
Grechuta podjął i rozwinął metodę Koniecznego90, którego „popraw-
ki” były w gruncie rzeczy nieznaczne i w pełni uzasadnione. Można by
go nazwać – tak jak to robili krytycy – neoromantykiem. Więcej
– impresjonistą. Metoda Grechuty jest bowiem powtórzeniem metody
stosowanej przez malarzy impresjonistów. Kompozytor i wykonawca
traktuje tekst poetycki tak, jak impresjoniści rzeczywistość, a jego
piosenki przypominają impresje – obrazy odrealnione, nastrojowe, malo-
wane pod wpływem chwili, emocji, zmieniającego się światła. Pośrednim
dowodem na to jest podkreślana przez biografa Grechuty, Wojciecha
Majewskiego, fascynacja artysty malarstwem impresjonistów, czego wy-
nikiem była płyta Śpiewające obrazy, zawierająca utwory inspirowane
obrazami między innymi Vincenta van Gogha, Georges’a Seurata, Augus-
te’a Renoira, Edgara Degasa i Édouarda Maneta.

„Z poetów uwielbiam Norwida”.
Czesław Niemen

Czesław Niemen jest muzykiem, który w Polsce pobił chyba wszystkie
rekordy popularności91. Wciąż zmieniający oblicze, poszukujący nowych
rozwiązań artystycznych. Człowiek posiadający

jedno z najpopularniejszych nazwisk w kraju. Piosenkarz, kompozytor. Konsek-
wentny w swych założeniach i zamiarach twórczych. Demonicznie agresywny, gdy
staje twarzą w twarz z publicznością. Wielbiony przez miliony i przez miliony
nienawidzony. Budzący podziw i zazdrość wykonawców. Niemen – od którego
wielu zagranicznych piosenkarzy próbowało przechwycić styl wykonawczy i jego

90 Dowodzi tego zarówno nie zawsze do końca zrozumiały, dający się uzasadnić,
stopień ingerencji w wykonywane teksty (piosenki Grechuty sprawiają właściwie
wrażenie kolaży), przewaga porządku emocjonalnego nad logicznym, jak i odwrócenie
w niektórych przypadkach kolejności etapów powstawania piosenek. Przykładami na
ostatni z wymienionych argumentów niech będą – zaprzeczające tak „służebności”
muzyki Koniecznego, deklarowanej także przez Pawluśkiewicza, jak i słowom Grechu-
ty, jakoby tekst zawsze był pierwszy – Wesele do fragmentów dramatu Wyspiańskiego
i Piosenka do słów Przybosia, które to piosenki zostały skomponowane do zupełnie
innych tekstów – kolejno Gdy zabrakło ci uśmiechu i Pieśni jedenastej – obu autorstwa
Grechuty. Zob. D. Wyszogrodzki, książeczka dołączona do płyty Marek Grechuta
& Anawa.

91 Por. W. Panek, Mity muzycznej rozrywki. Z notatnika obserwatora, Warszawa
1976, s. 97.
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środki wyrazu, którego nagrania zdobywają Złote Płyty, cieszą się największą
popularnością na antenie [...]92.

Zawłaszczając inny niż lider zespołu Anawa obszar muzyki popular-
nej – rock, w tym samym czasie co Grechuta sięgnął Niemen po poezję.
Do grona twórców, których teksty weszły do jego repertuaru, należą:
Zbigniew Herbert, Adam Asnyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jarosław
Iwaszkiewicz, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i – przede wszystkim
– Cyprian Kamil Norwid, którego Bema pamięci żałobny rapsod rozpo-
czął w roku 1968 długi okres Niemenowskiego śpiewania poezji. Wyko-
nywał co prawda już wcześniej wiersze Juliana Tuwima: Wspomnienie
z muzyką Marka Sarta i dużo mniej od tego utworu znane, utrzymane
w bigbitowej stylistyce, we własnej oprawie muzycznej, Jeżeli. Utwory te,
zaaranżowane i zaśpiewane w konwencjach popularnych wówczas prze-
bojów, były jednak zaledwie wprawką93.

O ile w przypadku Zygmunta Koniecznego i Marka Grechuty można
mówić o sprecyzowanym już w chwili kompozytorskiego debiutu stosun-
ku do poezji (dokonywane wybory były konsekwencją świadomości
estetycznej już ukształtowanej, wiersze miały odpowiadać określonej
wizji artystycznej), o tyle Czesław Niemen dopiero pod wpływem poezji
zmienił swój stosunek do piosenki („Na samym początku, kiedy dopiero
uczyłem się śpiewać, wydawało mi się, zgodnie zresztą z tym, co
twierdzili moi pierwsi tekściarze, że tekst jest w piosence zaledwie
pretekstem”94). Słowo poetyckie Norwida wpłynęło w jego przypadku nie
tylko na twórczość, lecz także na całą życiową drogę, stając się kierunko-
wskazem i wykładnią. O jego wadze świadczy jeden fakt, wyróżniający go
spośród innych kompozytorów wykorzystujących poezję na potrzeby
piosenki – Niemen n i e z m i e n i a t e k s t ó w, jest pełen szacunku dla
słowa poety.

W tym kontekście już powód sięgnięcia po Bema pamięci żałobny
rapsod wydaje się znamienny. Zaśpiewanie tego utworu zasugerował
Niemenowi Wojciech Młynarski – według relacji muzyka – mówiąc:

92 M. Sewen, Czesław Niemen, Kraków 1973, s. 2.
93 Niemen wspomina w jednym z wywiadów: „w miarę samoedukacji muzycznej,

a głównie interpretacyjnej, zaczął się we mnie coraz wyraźniej krystalizować zamiar,
zrazu ledwie uświadomiony, śpiewania tekstów par excellence poetyckich. I właśnie
wtedy wybrałem pierwszy wiersz do śpiewania. To było Wspomnienie Tuwima... [...]
Po Tuwimie sięgnąłem do Norwida”, Rozmowa z Czesławem Niemenem, rozmawiał
J. Marx, „Poezja” 1982, nr 9, s. 12-13.

94 Tamże, s. 12.
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„«gdybyś tak skrobnął muzykę do wiersza Norwida Bema pamięci
żałobny – rapsod to byłoby dopiero coś». Ziarno Wojtka zakiełkowało
w mojej wyobraźni natychmiast” 95. Przykłady innych przypadkowych
inspiracji mnoży sam Niemen, wspominając w wywiadach:

We Włoszech dostawałem dużo listów od fanów z Polski. Ktoś mi przysłał
miesięcznik „Polska”, był tam trochę propagandowy wiersz Kubiaka, „Kwiaty
ojczyste”. Ale wtedy czułem zbyt wielką nostalgię i zacząłem robić do tego
muzykę... Traf chciał, że w tym samym czasie dostałem od jakiejś fanki wiersz
Asnyka, „Jednego serca”. I to mnie powaliło, a że już miałem taką bluesowatą
melodię... Skąd się wziął Tetmajer, „Mów do mnie jeszcze” – nie pamiętam. Może
dlatego, że wiersz podobno bulwersował purytańską moralność części przedwojen-
nego mieszczaństwa96;

„Marionetki” powstały podczas koncertu w „Rivierze”. Zamiast czytać, zacząłem
śpiewać wiersz Norwida. Po kilku koncertach rzecz się utrwaliła. I gdy teraz
słucham tego z płyty... Luźna konstrukcja, a jednak coś w tym jest. A „Sariusz”,
który – na marginesie mówiąc – najmniej mi się podoba, powstał na poczekaniu
w studiu. To była pełna improwizacja. Jednak ludziom najbardziej podoba się
„Ptaszek”, żart – nagrany też z marszu97.

Podobnie jak okoliczności zainspirowania najbardziej znanej monu-
mentalnej kompozycji Niemena pozostają dla muzyka fragmentem zama-
zanej przez upływ czasu przeszłości 98, podobnie jak nie potrafi on
przypomnieć sobie powodów wyboru niektórych tekstów, również sam
moment sięgnięcia po te teksty nie jest wcale oczywisty. „Wciąż byłem
przeświadczony, że poezji raczej nie będę śpiewać, bo poezja najlepiej
brzmi, gdy się ją czyta” 99 – mówił Niemen o okresie, w którym już
komponował muzykę do tekstów poetyckich.

Niemniej to właśnie poezja, jak się zdaje, stała się dla Niemena
impulsem do tworzenia muzyki ambitniejszej, poważniejszej 100. Niezado-
wolony z utożsamiania go z pejoratywnie rozumianą twórczością piosen-

95 C. Niemen, książeczka dołączona do boksu Niemen od początku, cz. 1, 6 CD,
Polskie Radio SA 2002.

96 W. Królikowski, Przekora uniwersalna, „Tylko Rock” 1997, nr 4, s. 24.
97 Cyt. za tamże.
98 Bema pamięci rapsod żałobny Młynarski podsuwa Niemenowi po raz pierwszy

podczas któregoś z opolskich festiwali (zob. C. Niemen, książeczka dołączona do boksu
Niemen od początku), innym razem znów „podczas wspólnego wyjazdu na trasę
w ramach programu «Zgaduj-zgadula»” (R. Radoszewski, Czesław Niemen. Kiedy się
dziwić przestanę... Monografia artystyczna, Warszawa 2004, s. 84).

99 W. Królikowski, Przekora uniwersalna, s. 23.
100 Por. M. Sewen, Czesław Niemien, s. 14.
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kową („Przez długie lata byłem przypisany do grona twórców piosenek,
ale czułem z tego powodu niesmak”), mówił: „Moim ideałem byłoby
tworzyć muzykę, która stałaby na pograniczu muzyki rozrywkowej
i poważnej” 101. Marzeniom Niemena sprzyjał ówczesny klimat muzyczny.
„W końcu lat sześćdziesiątych tworzył się [...] nowy muzyczny
etos. Muzyka rockowa coraz częściej zaczynała być postrzegana
jako «sztuka»”102.

Krzysztof Gajda, myśląc właśnie o nowej propozycji Niemena, o jego
obliczu jazz-rockowca, pisze o przełomie w muzyce rozrywkowej,
przypadającym na drugą połowę lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku.

To wówczas zaczęto przekraczać schematy muzyczne romantyzmu i postromantyz-
mu, na jakich opierała się dotąd muzyka rozrywkowa. Artyści coraz śmielej sięgali
po odległe – czasowo i regionalnie – inspiracje, opierając się także na odkryciach
warsztatowych twórców współczesnej muzycznej awangardy. Odważnie ekspery-
mentowano też z tekstami utworów, próbując odbanalizować ten element piosen-
karskiego przekazu 103.

