Potem pojawili się m.in. Sol Invictus, Current 93, niemieckie zespoły
Forseti i Belborn, fiński Tenhi czy litewskie Romowe Rikoito. Cały nurt zaczął
być traktowany jako specyficzna wersja
black metalu (zwłaszcza w wydaniu norweskim), doom ambientu albo muzyki
industralnej. Dość powszechnie kojarzono tę twórczość z neopogańskim nurtem
New Age’u, ale równie często przypisywano jej fascynacje estetyką III Rzeszy
(vide: teledyski bardzo wyraźnie inspirowane filmami Leni Riefenstahl). Polskie przykłady to m.in. zespoły Fonofobia i Krępulec, choć pokrewieństwa
stylistyczne można też znaleźć w etnomuzycznych poszukiwaniach Żywiołaka, a nawet w niektórych projektach
Kapeli ze Wsi Warszawa. Istnieje jed-
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nak zupełnie inne rozumienie pojęcia
„neofolk”, można powiedzieć bardziej
źródłowe, bo odwołujące się właśnie do
wspomnianego folku amerykańskiego. Wedle tego rozumienia neofolk to po
prostu zaktualizowane wykorzystanie
starego idiomu muzycznego współtworzonego właśnie przez Guthriego, Seegera, Dylana, Baez… W takim znaczeniu
neofolkowcem byłby nawet Ed Sheeran!

POLO TV – założony w 2011 roku telewizyjny kanał muzyczny specjalizujący
się w disco polo, obecnie należy do spółki Polsat TV. Niemal od momentu swojego startu Polo TV stało się najliczniej
w Polsce oglądaną stacją muzyczną, co
przy dojmującym kryzysie oglądalności największych światowych gigantów
jak MTV czy VH1 jest wielce symptomatyczne. Polo TV emituje głównie teledyski, ale ma też w swojej ofercie seriale
(vide: Miłość w rytmie disco), transmisje
z discopolowych koncertów i festiwali,
a także własny talent show (Disco Star)
prowadzony przez Marcina Millera, wokalistę zespołu Boys.

POST- – niezwykle – jakby powiedzieli
językoznawcy – produktywny przedrostek stosowany do tworzenia terminów
oznaczających w kulturze muzycznej
nowe zjawisko wywodzące się bezpośrednio ze starszego gatunku, np. post-punk, post-metal, postrock. Brytyjski krytyk muzyczny Simon Reynolds,
skądinąd autor terminu postrock, pisał,
że „żyjemy w epoce post”, której ducha
określa powszechne przekonanie, że
w kulturze wszystko już było i nie zdarzy się nic naprawdę nowego.

RETRO ROCK – zdoby wający sukcesywnie coraz większą popularność od
początku tego stulecia nurt rocka odwołujący się do muzyki z lat 60. i 70.,
przede wszystkim do rocka progresywnego i hard rocka. Szczególnie popularny w Szwecji („klasycy gatunku”
to zespoły Black Bonzo, Graveyard czy
Witchcraft), ale też w USA (Rival Sons,

spis treści

Greta von Fleet) czy w Wielkiej Brytanii (Royal Blood). W Polsce do retro
rocka nawiązuje kojarzony ze sceną
alternatywną zespół Riverside

TRENER – najpierw wyłącznie sportowy, potem także terapeutyczny, ale
wraz z rozwojem programów telewizyjnych typu talent show stał się także szkoleniowcem piosenkarzy. W Polsce emblematycznym fachowcem w tej
dziedzinie jest Elżbieta Zapendowska.

TRIP-HOP – termin pojawił się na początku lat 90. w recenzjach płyt takich
zespołów jak Massive Attack czy Portishead. Najogólniej chodzi tu o muzykę, która sprawia wrażenie mrocznego, spowolnionego hip-hopu. Z czasem
trip hop uwolnił się od jakichkolwiek
porównań z hip-hopem, by stać się
inspiracją dla neoawangardow ych
pomysłów z k ręg u elektronicznej
alternatywy.

WIXAPOL – rodzima odmiana kultury klubowej wymyślona w 2012 roku
jako pochodna „wiksy”. Według portalu noizz.pl: „Wixa to określenie (…)
kojarzone z typowo polskimi, bardzo
obciachowymi imprezami. Ten typ zabawy cieszył się niesłabnącą popularnością naszych rodaków na początku
lat dwutysięcznych. Wixy gromadziły
wówczas tysiące przybyszów z małych
miast i wsi. Stałymi elementami krajobrazu tego typu imprez były: brązowe
od solarium twarze, wariackie przebrania kosmitów i robotników (oraz
nieodzowne przy tej okazji białe, świecące w ultrafiolecie rękawiczki), buńczuczne okrzyki typu „jazda!” czy „lecimy!”, śmiało dystrybuowane pigułki
ecstasy i wreszcie unikatowy czynnik
muzyczny, towarzyszący każdej piosence metaliczny bas, który dosłownie
wywracał wnętrznościami uczestników zabawy”. Współczesny wixapol
to nieoczekiwany miejski wariant muzycznej kultury ludu wcześniej zdominowanej przez disco polo.
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ROZMOWA KULTURALNA
Z piosenkarką i autorką tekstów – Natalią Przybysz
rozmawia Katarzyna Tez

Z czego czerpiesz największą satysfakcję?
Z przestrzeni. Kocham różne jej rodzaje i pojawianie się
jej albo momenty, kiedy ją odkrywam. Dziką frajdę daje mi,
za każdym razem inne w smaku, odkrywanie przestrzeni
w ciele, jodze, muzyce, w swoim głosie, w relacjach, w domu.
Niezapomniane wspomnienie z pierwszych koncertów?
Miałam dziewięć lat i wygrałam festiwal Morda w 1994
roku. Moment, kiedy na telebimie widziałam swoją buzię
bez przedniego zęba, a ludzie tupali tak głośno jak nosorożce w filmie Jumanji.

dersa. Jeśli chodzi o filmy – całe młode życie uwielbiałam
Fortepian, za czernie i granaty, i nieprzeniknioność kobiecej
wrażliwości, o której opowiada Jane Campion. Pamiętam,
jak razem z przyjaciółką grałyśmy na pianinie motywy z tego filmu.
A piosenka… kocham każdy dźwięk, który zaśpiewała Nina Simone. Gęsią skórkę wywołują we mnie niektóre
piosenki The Beatles, np. With a little help of my friends. Ich
kompozycje są tak świetne, że nawet wykonywane po latach
przez różnych wykonawców posiadają tę źródłową moc. Polecam ten utwór w wykonaniu Tiny Turner.

Protest song czy piosenka miłosna?
Nie wykluczają się dla mnie. Czułość, o której mówi
Olga Tokarczuk, jest mocniejsza niż krzyk.

Dla jakiego reżysera zaśpiewałabyś piosenkę filmową?
W Polsce dla Jana Komasy, Jana Holoubka, Małgorzaty
Szumowskiej lub Tomasza Wasilewskiego.

Co jest dla ciebie miarą prawdziwej popularności?
Znalezienie języka czytelnego dla dużej ilości ludzi i odpowiedzialne używanie go.

W jaki sposób dbasz o ochronę swojej twórczości?
Jestem zrzeszona w ZAiKS-ie of course.

FOT. SILVIA POGODA

Jakiego talentu brakuje ci do szczęścia?
Biblijna przypowieść o talentach mnie dobija. Nakłada
na człowieka niewolnicze kajdany przymusowego rozwoju i efektywności. Wcale nie uważam, że trzeba rozwijać
każdy z talentów. Wolę wybrać tylko te, które dają prawdziwą dziką frajdę i brnąć w głąb tylko tych. Na pewno
każdy powinien rozwijać za to obecność i ważność – nawet
w nicnierobieniu.
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Ulubiona książka, film, piosenka?
Wciąż szukam ulubionej książki. Mocne uczucia z czasów liceum mam związane z Oko nigdy nie śpi Dennisa Genpo Merzela. Ostatnio czytałam i z całego serca polecam Wyspę Aldousa Huxleya, ale też Przyjaciela Sigrid Nunez czy
Florydę Lauren Groff. W ziemię, a nawet głębiej, dużo, dużo niżej, wbiła mnie książka Lincoln w Bardo George’a Saun-

KWIECIEŃ 2020

Kiedy po raz pierwszy zetknęłaś się z pojęciem ZAiKS?
We wczesnej fazie pracy twórczej w Sistars.
Jak się czujesz w świecie coraz to nowych technologii?
Zacytuję Erykah Badu: „I'm an analog girl in a digital world”
Co artysta może naprawdę zrobić dla świata i bliźnich?
Pomóc im w nazy waniu emocji i uwalnianiu ich.
Jak śpiewał Marvin Gaye w piosence Sexual Healing:
„Feel it and heal it”.
Twoje największe muzyczne marzenie?
Trudno mi powstrzymać się przed jeszcze jednym cytatem. Tym razem Me’shell Ndegeocello: „Both sects and dreams you should never share”.
Namaste.
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tekst

Jerzy Łabuda

DARMOWE
APLIKACJE
DLA TWÓRCÓW

STUDIO ONE 4 PRIME
To darmowa wersja znanego programu typu DAW (ang.
Digital Audio Workstation), czyli kombajnu do nagrywania, kompozycji i produkcji audio. Typowym przykładem
DAW-a jest opisywany w poprzednim numerze „ZAiKS Wiadomości” program Ableton Live. W Studio One 4 Prime można spokojnie nagrać kameralną płytę. Znajdziemy tam cyfrową konsolę do nagrywania i miksu, sekwencer MIDI i audio, zestaw wtyczek do produkcji (kompresory, equalizery
etc.) i wielościeżkowy mikser. Sporą zaletą opisywanej apli-

Czasami ograniczenia stymulują kreatywność, gorzej jednak, jeśli ją uniemożliwiają. Bez podstawowych
narzędzi trudno jest tworzyć, szczególnie jeśli domeną naszych działań jest grafika komputerowa, dźwięk
czy animacja 3D. Co jednak mają zrobić autorzy, którzy nie chcą inwestować tysięcy złotych w zaawansowane
oprogramowanie? Czasami nie potrzebujemy kupować sadu, żeby zjeść jabłko. Czasami wystarczy darmowy program. W tym artykule przedstawiamy kilka darmowych aplikacji, które z powodzeniem mogą zastąpić drogie
narzędzia.
Darmowych aplikacji są tysiące. Dlatego od razu powiedzmy, że zajmujemy się programami komputerowymi
– nie omawiamy programów działających jako usługi online na stronach www. Nie zajmiemy się też aplikacjami mobilnymi na smartfony i tablety ani wersjami demonstracyjnymi czy darmowymi dla edukacji.

+ PLUSY / – MINUSY
+ w pełni funkcjonalny DAW
+ 1 GB darmowych sampli
+ prosta obsługa
+ działa na MacOS i Windows
– limit dwóch wejść audio
– nie przyjmuje wtyczek VST

DŹWIĘK

https://shop.presonus.com/Studio-One-4-Prime

Z jakiegoś powodu wybór darmowych aplikacji do szeroko pojętej produkcji audio jest największy. Dlatego też skoncentrujemy się na komputerowych aplikacjach do edycji
dźwięku i tworzenia kompozycji. Pominiemy emulatory instrumentów czy programy do zapisu notacji muzycznej.

AUDACITY
Musimy zacząć od Audacity – najpopularniejszego darmowego edytora audio. Jest rozwijany „społecznie” i działa na
wszystkich najpopularniejszych platformach – Mac OS, Windows i Linux. Ma małe wymagania sprzętowe i działa szybko.
Jest wyposażony w najpotrzebniejsze funkcje, takie jak kom-

90

kacji jest jej prostota – na niej można nauczyć się podstaw
producji audio. Ma jednak istotne ograniczenia, np. nagrywać na żywo można tylko na dwóch ścieżkach, a miks docelowy może być tylko w stereo. To doskonałe narzędzie
dla kogoś, kto chce nagrać swój kawałek w sypialni i nie potrzebuje wielościeżkowej rejestracji dla całego zespołu. Może służyć jako notes do muzycznych pomysłów. Sporą zaletą jest zbiór darmowych próbek audio – klawiszy, perkusji,
dęciaków – 1 GB porządnych sampli.

presor, equalizer, konwerter formatów, przycinanie próbek
czy normalizacja poziomu głośności. Doskonale nadaje się do
nagrywania pojedynczych ścieżek audio czy sampli i pętli. Korzystają z niego nawet do edycji wywiadów czy nawet całych
audycji. Nie wygląda zbyt nowocześnie, ale brzmi świetnie.

T7 DAW
Jak to się stało, że takiej klasy program jest darmowy?
Tak czy inaczej, to naprawdę dobra wiadomość. O ile poprzedni program – Studio One 4 Prime przyda się najbardziej twórcom potrzebującym sprawnego narzędzia do
szybkiej kompozycji, to T7 może stać się centrum małego
studia nagraniowego. Ma moduł wielośladu, miksera, sekwencera, edytora sampli, czyli wszystko, czego można
spodziewać się po studiu nagraniowym w pudełku. Można
do niego dodawać wirtualne instrumenty i efekty VST i Audio Unit. Pracujemy na doskonałym, czystym i przemyśla-

nym interfejsie – dodatkowe okna czy instrumenty po protu przeciągamy na obszar roboczy. T7 ma pełną automatykę
wszystkich parametrów ścieżki – od głośności do sterowania opcjami nałożonego efektu. Dla początkujących muzyków i producentów ta platforma wystarczy na bardzo długo. Jeśli zacznie nam brakować subtraktywnych syntezatorów czy wbudowanego auto-tune’a, to znaczy, że jesteśmy
na poziomie, na którym warto rozważyć kupienie pełnej
wersji komercyjnej któregoś ze znanych DAW-ów. Do tego
momentu T7 wystarczy wszystkim.

+ PLUSY / – MINUSY
+ d ziała na wielu platformach (Mac OS, Windows, Linux)
+ wystarczy mu słaby komputer
+ ma wbudowane kilkadziesiąt efektów, jest zgodny
z wieloma wtyczkami w formatach VST, Audio Unit
– brak bardzo zaawansowanych funkcji

+ PLUSY / – MINUSY
+ pełne wirtualne studio
+ nieograniczona liczba ścieżek i kanałów
+ zgodność z VST i Audio Unit
+ wersje na Mac OS, Windows i Linuksa

https://www.audacityteam.org

https://www.tracktion.com/products/t7-daw

W W W. Z AIKS.ORG.PL

KWIECIEŃ 2020

91

T EC H N O L O G I E

CAKEWALK
Kiedyś w studiach nagraniowych bardzo popularny był
program Cakewalk Sonar. Producenci i kompozytorzy cenili
go, bo miał bardzo dużo użytecznych funkcji, np. Melodyne
(czyli narzędzie pozwalające m.in. na edycję pojedynczych
składowych nagranego akordu). Niestety, w 2017 roku ówczesny właściciel tego programu oznajmił, że nie będzie już
rozwijał Cakewalk Sonara. Wszystko na szczęście dobrze
się skończyło, bo prawa do Cakewalk kupiła firma BandLab,
która następnie opublikowała go… za darmo. To dobra wia-

domość, bo jest to profesjonalny DAW. Świetny, chociaż
bardzo rozbudowany interfejs, potężny mikser (konsola)
z wbudowanymi efektami, wirtualne instrumenty, możliwość synchronizacji audio ze ścieżką wideo – to tylko kilka cech Cakewalka. Jeśli potrzebujesz dobrego kombajnu do
miksowania i produkcji audio, to jest to świetny wybór. Pod
warunkiem, że używasz komputera z Windows, ponieważ
nie ma wersji na inne systemy operacyjne. To poważna wada, ale trudno.

+ PLUSY / – MINUSY
+ pełne wirtualne studio
+ kolekcja efektów w konsoli
+ nieograniczona liczba ścieżek i kanałów
– wersja tylko na Windows
https://www.bandlab.com/products/cakewalk

https://inkscape.org/

W tej grupie są aplikacje do obróbki obrazów, do grafiki
wektorowej, do retuszu, modelowania 3D czy składania publikacji. Skupimy się na najczęściej używanych, które faktycznie są alternatywą dla programów płatnych.

sprawnie – na pewno do obróbki fotografii, zmiany wielkości i kadrowania obrazków nada się znakomicie. Historia
GIMP-a liczy sobie 25 lat, więc jest to program dojrzały, bez
dużych błędów i niedociągnięć. Jeśli zależy nam na obróbce
zdjęć w formacie RAW („cyfrowa klisza”), to niestety trzeba będzie przygotować się na użycie zewnętrznych konwerterów. GIMP-a warto mieć – jest darmowy, działa stabilnie
i wykonuje swoją robotę.