Ale, jak się zdaje, był to przełom jedynie w sferze muzyki rockowej,
w zakresie tekstów bowiem zmiana, o jakiej wspomina badacz, miała
miejsce już w 1963 roku wraz z pojawieniem się Demarczyk na
(o)polskiej estradzie. Przełom – o którym wspomina Gajda – to cezura, po
pierwsze, w twórczości samego Niemena, który sięgnął, znalazłszy
odpowiednie ku temu środki wyrazu, po poezję, przede wszystkim
Norwida. Po drugie, to powstanie art- oraz jazz-rocka, które skutecznie
zaczęły wypierać królujący do tej pory big-beat104.

Pytanie o to, czy Niemen rozumiał poezję Norwida, nie ma większego
znaczenia. Znajdował w niej bowiem uzasadnienie słuszności własnych
decyzji artystycznych i światopoglądowych. Utwory poety wybierał
starannie, a wiersze Norwida stanowią większość poetyckich tekstów
śpiewanych przez Niemena. Było ich w sumie czternaście (w tym dwie
wersje Larwy). Piosenki skomponowane do tych wierszy weszły w skład
pięciu płyt, począwszy od głośnego albumu Niemen Enigmatic (1971), na
podwójnym Idée fixe (1977), który stał się apogeum fascynacji muzyka

101 Cyt. za: W. Królikowski, Przekora uniwersalna, s. 22.
102 W. Siwak, Estetyka rocka, Warszawa 1993, s. 35.
103 K. Gajda, Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Poznań 2009, s. 158.
104 W niektórych przypadkach nie było to takie oczywiste. Twórczość Skaldów na

przykład biegła dwutorowo, zespół – nie chcąc rezygnować z popularności, a jednocześ-
nie realizując własne ambicje muzyczne – przez lata nagrywał różny materiał, wydając
na przemian płyty bigbitowe i artrockowe.
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poezją autora Promethidiona (całość jest „z ducha Norwida”), kończąc 105.
Komponowania piosenek do wierszy poety romantycznego nie można
zatem w przypadku Niemena nazwać krótkotrwałą przygodą. On sam
w jednym z wywiadów zauważał:

W życiu nie można być biernym. We wszystkim, co się robi trzeba walczyć. [...]
Moja walka polega na tym, że łączę muzykę z tekstem poetyckim, z tekstem
w dodatku filozoficznym. Tu chodzi oczywiście o Norwida, którego słowa są
wielkim apelem do nas – żyjących współcześnie. Norwid jest dla mnie synonimem
walki z głupotą ludzką i dlatego musimy się z nim solidaryzować 106.

Stawiając siebie w roli nauczyciela, czując się odpowiedzialnym za
kształtowanie wrażliwości i świadomości swoich odbiorców, a jednocześ-
nie będąc niedocenianym i nierozumianym, odnajduje Niemen bratnią
duszę właśnie w Norwidzie, uznając niewątpliwie za metaforę zarówno
jego, jak i swojego losu wiersz Pielgrzym, którego bohater może być
utożsamiany – z racji tego, iż utwór ten jest ogniwem cyklu, którego
podmiotem jest wędrujący poeta – z artystą 107.

Będąc reprezentantem „stanu stanów” („stanu nad stanami”), czyli
właśnie stanu pielgrzymiego, przyrównanego do „wieży”, sterczącej
w chmury (co sugeruje odrębność, wzniosłość, wywyższenie), bohater ów
został przeciwstawiony innym stanom, przypisanym do „płaskich do-
mów”, przyziemnym i przeciętnym. Obraz ten, zbudowany poprzez
zderzenie dwóch przestrzeni: wertykalnej i horyzontalnej (pierwsza nace-
chowana dodatnio, druga – ujemnie), ukazuje ogrom różnic pomiędzy
skonfrontowanymi „stanami”: będącym ponad pielgrzymem, który ze
swojej pozycji „widzi – a więc i wie – więcej niż inni”, oraz „Panami”
– posiadaczami ziemskimi, którym wydaje się, że status ich oponenta jest
gorszy z racji tej, iż jego dom jest „ruchomy”108.

105 Na płycie Niemen Enigmatic znalazł się Bema pamięci żałobny – rapsod, na
Człowiek jam niewdzięczny – Aerumnarum plenus oraz Italiam, Italiam. Album
Marionetki przynosi utwór tytułowy oraz piosenkę Sariusz, longplay Niemen Aerolit
– utwór Pielgrzym. Na dwuczęściowym Idée Fixe znalazły się Sieroctwo, dwie wersje
wiersza Larwa, Moja piosnka, Marmur biały, Laur dojrzały, Idącej kupić talerz pani M.
oraz Pochwała pracy. Nie wliczam w to utworów zapisanych na innych płytach, jak
choćby Jesień, Zapytaj, Mój psalm, do których muzykę skomponował Andrzej
Kurylewicz (piosenki znalazły się na płycie Kurylewicz, Warska, Niemen, Muzyka
teatralna i telewizyjna z 1971 roku, korzystam z reedycji – CD, Polskie Nagrania 2006).

106 Czesław Niemen: zwątpienia i wiara, notował W. Królikowski, „Jazz. Rytm
i Piosenka” 1976, nr 12, s. 17-18.

107 Por. L. Mikołajczak, Pielgrzym Norwida – romantyczny inaczej, w: Jaki
Norwid?, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria literacka” 1997, nr IV(XXIV),
s. 167.

108 Por. tamże, s. 169 i n.
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Pielgrzymka, będąca przeciwieństwem stabilizacji, podważająca sta-
łość posiadania, uzmysławia człowiekowi – jak zauważa Lidia Mi-
kołajczak – jego „chwilowość” („I wszyscy żywi w tej chwili,
� Z których i jednej kostki nie zostanie, � Choć będą ludzie,
jak byli...”109), pojmowaną jako „podstawowe doświadczenie egzy-
stencjalne”. Zarzut ruchomości pielgrzymiego domu zmienia się w związ-
ku z tym w jego największą zaletę, podkreśla „przejściowy charakter
ludzkiej obecności w świecie”, sam dom wskazuje na wartość do-
czesności, natomiast peregrynacji bohatera jednoznacznie zostaje przy-
pisane znaczenie sakralne110.

Potwierdzają tę interpretację kolejne wiersze, po które sięgnął Nie-
men. W Idącej kupić talerz pani M. mowa jest już nie o jednostkach,
a całych cywilizacjach, które „W Epok otchłani – � Nikną – jak sługa, co
podawa talérz � Wielmożnej Pani” (657), by pozostało po nich potomnym
zaledwie „garnków parę”. Tych garnków, które, podobnie jak domy
z Pielgrzyma, jak inne dobra materialne (ale dotyczy to również uczuć,
stosunków międzyludzkich – ***Daj mi wstążkę błękitną...), mają war-
tość tymczasową, nietrwałą (choć nieraz trwalszą niż życie ludzkie),
zależną od losu. W przeciwieństwie do miłości Boga i jego darów
(„Bywałem ja od Boga nagrodzonym � Rzeczą mniej wielką: � Spadłym
listkiem, do szyby przyklejonym, � Deszczu kropelką” – ***Daj mi
wstążkę błękitną..., 158), nawet jeśli pozornie bezwartościowych i nic
nieznaczących (bo codziennych), trudnych do zauważenia, co podkreślone
jest jeszcze zdrobnieniami (listek, kropelka), to jednak zyskujących
wartość właśnie dzięki swojemu Stwórcy.

Pielgrzymka staje się synonimem wysiłku duchowego, okazuje się
jedyną wartościową formą bytowania. Jest ciągłym poszukiwaniem
w przeciwieństwie do bezrozumnego przemijania pod rządami wszech-
ogarniającej nudy (Marionetki). Jest również ciągłą rewizją, nierokującej
wielkich nadziei, kondycji ludzkości:

R o z p a c z i p i e n i ą d z – dwa słowa –
Łyskają bielmem jej źrenic.
[...]
Gdzie idzie?... zapewne, gdzie n i c !

[Larwa, 512].

Tęskni zatem artysta do świata utraconych, jasnych i oczywistych,
wartości („Do tych, co mają t a k za t a k – n i e za n i e – � Bez

109 C. Norwid, Marionetki, w: tegoż, Poezja i dobroć. Wybór z utworów, wybór,
wstęp i przypisy M. Piechal, Warszawa 1981, s. 217. Wszystkie cytaty z poezji
Norwida, opatrzone tytułem i numerem strony, podaję za tym wydaniem.

110 Por. L. Mikołajczak, Pielgrzym Norwida, s. 170 i n.
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światło-cienia... � Tęskno mi, Panie...” – Moja piosnka [II], 320), wśród
których najważniejsza jest ciężka praca („I stąd największym prosty lud
poetą, � Co nuci z dłońmi ziemi brązowemi” – ***Bo nie jest światło, by
pod korcem stało..., 489). Praca będąca dla człowieka wyzwaniem,
ocaleniem i sensem życia, o czym Niemen mówi otwarcie: „Chyba jak
każdemu ciężko przychodzi mi praca. Ale zmuszam się. Praca to coś, co
nadaje życiu sens”111, a „Nikt nie zna dróg do potomności, � Jedno – po
samodzielnych bojach” (Laur dojrzały, 474). Zwłaszcza artyści, będący
wybrańcami i przedstawicielami ludu112 („I stąd największym prosty lud
muzykiem, � Lecz muzyk jego płomiennym językiem” – ***Bo nie jest
światło, by pod korcem stało..., 489), co Niemen traktował osobiście,
będąc przekonanym o zgodności swojego postępowania z naukami
mistrza: „Ja doszukuję się w niej [w muzyce] wszystkich rzeczy pięknych,
jakie istnieją w naturze i poza nią. Głównie chodzi tu o wyobraźnię” 113. Bo
przecież „piękno na to jest, by zachwycało � Do pracy – praca, by się
zmartwychwstało” (***Bo nie jest światło, by pod korcem stało..., 489).

Poszukiwaniu odpowiednich treści towarzyszyły poszukiwania mu-
zyczne, a kolejne płyty obrazują proces przemian, jakie następowały
w twórczości kompozytorskiej Niemena, przemian, które najogólniej da
się podzielić na dwa okresy: jazzrockowy, do płyty Niemen Aerolit (1975),
oraz elektroniczny, od dwuczęściowego Idée fixe (1977). Oba prze-
dzielone wyraźną cezurą, za którą należy uznać płytę Katharsis (1975),
pierwszy elektroniczny i w pełni autorski projekt Niemena, częściowo
służący jako ilustracja do Mindowe Juliusza Słowackiego, spektaklu
teatralnego w reżyserii Bernarda Forda-Hanaoki. Tytułowe katharsis da
się, jak sądzę, odczytać jako przemianę samego muzyka pod (oczysz-
czającym?) wpływem nowych rozwiązań muzycznych 114, ale i pod
wpływem poezji Norwida.

111 Czesław Niemen: zwątpienia i wiara, s. 18.
112 „Artyści, którzy występują dla szerokich mas, powinni kształtować smak

odbiorców”, tamże, s. 17.
113 Tamże.
114 Wiesław Królikowski za zwiastun nadchodzących zmian uznał już płytę

Niemen Aerolit: „Słuchając jej mam wrażenie, że oto nasz artysta stanął na jakimś
rozdrożu. Słyszymy tu dość typowy jak na owe czasy jazz rock, w którym ma okazję
popisać się pianista grupy (Smutny ktoś i biedny nikt). Jest spora dawka ni-
by-orientalnego Niemena, służąca przekazaniu Norwidowskiego wiersza (Pielgrzym).
Jest próba podania rozlewnej melodii w sposób nie taki znów daleki od King Crimson
(Daj mi wstążkę błękitną). Są wreszcie Niemenowe eksperymenty z syntezatorami
i poezją – uporczywe ostinato w tle i improwizacje na moogu okazują się jakby
ważniejsze od śpiewanej melodii (Kamyk)”, W. Królikowski, Przekora uniwersalna,
s. 25. Sam Niemen niechętnie odnosił się do tych podziałów, zob. R. Radoszewski,
Czesław Niemen.
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Również na tym polu działalność Niemena wzbudzała skrajne emocje.
Z jednej strony – spotykała się z potępieniem i często mało wybredną
krytyką, jak w przypadku, deklarującego się w 1976 roku (jeszcze przed
ukazaniem się płyty Katharsis) jako zagorzały fan muzyki Niemena,
Istvana Grabowskiego, pytającego wówczas:

Najmniej interesuje ludzi Niemen jako artysta, muzyk, kompozytor – gdyż często
go nie rozumieją. W dyskusjach na temat jego aktualnej działalności twierdzą, że
zabrnął w ślepy zaułek, że tworzy muzykę mało komunikatywną, elitarną,
przeznaczoną dla wąskiego kręgu odbiorców. Jak więc jest w istocie?115

Na to pytanie odpowiedział krytyk dwukrotnie już na początku lat
osiemdziesiątych (w jednym przypadku wspomagał go Marian A. Alek-
sandrowicz), interpretując Niemenowski rozwój jako wymuszony na nim
przez publiczność („Ona to włożyła na jego barki ciężar odpowiedzialno-
ści za cały polski rock”), czemu muzyk nie był w stanie podołać.
Zrobiwszy w pewnym momencie „bulwersujący wszystkich znaczny krok
do tyłu”, Niemen zaczął, schlebiając swej próżności, szukać popularności,
w czym miała mu pomóc elektronika i związana z nią łatwość „kom-
ponowania muzycznych wizji” 116. Zresztą i urządzenia elektroniczne
pozwoliłyby Niemenowi na kontynuowanie kompozytorskiej kariery na
wysokim poziomie, w istocie był wielkim artystą, gdyby nie fakt, iż
zdaniem Grabowskiego

idol naszych nastolatków technikiem był raczej miernym. Wyobraźnią też nie mógł
się równać z takimi geniuszami, jak Vangelis czy Tomita. Nic więc dziwnego, że
efekty jego syntezatorowych popisów były niezbyt wysokich lotów. Prawdę
mówiąc, nigdy nie wyszły one poza granicę muzycznego brudnopisu kompozytora.
Były to utwory banalne, mdłe, wręcz nijakie, zważywszy dokonania zachodnich
entuzjastów muzyki elektronicznej 117.

Z drugiej strony – kompozycje Niemena wciąż budziły zachwyt lub
przynajmniej zrozumienie. Krytycy wyliczali jego zasługi, pozytywy
dostrzegał również Grabowski:

On pierwszy zdecydował się na wprowadzenie do tradycyjnego, sztywnego dotąd
trzyosobowego składu zespołu sekcję instrumentów dętych i smyczkowych,
pierwszy począł grać u nas na organach Hammonda, później syntezatorze moogu

115 I. Grabowski, Dziwny jest ten... Niemen!, „Kamena” 1976, nr 10, s. 7.
116 Zob. M.A. Aleksandrowicz, I. Grabowski, Niemen na zakręcie, „Kamena”

1980, nr 6, s. 12.
117 I. Grabowski, Co u Niemena?, „Kamena” 1983, nr 10, s. 10.
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i mellotronie. On pierwszy zaatakował krzykiem ton obowiązującego liryzmu,
pierwszy wprowadził do techniki wykonawczej nieznany jeszcze polskiej piosence
melizmat, charakterystyczny dla muzyki wschodu118.

Wiesław Królikowski na temat tego samego okresu, którego dotyczyła
krytyka Grabowskiego (uznającego album Idée fixe za dowód na twier-
dzenie „o rozpaczliwym braku pomysłów i nikłej znajomości tajników
MOOGA”119), stwierdzał:

[...] album Idée fixe – dwa longplaye i singiel – na pewno nie budzi podejrzeń, że
Niemen stał się muzycznym koniunkturalistą. A zaśpiewane tu przez niego wiersze
Norwida układają się w ponadczasowe przesłanie: chodzi o życie wśród ludzi „co
mają t a k za t a k, n i e za n i e”. O to, by praca była wyróżnikiem człowieczeń-
stwa. O to, by w życiu kierować się wyższymi celami... Idée fixe – nagrywane
partiami, w latach 1975-78 – to także muzyczne tour de force artysty. Od
żonglowania dziwnymi brzmieniami (QSS1) po stylizacje na swojską ludowość
(Moja piosnka). Od funky i „masy muzycznej” z kilku nałożonych na siebie
improwizacji (Larwa) po pastoralne momenty (Credo)120.

W tym przypadku konkluzje są dokładnie odwrotne niż u Grabowskiego.
Jak się zdaje, wpływ Norwida na Niemenowską twórczość nie

ogranicza się jedynie do patosu i monumentalizmu poezji przeniesionej na
płaszczyznę muzyczną. Tak jak autor Vade-mecum przekracza melodykę
wiersza romantycznego, tak i Niemen w muzyce popularnej przekracza
utrwalone w świadomości artystów i publiczności granice.

Był pierwszym polskim kompozytorem, który przełamał sztampę harmonii funk-
cyjnej, „dominantowej”, typowej dla muzyki rozrywkowej pochodzenia operet-
kowego i musicalowego. Zestawił akord toniki molowej z durową subdominantą
i uzyskał brzmienie zespołu wokalnego podobnego do grup murzyńskich (podobnie
naturalny strój osiągany jest właśnie w muzyce starocerkiewnej)

– pisał w 1971 roku Mateusz Święcicki, dodając: „Uważam Niemena za
największą indywidualność wśród polskich piosenkarzy, choć jego styl
ostatnio znacznie przekroczył konwencję tego, co nazywamy piosenką,
wokalistyką jazzową itp.” 121

Dyskusje towarzyszące wspomnianemu zjawisku dotyczyły przede
wszystkim osoby Niemena – muzyka znanego, by nie powiedzieć
głośnego (dosłowne znaczenie tego słowa często wykorzystywane było

118 I. Grabowski, Dziwny jest ten... Niemen!, s. 7.
119 I. Grabowski, Co u Niemena?, s. 10.
120 W. Królikowski, Przekora uniwersalna, s. 25.
121 M. Święcicki, Spór o Niemena, „Polska” 1971, nr 1, s. 49.
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przez przeciwników Niemena w celu dyskredytowania jego stylu wyko-
nawczego). Fakt sięgnięcia przez niego po wiersze wybitnych polskich
poetów nie spowodowałby, mam wrażenie, aż takiego szumu wokół całej
sprawy, gdyby nie nakładał się na trwające od dłuższego czasu (od
początku kariery estradowej muzyka) dyskusje, czy raczej kłótnie, doty-
czące Niemena muzyka, wartości jego propozycji artystycznych oraz
w niemałym stopniu – jego wizerunku scenicznego 122.

Po wyliczeniu na łamach „Argumentów” sukcesów artysty Krystian
Brodacki (zaliczający się do fanów Niemena) wypunktował również
stawiane mu zarzuty:

– Niemen śpiewa i n a c z e j niż wszyscy,
– Niemen ubiera się i n a c z e j niż wszyscy,
– Niemen gra głośno,
– Niemen nosi długie włosy,
– Niemen jest nieżonaty,
– Niemen zarabia123.

Kwitując milczeniem dziwaczność niektórych zarzutów, wymieniankę
można by kontynuować, dodając kolejne: Niemen nie komponuje łatwych
piosenek („Kompozycje Wydrzyckiego są bardzo osobliwe, trudno w nich
bowiem znaleźć to, co typowe dla przeboju: banalną melodyjkę – łatwo
wpadającą w ucho”124), Niemen pisze słabe teksty („Zacząłem sam pisać
teksty. Powiedzieli: grafoman” 125). Jednym słowem, jak zauważył sam
zainteresowany: „Zawsze jestem zły”126.

Lista sporządzona przez Brodackiego nie ogranicza się do dwóch
podkreślonych „inaczej”, wskazujących główne „przewiny” muzyka,
kłujące w oczy (i uszy) jego krytyków; bardzo dużo ataków sprowokował
Niemen swoim wyglądem – kapeluszami, kolorowymi, wyszywanymi
w kwiaty strojami, peruką.

Żył wbrew obiegowym opiniom, polskiej zaściankowości i polityce partyjno-rządo-
wej, niezwykle twardy w swojej postawie, nieulegający naciskom. Był artystą,
który się wykreował. Jego kożuszki, kapelusze były rodzajem twierdzy, w której

122 Znaczną rolę w procesie degradowania młodzieżowego idola odegrał film
Sukces Marka Piwowskiego z 1968 roku, zob. na ten temat M. Gaszyński, Niemen. Czas
jak rzeka, Warszawa b.r., s. 92-97.

123 K. Brodacki, Nad Niemenem, „Argumenty” 1970, nr 27, s. 5.
124 Tamże.
125 Cyt. za tamże.
126 Cyt. za tamże.
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tworzył własne środowisko, nie tylko na scenie, także w życiu prywatnym. Nigdy
nie można było go zobaczyć w szarym garniturku. Zawsze był inny, kolorowy,
niecodzienny. Do tego trzeba było niezmiernej odwagi127.