+ PLUSY / – MINUSY
+ wszystkie narzędzia do obróbki obrazków
+ dziesiątki darmowych wtyczek
+ wersje na Windows, Mac OS, Linuksa
+ rozbudowany podręcznik użytkownika po polsku
– edycja plików RAW jest ograniczona
https://www.gimp.org/
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tować do PDF, EPS, SVG i wielu innych. Jeśli chodzi o wybór narzędzi, to są wszystkie potrzebne – do edycji ścieżek, do rysowania i przekształcania krzywych oraz do podstawowej edycji obrazów bitmapowych. Jedyną zauważalną wadą jest to, że
niektóre operacje InkSpace wykonuje niezrozumiale wolno
– przez większość czasu działa bardzo dobrze, nawet na dwurdzeniowym laptopie z 8 GB RAM-u, ale w niektórych momentach nagle zwalnia i każe na siebie czekać. Wada niewielka,
acz irytująca. Na wydajnych komputerach niezauważalna.

+ PLUSY / – MINUSY
+działa na popularnych platformach – Mac OS, Windows, Linux
+ e dytuje i zapisuje wszystkie popularne formaty plików
wektorowych
+ przystępny interfejs
– okazjonalne problemy z wydajnością

GRAFIKA

GIMP
GIMP jest nazywany darmowym Photoshopem. Trochę
na wyrost, ale wciąż jest to kompletny edytor obrazów z obsługą warstw, dziesiątkami filtrów, zestawem narzędzi dla
ilustratorów i fotografów. Nie ma tak ładnego interfejsu jak
produkt Adobe, ale też nie kosztuje blisko tysiąca złotych
rocznie. GIMP jest rozwijany za darmo przez wielu ludzi
i trochę to czuć, mieszają się w nim różne pomysły i metody
pracy. Po chwili praktyki każdy nauczy się jednak pracować

INKSPACE
Nie ma wielu darmowych programów do grafiki wektorowej. Przeciętny użytkownik nie korzysta z tego typu aplikacji często, jednak od czasu do czasu trzeba zmienić coś w gotowym pliku PDF czy SVG – a wtedy bez edytora wektorów
już się nie obejdzie. InkSpace jest świetnie zaprojektowanym
edytorem, interfejs jest bardziej zrozumiały niż w Ilustratorze
– płatnym odpowiedniku Adobe. Program wczytuje wszystkie popularne formaty plików bitmapowych i wektorowych
– SVG, EPS, PostScript, JPG, PNG. Grafikę możemy wyekspor-
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BLENDER
Darmowy program do grafiki i animacji 3D? Brzmi nierealnie, przecież to jest bardzo rozbudowane narzędzie,
wymagające dużej wiedzy, a jednak. W Blenderze wymodelujemy obiekty 3D (także obiekty do animacji, z „kośćmi”
i zdefiniowanymi własnościami fizycznymi), wyrenderujemy dobrze wyglądającą scenę i zaprojektujemy animację. To
nie są proste rzeczy, ale w sieci znajdziemy tysiące poradników dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania.
Podstaw Blendera warto się nauczyć, chociażby ze wzglę-

du na coraz większą dostępność druku 3D i możliwość projektowania i produkcji unikalnych obiektów. Warto wspomnieć, że Blender ma kompletny zestaw narzędzi do animacji, w tym symulację fizyki, ułatwienia animacji postaci czy
wreszcie wbudowany edytor wideo. Wokół Blendera zgromadziło się duże środowisko entuzjastów grafiki 3D, jest
wiele stron www, w których można podzielić się wiedzą,
znaleźć pomoc czy darmowe modele 3D do wykorzystania
we własnym projekcie. Blender to brama do świata 3D.

+ PLUSY / – MINUSY
+ modelowanie, renderowanie i animacja w jednym pakiecie
+ bardzo dużo poradników i kursów
+ zajmuje mało miejsca
– do interfejsu trzeba przywyknąć, nie jest intuicyjny
https://www.blender.org

Skupiliśmy się na darmowych wersjach programów. Nie jest to jednak jedyny sposób na używanie cyfrowych narzędzi. Są na przykład programy działające na stronie www. Nie można również zapomnieć o oprogramowaniu dołączanym do systemu operacyjnego. W Mac OS-ie znajdziemy prosty, ale dobry edytor wideo iMovie, Pages – edytor tekstu z wieloma narzędziami do projektowania stron, GarageBand do tworzenia muzyki. W Windows
10 jest edytor wideo. Na narzędziach nie warto oszczędzać, ale przecież twórcy często zasady łamią, prawda?
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ROK REKORDÓW
I CO DALEJ?

• W
 zrost o ponad 10% podziałów w zakresie muzyki
poważnej do poziomu 2 958 579 zł w 2019 roku.
• Wyższe o ponad 4 mln zł, czyli niecałe 10%, podziały wynagrodzeń autorskich na polu eksploatacji reemisji, które wyniosły w 2019 roku 45 968 794 zł.
• Stabilny wzrost o blisko 7% podziałów od nadawców radiowych z 37 617 494 zł w 2018 roku do poziomu 40 241 880 zł
w 2019 roku.

tekst

R

ok 2019 był szczególnym czasem dla Stowarzyszenia
Autorów ZAiKS. To nie tylko rok, w którym ZAiKS zagościł na dobre w drugim stuleciu swojej historii, ale
także zaczęły obowiązywać już w całości przepisy ustawy
o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi, podczas
gdy – także dzięki ogromnemu zaangażowaniu twórców
i Biura ZAiKS-u – słuszny interes autorów wygrał przełomową bitwę w Parlamencie Europejskim o kształt prawa
autorskiego w internecie.

Z biznesowego punktu widzenia i w wymiarze empirycznym rok 2019 to jednak przede wszystkim rok rekordowego inkasa i podziałów.
Dzięki pracy wydziałów inkasowych Biura oraz aparatu terenowego Dyrekcji Okręgowych ZAiKS-u udało
nam się zainkasować prawie 50 mln zł więcej niż w roku 2018 i zamknąć rok z historycznie rekordowym wynikiem 424 264 472 zł (wzrost o ponad 12%).
W szczególności warto docenić:
• Wzrost roczny o 70% inkasa z zagranicy dowodzący
słuszności wdrożenia już w 2018 roku nowej koncepcji
pracy Wydziału Międzynarodowego, którego dwie sekcje:
rozliczeniowa i operacyjno-prawna, wsparte od 2019 roku przez dedykowanego analityka, wypracowały inkaso
z zagranicy na najwyższym w historii ZAiKS-u poziomie
11 455 400 zł wobec 6 730 008 zł w roku poprzednim.
• Rekordowe inkaso z internetu, tj. 15 918 197 zł – o blisko
60% wyższe niż w 2018 roku.
• Wzrost roczny o ponad 20 mln inkasa od remitentów.
Dzięki pełnemu pokryciu rynku umowami z ZAiKS-em
oraz ugodzie z VECTRA udało się zainkasować na tym
polu w 2019 roku 62 156 761 zł, tj. o ponad 48% więcej niż
w roku poprzednim.
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• N
 ajwyższe historycznie inkaso z nadań telewizyjnych
w wysokości 133 239 503 zł, większe o ponad 26 milionów,
tj. o blisko 25% niż w 2018 roku.
• Stabilny wzrost (o 8%) największej pozycji w ramach tzw.
inkasa kwotowego, czyli inkasa estradowego – składanki,
koncerty – do poziomu 47 985 308 zł, tj. o 3,5 mln więcej niż
w 2018 roku.
• Wciąż w ysok i poziom i n kasa z w iel k ich praw,
tj. 21 835 190 zł w 2019 roku.
• Utrzymanie bardzo wysokiego poziomu inkasa z wykonań publicznych na poziomie – podobnie jak w 2018 roku
– ponad 52 milionów złotych.
• Wykonanie inkasa na polu nadań radiowych na wciąż
wysokim poziomie 38 608 678 zł, zbliżonym do wyniku
z 2018 roku.

W przypadku podziałów wynagrodzeń autorskich
rok 2019 zapisał się jeszcze bardziej na kartach historii
Stowarzyszenia.
Dzięki zaangażowaniu Wydziału Dokumentacji i Repartycji podzielono na zwrot kosztów inkasa 456 204 810 zł,
tj. o blisko 33 mln zł więcej niż w 2018 roku, tj. wzrost o 8%.
W ramach repartycji podstawowej na największą uwagę
zasługują:
• Rekordowo wysokie podziały z zagranicy, które dzięki
wzrostowi o ponad 40% w odniesieniu do 2018 roku wyniosły 9 152 680 zł.
• Podział wynagrodzeń autorskich z estrad – składanki,
koncerty – wyższy o ponad 17% w stosunku do roku poprzedniego, tj. 47 081 794 zł wobec 40 206 796 zł.
• Spektakularny wzrost o blisko 13% podziałów wynagrodzeń zainkasowanych od nadawców telewizyjnych, ze
114 408 572 zł w 2018 roku do 128 895 622 zł w omawianym roku.
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W roku 2019 udało się także zrealizować większe niż
w roku poprzednim podziały z Funduszu Rezer w
i Korekt, tj. 36 699 979 zł wobec 22 491 528 zł w roku 2018,
co stanowiło wzrost o 63%.
Niezmiernie istotne dla działalności organizacji zbiorowego zarządzania jest uzasadnienie kosztów prowadzonej
działalności, a także utrzymywanie ich na niskim poziomie.
Dzięki podjętym działaniom optymalizacyjnym udało nam
się w roku minionym zwiększyć efektywność działań w zakresie zbiorowego zarządzania, co skutkowało obniżeniem
średniego ogólnego poziomu potrąceń z 17,45% do 17,29%.
W tym miejscu warto przypomnieć, iż potrącenia zróżnicowane są od pola eksploatacji i wynoszą w Stowarzyszeniu
Autorów ZAiKS od 2,32% do 23,81%.
Dzięk i sukcesy w nemu obniżaniu kosztów inkasa
ZAiKS zachowuje wciąż bardzo wysoką pozycję w rankingu najbardziej efektywnych organizacji zbiorowego zarządzania w Europie. Choć wciąż pozostajemy w tyle np. za
największym kontynentalnym ozz-tem, tj. francuskim
SACEM-em, którego średnie koszty inkasa są o ok. 1% niższe niż nasze, to wyprzedzamy 43 inne organizacje europejskie, m.in. mające koszty na poziomie ponad 20%: belgijski
SABAM, portugalskie SPA, słowacką SOZA, węgierski
Artisjus czy islandzki STEF (28%).
Choć rok 2020 zapowiadał się świetnie, to ze względu na skutk i pandemii i ograniczenie lub całkowite wyłączenie inkasa na niektórych polach eksploatacji, wszelkie działania pionu inkasowo-podziałowego
ZAiKS-u skupiać się będą na intensyfikacji poboru i repartycji w zawężonym – tymczasowo – zakresie. Jedocześnie
czas ten zostanie przeznaczony na opracowanie stosownych koncepcji i wdrożenie niezbędnych technologii, by
w maksymalnym stopniu zoptymalizować procesy i dążyć
do jeszcze większej efektywności pracy stosownych komórek organizacyjnych Biura, które odpowiadają za zbiorowy
zarząd prawami autorskimi.
ZAiKS ze względu na specyfikę swojej działalności, która w coraz większym stopniu opiera się na cyfrowych
formach eksploatacji utworów, de facto skazany jest na
(r)ewolucję cyfrową, czyli konieczną transformację w większości obszarów funkcjonowania. Pozostając największą
polską i 18. co do wielkości inkasa organizacją zbiorowe-
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go zarządzania prawami autorskimi na świecie, ZAiKS musi zmierzyć się ze zmianą nawyków konsumenckich i przechodzeniem eksploatacji utworów objętych ochroną prawa
autorskiego w coraz większym stopniu do internetu. Aktualnie pole eksploatacji online stanowi ok. 3,8% inkasa
ZAiKS-u, co stanowi przeciętny wynik krajów Europy Środkowej, natomiast pozostaje daleko w tyle za europejską
średnią na poziomie ok. 10% i światową (18%). Wobec dziejącej się na naszych oczach rewolucji postaw konsumenckich z dotychczasowego posiadania dóbr (w przypadku
muzyki i filmu: nośniki CD, DVD) na rzecz dostępu do dóbr,
w tym dóbr kultury i sztuki (vide: serwisy streamingowe, tj.
Spotify, Deezer, Tidal i in.; platformy SVOD, tj. Netflix, AmazonPrime, AppleTV+, HBO GO itp.), należy w organizacjach
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, takich jak
ZAiKS, w szybkim tempie opracować cyfrową wizję funkcjonowania i wdrożyć stosowne strategie biznesowe, które pozwolą zrealizować cel utrzymania silnej pozycji rynkowej.
Cel ten jako ambitny wobec depolaryzacji rynków lokalnych i rynku światowego dóbr kultury, musi być realizowany z pełną świadomością konieczności szybkiego
zmodernizowania procesów. Owszem, w przypadku tzw.
tradycyjnych sposobów korzystania z utworów, tj. nadań
radiowych i telewizyjnych, reemisji kablowej, odtwarzania
publicznego w lokalach, wyświetleń kinowych, choć zmiany są konieczne, to ich realizacja może być rozłożona do pięciu lat. Natomiast w przypadku sposobu licencjonowania
i repartycji w internecie, zmiana powinna zostać wdrożona
w przeciągu najbliższych dwóch lat.
Innym celem, niezmiernie istotnym z punktu widzenia najważniejszych interesariuszy, czyli autorsko uprawnionych, wydaje się być konieczność dalszej digitalizacji
narzędzi i dostępu do nich dla twórców i wydawców, by
w łatwiejszy i bardziej wygodny sposób mogli uzyskać – docelowo w czasie rzeczywistym – informacje o eksploatacji
ich utworów.
Budując w 2020 roku koncepcję strategii cyfrowej, Biuro
w pierwszej kolejności przeprowadzi bardzo szeroko zakrojone poszukiwania nowych możliwości biznesowych, które wykorzystują technologie cyfrowe. Dotyczyć to będzie
wszystkich obszarów funkcjonowania Stowarzyszenia jako
organizacji zbiorowego zarządzania, odrębnie dla poszczególnych pól eksploatacji.
Dziękując moim współpracownikom za ciężką pracę
wykonaną w 2019 roku, która przyczyniła się do rekordowego poboru wynagrodzeń oraz ich repartycji, pragnę
zapewnić, iż pion inkasowo-podziałowy – pomimo ciężkiej sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa – wykorzysta rok 2020 do opracowania i wdrożenia strategii
(r)ewolucji cyfrowej, która w przyszłych latach pozwoli
nam bić kolejne rekordy.
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SKALDOWIE. 55-lecie działalności artystycznej

KRAKOWSKA PERŁA
W KORONIE BIG BEATU
tekst

Paweł Sztompke

FOT. PAP / MAREK KAREWICZ
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ie byli pierwsi. Słynne kolorowe zespoły
Niebiesko-Czarni, Czerwono-Czarni, Czerwone Gitary szalały po Polsce, wydawały płyty, a kultowa audycja radiowa Popołudnie
z młodością nadawała ich piosenki. Mało tego. Naszą młodzieżową muzykę pokazywaliśmy od Moskwy do Paryża. Wydawało się, że rodzimy rock
and roll ma już swoje gwiazdy, wypracował w miarę indywidualny, rozpoznawalny styl i historyczny, pokoleniowy przewrót muzyczny mamy już za
sobą. Tak, ale to było dopiero preludium. Okazało się, że to, co pojawi się na młodzieżowym rynku muzycznym w połowie lat 60., będzie równie
istotne dla całego pokolenia słuchaczy, ale również inspirujące dla samych artystów, muzyków,
którzy odnaleźli w brzmieniu nowo powstających
zespołów szanse dla siebie, dla tworzenia czegoś
nowego, innego. Bo połowa lat 60. to debiuty takich formacji, jak Skaldowie, Dżamble i Anawa.
To już była inna muzyka, inny świat. Przygotowujący nas do estetycznej młodzieżowej rewolucji
roku ’68. Nie przypadkiem ograniczam się tylko
do sceny krakowskiej, która w mgnieniu oka stała
się sceną ogólnopolską, uważam bowiem, że pozycja krakowskich bigbitowców jest z perspektywy
lat niedoceniona, a właśnie tam działy się rzeczy
najciekawsze, najbardziej oryginalne i – jak pokazała historia – mające decydujący wpływ na całe
brzmienie naszej muzyki młodzieżowej. No i może
najważniejsze. Właśnie ta muzyka, pewnie dzięki
magii Krakowa, ma cudowną moc, mimo zmieniających się mód, stylów, konwencji, niestarzenia się,
a przynajmniej podlega w mniejszym stopniu temu procesowi, w porównaniu z produkcją muzyczną z innych regionów Polski.
Na czym więc polegał fenomen Skaldów, o których jubileuszu 55-lecia dziś wspominamy. Najprościej mówiąc – na kulturze muzycznej. Oni
czerpali z tradycji, które nie były obecne w młodzieżowym nurcie. A nawet świadomie pomijane. W warstwie muzycznej sięganie po polifonizujące brzmienia, po instrumentarium charakterystyczne dla tzw. muzyki poważnej, po formy,
które nijak się miały do tej podstawowej dla mu-
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zyki młodzieżowej tamtego okresu trzyminutowej piosenki. U nich wszystko było trochę inne.
Instrumentarium, harmonie, niemal klasycznie brzmiący fortepian i bardziej bachowskie,
a mniej manzarkowskie organy. Wszystko to na
nowo wymyślone, powiązane z wielką literaturą
muzyczną przez Andrzeja Zielińskiego. Wreszcie
teksty. Oryginalne, młodzieżowe, ale niesztampowo bigbitowe. „Trzysta tysięcy gitar” zamienili
na „prześliczną wiolonczelistkę”, były „sady w obłokach”, „zawołam na pomoc wszystkie ptaki”. To
była prawdziwa poezja romantyczna Leszka Aleksandra Moczulskiego, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego. Studio Piosenki Polskiego
Radia, które wówczas rozpoczynało swoją działalność, w kompozycjach Andrzeja Zielińskiego
odnalazło pewien brakujący element w historii
polskiej piosenki, lokujący się między tradycją
a współczesnością. Między brzmieniem wypracowanym przez całe pokolenia kompozytorów
piosenki, a tym nowym, które pojawiło się wraz
z powstaniem tzw. muzyki młodzieżowej. Myślenie Andrzeja Zielińskiego idealnie łączyło te
dwa z pozoru odległe światy.
Dla mojego pokolenia (60 plus) piosenki Skaldów były śpiewnikiem domowym. I takim pozostają do dziś. Piosenki na każdą chwilę. Te
przebojowe, ludowe, góralskie, taneczne, inteligenckie, właściwie wszystkie one mają podobną wartość artystyczną. Chociaż pisane w różnym okresie, na różne okazje i specjalne zamówienia. Były tam i telewizyjne listy śpiewające,
produkcje filmowe, teatralne, a nawet baletowe,
ale i utwory typowo festiwalowe, przeboje, które naprawdę nuciła cała Polska, a i dziś bezbłędnie rozpoznawalne „po jednej nutce”. Nieomal od
początku aż po dzień dzisiejszy Skaldowie pozostają „instytucją”. Jedną z najważniejszych i najtrwalszych marek polskiej muzyki rozrywkowej.
Pamiętajmy o tym nie tylko przy okazji jubileuszu, gdyż Skaldowie to nie jest czas przeszły dokonany, są obecni nie tylko w naszej pamięci, ale
również na współczesnym rynku muzycznym.
I to jest chyba ich największy sukces.
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SKALDOWIE
Zespół wokalno-instrumentalny
powstały w 1965 roku
w Krakowie. Pierwszy skład:
Andrzej Zieliński – lider, fortepian,
organy, wokal, Jacek Zieliński
– skrzypce, trąbka, wokal, Feliks
Naglicki – gitara basowa,
Zygmunt Kaczmarski – gitara,
Janusz Kaczmarski – gitara,
Jerzy Fasiński – perkusja.
Debiutowali piosenką Andrzeja
Zielińskiego i Wiesława Dymnego
Moja czarownica w 1965 roku
w Telewizyjnej Giełdzie Piosenki
w Krakowie (zdobyła I nagrodę).
W późniejszych latach zespół
braci Zielińskich zmieniał skład.
W zespole grali m.in. Jan
Budziaszek, Krzysztof Paliwoda,
Konrad Ratyński, Jerzy Tarsiński,
Tadeusz Gogosz, Marek Jamrozy,
Marian Pawlik, Marek Surzyn.
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HANNA KRALL. 85. urodziny

KRÓLOWA REPORTAŻU

H

Marek Łuszczyna

anna Krall kończy 85 lat. Trzeba to sobie kilka razy powtórzyć, żeby w ogóle dotarło. Ikona polskiego reportażu,
nagradzana w Europie i na świecie, niezwykle ceniona
w kraju, honorowa członkini ZAiKS-u, matka całego pokolenia
reporterów, których uczyła zawodu na początku lat 90.
Gdyby nie Hanna Krall, jej celne rady, surowe oceny i legendarne namawianie młodych (wówczas, a dziś słynnych) dziennikarzy do tego, by „pisali szybciej”, kto wie, czy polski reportaż
byłby ćwierć wieku później znany i ceniony na całym świecie.
Istnieją powody, żeby wątpić. U wielu reporterów urodzonych
w okolicach roku 1970 czuje się rękę Hanny Krall, niektórzy
wprost ją kopiują, nieudolnie starając się podrabiać jej niedopowiedzenia, zawieszenia głosu czy równoważniki zdań, znaczące niejednokrotnie więcej niż cała strona tekstu. Inni mądrze
się wielką autorką inspirują i umiejętnie budują własny styl,
ale wystarczy lepiej przyłożyć ucho, żeby przekonać się o tym,
że wpływ wybitnej autorki jest słyszalny. Niebywały ślad odcisnęła Hanna Krall na stylu polskich autorów reportaży, można
śmiało zaryzykować twierdzenie, że wielu spośród nich wzięło z Kapuścińskiego skłonność do budowania krótkich, pojedynczych zdań, a z Krall całą resztę. Możliwe, że chodzi o wyjątkową wrażliwość pisarki, która objawiała swoje istnienie,
nie potrzebując ekstremalnych doświadczeń wojny. Ale te doświadczenia – wyniesione z dzieciństwa – głęboko w autorce
Trudności ze wstawaniem tkwią.
Jako student trzeciego roku dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim wypatrzyłem ją pewnego dnia w stołówce Biblioteki Narodowej. Królowa reportażu jadła obiad. Długo
się w sobie zbierałem, żeby podejść i powiedzieć, że teraz uczą
mnie zawodu ci, którzy 10 lat wcześniej byli jej podopiecznymi.
Po krótkiej chwili milczenia podała dwa nazwiska i zapytała,
czy ci ludzie jeszcze pracują. W życiu o tych dziennikarzach nie
słyszałem, a znałem wtedy nazwiska chyba wszystkich polskich
reporterów, bo ich teksty czytałem w zasadzie nieustannie, robiąc przerwy wyłącznie na konieczne czynności. Odparłem, że
nie, ci, o których pyta, nie pracują i wymieniłem w zamian dwie
osoby, które znałem. Wtedy się uśmiechnęła i zamieniła ze mną
kilka słów, życząc tego, bym uważał na grupy i kliki literackie,
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bo one nie sprawią, że zacznę pisać lepiej. Następnego dnia mignęła mi w redakcji; ukłoniłem się, a potem zapytałem starszego kolegę o tamte dwa, tajemnicze, nieznane nazwiska. Od razu potwierdził, że tacy ludzie nie pracują i nigdy w gazecie nie
pracowali, po czym zamyślił się, odchrząknął i powiedział, że
być może zostałem sprawdzony. W żadnej złej wierze, po prostu mogło chodzić o szybki test na prawdomówność, który zdałem błyskawicznie, zaprzeczając znajomości dwóch fikcyjnych
dziennikarzy i podając w zamian prawdziwych. – „Posłuchaj –
powiedział – Hanna Krall jest człowiekiem, który przeszedł niewyobrażalny koszmar drugiej wojny. Holocaust pochłonął większość jej rodziny, w tym ojca, nie dziw się, młody kolego, że kimś,
kto cudem ocalał z transportu do getta, by potem latami ukrywać
się przed śmiercią, już do końca życia będą rządzić pewne automatyzmy. Nie jest dziwne, że ktoś taki, zaczepiony przez przypadkowego wyrostka, w kraju wciąż niewolnym od antysemityzmu,
w pierwszej kolejności zadba o własne bezpieczeństwo, a przynajmniej, tak jak umie, upewni się z kim ma do czynienia”.
To była dla mnie bezcenna lekcja życia, ale i reportażu. Przeczytałem raz jeszcze Zdążyć przed Panem Bogiem i pojąłem, jak
ogromny wpływ na genialność tego dzieła ma osobisty stosunek
reportera – zarówno do rozmówcy, jak i opisywanych kwestii.
Pojąłem również, że istnieją tematy, po które sięgając – dziennikarz – chcąc nie chcąc, skazuje się na rolę niewiele rozumiejącego badacza; może lepszym stwierdzeniem będzie: na rolę kogoś,
kogo należy nazwać sformułowaniem stand-byer?
Można ulec pokusie wyciągnięcia łatwego wniosku, że za wysoką cenę własnej biografii udało się Hannie Krall przejść do historii światowej literatury faktu, ale to będzie fałszywa teza. To
nie doświadczenia Holocaustu sprawiły, że wielka pisarka była
w stanie pokazać prawdziwą, złożoną i niejednokrotnie kontrowersyjną osobowość Marka Edelmana, ostatniego przywódcy
powstania w getcie warszawskim. Zdążyć przed Panem Bogiem
to tekst, który powstał dlatego, że rozumiejąca, o czym mówi
jej rozmówca, wybitnie uzdolniona i wrażliwa reporterka, spotkała kogoś, kto był gotowy na to, by powiedzieć prawdę i całą
prawdę. Bywa, że na taki moment czeka się przez całe dziennikarskie życie. Bywa, że bez powodzenia.
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ALEKSANDER
NOWACKI
60 lat na scenie

MULTITALENT
tekst

Grzegorz Sowula
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KOBRANOCKA. 35 lat na scenie

WOLNO SIĘ ŚMIAĆ
tekst

35
FOT. PAP/TVP/JAN BOGACZ

ak wielu twórców z jego pokolenia – komponuje, pisze teksty, aranżuje, gra, śpiewa, jest producentem
muzycznym, zajmuje się projektowaniem graficznym i realizacją filmową;
zaliczany do prekursorów elektroniki
w muzyce pop. W tym roku Aleksander
Nowacki obchodzi 60-lecie swej działalności artystycznej.
Miał 16 lat, gdy zgłosił się do konkursu
„Szukamy młodych talentów”, który
w Gdańsku organizowała lokalna rozgłośnia Polskiego Radia wraz z grupą
Czerwono-Czarni. Nowacki zdobył drugie miejsce i… na scenie pozostał na
lata. Grał z Czerwono-Czarnymi, założył własny zespół znany jako Nastolatki
(śpiewała w nim Kasia Sobczyk), występował jako wokalista grupy Quorum,
komponował i przedstawiał Alibabki.
Pisał dla najlepszych: Tadeusza Woźniaka, Andrzeja Dąbrowskiego, Jerzego
Rybińskiego i wielu innych znanych
wykonawców. Jest jedynym polskim
kompozytorem, dla którego piosenki
napisał Edward Stachura – jego przebój Za dalą dal wykonywał z wielkim
sukcesem założony przez Nowackiego
zespół Homo Homini. Po kilkunastu
latach spędzonych za granicą, założył
w 1993 roku prywatne studio nagrań,
produkując nie tylko piosenki, ale
i reklamę radiową oraz telewizyjną.
Jest twórcą angażującym się w działania środowiska jako członek kilku
organizacji branżowych, w tym Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, w którym
należał do Zarządu Sekcji B. Jego dyskografia obejmuje ponad 20 płyt długogrających i niemal 30 singli. W 2016 roku
otrzymał Nagrodę ZAiKS-u za tłumaczenia. Wśród innych nagród i wyróżnień znajduje się m.in. Srebrny Medal
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany mu w 2011 roku.

Marek Łuszczyna

lat pracy twórczej kończy legenda polskiego rocka, zespół, który powstał w schyłkowym PRL-u, ale
odczuł na własnej skórze ostrze cenzorskich nożyczek. Potem, tuż po ustrojowym przełomie, na muzyków
czekała brutalna lekcja wczesnego kapitalizmu. Wytwórnia,
która wydała trzeci album zespołu, nie zadbała o reklamę
i promocję, jak również o uczciwe rozliczenie się z kapelą.
Straty były z całą pewnością spore, bo Kobranocka to band,
z którym chcieli (i chcą) grać najwięksi i najważniejsi polscy
muzycy rozrywkowi, np. Kayah, Katarzyna Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Adam Burzyński, późniejsza gwiazda Kazika Na Żywo, nawet Perkoz najpierw chciał grać w Kobranocce, a dopiero później w T.Love.

KWIECIEŃ 2020

Dwie cechy, które zadecydowały o sukcesie „Kobry” Kraińskiego, Jacka Bryndala i spółki to talent i poczucie humoru,
Kobranockę można bowiem uznać za przedstawicielkę nurtu rock’n’rolla prześmiewczego, którego zadaniem jest inteligentne dworowanie zarówno z otaczającej rzeczywistości, jak
i z przywar pochłoniętych swoją polskością rodaków.
Zanim zespół przybrał obecną nazwę, były jeszcze przymiarki do „Grupa Bydlę" oraz „Formacja Rzuć Się Pod Pociąg”, jednak nikt nigdy nie traktował Kobranocki jednoznacznie, bez światłocieni, jako zespołu wygłupu. Nie tylko
ze względu na zróżnicowany, niełatwy repertuar, ale także
błyskawicznie osiągnięty status legendy na polskiej scenie
rockowej.
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LABORATORIUM. 50 lat na scenie

JACEK ŁAPOT. 40 lat pracy artystycznej

FUZJA ELEKTRYCZNYCH BRZMIEŃ
aboratorium powstało równo 50 lat temu jako eksperymentalny zespół akustyczny. Od samego początku wydeptywało własną muzyczną drogę, uciekając od klasycznych jazzowych brzmień i struktury utworów. Taka filozofia, a także brak dostępu do nagrań amerykańskich zespołów
pozwoliły na stworzenie bardzo autorskiej wizji muzyki.
Pierwszy sukces odnieśli w 1972 roku na festiwalu Jazz
nad Odrą, zdobywając drugie miejsce. Z czasem ich twórczość zaczęła wpisywać się w nurt fusion, a w instrumentarium pojawiło się elektryczne piano Fender Rhodes, elektryczna gitara, a kilka lat później vocoder.
Artystyczna konsekwencja i nowatorstwo powodowało, że w latach 70. ich popularność rosła nie tylko w Polsce,
poszerzał się także krąg muzyków, którzy z Laboratorium
współpracowali, a byli to m.in. Zbigniew Seifert, Tomasz
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Stańko czy Czesław Niemen. Trzon zespołu, jakim od początku byli saksofonista (i wokalista) Marek Stryszowski
i pianista Janusz Grzywacz, a także brzmienia stosowane
przez zespół (użycie vocodera, bezprogowej gitary basowej)
budowały skojarzenia z tandemem Shorter-Zawinul i amerykańską grupą Weather Report (notabene także założoną
w 1970 roku).
Pod koniec lat 80. rozpoczęła się prawie 20-letnia, przerywana okazjonalnymi koncertami, przerwa w działalności
zespołu, który powrócił w 2006 roku na 51. Krakowskich Zaduszkach Jazzowych.
Zespół w ciągu 50 lat swojego istnienia wydał 10 albumów (nie licząc kompilacji), w tym uznawany za kamień milowy w historii polskiej muzyki „Modern Pentathlon”, który
sprzedał się w łącznym nakładzie 115 tys. egzemplarzy.

W W W. Z AIKS.ORG.PL
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atyryk, tekściarz, artysta kabaretowy, współpracownik Radiowej Trójki i Radia Katowice. Debiutował w 1979 roku jako założyciel, autor i wykonawca kabaretu Długi, z którym został laureatem wielu konkursów i przeglądów kabaretowych. Od 1984 do 2004 roku wraz z Piotrem Skuchą i kilkoma
współpracownikami nagrał 500 magazynów autorskich „Parafonia” emitowanych w niedzielne przedpołudnie w Trójce. Jubileuszowe kabaretony w studiu PR im. Agnieszki Osieckiej doczekały się wydania na podwójnej płycie CD Polskiego Radia pt. „Parafonia w Trójce”. Z kabaretem Długi wydał jeszcze
dwie płyty piosenek z autorskimi tekstami: „20 przebojów na 20 lecie” i „Auto-bio-rytmy” oraz DVD:
„Kabaret DŁUGI z palmą w tytule”. Solowo prowadził i startował w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Autorskiej OPPA, eventach estradowych w całej Polsce, w rozrywkowych audycjach Radia Katowice
(m.in. „Zespół Adwokacki Dyskrecja”), TVP Katowice, Kraków, Poznań.
Od 2012 roku pisze teksty i występuje w projekcie „Kabaret KaŁaMaSz” wraz z Bogdanem Kalusem i Sylwestrem Maciejewskim – aktorami teatralnymi, telewizyjnymi i filmowymi, znanymi m.in. z serialu
„Ranczo”. Od 1980 roku członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz członek Związku Polskich Autorów
i Kompozytorów ZAKR (w latach 1989-99 Prezes Oddziału ZAKR Katowice).