Najwięcej chyba krytyki spotkało Niemena jednak w związku z punk-
tem pierwszym listy Brodackiego – niezwykłym śpiewem, a w zasadzie
nadużywaniem krzyku, co między innymi wytyka mu Stanisław Gro-
chowiak:

Jako słuchacz, słucham Niemena z przykrością. Nie odpowiada mi ten rodzaj
muzyki. Jest to moje subiektywne odczucie, po prostu nie lubię wrzasku, nawet
najbardziej „artystycznego”. Wrzask kojarzy mi się z bólem, albo z satysfakcją
zadawania bólu. Obawiam się, że używanie tych mocnych środków łączy się
u Niemena z chęcią epatowania słuchacza i audytorium. Takie podejście do samego
śpiewania, do twórczości, to jest właśnie to, czego nie znoszę. Odczuwa się to,
krzykliwe cierpiętnictwo w samym sposobie śpiewania, w interpretacji, a nie tylko
w niefortunnym „poezjowaniu” Czesława Niemena. Zgadzam się, że Niemen ma
ogromne możliwości wokalne. Ale w kraju, w którym właściwie nie mamy
piosenkarzy – bo u nas tylko panie jakoś znośnie śpiewają – Niemen jest
człowiekiem, który mógłby śpiewać ciekawie, imponująco, a robi sobie tutaj jakąś
nienaturalną hecę. Szkoda128.

Niemen po latach złośliwie wspominał tego typu komentarze:

Kiedyś ktoś podsumował moje wokalne zawijasy jako nieumiejętność utrzymania
głosu na jednym dźwięku. Zapewne musiał nim być zwolennik wyciągaczy
długich, bohaterskich fermat kończących piosenki po radziecku, ze sztandarem
„pabiedy” na ustach. Ja natomiast coraz bardziej oddalałem się od nadwołżań-
sko-nadwiślańskiej stylistyki obowiązującej kiedyś powszechnie w naszej podległej
krainie129.

Zadziwiające jest jednak to, iż problem Niemenowskiej interpretacji
oraz wykorzystywania w niej charakterystycznych środków wyrazu (prze-
de wszystkim krzyku) stale powracał (wciąż był obecny) w publicznej
dyskusji. Swój udział w tym procesie mieli ludzie kojarzeni z kręgiem
kultury wysokiej, współpracownicy pism kulturalnych. Stanowiska kry-
tycznego wobec Niemena można doszukiwać się także w niektórych
wystąpieniach poetyckich.

127 J. Gruza, cyt. za: J. Cieślak, Co byście beze mnie zrobili, „Rzeczpospolita”
z 24-25 stycznia 2004, s. A10.

128 S. Grochowiak, cyt. za: W. Panek, Mity muzycznej rozrywki, s. 120.
129 C. Niemen, Pantheon (Sopot dla Opola), „Tylko Rock” 1997, nr 10, s. 13.

148



W 1975 roku, mając świeżo w pamięci film muzyczny Janusza
Rzeszewskiego130, Mieczysława Buczkówna, przyznająca się nawet do
sympatii dla poczynań Niemena131, zarzuciła mu „skuteczne zabijanie”,
„unicestwianie” poezji śpiewem. Będąc przekonaną, iż autor Quidama
obruszyłby się, słysząc swoje wiersze z estrady (styl artykułu – widoczne
gołym okiem nawiązania do stylistyki Norwida – świadczy o tym, że
krytyczkę uczynek Niemena zabolał):

już wyobrażam sobie list, który przesłałby na adres TV, list pełen tłumionego
gniewu, rozstrzelonych zdań i podkreśleń jak to był zwykł często czynić. On, dla
którego słowo tyle znaczyło, poświęcił mu całą rozprawę filozoficzną – Rzecz
o wolności słowa – on który tak dbał o c a ł o ś ć s ł o w a i l i t e r ę gdy nakazywał
surowo, że s ł o w o s i ę c z y t a w s o b i e s a m y m132.

Autorka napisała do Niemena, który upodobawszy sobie wiersze poety
romantycznego, śpiewa je „skutecznie niszcząc swoim wspaniałym gło-
sem czułą tkankę poezji Norwida, a przecież nie chce tego na pewno”133,
fikcyjny list (złożony z fragmentów różnych tekstów poety):

Łaskawy Panie,
Zwykle mówią zdanie moje stanowczo i nieoględnie, dlatego że jestem we walce
z c a ł y m k i e r u n k i e m s z t u k i.
...Trubadurowie (–) w śpiewy swoje wprowadzili pewien rodzaj akcji i deklamacji;
tym sposobem na nowo mogła by była sztuka rozpoczynać od solo poety
i c h ó r ó w, jak w Grecji urabiając (–) nową tragedię – ale nic się ślepo
i mechanicznie w historii nie powtarza!
Idzie tu albowiem poszczególnie o to, ażeby słowa pisarza tak wygłosić, jak duch
pisarza onego poczynał je.
Co innego p i e ś ń ś p i e w a ć a co innego SŁOWO śpiewać.
Łączę wyrazy głębokiego szacunku

Cyprian Kamil Norwid

Pomijając sporą dozę egzaltacji – w świetle której nie dziwi irytacja
Niemena, który po latach pisał (w niewybredny sposób żartując z nazwis-
ka poetki) o buczeniu krytyki – stanowisko Buczkówny jest typowe dla,

130 „Bema pamięci rapsod żałobny” Cypriana Kamila Norwida z muzyką Czesława
Niemena śpiewa Czesław Niemen, reż. J. Rzeszewski, TVP 1974.

131 „Niemena bardzo lubię jak sobie śpiewa (ale inne, nawet własne, teksty),
podziwiam jego pomysłowość w interpretacji piosenek, muzykalność, wysokosiężność
tak niebywale rozbudowanego głosu... i pewność siebie”, M. Buczkówna, Niemen
w dolinie świec, „Literatura” 1975, nr 6, s. 5.

132 Tamże.
133 Tamże.
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stojących na straży „starego porządku”, przedstawicieli elit kulturalnych,
dla których wykorzystywanie poezji, a zwłaszcza Norwida, w piosence
jest niewskazane i niewytłumaczalne.

Do tych ostatnich należy także Tomasz Jastrun, który rok później
(1976) na łamach miesięcznika „Poezja” opublikował wiersz Norwid:

Ogłuchł – lecz oni
Którzy zbierali dźwięki
W łopiany uszu
Bardziej głusi134.

To współczesnych Norwidowi (czas przeszły – „zbierali”), choć
słyszących („zbierali dźwięki � W łopiany uszu”) – słowem: mających
większe możliwości percepcyjne niż ogłuchły przed śmiercią Norwid
– niedorastających poecie („Bardziej głusi”), bo niepotrafiących podążyć
za jego myślą, głuchych na jego słowa – wersy te dotyczą. Chociaż chyba
w tym samym stopniu, co i publiczności koncertów rockowych, i artystów
(w tym Niemena, który uważał się za jednego z Norwidowych „późnych
wnuków”135), by na potwierdzenie przywołać ciąg dalszy wiersza:

A dzisiaj nawet idioci
Błyszczą w ustach Norwidem
Jak złotym zębem

Lecz mrok nad jego wierszem
Jak przed wiekiem
Tylko ustawiono reflektory
I świecą w oczy136.

Rażące (wykonawców) w oczy reflektory tym bardziej nie ułatwiają
odczytania Norwidowej poezji, która może w takiej sytuacji (estradowej)
błyszczeć jedynie, być „złotym zębem”, świecącym tym mocniej, im
silniejsze na niego pada światło. Muzyk wykonujący wiersze Norwida
może być, w rozumieniu Jastruna, jedynie „idiotą”.

Niemen nie ograniczał się do komponowania tylko do utworów
Norwida. Wśród śpiewanych przez niego tekstów poetyckich znalazł się
także wiersz Zbigniewa Herberta. Jeden, choć jak wspomina Czesław
Niemen: „Kiedy zamierzałem nagrać Herberta, Polskie Nagrania, mono-

134 T. Jastrun, Norwid, „Poezja” 1976, nr 9, s. 19.
135 „Wziąłem sobie do serca, że jestem jednym z wielu «późnych wnuków»

Norwida”, cyt. za: J. Cieślak, Co byście.
136 Tamże.
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polista fonograficzny, nie chciał się zgodzić. Przemyciłem jedynie nie-
zwykły jego wiersz «Kamyk»”137. Było to w 1974 roku. W tym samym
roku w tomiku Pan Cogito Herbert umieścił wiersz Pan Cogito a pop138,
o który Adam Poprawa zapytywał na łamach tygodnika internetowego:

Bardzo bym chciał wiedzieć, czy inspiracją do pewnego wiersza Herberta był jakiś
konkretny koncert. A jeszcze bardziej intryguje pytanie o to, który zespół poruszył
poetę. Bo była to najprawdopodobniej jakaś grupa rockowa, chyba że autor pisał
o rocku tak w ogóle, używając zresztą terminu „pop”. Nie sądzę, by Herbert sam
wybrał się na ów – jeśli – koncert, więc pewnie widział to – jeśli – w telewizji. Ale
co to mogło być?139

Moim zdaniem, wiersz ten można odczytać jako reakcję na wykorzy-
stanie, między innymi, wiersza poety przez Czesława Niemena140. Herbert
– niemożliwością wydaje się, aby nie znał przynajmniej niektórych nagrań
popularnego muzyka – musiał wiedzieć o planach Niemena, który

137 J. Cieślak, Co byście, s. A11. Na marginesie trzeba dodać, że Kamyk jest
kolejnym przykładem na to, iż interwencje Niemena w teksty poetyckie można nazwać
śladowymi. Śpiewa całe wiersze, „poprawki” są prawie niezauważalne. W przypadku
tekstu Herberta ograniczają się do powtórzenia dwóch krótkich fragmentów, z których
drugi można potraktować jako podkreślenie słów poety – chodzi o finalny epitet „bardzo
jasnym”.