FOT. DARIUSZ DAREK

L

Jerzy Szczerbakow

FOT. PAP/LONGIN WAWRYNKIEWICZ

tekst

LIDER KABARETOWY
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ANDRZEJ KORZYŃSKI. 80. urodziny

ARTYSTA
WIELOWYMIAROWY

J

Maciej Werk

edyny w swoim rodzaju Człowiek ze Złotym Uchem.
Pierwszą świadomie kupioną przeze mnie płytą z muzyką filmową była oczywiście poltonowska „Akademia Pana Kleksa”. Wszyscy śpiewaliśmy te piosenki, a krążek do
dziś jest w mojej kolekcji wzbogacony o piękną dedykację
od Andrzeja. Płyta stała się niedoścignionym w naszym
kraju kanonem twórczości dla dzieci.
Choć większość osób kojarzy Andrzeja z tą właśnie muzyką, nie należy zapominać, że to prekursor i eksperymentator. Artysta z wielowymiarowym dorobkiem. Swoją
muzyką zilustrował ponad setkę filmów, pisał też piosenki i muzykę instrumentalną. W roku 2018 uczynił nam po
wielu latach starań zaszczyt i przyjechał na jubileuszową
X edycję festiwalu Soundedit, aby odebrać zasłużoną nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem. A odbierał ją na gali razem
z Giorgio Moroderem. Przypadek?
Wszystko zaczęło się ponad pół wieku temu – najpierw
pod opieką profesora warszawskiej Państwowej Wyższej
Szkoły Muzycznej, Kazimierza Sikorskiego, potem w studyjnym zespole Ricercar 64 i wreszcie w radiowym Młodzieżowym Studiu „Rytm”. Andrzej Korzyński – jako kierownik muzyczny – współtworzył Studio „Rytm” z Mateuszem
Święcickim i Witoldem Pogranicznym. Razem nagrywali
i popularyzowali w sposób pionierski muzykę rock’n’rollową w Polsce, którą wcześniej w Polskim Radiu traktowano
po macoszemu. Andrzej Korzyński wychodził tutaj przed
szereg, był zawsze krok do przodu – co zdarzało mu się jeszcze w karierze wiele razy. Jak choćby dekadę później, gdy
(znowu z Mateuszem Święcickim) przecierał szlaki polskiej elektroniki i disco w kultowym projekcie Arp Life. Czy
w latach 80., gdy z pomocą Rolandów TB-303 i TR-808 wymyślał coś, co wyprzedzało acid house.
Najważniejsza była jednak muzyka ilustracyjna, filmowa. Najpierw były nagrania do dwóch telewizyjnych filmów kolegi ze szkolnej ławki, Andrzeja Żuławskiego. Na
tyle udane, że zamówienia popłynęły potem szerokim strumieniem. Z czasem Andrzej Korzyński stał się ambasadorem polskiej kultury muzycznej w świecie. Zarówno dzięki
filmom Andrzeja Wajdy (m.in. Polowanie na muchy, Brzezina, Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza) czy Żuławskiego
(od Trzeciej części nocy poprzez Na srebrnym globie po ostatni w dorobku reżysera Kosmos), ale też obrazom Krzysztofa
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Gradowskiego (seria o Panu Kleksie) czy Władysława Ślesickiego (W pustyni i w puszczy).
Znakiem firmowym Korzyńskiego szybko stała się niezwykła wszechstronność. Zdolność dopasowania do wymagań reżysera, ale jednocześnie pozostanie sobą w każdej z możliwych odsłon. Słychać to na płycie „Andrzej Korzyński 80” – niewiele przekrojowych kompilacji jest tak
różnorodnych i mozaikowych, ale mimo to wewnętrznie
spójnych pod względem budowania muzycznych narracji.
Korzyński z jednej strony daje się poznać jako świetny interpretator uwspółcześnionych klasycznych rozwiązań (te
szerokie, smyczkowe tematy wywiedzione z neoromantyzmu), z drugiej – elektroniczny prekursor wykorzystujący
pioniersko syntezatory i traktujący studio nagraniowe jak
jeszcze jeden instrument.
30 tematów zawartych na tej płycie to oczywiście tylko próbka tego bogactwa. Weźmy choćby Akwen Eldorado
z czołówki miniserialu Andrzeja Swata z lat 80. Z jednej
strony dynamiczne, elektroniczne tło oparte o automaty
perkusyjne i sekwencery, z drugiej żywa, niezwykle melodyjna partia saksofonu. Takie kontrastowe pomysły były
obecne u Korzyńskiego od dawna, czego przykładem jest
choćby genialna ścieżka dźwiękowa z Polowania na muchy. Muzyka Andrzeja Korzyńskiego jest światłem nawet
najmroczniejszych obrazów – by wspomnieć tylko kluczową współpracę z Andrzejem Żuławskim, obfitującą chyba
w najbardziej spektakularne ilustracje muzyczne, przekraczające granice gatunków i niepokojące w doświadczeniu.
Z drugiej strony mamy Korzyńskiego zapatrzonego
w klasykę i kompozytorów pokroju Mahlera, co słychać
w orkiestrowych partyturach do seriali Anna Maria, Janka czy Wedle wyroków twoich. Obok ilustracyjnego wymiaru są to po prostu doskonałe kompozycje, czerpiące z europejskiego dziedzictwa muzycznego, pełne przestrzennych
tematów.
Bonus track. O dystansie do siebie i poczuciu humoru
Andrzeja Korzyńskiego świadczy jego błyskawiczna i pozytywna reakcja na propozycję, abyśmy z okazji X edycji Soundedit zrobili limitowaną serię maskotek – „Bambaków
Korzyńskich”. Powiedział: „Super, mój wnuczek będzie się
bawił dziadkiem”.
Raz jeszcze najlepszego Andrzejku!
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GALERIA

ANDRZEJ ŚWIETLIK
UPIĘKSZACZ SZTUKI
Grzegorz Sowula

FOT. MACIEJ CIEŚLAK

tekst

U
ANDRZEJ ŚWIETLIK
(ur. w 1951 roku), fotograf,
portrecista, autor publikacji, wystaw indywidualnych i uczestnik pokazów
zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat wielu nagród
i wyróżnień, w tym tegorocznej Nagrody ZAiKS-u

Po lewej: Obywatel G.C.
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piększanie sztuki, czyli „new pop”, to jeden z projektów Łodzi Kaliskiej – grupy artystycznej, którą Andrzej Świetlik współtworzył w 1979 roku. Anarchiści, ironiści, złośliwcy, prześmiewcy, niepoddający się żadnej ideologii. Ich wystawy zwykle budziły
kontrowersje i przynosiły komentarze zarówno podkreślające ich geniusz, jak i wyzywające
członków grupy od ostatnich.
Świetlik jest samoukiem, czego nie kryje w wywiadach – chciał pójść do liceum
plastycznego, rodzina wymogła naukę dającą „pewny fach”, czyli budowlankę. Ale właśnie
tam była dobrze wyposażona pracownia fotograficzna… W 1978 roku zdał egzamin w Związku Polskich Artystów Fotografików, odebrał dyplom i więcej już się budowaniem dróg i mostów nie zajmował. Przeniósł się do Warszawy, zaczął fotografować gwiazdy estrady. „Wtedy nie istnieli jeszcze celebryci, ale gwiazdy estrady owszem. Prawdziwe”, mówił po latach
w wywiadzie. Sesja z Grzegorzem Ciechowskim przyniosła najsłynniejsze bodaj zdjęcia Obywatela G.C. Fotografował Korę, Niemena, Soykę, Steczkowską, Grechutę, Geppert, ale i Depardieu, de Vito, Smarzowskiego, Kapuścińskiego, Brzezińskiego, Religę…
Bywa artystą, jak kiedyś powiedział, zwykle wtedy, gdy pracuje wspólnie z kolegami z Łodzi Kaliskiej. Podejmuje różne tematy, ale najbardziej lubi fotografować ludzi – bo ich lubi,
a sesje pozwalają mu na nowe kontakty. Choć pochwały sprawiają, że czuje się nieco „zażenowany”. Nadmiar skromności. Niepotrzebnie, zdecydowanie niepotrzebnie.
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Powyżej: Atrakcyjny Kazimierz – okładka płyty. Po prawej: Przemek Dyakowski
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Powyżej: Katarzyna Groniec. Po prawej: Stanisław Soyka
Na następnych stronach: Kora
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Czesław Niemen

1 14

Jan Borysewicz
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Powyżej: Wojciech Smarzowski. Po lewej: Andrzej Piaseczny
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Powyżej: Justyna Steczkowska. Po lewej: Grzegorz Ciechowski na planie teledysku
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T. Love
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Powyżej: Republika 1998
Zdjęcie na IV okładce: Obywatel G.C.
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P OŻ EG N A N I A

EDWARD PAŁŁASZ
22 GRUDNIA 2019
Miłosz Bembinow

Non omnis moriar – „nie wszystek umrę” – słowa słynnej ody Horacego Exegi monumentum można
z całą pewnością odnieść do postaci Edwarda Pałłasza, którego – w wielkim smutku – pożegnaliśmy 10
stycznia. Dzieło twórcy pozostanie po jego śmierci
– to sedno myśli rzymskiego poety. W przypadku śp.
Edwarda Pałłasza będzie to bez wątpienia nie tylko
potężny katalog utworów muzycznych, lecz także,
a może przede wszystkim, dzieło jego zaangażowania przez większość życia w sprawy polskiego środowiska artystycznego.
Głęboka, wnik liwie analityczna świadomość
problemów świata kultury czy też problemów samych twórców, w połączeniu z koncyliacyjnym charakterem, pozwoliły Edwardowi Pałłaszowi pełnić
i zajmować z powodzeniem szereg (niekoniecznie
łatwych) funkcji czy stanowisk: przez wiele lat pracował bowiem na rzecz Związku Kompozytorów
Polskich (jako członek Zarządu Głównego, Rady
Programowej Warszawskiej Jesieni), na rzecz Polskiego Radia (jako Dyrektor II Programu Polskiego
Radia, Członek i Przewodniczący Rady Programowej), był także wicedyrektorem Warszawskiej Opery
Kameralnej.
Wreszcie – jak sam o sobie zresztą mówił – był absolutnym weteranem ZAiKS-u. Jego staż członkowski w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS sięgnął blisko
60 lat! Od ponad 35 lat był zaś ściśle zaangażowany
w prace przeróżnych organów statutowych naszej
organizacji: funkcję Prezesa (Przewodniczącego Zarządu) pełnił w sumie 11 lat (obok Karola Małcużyńskiego najdłużej w ponad stuletniej historii Stowarzyszenia), a przez sześć lat był Przewodniczącym
Rady. Do ostatnich miesięcy pozostał w pełni oddany
piastowanym funkcjom, nie szczędząc czasu, sił i zaangażowania w działalność ZAiKS-u.
Za swoją wieloletnią działalność twórczą i organizacyjną został uhonorowany szeregiem nagród,
medali i odznaczeń państwowych.
Dystans, celna refleksja, błyskotliwy komentarz
m.in. wobec stale zmieniającej się rzeczywistości
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społeczno-politycznej to jedne z wielu charyzmatycznych cech Edwarda, które bez wątpienia pozostaną trwale w naszej pamięci. Szereg jego cennych
rad powinniśmy zapewne zachować w świadomości i stale wyciągać z nich wnioski. – Takie wnioski
na „dziś” i te na „jutro”… Edward miał niesłychaną
umiejętność zjednywania sobie ludzi, a o tym, że pozostał do końca życia w serdecznych i ciepłych relacjach z rzeszami kolegów-twórców różnych pokoleń,
zawsze z życzliwością obserwując m.in. to, co aktualnie robią, co tworzą, niech świadczą wypowiedziane przez niego samego słowa w jednym z wywiadów:
„Na mnie mobilizująco działa konsumowanie świata
sztuki, kultury. Śledzę, co robią moi młodsi koledzy
muzycy, kompozytorzy. Ciekaw jestem, co znajomi
pisarze napisali, a co malarze namalowali, jakie kino się pojawiło”.
Ostatnie dni upłynęły pod znakiem wielu rozmów
z ludźmi kultury, wspomnień – w moim przypadku
przede wszystkim rozmów z kolegami kompozytorami – a w tych rozmowach najczęściej padało stwierdzenie w rodzaju, że „dzięki Edwardowi poznałem
kogoś, wystąpiłem na takich a takich koncertach, za
radą Edwarda udało mi się osiągnąć to i to”... Taki dominujący charakter wypowiedzi o zmarłym pozwala ufać, że osoba Edwarda Pałłasza pozostanie na zawsze w naszych sercach.
Na koniec jeszcze warto dodać, że Edward był wybitnym szachistą. Także w tej dyscyplinie stworzył
np. wiele zadań cennych dla rozwoju teorii królewskiej gry.
Nieco przewrotnie wszak można sądzić, że był
głęboko świadomy, iż jest taka bardzo szczególna
partia gry na szachownicy życia, której nikt nie wygra… O śmierci w jednym z wywiadów – z właściwą
sobie mądrością – powiedział: „Mam świadomość, że
to nienazwane i trudno wyobrażalne na nas czeka”.
Będzie nam Ciebie brakować, Drogi Edwardzie…
Requiem aeternam dona eum, Domine, et lux
perpetua luceat eum. Amen.
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TĘSKNOTA ZA DOBROCIĄ

1 24

Kiedyś napisałem dla Edwarda wiersz. Kiedy go
przeczytał, zobaczyłem w Jego oczach coś, co widzi
się zaledwie kilka razy w życiu.
Dzisiaj tym wierszem żegnam poetę muzyki
– Edwarda Pałłasza.

Adagio
Edwardowi Pałaszowi
Fortepian serca drży
Czas boli jak milczenie
Ogień świec w lustrach lśni
Powoli kapie znużenie
Z daleka napływa gwar wojny
Spojrzenia zasypiają jak gołębie
Jesteś cierpliwy i spokojny
Nadchodzi jesień i cienie
Nie można już oddychać
Adagio płynie jak wosk ze świecy
Ostatni gość na schodach znika
A ty? Stoisz w drzwiach i słuchasz
Cichego śpiewu Delfiny
Wszyscy już poszli
Zostaniesz tylko Ty i muzyka
Janusz Kukuła
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Nie znam słów godnych tego pożegnania. Jak można rozstać się z kimś, kto odegrał tak ważną rolę w moim życiu. Połączyła nas fascynacja poezją.
Przegadaliśmy wiele godzin o Norwidzie i Słowackim, o Czechowiczu i Staffie, o Tuwimie i Iwaszkiewiczu. Zwłaszcza ten ostatni skłaniał nas do zadumy
nad przemijaniem. Stary poeta, który wiedział, że
„wszystko jest czekaniem”.
Poprosiłem Edwarda, by skomponował muzykę do
kilku jego wierszy. Powstał piękny cykl, który zaśpiewali Krzysztof Kołbasiuk i Krzysztof Gosztyła.
Nosił tytuł Ja się też przytulę do ziemi cichutko.
Życie to droga, która choćby nie wiem jak kręta,
zawsze kończy się tak samo. Idziemy nią, trzymając
się za ręce, bo inaczej zgubilibyśmy się na wąskiej
ścieżce, która nazywa się „czas”. Nie wiemy, czym
jest. Wiemy tylko, że mija. Tak jak my.
Edward przynosił uspokojenie. Jego życie to był
szept. Mówił cicho o miłości i nadziei. Mówił o wierze i szczęściu. Słyszę jeszcze Jego głos. Wspierał
mnie w chwilach niepewności, bo sam wiedział, co to
jest lęk. Wiedział również, że nie można mu się poddawać. Jego muzyka to wielka afirmacja życia. Odbieram ją jako tęsknotę za pięknem i dobrocią.
„Z rzeczy tego świata zostaną tylko dwie. Dwie
tylko: poezja i dobroć i więcej nic…” – napisał Cyprian Kamil Norwid. Po Edwardzie zostanie dobroć i…
muzyka. W moim sercu zaś pozostanie przyjaźń, która
będzie ze mną, aż i ja przytulę się do ziemi, równie cicho jak On.

Wśród wielu zainteresowań i talentów wyróżniających Edwarda Pałłasza szczególnie eksponowane były szachy. Przed laty, jeszcze na długo przed naszym poznaniem, odnajdywałem studia pana Edwarda regularnie publikowane w miesięczniku „Szachy”.
Nie problemy szachowe, czyli celowo odległe od gry
praktycznej, zazwyczaj bajkowe układy, ale właśnie
studia, kompozycje wywiedzione z praktyki. To nas
dodatkowo zbliżyło. W swojej twórczości, wielokrotnie nagradzanej na krajowych i zagranicznych
konkursach, pan Edward, autor książki Dwuchodówki i studia pionkowe, jakby sublimował to, z czym
tacy jak ja wyrobnicy zwykli się borykać podczas
turniejowej rywalizacji. Z wdzięcznością przyjmowałem więc przesyłane przez Pałłasza kolejne, intrygujące studia jego autorstwa. Nieraz zdarzało
się nam o szachach rozmawiać. A i bez rozmowy łączyło nas ciche pobratymstwo outsiderów.
Zainteresowanie muzyków szachami, choć zawsze
namiętne, zdarza się raczej rzadko. Niektórzy problemiści próbowali uchwycić jego genezę, akcentując podobieństwo struktury szachów do muzyki. Najprawdopodobniej jednak chodzi tu przede wszystkim
o pewną wspólnotę wyobraźni. W grudniu 2017 roku,
a więc dokładnie dwa lata przed śmiercią, Pałłasz
barwnie opisywał słynne studium Richarda Retiego
niegrającej w szachy swojej rozmówczyni, Justynie
Dąbrowskiej. Jego zachwyt był bezbrzeżny: „Widzisz
to? To jest absolutnie fascynujące. Tu jest jakaś
przeszłość i teraźniejszość, ale też wiele możliwych światów w przyszłości. Wiele rozwiązań, które
są złudą”. Przypuszczam, że Edward Pałłasz fascynował się zagadkowym rewersem ścisłego, zmatematyzowanego ładu. A to już problem uniwersalny, nie
tylko szachowy.

Rafał Marszałek
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Po tygodniu zmagania się z próbą napisania
wspomnienia o świętej pamięci Edwardzie Pałłaszu, niestety nie jestem w stanie ująć swoich myśli
zgrabniej (przepraszam, że używam tak archaicznego języka, ale biorąc pod uwagę, że jestem w wieku
„dinozaurów”, można mi to wybaczyć).
Jestem tylko muzykiem. Nie dostąpiłem łaski swady formułowania myśli jak mój Mentor, Andrzej
Szczypiorski („niekumatej” młodzieży polecam jego
powieść Msza za miasto Arras).
Jestem wciąż pod wrażeniem mowy, którą, żegnając
Edwarda, wygłosił Miłosz Bembinow na mszy żałobnej w kościele środowisk twórczych – i uważam, że
to, co zostało tam powiedziane, na razie wystarczy.
Edward był muzykologiem. Następne pokolenia muzykologów będą miały okazję doktoryzować się, dociekając naukowo, czy Jego dokonania kompozytorskie są więcej warte niż Jego, jakże skuteczna,
społeczna praca i służba na rzecz wszelkich kompozytorów oraz, co nie było przecież łatwe, wszystkich innych twórców, których interesy nie zawsze
są zbieżne. A potrafił to robić.
Dla mojego pokolenia był dożywotnim Prezesem
– i będzie na zawsze Prezesem wszystkich twórców.
I jeszcze jedno: po lekturze książki Edwarda Na własną nutę (Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2018) uroczyście oświadczam (także jako pierwszy fagocista Filharmonii i Opery Bałtyckiej
w latach 60. ubiegłego wieku), że zawsze będę grał
w Jego orkiestrze.
Młodzieży,
Ja gram.
Warto grać jak On.
Sztafeta pokoleń trwa!!!
Niech żyje rock & roll!
(Zawsze Trubadur) Rysiek Poznakowski
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ROMUALD
LIPKO
Autor soundtracku
do naszego życia
tekst

Jarek Szubrycht

Kiedy po mszy żałobnej trumna opuszcza kościół, ostatnią
rzeczą, jaka przyszłaby do głowy pogrążonej w smutku rodzinie i przyjaciołom, są brawa. Ale 12 lutego 2020 roku w archikatedrze lubelskiej rozległy się głośne oklaski – i nikogo to
ani nie zaskoczyło, ani nie zbulwersowało. Jak bowiem lepiej
pożegnać artystę, który po kilku dekadach pracy, cieszącej
i wzruszającej całe pokolenia, raz na zawsze schodzi ze sceny?
Romuald Lipko urodził się 3 kwietnia 1950 roku w Lublinie. Kształcił się na trębacza, ale że połknął rockandrollowego bakcyla, zamienił ten instrument na cztery struny gitary basowej, by później skupić się na instrumentach
klawiszowych. Przede wszystkim jednak pisał piosenki.
Dla Budki Suflera, ale i dla innych, głównie pań – od Anny
Jantar przez Izabelę Trojanowską, Urszulę i Zdzisławę Sośnicką po Marylę Rodowicz. Był autorem lwiej części ścieżki dźwiękowej do codzienności dla tych wszystkich, którzy
świadomie przeżyli w Polsce ostatnie cztery dekady.
Historia lubi paradoksy. Kariera zespołu założonego
i prowadzonego przez jednego z najbardziej płodnych kompozytorów w dziejach polskiej muzyki rozrywkowej zaczęła się od udanego coveru – Ain't No Sunshine z repertuaru
Billa Withersa. W dodatku polski tekst piosenki, znanej jako Sen o dolinie, zaczynał się słowami: „Znowu w życiu mi
nie wyszło...” – a przecież to był początek pasma artystycznych i komercyjnych sukcesów. Pierwsze wcielenie Budki Suflera – utrwalone na płytach „Cień wielkiej góry” czy
„Przechodniem byłem między wami” – dzisiaj odbieramy jako klasyczny rock, ale wtedy była to nowa, ambitna, poszukująca muzyka. Aż dziw bierze, że znalazła tak liczne grono
wiernych fanów. Których przybyło, kiedy zespół otworzył
się na lżejszy repertuar, bardziej przyjazny stacjom radiowym. Nie tylko znaliśmy i śpiewaliśmy Za ostatni grosz czy
Jolka, Jolka pamiętasz – chwytliwe melodie Lipki tak głęboko w nas osadziły teksty Marka Dutkiewicza, że nauczyliśmy się nimi myśleć i rozmawiać.
Pod koniec lat 70. tradycyjnie pojmowana muzyka rockowa przeżywała kryzys – z jednej strony nadgryzał ją hała-
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śliwy punk, z drugiej ekstatyczne disco. Romuald Lipko, widząc odpływ publiczności z koncertów Budki Suflera, postanowił pójść za nią. Zaczęło się od słodkogorzkiego hitu Nic
nie może wiecznie trwać w wykonaniu Anny Jantar, później
były m.in. Dmuchawce, latawce, wiatr Urszuli, Aleja gwiazd
Zdzisławy Sośnickiej i Wszystko, czego dziś chcę Izabeli Trojanowskiej. Lipko jako autor melodii nie pudłował. Zdaje się,
że wiedział o naszych gustach i emocjach coś, co większość
jego kolegów po fachu ledwie przeczuwa.
Jeden ze związanych z muzyką popularną stereotypów
mówi, że kreatywność równa się młodości. Artyści mają tworzyć swoje najważniejsze dzieła na początku drogi,
a później już tylko mniej lub bardziej udane wariacje na ich
temat. Romuald Lipko tymczasem, mając już na koncie dorobek, który był dla niego przepustką do historii, swój największy przebój napisał dobrze po 40-tce. Nie tyle z porywu
serca, co z urażonej ambicji i z troski o los ukochanej Budki
Suflera. Krótko mówiąc: gdyby Cisza jak ta, jedna z jego ulubionych własnych piosenek, lepiej radziła sobie w plebiscytach i na listach przebojów, Takiego tanga mogłoby nie być.
„Podjąłem decyzję: napiszę wielki hit, który spowoduje, że
ten zespół będzie dalej istniał, że nasza działalność będzie
też miała sens ekonomiczny” – wspominał. Jak powiedział,
tak zrobił. Ale choć czuł, że piosenka spodoba się ludziom,
nie mógł przewidzieć skali jej popularności, tego późnego wybuchu „budkomanii”, która katapultowała zespół na
szczyt. Wyżej się nie dało. Ponad milion oficjalnie sprzedanych egzemplarzy albumu „Nic nie boli, tak jak życie” plus
świadomość, że to były czasy, kiedy jeszcze piractwo kwitło
w najlepsze, każą przypuszczać, że nie ma w Polsce domu,
w którym nie słuchałoby się tego materiału. Nikomu wcześniej nie udało się tego osiągnąć i już się pewnie nie uda.
„Dostałem wyczucie melodii. Parę razy próbowałem zdradzić samego siebie, coś zmienić, kombinować, ale czułem, że
to nie jestem ja. Dziękuję Bogu za to, co mam. Za te melodie”
– mówił mi w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”, udzielonym latem ubiegłego roku, ze szpitalnego łóżka. Był zmęczony chorobą, ale nie zrezygnowany. Niecierpliwił się,
kiedy pytałem o zdrowie, o leczenie, bo chciał rozmawiać
o tym, co zawsze. O koncertach, nagraniach, piosenkach,
które właśnie pisał. „Jestem pełen muzyki” – zapewniał.
Budka Suflera oczywiście zagrała na pogrzebie przyjaciela. Wykonali Czas ołowiu, epitafium dla przedwcześnie
zmarłych idoli. Tym razem obok imion, które zawsze padały
w tym tekście – Janis J., Anna J., Ryszard R., Elvis P…. – pojawiło się nowe: Romek L. Później już Felicjan Andrzejczak
śpiewał tak, jak zawsze:
Słuchaj, to jest zwyczajne świństwo
Tak się nie mówi „do widzenia”
Nie można wyjść ot tak
W połowie snu i w pół marzenia
Jeszcze wiruje twoja płyta
Jeszcze się tobą ekran pali
Pod zimnym światłem gwiazd
Jak ciężko żyć tym, co zostali...
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JERZY GRUZA
Prześmiewca i cesarz anegdoty
tekst

FOT. PAP / ANDRZEJ RYBCZYŃSKI

Rozbawiał miliony Polaków serialami takimi jak Czterdziestolatek czy Wojna domowa, a przy okazji pokazywał,
jak nieroztropna potrafi być ludzka natura.
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Jerzy Gruza był aktywny zawodowo od połowy lat 50.,
to jemu zawdzięczamy rozwój telew izy jnej rozr y wki, w yśmienite seriale, świetne fabuły czy odkurzenie Teatru Muzycznego w Gdyni, dokąd przywiózł tak ie słynne musicale jak Jesus Christ Superstar czy
Skrzypek na dachu. Miał opinię mistrza anegdoty, prześmiewcy, ale jego dowcip był jednocześnie celną diagnozą; śmiech, jaki wywoływały żarty Gruzy, nigdy nie był
pusty. Urodził się w 1932 roku w Warszawie, studiował
w Szkole Filmowej w Łodzi w czasach jej największej świetności. Z autoironią zauważył w rozmowie z Jackiem Szczerbą, że: „Uczyli nas wybitni profesorowie, chociaż ja wyszedłem z niej jako kompletny głąb. Do tego arogant”. Rzeczywistość szybko pokazała, że jednak czegoś się nauczył lub
miał po prostu wrodzony talent. Ten ostatni ujawniał się
m.in. w Teatrze Telewizji, gdzie reżyserował przez, nomen
omen, 40 lat komedie i dramaty. Sięgał po Moliera (Skąpiec,
Szkoła wdów), Sofoklesa (Antygona), Tankreda Dorsta (Ja,
Feuerbach) czy Mikołaja Gogola (Rewizor). Ale, jak wspominał, to nie sztuka go zawiodła do telewizji lecz… spódnica.
„Na Chełmskiej montowałem film absolutoryjny, którego
się dziś wstydzę. Zobaczyłem wychodzącą stamtąd dziewczynę – wysoką, atrakcyjną, w takiej bananowej spódnicy, które były wtedy modne. Poszedłem za nią. Ona wsiadła do autobusu, to ja też. Wysiadła z niego na placu Napoleona, to ja też. Weszła tam do jednego z budynków. Mnie
zatrzymał strażnik. »Co tu jest?« – spytałem. »Telewizja«
– odpowiedział . »A jak się do niej dostać?«. »Trzeba iść do
radia na Noakowskiego i tam sobie załatwić«. Tak też zrobiłem”, mówił w tym samym wywiadzie z Jackiem Szczerbą. Gdy już na dobre wprowadził się do telewizji, wówczas
szukającej swojego języka, choć bez trudu – głównie z braku konkurencji – znajdującej swojego widza, wymyślał i realizował programy takie jak choćby Małżeństwo doskonałe.
Zdaniem Jacka Fedorowicza, który wypowiadał się na temat Gruzy dla www.tvn24.pl tuż po śmierci reżysera, wielki wpływ na jego gust i styl miała amerykańska telewizja
– przyjrzał się jej z bliska pod koniec lat 50., gdy wyjechał
za ocean na stypendium. Zręczność opowiadania i umie-
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jętność tworzenia wielowarstwowych anegdot ćwiczył
przez lata, także w kultowych serialach Wojna domowa
oraz Czterdziestolatek. Oba seriale pokazywały polską codzienność, absurdy PRL lub po prostu rodzinne potyczki.
Zawsze z humorem, ale i szpilką wbitą w dobre samopoczucie bohaterów. W tym miejscu warto zaznaczyć, że Jerzy Gruza doskonale dobierał współpracowników – mowa przede wszystkim o scenarzystach współpracujących
z nim przy obu słynnych tasiemcach. Mira Michałowska (ukryta pod pseudonimem Maria Zientarowa), autorka znana z łamów „Przekroju”, książek dla dzieci
i młodzieży oraz przekładów światowej literatury, współpisała z Gruzą – na podstawie swoich felietonów – Wojnę domową. Z kolei Krzysztof Teodor Toeplitz, krytyk i scenarzysta, to drugi literacki mózg stojący za Czterdziestolatkiem,
ale także kapitalnym filmem Dzięcioł, którego bohater grany przez Wiesława Gołasa, z nieco mniejszym sukcesem
niż Jerzy Gruza, biega za spódniczkami. W kinie pokazywał mało – Przyjęcie na dziesięć osób plus trzy (zatrzymane
na kilka lat przez cenzurę), Noc poślubną w biały dzień, Motylem jestem, czyli romans 40-latka, a także dwie nielubiane przez niego komedie obyczajowe Gulczas, a jak myślisz…
i Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja, które jak przyznał w wywiadach zrobił na zamówienie producenta. Warto dodać, że
Gruza jest współautorem scenariusza do wyśmienitego anglojęzycznego debiutu Jerzego Skolimowskiego – Deep End
(Na samym dnie).
Trzecią mi łością, choć według samego zai nteresowanego może i najważniejszą, były musicale. Razem z Jackiem Bromskim zrealizował jeden z niewielu filmowych musicali (Alice), prawie przy tym puszczając z torbami zagranicznego producenta. Doskonały
muzycznie był film (oraz serial) dla młodzieży Pierścień
i róża z pamiętnymi piosenkami Andrzeja Korzyńskiego i rolami – Katarzyny Figury i Zbigniewa Zamachowskiego. Największe pole do musicalowego popisu dała mu
scena Teatru Muzycznego w Gdyni. To tutaj odbyły się doskonałe wystawienia Jesus Christ Superstar, Nędzników,
Żołnierza królowej Madagaskaru i wielu innych znanych spektakli. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany, ostatnio
– w 2017 roku – otrzymał Platynowe Lwy na festiwalu w Gdyni. Tam też pokazał Dariusza – swój, jak się okazało, ostatni
film zrobiony własnym sumptem.
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aktor, scenarzysta, twórca tekstów piosenek. z sekcją d – autorów
utworów literackich małych form
naszego stowarzyszenia związany
był od 1994 roku.
Urodził się w 1961 roku. Miał 26 lat,
gdy ukończył studia aktorskie w krakowskiej filii PWST we Wrocławiu.
Jeszcze w czasie studiów zaczął pojawiać się na ekranie – debiutował jako chuligan w Dniu kolibra, filmie dla
młodzieży Ryszarda Rydzewskiego
(1984) wyróżnionym na festiwalu filmowych w Chicago; potem były role
w Ludożercy Łukasza Wylężałka, Opowieści Harleya Wiesława Helaka i Pantarej Krzysztofa Sowińskiego (wszystkie 1987 rok). Po odebraniu dyplomu
w 1987 roku grał w Teatrze Studyjnym
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w Łodzi, od 1990 roku prowadził własny program dla dzieci i młodzieży we
wrocławskim oddziale telewizji. Dla
„Truskawkowego studia” napisał ponad 100 piosenek. Przez ostatnie lata
był również jurorem telewizy jnego programu „Twoja twarz brzmi
znajomo”.
Był jednak przede wszystkim aktorem serialowym – spośród kilkudziesięciu ty tułów seriali, w których występował, wymienić należy
Czwartą władzę Witolda Adamka, Na
dobre i na złe (rola onkologa prof.
Skarży ńsk iego), Pitbull (komisarz
Igor Rosłoń), Ojciec Mateusz, Instynkt,
a przede wszystkim Ranczo, w którym stworzył niezwykle lubianą postać Jakuba „Kusego” Sokołowskiego.