138 Z. Herbert, Pan Cogito a pop, w: tegoż, Pan Cogito, Wrocław 1993, s. 50-52.
139 A. Poprawa, Pan Cogito na koncercie, �http:��tin.pl�article.php��.
140 Oczywiście istnieją także interpretacje tego utworu wskazujące na bardziej

uniwersalne jego źródła i znaczenia. Stanisław Barańczak, przy okazji polemiki
z Arturem Sandauerem na temat „moralistycznych sympatii i antypatii poety”, wiersz
ten odczytuje jako jedną z „wypowiedzi wysoce krytycznych wobec współczesnego
stanu zachodniej cywilizacji”, zob. tegoż, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa
Herberta, Warszawa 2001, s. 15. Andrzej Kaliszewski natomiast wpisuje tekst Herberta
w szereg utworów składających się na wykładnię wiary w ideę harmonii świata, która
ujawnia się w Głosie nie będącym jej uproszczeniem, za jakie z kolei trzeba uznać
wszelkie skrajności obecne w sztuce. „Bardziej z tych niż bezpośrednio opisanych
inspiracji powstał też chyba wiersz Pan Cogito a pop. Odrzucenie racji krzyku jako
sposobu wyrazu dyktowane jest tym, że krzyk szybko «dotyka ciszy � ale przez
ochrypnięcie � a nie przez wolę � opisania ciszy», że idzie na oślep, od razu osiąga
granicę, «nie oplata się wokół tajemnicy», choć wychodzi z ciemnego wnętrza. Szybko
przekonujemy się, że nie idzie o opisany koncert, ani w ogóle o muzykę pop,
a o doniosłe racje sztuki. Krzyczeć to «obnażać», osiągać ekstremum, zarazem zostając
w pustce i nie znając ani praw pustki, ani dróg dojścia, ani powrotu. Krzyk jest uboższy
od Głosu, który «wznosi się opada». (Jeszcze raz odzywa się «klasyk»). Głos jest
strukturą, która wskazuje lub sugeruje inną strukturę. Krzyk wyraża tylko niewymierną
«prawdę uczuć», tegoż, Gry Pana Cogito, Łódź 1990, s. 179.
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wspominał: „Herbert nie bardzo to trawił, nie lubił takich krzykaczy,
rockandrollowców – jak ja. [...] Osobiście się nie spotkaliśmy. Próbowa-
łem, ale nie chciałem być namolny”141.

W swoim wierszu przeciwstawia Herbert dwa odmienne sposoby
artykulacji: „bogaty”, dający się modelować („wznosi się � i opada”), głos
utożsamiany, jak się zdaje, z poezją (w dalszym ciągu pojawiają się
Homer i Horacy) – oraz krzyk, atrybut muzyki pop, kojarzącej się
bohaterowi jednoznacznie negatywnie – z „estetyką hałasu”, o której
mówi lekceważąco: „sama idea owszem � pociągająca”. Pociągająca,
pozwala bowiem uzurpować sobie prawa boskie, zresztą bardziej mito-
logiczne niż przynależne Bogu chrześcijańskiemu („być bogiem � to
znaczy ciskać gromy”), lub prawa natury („połknąć język żywiołów”). To
pozwala niszczyć dowolnie obraz kultury:

zastąpić Homera
trzęsieniem ziemi
Horacego
kamienną lawiną

oferując, zamiast wartości, „głośne” i „widowiskowe” efekty. Jednak takie
działanie nie ma nic wspólnego ze sztuką, krzyk bowiem pozwala jedynie
„wydobyć z trzewi � to co jest w trzewiach � przerażenie i głód”. Jest
tylko obnażeniem najbardziej prymitywnych ludzkich potrzeb: jedzenia,
oddychania i zwłaszcza – pożądania, niemającego nic wspólnego z wy-
sublimowaną erotyką („grać na czerwonym gardle � oszalałe pieśni
miłosne”). Wiersz nie pozostawia wątpliwości, krzyk nie jest formą
poznania, pozwala co najwyżej zbliżyć się do prawdy, dotknąć jej:

jest jak ostrze
wbite w tajemnicę
lecz nie oplata się
wokół tajemnicy
nie poznaje jej kształtów.

Jeśli dociera do sedna, to przez przypadek, „przez ochrypnięcie � a nie
przez wolę � opisania ciszy”. Nie da się za jego pomocą, ze względu na
ograniczone możliwości („jest jaskrawie ciemny � z niemocy artykulacji”)
oraz ubogie środki wyrazu („nie zna półtonów”), wiele wyrazić. Nie
umiejąc dotrzeć do prawdy, jest jedynie substytutem jej poszukiwania.
Mówienie o niej zastępuje wyrażaniem prymitywnych zachowań („wyra-

141 J. Cieślak, Co byście, s. A11.
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ża prawdę uczuć � z rezerwatów przyrody”), dających poczucie szczęścia,
spokoju, niepotrafiących jednak oddać zagubionego czy nieodnalezionego
kontaktu z prawdą („szuka utraconego raju � w nowych dżunglach
porządku”). Jest przez to nietrwały (krzyk poprzez swą intensywność nie
może trwać długo), tym samym niejako skazany (przez Herberta?) na
(nieuniknioną) zagładę: „modli się o śmierć gwałtowną � i ta mu zostanie
przyznana”.

Trudno dziwić się stanowisku Herberta – w hierarchii zmysłów dużo
wyżej niż słuch ceniącego dotyk i wzrok142 – który nie ukrywał swojego
braku zainteresowania muzyką jako sztuką oderwaną od życia, od
ludzkiego doświadczenia. „Poświęcone muzyce wiersze Zbigniewa Her-
berta – jak stwierdza Marcin Trzęsiok – są zapisem owego cichego
a uporczywego głosu niemuzykalnego sumienia. Stawiają wartość muzyki
pod znakiem zapytania” 143. Panu Cogito muzyka (raczej klasyczna
– „Mozartem nacierałem uszy”144; słowa te świadczą także o pełni
kształtowania własnej osobowości, odrzucenie jakiejś dziedziny sztuki
musi być działaniem świadomym i nie zwalnia z obowiązku jej poznania)
kojarzy się z formą idealną, czystą, wyłącznie estetyczną, oddziałującą
tylko na emocje.

Ale już muzyki popularnej Herbert nie traktuje jak sztuki. To dlatego
krzyk słyszany przez Pana Cogito w muzyce pop nie ma szans dorównać
krzykowi odartego ze skóry Marsjasza, nigdy bowiem nie stanie się dla
poety wyrazem postawy moralnej, etycznej 145. Jest jedynie zakłóceniem
rozrywki. Piosenkę bowiem widzi Herbert tradycyjnie, zgodnie z potocz-
nym jej postrzeganiem jako chwili wytchnienia, nieskomplikowanej
(i niekomplikującej), umilającej ponurą egzystencję, sympatycznej to-
warzyszki codziennego życia. To

na jego straży
stoją Dalida
Halina Kunicka
Irena Santor
dobre wróżki

142 Zob. P. Gogler, Piosenki Herberta?, „Trubadur Polski” z 22-24 listopada 2004,
numer specjalny, s. 39.

143 M. Trzęsiok, Studium dymu. Muzyka w twórczości Zbigniewa Herberta, „Ruch
Muzyczny” 2003, nr 17�18, s. 10.

144 Z. Herbert, Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz, w: tegoż, Pan Cogito,
s. 6.

145 Nie jest zaś wiersz Pan Cogito a pop, jak sugeruje to Trzęsiok, próbą
rehabilitacji, poprzez „podważenie walorów «ogromnej skali» Marsjasza”, estetycznej
postawy Apolla, zob. M. Trzęsiok, Studium dymu, s. 15.
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dzięki nim
tyrania
upiększona
została
piosenkami

należało się im
słowo dziękuję
czułe miejsce w pamięci
wspólne imię
na kamiennej tablicy
znojnego żywota146.

Jakżeż odległy jest taki sposób patrzenia na muzykę od stanowiska
Niemena, wyrażającego, jak zauważył jeden z krytyków, „emocje, któ-
rych nie wszyscy szukają w piosence” 147. Niemena, który nie godził się na
lekceważenie piosenki jako formy przekazu artystycznego i traktowania
jej w kategoriach lekarstwa na nudę czy wypełniacza tła dla codziennych
obowiązków, a przecież przyzwolenie na to dają sami twórcy, akceptujący
swą poślednią rolę w kształtowaniu postaw odbiorców:

do publiczności nie można mieć pretensji – ci ludzie zajmują się czym innym
w życiu i tylko od czasu do czasu idą na występy traktując je jako rozrywkę.
Podczas, gdy to nie powinna być rozrywka. Rozrywką może być cyrk, sport, ale
nigdy muzyka. To musi być przeżycie. Dlatego powiedziałem kiedyś, że piosenka
zdewaluowała się 148.

Wiersz Herberta odebrał Niemen osobiście. Odpowiedział zatem
poecie (również tekstem poetyckim) po latach na łamach pisma „Tylko
Rock” (miał tam stałą rubrykę – Pantheon)149, będącym jego – zarówno
publicysty, jak i poety – trybuną. Słowa rozpoczynające Do Zbigniewa
Herberta (w kwestii muzyki POP)150 dałoby się odczytać jako przyznanie
racji Herbertowi:

146 Z. Herbert, Dalida, w: tegoż, Epilog burzy, Wrocław 1998, s. 14. Joanna
Maleszyńska wiersz ten odczytuje jako próbę przywrócenia piosence właściwego,
ważnego miejsca w życiu człowieka, zob. J. Maleszyńska, O pocieszeniu jakie daje
piosenka, w: W teatrze piosenki, s. 34.

147 M. Święcicki, Spór o Niemena, s. 48.
148 Czesław Niemen: zwątpienia i wiara, s. 17.
149 Choć i „Poezja” nie odmówiła mu swych łamów – w numerze poświęconym co

prawda śpiewaniu poezji, a dokładniej trzem artystom, będącym między innymi
poetami: oprócz Niemena Bohdan Chorążuk i Edward Stachura, ze zdecydowaną
przewagą tego ostatniego, zob. „Poezja” 1982, nr 9.

150 C. Niemen, Do Zbigniewa Herberta (w kwestii muzyki POP), „Tylko Rock”
2000, nr 12, s. 13.
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wiem
nie byłem godzien
nie miałem prawa
zbyt późno odkryłem
przesłanie Pana Cogito,

jednak w zestawieniu z kolejnymi strofami nabierają one innego znacze-
nia. Niemen przyznaje się do odrzucenia „godnej politowania” natury
(śpiewu naturalnego) z powodu środków wyrazu, jakie oferowała („moje
dolce belcanto � kwiliło cienko � i zbyt amoroso”), oraz sięgnięcia po
niezgodny z nią krzyk, za pomocą którego można już, zdaniem Niemena,
wyrazić, opisać otaczającą rzeczywistość 151. Choć nie oznacza to natych-
miastowego perfekcyjnego opanowania tego środka wyrazu:

potem
rozpaczne banały
intonowane krzykiem
chropawe nuty
i ta maniera
grać na czerwonym gardle
utkwiły na dobre w krtani
zamiast na szczycie
na jego grani
ostrej jak pisk

Krzyk – nawet zmanierowany, gdy przekazywane są za jego pomocą
„rozpaczne banały” – stanowi formę poszukiwania. Ale nie na nieosiągal-
nym (czy możliwym – koniecznym – w ogóle do osiągnięcia?) szczycie,
lecz „w krtani”, co może sugerować wybór form powszechnie dostępnych
(zatem realizowanych nie za pomocą sztuki wysokiej a popularnej), może
być również wyrazem świadomości ograniczenia wykorzystywanych
środków artystycznych (doprowadzonym do granic możliwości krzykiem,
który zmienia się w pisk, nie da się już nic wyrazić). Krzyk, owo
Herbertowskie granie „na czerwonym gardle”, jest drogą do prawdy:

151 „Słodkie brzmienie głosu podoba się ludziom, bo ludzie lubią łatwiznę. Taki
śpiew to schlebianie własnemu spokojowi, wmawianie sobie, że wszystko jest w porząd-
ku. A przecież naszą inspiracją musi być dzień dzisiejszy – dzień pełen spięć,
konfliktów, niepowodzeń, radości, ale i przerażenia. Stąd u mnie krzyk, spazm,
dramatyzujący niepokój”, cyt. za: M. Jaworski, Sprawa Niemena, „Scena” 1976, nr 2,
s. 39.
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przyznaję ochrypłem
by wreszcie ten stan
przysposobić w sobie
na wielogłosy
na wszystkie
możliwe półcienie
harmonicznego przypadku

przypadku..?