Serial cieszył się wielkim powodzeniem u widzów, przyciągając regularnie milionową widownię.
Przyjaciele, znajomi i pracujący
z nim koledzy podkreślają zgodnie
jego ciepło, skromność, humor, oddanie dla rodziny. „Był bardzo lubiany w radiu. Było wiadomo, że
jak coś zaczy na robić, to będzie
z tego perełka”, mówił o nim Robert
Te k ie l i , w ice dy r e k tor rad iowej
Jedynki.
W lipcu 2018 roku odebrał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Niemal do końca swoich dni
był prezesem Związku Artystów Scen
Polskich – złożył rezygnację w pełni
świadom zbliżającej się śmierci. wdsk
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R eżyser i scenar zysta. Od 1960
roku należał do Sekcji G – Autorów
Dzieł Filmow ych i Telewizyjn ych
naszego Stowarzyszenia.
Całe życie związany był z Łodzią,
miejscem jego urodzin i śmierci, studiów (w 1959 roku ukończył wydział
operatorski PWSTiF) i tematem wielu filmowych realizacji. Jego dorobek
obejmuje kilkadziesiąt filmów, które
reżyserował i do których pisał scenariusze. W 1950 roku rozpoczął pracę
w łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych; początkowo zajmował się właśnie filmami oświatowymi, realizując
dokumenty poświęcone sztuce i postaciom historycznym. W krótkich metrażach podejmował wiele tematów nurtujących młodzież szkolną: koleżeń-
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stwo, szczerość, uczciwość (np. Trzeci
warunek, Niewidzialna ręka, Ludka).
Była to jego ulubiona grupa bohaterów
i odbiorców, o czym świadczą doskonale przyjęte i wielokrotnie nagradzane seriale, takie jak Gruby (1972) opowiadający o siódmoklasistach z miasteczka na Ziemiach Odzyskanych czy
Siedem stron świata (1974), którego
głównymi postaciami byli członkowie
podwórkowej grupy na nowym osiedlu
przemysłowego ośrodka. Nastolatkowie byli także bohaterami jego pełnometrażowych fabuł: Jeśli serce masz bijące (1980), Czerwone węże (1981) i Zielone kasztany (1985).
„Po przejściu na emeryturę zamienił kamerę na aparat fotograficzny”
– wspom i na Li l iana Bard ijewska.

„Jego u lu biony m planem zdjęc io w ym była nadmorska Ustka, gdzie
przez długie lata spędzał z żoną Jolą jesienne wakacje w DPT ZAiKS-u.
(...) Wyposażony w swój nieodłączny
aparat fotograficzny wędrował kilometrami brzegiem morza, chw y tając ulotne chwile – mewy w locie, rysunki fal na piasku, dziwne chmury,
zachody słońca, bawiące się dzieci,
czy otrząsające się z wody psy”.
Wojciech Fiwek otrzymał, prócz
wielu nagród na festiwalach i w konkursach filmowych, odznaczenia takie jak: Medal Komisji Edukacji Narodowej (1976), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1980) oraz
Złot y Medal „Zasłużony Ku lturze
Gloria Artis” (2019). wdsk
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Popularny prezenter telewizyjny, konstruktor i majsterkowicz.
Od 1959 roku był członkiem Sekcji
I – Autorów Dzieł Naukowych naszego
Stowarzyszenia.
„Polski MacGyver”, jak mówiono
o nim z wielką sympatią, podobnie jak
bohater telewizyjnego serialu potrafił
zrobić coś z niczego, pozorne śmieci i odpadki zamienić w zabawki, proste urządzenia, nieskomplikowane, acz świetnie
działające mechanizmy. Przez 24 lata, do
1959 roku, namawiał młodych widzów:
„Zrób to sam”. Jego program cieszył się
ogromną popularnością, kolejne edycje
podręcznika Lubię majsterkować znikały z księgarń (miał ponad pół miliona
nakładu w Polsce, do tego doliczyć trzeba przekłady). Nic dziwnego, że w 1983
roku uznany został za autora najpoczytniejszych tytułów w krajowych bibliotekach. Jego dorobek obejmował kilkanaście tytułów z dziedziny majsterkowania oraz zbiór opowiadań (Diabły
drzemią na ścianach, 1993).
Był wielkim miłośnikiem motoryzacji – nie tylko odzierał samochód z tajemnic, ale i pomagał zostać kierowcą,
zdobyć prawo jazdy, naprawić pojazd,
zbudować przyczepę. Swoje zamiłowanie do majsterkowania przekazał
również w scenariuszach do serii animowanych filmów Pomysłowy Dobromir i Pomysłowy wnuczek, a także nakręconego w 1976 roku filmu Śrubokręt
i spółka.
W 1974 roku został Kawalerem Orderu Uśmiechu przyznanego mu na wniosek dzieci i młodzieży. wdsk

Tłumaczka, autorka polskich dialogów do filmów zagr anicznych.
Od 1978 roku była członkiem Sekcji G
– Autorów Dzieł Filmowych i Telewizyjnych, następnie Sekcji O – Autorów
Wersji Językowych do Filmów naszego Stowarzyszenia.
Pochodziła z wielkopolskiej rodziny o prawniczej tradycji, studiowała prawo w Poznaniu, dyplom obroniła już w Warszawie, gdzie mieszkała
z mężem, znanym malarzem Aleksandrem Kobzdejem i dziećmi. Wiele podróżowała, towarzysząc mężowi
w jego artystycznych wojażach po Europie Zachodniej i Dalekim Wschodzie. Znała doskonale język niemiecki, posługiwała się francuskim jednak to angielski, którego nauczyła się
sama, pozwolił jej – po nieoczekiwanej śmierci męża – zacząć pracę jako
translator. Tłumaczyła z języka angielskiego, opracowała dialogi do kilkuset filmów, w tym takich klasycznych
obrazów, jak Afrykańska królowa Johna Houstona, Viva Zapata i Na wschód
od Edenu Elii Kazana, Słodka Irma
Billy’ego Wildera, Junior Bonner Sama
Peckinpaha, Godziny rozpaczy Williama Wylera. Była autorką polskich tekstów do pierwszej dubbingowanej wersji Hotelu Zacisze pokazywanej w TVP
w 1989 roku. wdsk

Aktor, tłumacz, lektor. Od 2000
roku należał do Sekcji G – Autorów
Dzieł Filmow ych i Telewizyjnych
naszego Stowarzyszenia.
Urodzony w 1953 roku we Wrocławiu, przez wiele lat związany był zawodowo z Dolnym Śląskiem, występując m.in. w teatrach Współczesnym we
Wrocławiu i Dramatycznym w Wałbrzychu; znali go również widzowie
krakowskiego Teatru STU i łódzkiego Teatru im. Jaracza. Pojawiał się na
ekranie filmow ym i telewizyjnym
– wśród ról, jakie miał w swoim dorobku, były postaci grane w takich produkcjach jak: Lista Schindlera, Wielki
Szu, Trójkąt bermudzki, Ucieczka z kina „Wolność” czy serialach, m.in. Klan,
Złotopolscy, M jak miłość, Dom, Samo
życie, Na Wspólnej, Ekstradycja (zagrał
policjanta współpracującego z mafią),
Ojciec Mateusz, W rytmie serca. Od 1994
roku współpracował z ośrodkami telewizyjnymi i dystrybutorami filmowymi, dokonując przekładów anglojęzycznych ścieżek dźwiękowych do ponad
200 tytułów, np. Zaginionej autostrady, Pani Dalloway, Złamanych ślubów,
Morderstwa w Diabelskiej Dolinie, Anioła z Waszyngtonu, a także serialowych
odcinków Inspektora Morse’a, Seksu
w wielkim mieście, Pani ambasador,
Śmierci w Brighton. wdsk

T łu m aczk a dzi eł nau kow ych.
Od 1964 roku należała do Sekcji
I – Autorów Dzieł Naukowych naszego
Stowarzyszenia.
Mieszkanka stolicy, brała udział
w powstaniu warszawskim. Po wojnie
studiowała filologię angielską na wydziale humanistycznym Uniwersytetu
Warszawskiego (stopień magistra filozofii uzyskała w 1949 roku). Otrzymawszy stypendium Ministerstwa Oświaty,
wyjechała do Birmingham w Wielkiej
Brytanii, gdzie podjęła studia na tamtejszym uniwersytecie.
Przekładała głównie prace dotyczące dziejów cywilizacji i kultury,
takie jak Odkrycia nad morzem Martwym Edmunda Wilsona, Pochodzenie
chrześcijaństwa Archibalda Robertsona, Rozwój cywilizacji amerykańskiej
Charlesa i Mary Beard, Bronisława
Malinowskiego Nauka, magia i religia
(polski uczony napisał swą pracę po
angielsku), biografię Sinclaira Lewisa Życie Amerykanina Marka Schorera.
Na angielski tłumaczyła teksty popularyzujące polską kulturę i jej postaci, wśród nich Ignacego Łukasiewicza
i Adama Mickiewicza, omówienia zagadnień obronnych polskich zamków,
historii polskiej farmacji, przyczynki do dziejów emigracji szwedzkiej
w Polsce, jak również polskiej literatury
historycznej. wdsk

liter atk a, autork a książek dla
dzieci i tekstów piosenek. od 1948
roku należała do sekcji b i c naszego
stowarzyszenia.
W 2016 roku tak pisał o niej Zbigniew Rymarz: „Piosenki o Warszawie rodziły się po wojnie jak grzyby po
deszczu, ale chyba żadna nie osiągnęła
takiej popularności jak Na prawo most,
na lewo most. Napisana w 1948 roku na
konkurs ogłoszony przez ZAiKS zdobyła
trzecie miejsce.
Jej autorka urodziła się 4 stycznia
1916 roku. W autowywiadzie Mój flirt
z piosenką wspominała, że wszystko
zaczęło się w czasach szkolnych: »Flirt
i piosenka zjawiły się w moim życiu
równocześnie«.
Okupację spędziła w Warszawie.
Komponowała i wykonywała swoje
utwory, uczyła się śpiewu. Pomysł tekstu piosenki Na prawo most… zrodził się
w 1948 roku podczas dojazdów na lekcje. Potem były kolejne przeboje, tomiki
wierszy, bajki muzyczne, libretta, Radiowy Teatr Piosenki. Uhonorowane wyróżnieniami ZAiKS-u, w tym Medalem
90-lecia i Nagrodą 100-lecia ZAiKS-u”.
Helena Kołaczkowska była również oficerem Orderu Odrodzenia Polski (1998) i Członkiem Honorowym
ZAKR-u (od 2018) i ZAiKS-u. wdsk

Rysownik komiksów, jeden z najbardziej znanych polskich twórców
tego gatunku. Był członkiem Sekcji J
– Autorów Dzieł Plastycznych naszego Stowarzyszenia od 1977 roku.
Urodził się w 1941 roku, uczył się
w liceum plastycznym w Warszawie.
Jego nastoletnie komiksy drukowała prowadzona pod auspicjami ZHP
gazetka „Korespondent wszędobylski”. W 1970 roku dołączył do grupy
rysowników opracowujących zeszyty najpopularniejszego wówczas polskiego komiksu Kapitana Żbika – zadebiutował Złotym Mauritiusem (1971);
w sumie spod jego ołówka wyszło siedem tomów serii (ósmy, pozaseryjny,
przygotował wspólnie z Władysławem
Krupką w 2013 roku). W 1978 roku niemiecki Bastei Verlag zamówił u Polcha
rysunki do ośmiotomowej serii Bogowie z Kosmosu opartej na twórczości
Ericha von Dänikena.
Do najbardziej znanych komiksów
Polcha zalicza się serię o prywatnym
detektywie z przyszłości, Funky Koval,
który powstał do scenariusza Macieja
Parowskiego i Jacka Rodka. W dorobku miał również albumy rysowane dla
wydawców książkowych, reklamy, ilustracje. 10 lat temu został odznaczony
Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. wdsk
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Kompozytor, pianista, pedagog. Do
grona członków Sekcji A – Autorów
Dzieł Muzycznych ZAiKS-u wprowadzali go w 1956 roku Stefan Kisielewski i Edward Bury.
Studia w krakowskiej Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej ukończył
z dwoma dyplomami: w klasie fortepianu (1954) i w klasie kompozycji (1955).
Podczas studiów rozpoczął pracę w rozgłośni Polskiego Radia, realizując nagrania radiowej orkiestry, jak również
grup muzycznych i solistów. W 1953 roku został redaktorem muzycznym krakowskiej rozgłośni, kilka lat później
zaczął kierować Redakcją Programów
Muzycznych ośrodka telewizyjnego
w Krakowie, tworząc tam wiele cyklicznych programów poświęconych głównie jazzowi i muzyce rozrywkowej. Po
odejściu z redakcji był dokumentalistą
krakowskiego oddziału TVP. W latach
60. i 70. związał się bliżej z teatrem,
komponując muzykę do teatralnych
przedstawień; pisał również piosenki estradowe, m.in. dla Anny German,
Marty Stebnickiej, Joanny Rawik, Sławy
Przybylskiej i Andrzeja Zauchy.
Od 1970 do 1974 roku wykładał instrumentację w swojej macierzystej
uczelni; był aktywnym członkiem krakowskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich. W dorobku pozostawił ilustracje muzyczne spektakli Teatru Telewizji, muzykę teatralną oraz
liczne utwory na orkiestrę symfoniczną i zespoły kameralne. wdsk

Reżyser, scenarzysta. Od 1966 roku był członkiem Sekcji G – Autorów
Dzieł Filmowych i Telewizyjnych naszego Stowarzyszenia.
Urodzony w Lublinie, w 1957 roku
ukończył wydział reżyserski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi.
Rok później rozpoczął pracę w Wytwórni Filmów Dokumentalnych jako
reżyser, autor scenariuszy i „komentarzy filmowych”, jak nazywał ścieżki
dialogowe i opisy. Jego dorobek obejmuje kilkadziesiąt filmów dokumentalnych, których częstym tematem była
Lubelszczyzna – wydarzenia, miejsca
i ludzie zamieszkujący ten region. Kilka obrazów poświęcił również śląskim
górnikom i hutnikom, północnym terenom Polski czy okolicom przygranicznym. Jego wnikliwe, pełne klimatu filmy przyniosły mu wiele nagród na krajowych i zagranicznych festiwalach
(m.in. Złotego Lajkonika za Robić swoje
w Krakowie w 1975 roku i, rok później,
Złotego Smoka za Prolog), jak również
nagrody państwowe. wdsk

Rzeźbiarz i ceramik. Od 1968 roku
należał do Sekcji J – Autorów Dzieł
Plastycznych naszego Stowarzyszenia, do której wprowadzali go malarka Jadwiga Tereszczenko i grafik
Kazimierz Mann.
W latach 1951-56 studiował na warszawskiej ASP, uzyskując dyplom na
wydziale rzeźby w 1957 roku w pracowni prof. Franciszka Strynkiewicza. Specjalizował się w rzeźbie portretowej,
medalach pamiątkowych, ceramice artystycznej. W latach 1961-68 był etatowym projektantem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Brał
udział w licznych wystawach polskich
i zagranicznych. Sporo podróżował,
z wypraw przywoził rysowane kroniki
– w roku 2015 przygotował wystawę prac
powstałych w Uzbekistanie pn. „Kiedyś
w Samarkandzie”. Wiele jego prac zakupiło MSZ, by eksponować je w placówkach dyplomatycznych.
Do jego najbardziej znanych dokonań
należy pomnik Kościuszkowców na warszawskiej Pradze, pomnik Waleriana
Łukasińskiego (Warszawa), a także szereg monumentów poświęconych AK i dowódcom jej oddziałów zrealizowanych
na terenie rejonu świętokrzyskiego. wdsk

Reżyser, scenarzysta i aktor. Od
1974 roku był członkiem Sekcji D – Autorów Utworów Literackich Małych
Form naszego Stowarzyszenia.
Władysław Marian Pysznik pochodził z Jarosławia. W 1958 roku
u kończył w ydział aktorsk i PWSF
w Łodzi; jeszcze przed otrzymaniem
dyplomu zadebiutował na scenie rolą
w Dwóch teatrach Jerzego Szaniawskiego wystawionych przez łódzki Teatr
Powszechny, z którym związał się na
jeden sezon. Od 1958 roku, po przenosinach do Warszawy, występował już
w teatrach stołecznych: Ludowym (do
1961) i Klasycznym (w sezonie 1962-63).
Od 1963 roku obecny w Telewizji Polskiej – jako aktor, później jako asystent
reżysera i realizator. Zagrał również
w kilku filmach, m.in. w Wystrzale Jerzego Antczaka, Turyście Mateja Subiety, a także w serialach takich jak:
Stawka większa niż życie, Hrabina Cosel
i Klan.
Po ukończeniu Studium Zaocznego
na wydziale reżyserii PWSFTviT w Łodzi poświęcił się głównie pracy reżyserskiej. Zajmował się również opracowaniem i przygotowaniem scenariuszy
do dużych programów telewizyjnych,
widowisk estradowych (w tym z udziałem artystów cyrkowych czy zespołów
cygańskich) oraz imprez muzycznych
(np. festiwali piosenki w Kołobrzegu).