Ochrypnięcie nie jest tu stanem fizycznym, ale etapem poznania.
Nawet jeśli przypadkowo prowadzi do tajemnicy, to pozwala ją oswoić,
poznać i zrozumieć. Nie pozostawiając miejsca na przypadek. Przecząc
obrazowi „płaskiego”, prymitywnego wrzasku z wiersza Herberta („wie-
logłosy”, „wszystkie � możliwe półcienie”), Niemen wskazuje szereg
nurtów muzycznych – inspiracji i wzorów, w który świadomie wpisuje
swój styl wykonawczy:

blues czarny jak noc
wszędzie ten sam
pod niebem Tatr i Tybetu
żarliwe Flamenco
andaluzyjskich śpiewaków
duchowa liryka rytmu
Clyde McPhattera
skargi Ray Charlesa
i Otis Reddinga
modły kantorów
i muezzinów
codzienne nawoływania
pravocodery
wedyjskich mistrzów

Stawia jednocześnie znak równości pomiędzy pozornie nie-
przystającymi do siebie odmianami śpiewu: muzyką popularną (blues,
soul, R&B152), tradycyjną (ludową) i religijną 153. Zresztą na łączenie

152 Choć należy pamiętać o tym, iż style te miały korzenie w muzyce zarówno
religijnej, jak i tradycyjnej. W tym kontekście może warto byłoby wspomieć o,
podkreślanych przez krytyków, panslawizmie czy słowiańskości Niemena, zob. cho-
ciażby M. Święcicki, Od bluesa i rocka do śpiewanej poezji, „Polska” 1976, nr 1, s. 55.

153 Krystian Brodacki, zastanawiając się nad genezą Niemenowskiego krzyku,
zatrzymuje się jedynie na pierwszej z wymienionych odmian muzyki: „Nie on pierwszy
zastosował w śpiewie efekt krzyku, pierwowzór odnajdziemy u wielu murzyńskich
śpiewaków – Raya Charlesa, Steviego Wondera, Otisa Reddinga i innych. Nie było go
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tych płaszczyzn w śpiewie Niemena wskazywali jego uważni kry-
tycy154.

Uważając swoją twórczość za równoważną innym formom działalno-
ści artystycznej, Niemen nie mógł nie podjąć próby muzycznej inter-
pretacji tekstu poetyckiego (utworu wysokokulturowego), tak jak nie mógł
po latach nie zareagować na wiersz Herberta155. Kończąc swój tekst
słowami:

niechaj Niebieski rozsądzi
co znaczą –

świadomość sensu
i pikanteria smaku

powodowany pokusą
nie mogłem nie dotknąć kamyka

Niemen przypisuje akt sądzenia sztuki, całej sztuki – zarówno pop
i wysokiej – Bogu, odmawia tym samym twórcom tej drugiej prawa do
ferowania wyroków w kwestiach artystycznych czy estetycznych, prawa
do decydowania o tym, co sztuką jest, a co nie. Odmawia im tym samym
prawa do dyskredytowania twórczości popularnej.

Polemizując z twórczością Niemena za pośrednictwem mowy wiąza-
nej, poeci przenieśli dyskurs na płaszczyznę literacką, podnosząc tym

natomiast w muzyce operowej i operetkowej, w piosence międzywojennej, nie ma
w dzisiejszej tradycyjnej muzyce rozrywkowej”, K. Brodacki, Nad Niemenem, s. 5.

154 „W jego śpiewie jest to, czego – w najogólniejszym tego słowa znaczeniu
– brak w poważnej muzyce europejskiej, a co znajduje się wszędzie poza nią; przede
wszystkim w jazzie i murzyńskim bluesie, w spiritualsach i gospels, co istnieje także
w mniejszym stopniu w tradycji wykonawczej muzyki arabskiej a nawet greckiej
(sposób intonowania, rezonans głosu), w cante hondo w Hiszpanii, w folklorze
cygańskim, może trochę w archaicznej muzyce ludowej. Są tam intonacje starych ballad
katorżników, pieśni burłaków – starowierów i muzyki cerkiewnej”, M. Święcicki, Spór
o Niemena, s. 48.

155 Por. M. Rychlewski (Popkultura – podkultura?..., „Polonistyka” 2002, nr 1,
s. 3), który o wierszu Niemena pisze: „Abstrahując nawet od semantycznej zawartości
tej wypowiedzi, uznać należy, że jej publikacja ma wymiar symboliczny. Oto polemikę
z Herbertem, jednym z najwybitniejszych polskich poetów współczesnych, w dodatku
apologetą tradycji kultury, podjął artysta funkcjonujący w obrębie muzyki rozrywkowej
jako autorytet, będący uosobieniem nowatorstwa, intelektualizmu i wykonawczej
perfekcji. [...] Z cytowanego tekstu [chodzi o końcowy fragment wiersza Niemena
– M.T.] wynika, jakoby muzyka pop – w równym stopniu jak kultura wysoka
– apelowała do logosu, sensu istnienia”.
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samym – zapewne niechcący – rangę artystyczną działania popkul-
turowego, nadając mu znaczenie wydarzenia godnego polemiki literac-
kiej. Pokazali, iż traktują te wykonania z całą powagą, że muzyk zasługuje
na odpowiedź.

Podobnie jak w przypadku krytyki, ze skrajnie odmiennymi ocenami
spotkała się twórczość Niemena w refleksji naukowej. W tym przypadku
jednak dużą rolę odgrywa czas. Kiedy Anna Barańczak w latach siedem-
dziesiątych zajmowała się piosenką, stosunek badaczki do propozycji
artystycznych Niemena siłą rzeczy był krytyczny. Barańczak – reprezen-
tująca środowisko uniwersyteckie, dla którego to, co autor Katharsis
zrobił z poezją Norwida, było nie do przyjęcia – wykonanie Bema pamięci
żałobnego rapsodu przez Czesława Niemena wskazała jako przykład
utworu, w którym „pod naporem rozwiązań muzycznych (np. rozbudowa-
nej ornamentyki) tekst słowny ulegał destrukcji, stawał się po prostu
nieczytelny i wybór tego właśnie, a nie innego tekstu okazywał się
pozbawiony znaczeniowych konsekwencji”156.

W 2002 roku Krzysztof Gajda napisał o tym samym utworze, który
zdążył się jednak od czasu ukazania się opinii Barańczak uklasycznić,
zajął należne mu (znaczące) miejsce w kanonie muzyki rockowej. Nie
zgadzając się z oceną sztandarowego utworu Niemena autorstwa swojej
poprzedniczki, badacz skrytykował jednocześnie innego muzyka – Macie-
ja Maleńczuka, który w połowie lat dziewięćdziesiątych również sięgnął
po wiersze Cypriana Norwida157.

O ile Anna Barańczak ogranicza się do krótkiej notki, wpisując
jednoznacznie wykonanie (wówczas jedyne) Niemena w szereg niewłaś-

156 A. Barańczak, Słowo w piosence, s. 141.
157 Homo Twist, Moniti Revan, CD, Music Corner Records 1997. Gajda krytykuje

Maleńczuka nie tylko za Bema pamięci żałobny rapsod, ale i za drugą kompozycję,
noszącą tytuł Norwid. Badacz zarzuca muzykowi praktyki w zasadzie ukonstytuowane
przez Zygmunta Koniecznego czterdzieści lat wcześniej, a utrwalone (i w procesie
przemian pogłębione) przez jego następców (zwłaszcza Marka Grechutę), i przytacza
ciąg „poprawek” – jakich dopuścił się lider Homo Twist – wymieniając po kolei zmianę
tytułu, opuszczenie motta oraz większości tekstu oryginalnego, z którego pozostało
jedynie półtora strofy z początku wiersza oraz refren (cztery ostatnie wersy pierwszej
strofy). Można do tego dołożyć jeszcze zamianę jednego, istotnego słowa. Podczas gdy
Norwid pisze: „Ona w pieśni, m o d l i t w i e i w hymnie”, Maleńczuk śpiewa: „Ona
w pieśni, m i ł o ś c i i w hymnie” [w obu przypadkach podkr. – M.T.], pozwalając tym
samym powątpiewać w zrozumienie przez niego intencji poety. Niemniej, mam
wrażenie, że „czarna nić” zyskuje u Maleńczuka wymiar egzystencjalny bardziej
uniwersalny. Z tęsknoty za ojczyzną, paraliżującej poetę patriotycznym obowiązkiem
służenia piórem, przesunięta zostaje na płaszczyznę jednostkowego, ludzkiego zmaga-
nia z życiem.
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ciwych, nagannych zawłaszczeń poezji, o tyle Gajda przeprowadza
szczegółową analizę obu wersji Bema pamięci żałobnego rapsodu,
wynosząc piosenkę Niemena na piedestał, ganiąc jednocześnie i od-
mawiając większych wartości wersji Maleńczuka, zarzucając jej „brak
rzeczywistego dialogu”158 z kulturową tradycją. Zwraca uwagę na
brak w obu wykonaniach słyszalności zastosowanego przez poetę he-
ksametru, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie rytmu. Zwraca
też uwagę na fakt, iż

tak jedna, jak i druga wersja muzyczna traktowane jako samoistne utwory
zubożałyby jego wartości literackie. Siłą rzeczy zanika nie tylko brzmieniowa
warstwa tekstu, ale i sieć intertekstualnych powiązań. Wiele właściwości tekstu
ulega redukcji. Uwaga odbiorcy zostaje bowiem skoncentrowana na walorach innej
sztuki – w tym wypadku kompozycji muzycznej, także wykonania wokalnego159.