dziennik a r z i public ysta. By ł
członkiem Sekcji M – Autorów Prac
Publicystycznych naszego Stowarzyszenia od 1979 roku.
Był absolwentem wydziału filozoficzno-społecznego oraz wydziału dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów zaczął pracować
jako reporter „Expressu Wieczornego”,
skąd przeszedł do „Trybuny Ludu”. Poprowadził pierwsze wydanie wiadomości „Dziennika Telewizyjnego” (w lutym
1963 roku). Pracował w TVP przez całe
lata 60., następnie związał się z Polskim
Radiem. Wiele lat spędził w Niemczech
jako korespondent TVP, potem Polsatu
i „Trybuny Śląskiej”. Efektem tych pobytów była książka Moje Niemcy. Swoje
doświadczenia z podróży reporterskich
po świecie zawarł z kolei w książce Tajemnice dziennikarskiej przygody, pełnej
wspomnień ludzi, miejsc i wydarzeń.
Przygotowywał scenariusze i reżyserował filmy dokumentalne, w których
przekazywał wrażenia i spostrzeżenia z odwiedzanych krajów (Odbudowa
Hanoi, Defilada nad Mekongiem i Aiko
– Ghana). Za dokument Istnienie (1972)
otrzymał nagrody na festiwalach filmowych w Łodzi i w Lipsku.
W 1999 roku Jerzy Tepli odebrał Krzyż
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. wdsk

ter apeutk a specjalizująca się
w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, publicystka i pisarka. Od 1980
roku należała do Sekcji M – Autorów
Prac Publicystycznych naszego Stowarzyszenia, w ostatniej kadencji pełniąc funkcję członka Zarządu Sekcji.
Jej ulubionym rodzajem twórczości była publicystyka społeczna. Interesowały ją relacje międzyludzkie
– w związkach, rodzinie, między małżonkami. Wiele uwagi poświęcała
dzieciom i młodzieży, starała się swymi publikacjami ułatwiać im wejście
w dorosłe życie. Tytuły jej książek są
świadectwem tych zainteresowań: Kiedy miłość przychodzi, ABC młodej kobiety, Gdy przebrzmi marsz Mendelssohna,
Oblicza zazdrości, Jak być dorosłym, Czy
wiesz kogo kochasz, Dobrze nam ze sobą
i wiele innych.
Szkoliła się za granicą, gdzie prowadziła też warsztaty dla małżeństw i rodzin. Współpracowała z czasopismami,
m.in. z „Magazynem rodzinnym”, „Radarem”, „Zwierciadłem”; od 1968 roku
związana była z redakcją pedagogiczną
i społeczną Polskiego Radia, w 1972 roku
rozpoczęła współpracę z TVP.
Była aktywną członkinią Międzynarodowego Forum Kobiet. „W czasie
wspólnych wyjazdów tłumaczyła nam
zawiłości ludzkiej osobowości i pokazywała, że nie ma sytuacji bez wyjścia,
a w każdym można znaleźć wiele dobrych cech” – pożegnano ją na stronie
Forum. wdsk
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Dziennikarka, „matka” rodziny
Matysiaków, Od 1985 roku należała do
Sekcji F – Autorów Dzieł Literackich
naszego Stowarzyszenia.
Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim (wydział filozoficzno-społeczny) i rozpoczęła pracę
w Polskim Radiu, później rozszerzając
ją o współpracę z TVP. Od 1960 roku była
współscenarzystką opowieści radiowej
o najbardziej znanej i popularnej rodzinie w Polsce, czyli Matysiakach. Słuchowisko skupiało przy radioodbiornikach
setki tysięcy słuchaczy, którzy cenili
w nim zarówno elementy autentyzmu,
jak i sentymentalizm – była to rodzina,
o jakiej marzyło wielu Polaków.
Była też autorką wielu audycji radiowych i reportaży literackich w cyklach
takich jak „Nad książkami” czy „Pisarz i książka”. Problematykę twórczości i kultury regionalnej przedstawiała
w programach pt. „Z biegiem Wisły i Odry”. Przygotowywała także scenariusze
widowisk dla Telewizyjnego Studia Literackiego, Teatru Telewizji i Studia 63.
Przekonana o tym, że w „przyrodzie
w Polsce dzieje się źle” angażowała się
w rozliczne akcje i przedsięwzięcia
mające na celu ochronę praw zwierząt,
m.in. weszła do zarządu fundacji Animals i współtworzyła projekt uchwalonej w 1997 roku ustawy o ochronie
zwierząt. Wyróżniona Nagrodą m.st.
Warszawy (2010) i Honorowym Złotym
Mikrofonem Polskiego Radia (2011), była również komandorem Orderu Odrodzenia Polski (z Gwiazdą) przyznanego
jej w 2011 roku. wdsk

Historyk ruchu robotniczego, naukowiec. Od 1967 roku był członkiem
Sekcji I – Autorów Dzieł Naukowych
naszego Stowarzyszenia.
Urodzony w Zurychu, po I wojnie
światowej, przyjechał z matką do Warszawy, gdzie ta od razu zaangażowała
się w działalność partii komunistycznej. W 1929 roku, zagrożona procesem
i więzieniem za działalność polityczną,
uciekła z synem do Rosji.
W Moskwie Jan zdał maturę (1934),
rozpoczął również studia na Uniwersy tecie im. Łomonosowa, przer wane aresztowaniem i wyrokiem łagru.
Po powrocie do Polski wstąpił do PPR,
skończył historię na UW, rozpoczął
pracę naukową. Był jednym z grona
cenionych historyków ruchu robotniczego. Opublikował kilka znaczących
dla badań tego ruchu prac naukowych,
m.in. analizę rozłamu w polskim ruchu robotniczym w latach 90. XIX wieku, opracowanie pism Henryka Waleckiego (Maksymiliana Horwitza, jego
wuja i jednego z przywódców PPS-Lewicy), a także ceniony do dziś tom Polska Partia Socjalistyczna w latach 18921896. Był również autorem wielu haseł
w Słowniku Biograficznym Działaczy
Polskiego Ruchu Robotniczego. wdsk

EMIL
KAREWICZ
18 marca 2020

FOT. PAP / ANDRZEJ RYBCZYŃSKI

„Robs”, takiego artystycznego pseudonimu używał. od lat mieszkał i pracował w Niemczech.
Z wykształcenia był architektem,
ale miejsca w architekturze nie zagrzał
– wolał projektować, rysować, zająć się
satyrą. I szło mu to doskonale – od 1969
roku miał stałą rubrykę w tygodniku
„Wiadomości”, współpracował ze „Szpilkami”, „Karuzelą”, miesięcznikiem „Poland”; zajmował się również ilustracją książkową i plakatem. W 1986 roku
przeniósł się do Hamburga, gdzie rozwinął skrzydła – jego karykatury i rysunki satyryczne ukazywały się nie tylko
w prasie polskiej, ale i niemieckiej, holenderskiej, amerykańskiej, francuskiej;
publikował także w Jugosławii, Kanadzie, Włoszech i Rosji. Aktywnie zaangażował się w działanie Pegasus Foundation (Sztuka dla Porozumienia Narodów) skupiającej ludzi sztuki i kultury
różnych nacji. Był współtwórcą międzynarodowego festiwalu Satyrykon w Legnicy. Wystawiał w wielu krajach, brał
udział w konkursach, zdobył ponad 30
nagród, organizował plenery dla twórców, znajdował czas na wspieranie projektów związanych z ochroną i ratowaniem przyrody. Trafił również do Księgi
Rekordów Guinnessa jako autor Pałera,
żartobliwej opowieści złożonej z 20 260
słów wyłącznie na literę P…
W 2010 roku został kawalerem Orderu Zasługi RP przyznanym mu za promocję Polski i polskiej sztuki w Niemczech. Od 1979 roku był członkiem
Sekcji J – Autorów Dzieł Plastycznych
naszego Stowarzyszenia. wdsk
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Aktor filmowy i telewizyjny, któr eg o popu l a r ność ugru n towa ły
dwie par adoksalnie pr zeciwstawne role: pogromcy niemieckich rycerzy, czyli króla Władysława Jagiełły w Krzyżakach Aleksandra Forda,
oraz oficera SS Hermanna Brunnera
w Stawce większej niż życie tropiącego Hansa Klossa. od 1992 roku był
członkiem Sekcji D – Autorów Utworów Literackich Małych Form naszego Stowarzyszenia.
Urodzony w 1923 roku w Wilnie debiutował jako aktor tuż przed wojną,
na deskach tamtejszego Teatru Małego. Teatrowi pozostał wierny także
po wojnie – wraz z Barbarą Krafftów-

KWIECIEŃ 2020

ną i Bronisławem Pawlikiem ukończył
Studio Aktorskie prowadzone przez
Iwona Galla; grał początkowo na scenach łódzkich, w 1962 roku związał się
z teatrami w Warszawie, wcielając się
głównie w postaci z klasycznych dramatów (choć wielu widzów zapamiętało go z roli Stomila w Tangu Mrożka).
W 1950 roku pojawił się po raz pierwszy na ekranie, występując później regularnie w krajowych produkcjach
– najpierw kinowych, później telewizyjnych. To właśnie rola Sturmbannführera Brunnera, drugiego obok kapitana Klossa bohatera serialu Stawka
większa niż życie, przyniosła mu największą sławę. Można powiedzieć, że

mundur mu leżał – w komedii Jak rozpętałem drugą wojnę światową zagrał
oficera Gestapo, znów pokonanego
przez Polaków. Ale któż potrafiłby wymówić poprawnie nazwisko Grzegorz
Brzęczyszczykiewicz…
Dorobek Karewicza obejmuje ponad
sto ról; grał długo po oficjalnym przejściu na emeryturę w 1983 roku. Wolny
czas pozwalał mu na realizację swych
dwóch pasji: wędkarstwa (był zwycięzcą zawodów dla aktorów) oraz malarstwa pejzażowego. Nie miał żadnego
formalnego wykształcenia plastycznego, „ćwiczył”, rysując w czasie prób na
scenariuszach. „Po prostu maluję tak,
jak widzę i czuję”, mówił. wdsk
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WIESŁAW ROSOCHA
Hommage à Wiesiek
Monika Małkowska

Odejście Wiesława Rosochy nastąpiło w momencie, gdy
świat koncentrował się na koronawirusie. Zmarł dwa lata
po ciężkiej operacji, z której – jak się wydawało – potrafił się
wydobyć, przeświadczony o swej powinności: trwania obok
i wspierania wybranej kobiety. Organizm nie wytrwał.
Zresztą, nawet gdyby zmarł w mniej „panicznym” czasie, pewnie i tak nie krzyczałyby o tym media. Rosocha nie
należał do celebrytów. Nigdy nie robił na tempo, odrzucał
zamówienia, których „nie czuł”. A sposób, w jaki pracował
– wymagający niezwykłej precyzji, czasochłonny – też nie
pozwalał mu podejmować zbyt wielu zamówień. Adresatem
jego prac był widz wyedukowany, oczytany, który umiał docenić fenomenalny warsztat Rosochy.
Jego głównym sposobem komunikacji było opowiadanie
o ludziach i zjawiskach poprzez człowiecze wizerunki, odtwarzane wedle starych konterfektów bądź z natury. Na jego plakatach/kompozycjach wszyscy byli z jednej epoki, pozbawionej cech charakterystycznych. Książę Federigo da
Montefeltro, pisarz Jan Kosiński czy sam autor wydawali się
sobie rówieśni i równi na społecznej drabinie.
Pamiętam go z czasów studiów na warszawskiej ASP.
Ignorował modny w 70. latach image – nie zakładał spodni-dzwonów ani koszul z wydłużonymi kołnierzykami. Jedynym posthipisowskim akcentem była bujna, niesforna
czupryna. Pofalowana aureola, ale nigdy plereza. Do tego
ascetyczna sylwetka i pociągła twarz rozjaśniana miłym
uśmiechem.
Trochę starszy od reszty pracowni (przyszedł na akademię po wojsku, które musiało być dla niego katorgą), wypowiadał się skąpo – co nie znaczyło, że pozostawał poza intensywnym akademickim życiem. Przeciwnie, wypracował
sobie taką pozycję, że to przyjaźń z nim wydawała się nobilitująca. Przede wszystkim wymykał się trendom i modom
zawsze panującym w świecie sztuki, nawet w obrębie tak
zamkniętego światka jak Akademia Sztuk Pięknych.
Rosocha studiował w malarskiej pracowni Eugeniusza
Markowskiego, gdzie za sprawą profesora panowała cudownie rodzinna atmosfera. Potem wybrał plakat w najbardziej
obleganej pracowni stołecznej ASP – u profesora Henryka
Tomaszewskiego. Każdy, kto został jego studentem, uważał
się za faworyta fortuny. Rosocha miał to szczęście – ale skorzystał z przywileju inaczej. Swą konsekwencją i uporem
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„pokonał” charyzmatycznego pedagoga i stworzył swoją całkowicie osobną wizję plakatu.
Była pierwsza połowa lat 70. XX wieku, afisz uchodził za
najgorętszy gatunek sztuki użytkowej, choć w PRL-u bardziej artystycznej niż „stosowanej”, raczej nieprzystosowanej i niepokornej, przemycającej podskórne, niepolityczne
komunikaty.
Rosocha, nieprzemakalny na styl i metody profesora, oddał Tomaszewskiemu hołd serią plakatów, za którą zdobył
kilka nagród i która w równej mierze stała się znakiem firmowym ucznia i mistrza.
„Hommage à Henryk Tomaszewski”, cykl prac z lat 2008-09,
to na pozór karkołomne połączenie brawury i pokory. Od
dołu realistycznie odtworzona twarz Tomaszewskiego, trochę ciemna, jakby ogorzała. Od oprawki okularów oblicze
geniusza plakatu jaśnieje, rozmywa się w niebycie. Inteligentne oczy (jakże realistyczne!) patrzą znikąd, z pustki. Charakterystyczne krzaczaste brwi zamykają oprawkę
szkieł. Nad nimi już nic, żadnego konkretu, jeno jasność i taka jakby aureola – czyżby promieniowanie intelektu? Apoteoza mistrza, lecz lekko prześmiewcza.
Bo Rosocha miał inne podejście do warsztatu niż jego
mistrz. Tomaszewski improwizował (choć po wielu próbach); Rosocha cyzelował. Jego niepowtarzalny styl polegał
na łączeniu iluzjonizmu, światłocienia i realistycznego rysunku z bezkształtną, niemal ulotną formą, nagle wyrastającą tam, gdzie powinien być ciąg dalszy portretu. Nazwanie tego „surrealizmem” to uproszczenie, nawet pomyłka.
Kompozycje Rosochy są skondensowane i nieprzegadane
w formie. Na pozór proste, przy bliższym kontakcie okazują się niezwykle złożone, metaforyczne. Składają się z realistycznie odtworzonych fragmentów twarzy – oka, nosa, ust,
wpisanych w kształty mniej oczywiste. W formy ulepione
z innej materii, jakby z mgły, sadzy, dymu. Rozmywające się
po konturach, wnikające w tło, jednorodne, jednolite, jednobarwne. Do tego brawurowe cięcia – jakby autor w porywie
gniewu czy desperacji brał nożyce i rozczłonkowywał postaci na irracjonalne elementy, by scalić je na nowo z czymś
z innej bajki, z innej pracy…
Mam wrażenie, że Wiesław, Wiesiek Rosocha nigdy nie
żył w „swoim” czasie. Był poza nim – choć jednak czas wyznaczył mu granice. Na zawsze.
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EUGENIUSZ KABATC
Tłumacz życia

FOT. IWYD. STUDIO EMKA

tekst

14 0
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Grzegorz Sowula

Prozaik, tłumacz literatury radzieckiej i włoskiej. Urodził
się 11 stycznia 1930 roku w Wołkowysku na Białorusi. W 1946
roku przyjechał z rodzicami do Kwidzyna, gdzie skończył liceum. W 1948 roku, po zdaniu matury, wyjechał na studia
do Warszawy, gdzie uczył się na wydziale handlu w Wyższej
Szkole Handlowej. Studiował również na wydziale dyplomatyczno-konsularnym Akademii Nauk Politycznych. W 1952 roku rozpoczął pracę jako ekonomista.
Jako literat zadebiutował w 1949 roku wierszem Gołąbek
z gałązką oliwną i opowiadaniem Szofer Jasiota na łamach tygodnika „Razem”. Od 1954 roku zaczął zamieszczać swoje teksty w „Sztandarze Młodych”, „Nowej Kulturze”, „Przeglądzie
Kulturalnym”, „Życiu Literackim” oraz w innych pismach.
W 1957 roku, kiedy to postanowił zająć się wyłącznie
pracą literacką, opublikował zbiór opowiadań Pijany anioł.
W kolejnych latach ukazały się: nowela Za dużo słońca
(z sukcesem adaptowana przez Lecha Wojciechowskiego
na potrzeby Teatru Polskiego Radia), opowiadania Gorzka
plaża oraz powieści Strefa neutralna (napisana wspólnie
z Aleksandrem Minkowskim), Romans, Przygoda z Agnieszką oraz Jedenaste przykazanie. W swojej twórczości sięgał
często do „egzotycznych doświadczeń z białoruskiej wsi”,
jak wspominał w radiowej rozmowie. Pochodzenie, mocne
zakorzenienie w kulturze i języku, pozwalało mu swobodnie poruszać się w złożonej nieraz tematyce pogranicznych
ziem, ich historii, bogatej tradycji, ale i uprzedzeń czy idiosynkrazji, jakie cechowały ludność tych obszarów. O rejonach tych mówił np. w zaliczanej do fantastyki historycznej
powieści Czarnoruska kronika trędowatych (2008).
Sztuki teatralne jego autorstwa reżyserowali m.in. Jerzy Jarocki (Fałszerz i jego córka, przy pisaniu której Kabatc
znów współpracował z Aleksandrem Minkowskim), Natalia Szydłowska (Biały las) i Helmut Kajzar (Madonna z warkoczem). Był autorem scenariuszy i dialogów do filmów fabularnych i seriali (Decyzja w reżyserii Juliana Dziedziny,
Dyrektorzy reżyserowani przez Zbigniewa Chmielewskiego,
za których Kabatc zdobył Złoty Ekran, oraz Doktor Murek
Witolda Lesiewicza). W 2011 roku ukazała się jego opowieść
– apokryf o życiu młodopolskiego filozofa i pisarza Leopol-
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da Stanisława Brzozowskiego pt. Ostatnie wzgórze Florencji.
Do Związku Literatów Polskich trafił w 1953 roku. „Interesowałem się życiem związkowych – wspominał po latach
– postrzegałem ZLP jako organizację, która miała chronić
literaturę przed nadużyciami władzy i otwierać przed nią
możliwości zaangażowania społecznego”. Pozostał w szeregach ZLP do jego rozwiązania w 1983 roku. W latach 1960-68
był redaktorem dwutygodnika „Współczesność”. Komentując jego twórczość, krytyk Piotr Kuncewicz mówił: „Kabatc
rozwinął się od czasów »Współczesności«, nie został przy
opowiadaniach, ale przeszedł do pisania powieści […] to było czymś zaskakującym. Początkowo sięgał po tematy z jego życia, we wczesnej prozie był obecny problem moralny,
zawsze występował tam bohater, który popełnił jakąś nieprawość”. W latach 1968-74 Kabatc był radcą do spraw kultury ambasady PRL w Rzymie. Od 1973 roku pełnił funkcję
zastępcy redaktora naczelnego miesięcznika „Literatura na
Świecie”. W 1975 roku został członkiem Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), a w 1990 roku polskiego PEN Clubu.
Lata spędzone na placówce we Włoszech ugruntowały jego
zainteresowanie kulturą Italii, jej dziejami, językiem, literaturą, która stała mu się bardzo bliska. Sporo podróżował, poznawał kraj – od rozwiniętych, bliskich zachodniej Europie północnych regionów po ubogie jeszcze wtedy i proste południe
półwyspu. Wraz z żoną przełożył z włoskiego m.in. Pewną prywatną sprawę, Kwiatki świętego Franciszka, Trzy metry nad
niebem, Każdemu, co mu się należy (od mafii) i Lianę Millu Dymy Birkenau. Jest autorem przekładu na język polski Opowieści sycylijskich, Jezuity w Chinach i książki Ołtarz dla mojej matki, a także licznych recenzji, komentarzy, esejów krytycznych
i wypowiedzi w audycjach radiowych i telewizyjnych poświęconych włoskiej kulturze, szczególnie literaturze.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Był członkiem Sekcji F – Autorów Dzieł Literackich naszego Stowarzyszenia od 1959 roku, w latach 1997-2013 był zastępcą członka Zarządu ZAiKS-u, od 2013 roku członkiem
Rady Stowarzyszenia. W 2018 roku został laureatem Nagrody
100-lecia ZAiKS-u.
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KRZYSZTOF PENDERECKI

Strofy weszły do programu Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, a młody
kompozytor zaczął otrzymywać zamówienia z Polski i zagranicy, eksploatując w nowych utworach rozszerzone
techniki gry na instrumentach i odkrywając nietypowe źródła dźwięku.
Anaklasis, Emanacje, Polimorfia czy
Fluorescencje to utwory, których przebieg zasadza się na ewolucji niezwykle oryginalnych na tamte czasy barw
muzycznych, takich jak najw yższe
możliwe dźwięki danego instrumentu,
ćwierćtonowe wahania czy uderzenia
w pudła instrumentów smyczkowych.
Do zapisania tak niekonwencjonalnej
muzyki konieczne było wynalezienie
nowej notacji; notacji graficznej do tego stopnia odległej od tradycji, że jedna z partytur przy przejeździe przez
granicę została zatrzymana przez służby celne. Podejrzewano, że jest to szyfr
dotyczący budowy bomby atomowej.

Koniec pewnej epoki

tekst

Aleksandra Chmielewska

To swego rodzaju ironia losu, że
właśnie ostatni weekend marca, kiedy następuje zmiana czasu, zabrał
z tego świata tyle postaci zasłużonych dla polskiej kultury. W sobotę odeszli m.in. dziennikarz prasowy
i radiowy, Marek Lehnert, gitarzysta
jazzowy i rockowy, Winicjusz Chróst.
Nad ranem w niedzielę świat obiegła
informacja, że nie żyje Krzysztof Penderecki. Środowisko muzyczne pogrążyło się w żałobie. W internecie zrobiło się gęsto od wpisów, że nastąpił
„koniec pewnej epoki”. Czas zmienił się
nie tylko w sensie astronomicznym.

ROSNĄCE UZNANIE I ROSNĄCE
KONTROWERSJE

POCZĄTEK
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FOT. KARPATI & ZAREWICZ

Rok 1959. W Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Kompozytorów organizowanym przez Związek Kompozytorów Polskich nagrodzone zostają
trzy utwory. Ku zdumieniu komisji, po
otwarciu kopert, okazuje się, że autorem Strof, Emanacji i Psalmów Dawida jest jeden i ten sam twórca: 26-letni
asystent Akademii Muzycznej w Krakowie, który dla niepoznaki jeden utwór
miał zapisać prawą ręką, drugi lewą,
a trzeci zlecić do przepisania. Krzysztof Pendereck i ustaw i ł poprzeczkę w ysoko. Drugiego tak spektakularnego debiutu kompozy torsk iego
nie było w historii polskiej muzyki
i prawdopodobnie nie będzie.

W W W. Z AIKS.ORG.PL

Partytura, która wzbudziła zainteresowanie celników, była zapisem
być może najbardziej ikonicznego i zarazem jednego z najbardziej kontrowersyjnych utworów Krzysztofa Pendereckiego. Ofiarom Hiroszimy – Tren,
utwór rozpoczynający się charakterystycznym klasterem wszystkich instrumentów w najwyższym rejestrze,
miał na początku nosić tytuł 8’37, tyle
bowiem ma trwać wykonanie kompozycji. Dopiero po namyśle kompozytor
zdecydował się go dedykować pamięci ofiar ataku bombowego na Hiroszimę i posłać do burmistrza miasta list
z dołączoną partyturą i nagraniem
utworu. Utwór budził kontrowersje
nie tylko ze względu na wątpliwości
dotyczące szczerości intencji kompozy tora. Również dyr ygenci i w ykonawcy mieli problem z zaakceptowaniem i poważnym potraktowaniem
nowatorsk ich pomysłów Pendereckiego. Kompozytor wielokrotnie musiał tłumaczyć, jak należy realizować
zapis nutowy i na czym polega cała
koncepcja, by wreszcie utwór zyskał
najpier w zaufanie, potem uznanie,
a wreszcie, by stał się najbardziej roz-
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poznawalnym dziełem tego twórcy na
świecie.
Przedmiotem ożywionych dyskusji
był także – i jest po dziś dzień – mocny
zwrot w twórczości Krzysztofa Pendereckiego, jaki nastąpił w połowie lat 70.
ubiegłego stulecia. Pisząc takie utwory,
jak I symfonia czy Przebudzenie Jakuba,
twórca będący dopiero co ikoną awangardy, przyjął postawę neo-postromantyka, operującego monumentalnymi
formami, dążącego do tego, by za pomocą muzyki wyrazić historię narodu,
a nawet świata. Penderecki bez wątpienia pisząc muzykę łatwiejszą w sensie
percepcyjnym, przyciągnął nowych
odbiorców, ale jednocześnie ściągnął
na siebie falę krytyki zarzucającej mu
polistylistykę i eklektyzm. Trudno
jednak zaprzeczyć, że mimo tak gwałtownego zwrotu estetycznego, Penderecki wypracował bardzo wyraziste
cechy swojego warsztatu kompozytorskiego. Znakomite operowanie czasem
muzycznym, mistrzowska praca motywiczna czy bezbłędne wyczucie dramatyzmu to tylko parę elementów muzyki, której autora można rozpoznać
po kilkunastu sekundach słuchania.
IKONA POLSKIEJ MUZYKI NA
ŚWIECIE
W momencie, gdy dowiedziałam
się o śmierci Krzysztofa Pendereckiego, przed moimi oczami stanęło kilka
wspomnień.
Osobiście spotkałam Profesora tylko raz, w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach, którego był założycielem. To absolutnie niezwykłe miejsce: nieczęsto się bowiem zdarza, by
w szczerym polu stała nowoczesna sala koncertowa, a tuż obok niej prywatne arboretum zestawiające ponad dwa
tysiące drzew z całego świata. Wraz
z grupą młodych kompozytorów pojechaliśmy tam w ramach programu
„Muzyka Naszych Czasów” m.in. właśnie po to, by móc zamienić kilka słów
z Mistrzem. Zapamiętałam go jako osobę pełną błyskotliwych przemyśleń na
tematy zarówno muzyczne, jak i ogólnoartystyczne, a zarazem ciepłą i pełną niewymuszonego uroku. Szczególnie utkwiła mi w pamięci jego odpowiedź na jedno z pytań:
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„Jak iej muzyk i profesor słucha
w wolnym czasie?” – zapytał któryś
z moich kolegów.
„Mojej własnej” – odrzekł Profesor
bez fałszywej skromności.
Miesiąc temu natomiast prowadziłam warsztaty muzyczne w Jakucku
na Syberii. Podobnie, jak Lusławice,
Jakuck to swego rodzaju koniec świata: temperatury spadają zimą poniżej
minus 40 stopniu Celsjusza, trudno się
skomunikować z tubylcami, jeśli nie
zna się języka jakuckiego, nie wspominając o tym, że to całkowicie inna
kultura muzyczna. Jakież było moje
zdumienie, gdy każdorazowo, kiedy
mówiłam, że jestem z Polski, pytano
mnie właśnie o postać Pendereckiego: jaki utwór ostatnio skomponował
i czy młodzi kompozytorzy nadal się
nim inspirują. Ludzie z dumą opowiadali, że kiedyś słyszeli lub wykonywali jego utwór; niektórzy nawet widzieli go na żywo na jakimś koncercie. Byłam wzruszona tym, jak niezwykłym
i uniwersalnym językiem jest muzyka,
skoro polskie dźwięki docierają aż na
Syberię.
Na pytanie, czy młodzi kompozytorzy nadal inspirują się twórczością
Pendereckiego, każdorazowo odpowiadałam potakująco. Mimo że jego spektakularny debiut miał miejsce ponad
60 lat temu, wielu twórców wciąż czerpie garściami z jego wielkiej mądrości,
inspirując się jego kontemplacyjną postawą i głęboką duchowością. I w tym
sensie można powiedzieć, że epoka
Pendereckiego wcale się nie kończy.
Epoka artysty kończy się, gdy jego
duch traci siłę oddziaływania. Dopóki
ten duch jest żywy i nadal stymuluje
twórców, wykonawców i odbiorców na
całym świecie, epoka trwa.

Wiadomość o śmierci Krzysztofa
Pendereckiego dotarła do nas,
kiedy zamykaliśmy ten numer
kwartalnika. To bez wątpienia
jeden z najważniejszych twórców
w historii Polski, dlatego
zdecydowaliśmy, że następny
numer „ZAiKS Wiadomości” będzie
w dużej części poświęcony
twórczości naszego Mistrza.
Rafał Bryndal

14 3

D O B R A S T R O NA L I T E R AT U R Y

Stanisław Tym
BA LL A DA
O G O Ś CI U Z T E C Z K Ą
„Żaden człowiek
nie chce umrzeć.
Ale tak rzadko się
zdarza to,
co człowiek chce“.

Hen, gdzieś, gdzie lud w szałasach żył,
wśród pól, nad krętą rzeczką,
pojawił się tam dawno był
gość pewien z jakąś teczką.
Ten gość wyglądał obco coś,
bo obco był ubrany,
z akcentem mówił obcym dość,
a mówił tak: „Kochany…

Urodził się 17 lipca 1937 roku w Małkini. Od
czasów licealnych mieszka w Warszawie.
W latach 50. XX wieku studiował tu m.in.
chemię na Politechnice Warszawskiej,
przetwórstwo na SGGW, a także na wydziale aktorskim PWST. W czasie studiów pisał teksty i występował w kabaretach studenckich. W latach 1960-72
związał się ze Studenckim Teatrem
Satyryków. Współautor i aktor kabaretów Owca, Dudek, Lopek i Wagabunda.
Autor wielu sztuk teatralnych, skeczy,
słuchowisk radiowych, a także scenariuszy do filmów Stanisława Barei, w których również występował i był współautorem scenariuszy. Odtwórca roli Ryszarda
Ochódzkiego w Misiu i kaowca w filmie Marka Piwowskiego Rejs. W roku 2004
został odznaczony Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Od 2019 roku
Członek Honorowy ZAiKS-u.

Kochany ludu, nie znasz mnie,
bo ja z daleka dążę,
a dążę, straszną niosąc wieść,
ludu, że zmarł twój książę.
Tak przykro o tym mówić mi,
ale czy milczeć mogę?” –
tu gość otworzył teczkę i
wyjął z niej księcia głowę.
I krzyknął: „Ludu przaśny ty,
szałaśny, ja z twym bólem
łączę się dziś, lecz nie bój nic,
ja będę twoim królem!”.
Nim się szałaśny spostrzegł lud,
że prawdą to, nie bajdą,
gość miał już zwolenników stu –
zawsze się tacy znajdą.
Trzech z ludu zakrzyknęło: „Precz!” –
więc z teczki dość pokaźnej
gość wyjął jeszcze jedną rzecz:
przenośny sąd doraźny.

„ Pies jest stworzeniem meta fizy czny m ,
a człowiek... ogólnie to gatunek dość
ob r z y d l iw y, z a c h o w uj e s i ę o k r o p n i e i n i e m a
s i ę c z y m s z c z y c i ć ”.

Sąd skazał buntowników trzech,
a gdy lud stawił opór,
gość z teczką wpadł w królewski gniew:
dwudziestu dwóch pod topór.

Przez cały czas podkreślał, że
najlepsze ma intencje,
w ten sposób bowiem chronić chce
prawdziwą inteligencję.

Nadmuchiwany z teczki tron
gość wyjął i powiedział –
a jako król już mówił on,
bo na tym tronie siedział:

Potem wśród kraju łąk i pól
dekretem się rozniosło,
że chronić i ocalić król
prawdziwe chce rzemiosło.

„Szałas to relikt dawnych dni,
ludu, a dziś nadeszła
epoka, gdy ty będziesz żył
w domach o ścianach ze szkła!

Dekret jak czarny, straszny ptak
na naród spadł zaszczuty,
a król już szewców ciach-ciach-ciach,
bo szyli lewe buty.

A w każdym domu jedna z ścian
będzie mieć cztery krany:
do miodu kran, do mleka kran,
wina i do śmietany!”.

Król topił, ścinał, wieszał, bił,
w dzień, w nocy, w wieczór, z rana –
nie myślał nikt, kto jeszcze żył,
o kranach i o ścianach…

„Hura!” – krzyknięto tu i tam,
choć większość była przeciw –
„Ściany ze szkła, a w ścianach kran,
i niech nam z kranów leci!”.

Mijały lata – tam gdzie lud
w szałasach gwarnych mieszkał,
cisza straszliwa, głód i smród
oraz królewska teczka.

Król ostro się do pracy wziął,
i do obywateli:
z początku filozofów ściął,
żeby se nie myśleli.

I znów do teczki sięgnął król,
wyjął z niej stół składany,
usiadł za stołem: „Ludu mój –
rzekł – ludu ukochany!

Poetów wrzucał w rzekę, by
poznali prądów wiele,
wolał malarzy wieszać niż
ich liczne akwarele.

Nie szczędząc zdrowia oraz sił,
choć pot mi rosił czoło,
tyrałem, ludu, abyś żył
szczęśliwie i wesoło! 
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„J A SIĘ NIE Z N A M, T O SIĘ C H ĘT NIE W Y P O W IE M“

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

(...)
WYBÓR KATARZYNA TEZ
FOT. FILMOTEKA NARODOWA - INSTYTUT AUDIOWIZUALNY

W W W. Z AIKS.ORG.PL

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