Jednakże w przypadku Niemena mamy, według Gajdy, do czynienia
z „intersemiotyczną interpretacją utworu literackiego” 160, co objawia się
zastosowaniem „wokalnych oraz rytmicznych ekwiwalentów” dla poetyc-
kich zabiegów Norwida, zarówno gdy chodzi o instrumentację dźwiękową
(rozległa skala emocjonalna, „od łkania do krzyku”, wydłużanie samo-
głosek), jak i językową organizację tekstu – charakterystyczne metrum
(stylizacja wstępu na utwór sakralny, tempo i rytm utworu mające dawać
wrażenie uroczystego, żałobnego pochodu)161.

W przypadku drugim śpiew Maleńczuka sprawia wrażenie jednostaj-
nego i monotonnego, brzmienie Homo Twist jest „surowe” (co kojarzy się
badaczowi z poetyką „skrajnej kontestacji, nierzadko osadzonej w wię-
ziennych realiach”), i „Kulturowe wartości zostają tu wyeliminowane na
rzecz wykonania czysto emocjonalnego, pozbawiając wykonawczy akt
oryginalności i aury niezwykłości, jaka powinna mu towarzyszyć” 162.

Różnice Gajda tłumaczy przemianami świadomości społecznej a tym
samym odmiennymi reakcjami odbiorców: atakami ze strony starszych
słuchaczy i zachwytem młodzieży – w przypadku Niemena, oraz chłodem
lub obojętnością – w przypadku Maleńczuka. Pomimo różnic w podejściu
do obu propozycji – w przypadku Homo Twist nie było żadnych dyskusji,
dotyczących śpiewania wierszy Norwida, nie mówiąc o sprzeciwach czy

158 K. Gajda, Jacek Kaczmarski, s. 160.
159 Tamże, s. 159. Dla Gajdy jest to „stała właściwość intersemiotycznego

przekładu”, ja to odczytuję jako przykład na emocjonalność odbioru.
160 Tamże, s. 156.
161 Zob. tamże, s. 155-159.
162 Tamże, s. 156.
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potępianiu muzyków – pamiętać należy jednak o tym, że Maleńczuk nigdy
nie zdobył takiej pozycji na rynku muzycznym czy też w świadomości
odbiorców, jaką (nawet żyjąc na uboczu, z piętnem niezrozumiałego
awangardzisty) miał od wielu lat Niemen163.

Do zmian świadomości społecznej należałoby jednak dodać także
przemijanie mody (czy raczej mód), który to proces nie ominął również
muzyki rockowej. Nie da się już bowiem, lub nie można, w latach
dziewięćdziesiątych śpiewać w taki sposób, jak czynił to Niemen.
Tłumaczenie tego faktu „ewidentnie słabszymi możliwościami głosowy-
mi”164 Maleńczuka wydaje się niewystarczające. Owszem, warunki wokal-
ne Maleńczuka zadecydowały zarówno o przesunięciu akcentów w nie-
których miejscach utworu, jak i o pauzach pomiędzy poszczególnymi
słowami, które wyśpiewywane przez Maleńczuka brzmią ewidentnie
krócej niż u Niemena.

Jednak nie o to przecież chodzi, żeby dorównywać „klasykom”.
Niemen (podobnie jak Ewa Demarczyk) stworzył na tyle wyrazisty,
rozpoznawalny styl śpiewania (nie tylko poezji), iż nie da się go podrobić
(chyba że przez pastisz, jak zrobił to Janusz Radek165), a śpiewanie w ten
sam sposób mija się z celem. W związku z tym zapewne rację ma Gajda,
pisząc: „Ważniejszy wydaje się dyskurs z formą wykonania, chęć
zmierzenia się na polu piosenki, niż znalezienie nowego sposobu na
przekazanie poetyckich treści”166.

Tak jak śpiewać – nie da się też, lub raczej nie można, grać w taki sam
sposób. Nie można, gdyż art-rock się przeżył, w każdym razie najlepsze
lata ma już dawno za sobą. Biorąc pod uwagę poetykę obu propozycji, nie
da się nie zauważyć, iż liderowi Homo Twist do Niemena daleko. Na to

163 Pozycję na rynku muzycznym obu artystów w jakiś sposób odzwierciedla
ankieta „Polityki”, w której Czesław Niemen zajął pierwsze miejsce wśród muzyków
polskich, uzyskując prawie sześciokrotnie więcej głosów niż Homo Twist, któremu
lideruje Maciej Maleńczuk, sklasyfikowany ostatecznie na dwudziestej piątej pozycji.
Zob. M. Czubaj, Ostre granie, „Polityka” 1999, nr 35, s. 6-8.

164 K. Gajda, Jacek Kaczmarski, s. 155.
165 Zob. J. Radek, W twoich doskonałych palcach, w: tegoż, Królowa Nocy, CD,

Magic Records 2004. Sam artysta wypiera się pastiszu (i parodii). Utwór W twoich
doskonałych palcach, w którym naśladuje głosy Czesława Niemena i Krzysztofa
Cugowskiego, jest według jego słów jednym z aspektów „dziwnej osobowości”
bohatera spektaklu, w którego skład wchodzi przywoływana piosenka, zob. Pomiędzy
teatrem a estradą, z Januszem Radkiem rozmawiają N. Słomińska i M. Traczyk,
„Trubadur Polski”, numer specjalny, s. 17. Spektakl, w zmienionej wersji, zarejest-
rowała Telewizja Polska (Królowa Nocy, TVP2 2004).

166 K. Gajda, Jacek Kaczmarski, s. 163.
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wskazuje również cytowany przez badacza – myślę, że słusznie – frag-
ment prozy Stasiuka – „kojarzonego [...] z Maciejem Maleńczukiem ze
względu na biograficzne pokrewieństwa, pokoleniową przynależność oraz
podobną surowość stylu, mimo odmiennych rodzajów sztuk”167 – zawiera-
jący znamienne, według mnie, słowa: „Wszystko było lepsze od Floydów
i Emersonów”168. To samo bardziej dosadnie wyraził inny „rówieśnik”
Maleńczuka, Marcin Świetlicki: „Zespół rockowy to wokalista, gitara, bas
i perkusja, a nie jakiś tam potwór z orkiestrą symfoniczną i syn-
tezatorami...” 169 Maleńczukowi dużo bliżej do punk rocka, którego era
nastała po latach świetności art-rocka, do czego przyznaje się zresztą on
sam w rozmowie z Maciejem Wesołowskim, dotyczącej płyty Moniti
Revan: „Rzeczywiście gram często w sposób punkowy”170.

Tyle muzyka. A jeśli chodzi o sam wiersz... Zarówno jeden, jak i drugi
muzyk dopuścili się drobnych korekt, w obu przypadkach odmiennych.
Bo przyznać trzeba liderowi Homo Twist, że, chcąc nagrać swoją wersję
Bema pamięci żałobnego rapsodu, sięgnął po wiersz oryginalny, że nie
uczył się tekstu „ze słuchu”, z wersji Niemena.

O ile Niemen ułatwił sobie w jednym miejscu artykulację, zmieniając
wymuszone w oryginale przez układ akcentowy heksametru „serca
zmdlałe” na „zemdlałe” oraz uwspółcześnił, również w jednym miejscu,
wymowę – w czasowniku „przeświéca” nie realizując, czego od Norwida
wymagał rym z „księżyca”, „é” pochylonego, o tyle Maleńczuk „zmdlałe”
śpiewa zgodnie z oryginalną pisownią, drugie słowo zaś wymawia
„prześwica” („e” o podwyższonej artykulacji, jakim jest „é” pochylone,
wymieniając na „i”). W stylizacji Maleńczuk posuwa się odrobinę za
daleko, przerabiając Norwidowskie dziewiętnastowieczne „zobaczym” na
dużo starszy archaizm „obaczym”. Z kolei finalne wezwanie „Dalej,
dalej”, pozostawione przez Niemena chórowi (zamykające cały utwór
klamrą), Maleńczuk z przyczyn oczywistych (brak wstępu i chóru)
wyśpiewuje sam, jednak dorzucone (zresztą zgodnie z Niemenowskim
pierwowzorem) od siebie jeszcze jedno „dalej” ma tu raczej charakter
„wypełniacza”, o czym przekonuje analogiczny (pod względem zapisu
i wykonania Maleńczuka) fragment V części wiersza Norwida, przez
Niemena wyśpiewany zgodnie z pierwowzorem.

167 Tamże, s. 162.
168 A. Stasiuk, Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii intelektualnej), Czarne

1998, s. 22.
169 Świetliki: zwierzę, rozmawiał R. Sankowski, „Tylko Rock” 1997, nr 1, s. 52.
170 Homo Twist: kocia arystokracja. Rozmowa z Maciejem Maleńczukiem, roz-

mawiał M. Wesołowski, „Tylko Rock” 1998, nr 2, s. 23.
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W obu wykonaniach, tak istotne u Norwida, podkreślenia – giną.
Maleńczuk stara się najdłuższy tak wyróżniony fragment w swoim
wykonaniu wyeksponować, melorecytując jednakże odcinek tekstu zdecy-
dowanie dłuższy, u Norwida wyglądający tak:

K t ó r e a b y p r z e s a d z i ć L u d z k o ś ć n i e z n a j d z i e s p o s o b u,
Włócznią twego rumaka zeprzem, jak starą ostrogą...

VI
I powleczem korowód, smęcąc u j ę t e s n e m g r o d y,
W bramy bijąc urnami, gwizdając w szczerby toporów.

Wyróżniając tę całość, Maleńczuk łączy zatem dwa Norwidowskie
podkreślenia. Jednakże w ten sposób osłabia wymowę poetyckiego
oryginału. Za usprawiedliwienie dla obu muzyków można uznać niewiel-
ką liczbę (trzy) takich zabiegów zastosowanych przez Norwida w całym,
dość długim, utworze, jednak warto pamiętać o tym, iż wszystkie
fragmenty wyróżnione mówią o śmierci, chodzi zatem o temat dla
Norwida ważny, przez poetę rozważany i różnicowany nie tylko w tym
wierszu171.

Podobnie rzecz się ma z narzuceniem rygorów kompozycji pio-
senkowej strukturze wierszowej, co z jednej strony ujawnia się brakiem
w piosence, występujących w oryginale, przerzutni, z drugiej – łączeniem
strof w większe całości. Obie wersje w tym elemencie się od siebie
nie różnią.

Najbardziej dostrzegalnym na płaszczyźnie tekstu zabiegiem odróż-
niającym wersję Maleńczuka od pierwowzoru jest brak – pozorny
– wstępu. Wiąże się to zarówno z pominięciem sporej, kilkuminutowej
części kompozycji Niemena, jak i z usunięciem istotnego składnika
Norwidowego tekstu – motta. Napisałem pozorny, gdyż to, co u Niemena

171 Wystarczy sięgnąć po cykl Vade-mecum. Im bliżej końca tego zbioru, tym
więcej w nim „cyprysowej czarności”, tym więcej śmierci. Lecz śmierci właśnie
o różnych obliczach. Obok, jak pisze we wstępie do wydania Biblioteki Narodowej
Józef Fert (Wstęp, w: C. Norwid, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Wrocław 1999,
s. LXXXVI), „aktów gwałtownego uśmiercania ludzi i rzeczy, spraw i idei” (XXVI.
Czemu nie w chórze?, LXXXII. Śmierć, XCIX. Fortepian Szopena) jest tu śmierć
dostojna, podniosła i zarazem pogodna (LXXXII. Śmierć, LXXXV. Do zeszłej...,
LXXXVI. Pamięci Alberta Szeligi, XCI. Spowiedź), „chrześcijański skon” – śmierć
będąca jakby przejściem w wieczność. Jest śmierć niedojrzała („Niedojrzałość to w VM
śmierć najprawdziwsza, najgroźniejsza i najbardziej groteskowa; to znak połowiczności
losu... i los upiora”, J. Fert, tamże, s. LXXXVII), jest również śmierć „doczesna”
– zniewolenie – z której można i należy się wyzwolić.
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zyskało bardzo wyraźną, podkreślającą ważkość śpiewanych słów, oprawę
muzyczną (długi, podniosły, wprowadzający żałobny nastrój wstęp,
podczas którego chór trzykrotnie powtarza motto z Norwidowskiego
wiersza), w wersji późniejszej zostało zastąpione minutą ciszy. Czy
jednak oznacza to całkowite pominięcie motta, czy rzeczywiście w ten
sposób „zespół rockowy ucieka [...] od patosu i nadmiaru intelektualnych
nawiązań”172?

Jak zauważa Gajda, minuta ciszy zwraca uwagę na „funeralny
charakter” utworu. Jest oczywistym, dzisiaj – najbardziej rozpowszech-
nionym, sposobem okazywania czci czyjejś pamięci. I ów „funeralny
charakter” współtworzy właśnie wraz z muzyką, z którą z kolei głos
Maleńczuka doskonale współbrzmi. W połączeniu z pozostałymi elemen-
tami piosenki Homo Twist podniosły wstęp okazałby się rozwiązaniem
nie na miejscu, rozbijającym jedność omawianego wykonania. Minuta
ciszy wprowadza refleksję, wyciszenie, jest tym samym polemiką z na-
tłokiem (bogactwem) dźwięków u Niemena.

Minuta ciszy na płycie Moniti Revan jest zaznaczona jako osobny
utwór, który nosi dość specyficzny tytuł: [...]. „[...]” jest znakiem
wypuszczenia, pominięcia fragmentu cytowanego utworu. Jest równo-
cześnie sygnałem, iż coś w tym miejscu się znajdowało, a co zostało
pominięte. Oprócz funkcji informacyjnej pełni zatem również funkcję
odsyłacza. I w przypadku płyty Homo Twist tytuł utworu trzynastego
znaczy tak właśnie – podwójnie. Znak pominięcia dotyczy zarówno
fragmentu tekstu Norwida (motto), jak i fragmentu muzyki Niemena
(instrumentalny wstęp do piosenki).

Sprawa wyodrębnienia wstępu na płycie Homo Twist wydaje się
prosta. [...] jest osobnym utworem, gdyż Maleńczuk pozostawia odbiorcy
możliwość wyboru: wziąć udział w artystycznej polemice czy nie.
Słuchacz może odczekać minutę ciszy, przygotowującą utwór właściwy,
może ją również pominąć, czyli zrobić coś, co w czasach powstania
piosenki Niemena było niemożliwe z przyczyn technicznych. Nie można
wykluczyć, że wśród fanów Homo Twist znaleźli się zwolennicy zarówno
jednej, jak i drugiej opcji słuchania Bema pamięci żałobnego rapsodu.

Pomijanie zapewne wynika z faktu, o czym wspomina Gajda, iż
funkcja utworu trzynastego nie dla wszystkich jest czytelna. Wynika to,
moim zdaniem, stąd, iż – jak pisałem we wstępie – odbiorowi popular-
nemu nie musi towarzyszyć refleksja intelektualna. Od odbiorców, którzy
chcą pozostać na pierwszym etapie obcowania ze sztuką popularną nie
należy oczekiwać pogłębiania odbioru, tak jak i od fanów Homo Twist nie

172 K. Gajda, Jacek Kaczmarski, s. 153.
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można wymagać znajomości Niemenowskiego, choć – jak zauważa Gajda
– kanonicznego już wykonania.

Drugim powodem, równie oczywistym obecnie, bo zdeterminowanym
otaczającym człowieka współczesnego natłokiem dźwięków, jest niewąt-
pliwie fakt nieumiejętności spędzania czasu w ciszy. Stąd brak zro-
zumienia dla ciszy, która wprowadza niepokój, w odczuciu odbiorców jest
sygnałem, że coś jest nie w porządku. W tym kontekście aż minutowa
pauza jest naprawdę niezwykłym doświadczeniem. Mimo zdania Maleń-
czuka, iż „jest niezauważalna. Akurat jest jej tyle, że w momencie kiedy
ludzie zaczynają podnosić głowy i pytać, co się dzieje, co się stało,
przerwa się kończy [...]”173.

Podobnie jak tendencyjne, zgodne z duchem czasu oraz naukową
refleksją nad kulturą masową, były wnioski Anny Barańczak, dla której
propozycja Niemena była niezrozumiała i nie do przyjęcia, tak i za
tendencyjne należy uznać wnioski Krzysztofa Gajdy, podnoszącego
Niemenowską kompozycję do rangi sztuki, potępiającego z kolei Maleń-
czuka174. Zgoda na ten sposób myślenia zakładać musiałaby kwes-
tionowanie wartości autonomicznych twórczości popularnej, Maleńczuk
nie dorówna Niemenowi nie dlatego, że dzieli ich „przepaść” (oba
wykonania należałoby rozpatrywać raczej na płaszczyźnie horyzontalnej
– odległość, niż, jak czyni to Gajda, wertykalnej – owa „przepaść”
właśnie), ale dlatego, że jego interpretacja (sposób wykonania) jest
zupełnie inna.

Przyglądając się Bema pamięci żałobnemu rapsodowi, da się niewątp-
liwie dostrzec różnice w podejściu obu artystów do poezji. Owe różnice są
ilustracją przemian zachodzących w obrębie muzyki popularnej. „Niemen
poprzez kunsztowną formę muzyczną składa hołd poezji”175, formę
– dodać należy – do której doszedł, dojrzał niejako i to zarówno mentalnie
(przejście od tekstów ludycznych, banalnych, na przykład Ciuciubabka,
do ważnych, zaangażowanych – Dziwny jest ten świat i poezja), jak
i – jeśli można się tak wyrazić – technicznie (od big-beatu do jazz-rocka).

173 Homo Twist: kocia arystokracja, s. 23.
174 Choć nie rozstrzyga badacz do końca kwestii „awansu” Maleńczuka, nie

pozostawia jednak wątpliwości co do oceny wartości jego oprawy muzycznej wierszy
Norwida: „Czy idol dzisiejszej młodzieży również zapewni sobie takie miejsce
[w sztuce, jak Niemen – M.T.] z biegiem czasu? Absolutnie nie wolno tego wykluczać.
Pewne jest jednak, że nie stanie się to za sprawą Bema pamięci żałobnego – rapsodu ani
przeróbki Mojej piosnki na potrzeby piosenki, nawet jeśli została ona nazwana Norwid”,
K. Gajda, Jacek Kaczmarski, s. 165.

175 Tamże, s. 159.
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Maleńczuk tymczasem wiersze Norwida wpisuje we własną stylistykę.
Nawet jeśli różni się ona w jakiś sposób od stylistyki innych projektów
muzyka, różnice bowiem biorą się z pozatekstowych względów. Dla niego
wiersze są po prostu dobrymi (nie wyklucza to wprowadzania ewentual-
nych „poprawek”) tekstami.

W zestawieniu z Maleńczukiem – reprezentantem tego, co w muzyce
nastało później, ale i w konfrontacji z innymi kompozytorami, wykorzys-
tującymi w swej twórczości poezję, by przywołać tylko Koniecznego
i Grechutę, Czesław Niemen jawi się jako zdecydowanie odrębna postać.
Dzieje się tak dlatego, że w przeciwieństwie do reszty muzyków nie
traktuje swojej twórczości jedynie w kategorii sztuki. Jest ona dla niego
także obowiązkiem. Wobec siebie i, przede wszystkim, wobec odbiorców.
W swoim sposobie patrzenia na poezję jest Niemen bliższy poetom niż
kolegom po fachu, wydaje się bowiem, że dla żadnego innego kom-
pozytora muzyki popularnej słowo poetyckie nie miało aż takiego
znaczenia, jak dla autora Spodchmurykapelusza. Będąc wiernym słowu,
starał się Niemen znaleźć dla niego odpowiednią formę muzyczną,
pozostając wiernym Norwidowi, przeniósł na muzykę popularną jego
sposób myślenia o sztuce. Nie uznając przy tym żadnych kompromisów.

W postmodernistycznym teatrze piosenki.
Jerzy Satanowski

Jak się zdaje, dwa fakty z życia Jerzego Satanowskiego miały decydujący
wpływ na jego twórczość: przyjaźń z Edwardem Stachurą i doświadczenia
teatralne. Aż dziesięć lat pracy w teatrze (w tym czasie współpraca m.in.
z Erwinem Axerem i Tadeuszem Łomnickim) musiało upłynąć, zanim
zdecydował się Satanowski na wzięcie pełnej odpowiedzialności za
przedstawienie i wyreżyserowanie pierwszego spektaklu, do czego także,
już bezpośrednio, zmobilizowała kompozytora śmierć przyjaciela. Nie bez
znaczenia okazały się także nieudane, będące wynikiem niezrozumienia
twórczości Stachury czy wręcz je zakłamujące, mnożące się w kraju próby
bałwochwalczego interpretowania fragmentów spuścizny autora Siekiere-
zady, stające się częścią rodzącego się gwałtownie kultu.

Począwszy od tego pierwszego spektaklu176, Satanowski realizuje
własną – wpisującą się co prawda w ciąg tradycji scenicznej, na którą

176 Miłość, czyli życie, śmierć i zmartwychwstanie: zaśpiewane wypłakane
i w niebo wzięte przez Edwarda Stachurę, Teatr Nowy w Poznaniu 1984.
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