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Modlitwa o miłość prawdziwą

Soul – to znaczy dusza, dusza rozdarta, pogrążona w bezbrzeżnym smutku. Soul 
– to muzyka będąca ekspresją duszy – chorej, ciężko zranionej, która płacze albo 
krzyczy, czasem nawet głośno się śmieje – ale tylko po to, by ukryć cierpienie, ból 
i łzy. Być może najbardziej wymownym świadectwem takiego rozumienia niezwy-
kłego gatunku muzycznego, który narodził się w latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku w środowisku zbuntowanych przeciwko rasistowskim gestom białej władzy 
Afroamerykanów z południa Stanów Zjednoczonych1, jest reakcja wybitnego jazz-
mana Stana Getza na występ Arethy Franklin. Po jednym z jej koncertów w roku 
1970 muzyk, dosłownie porażony śpiewem królowej soulu, podszedł do niej, by 
złożyć… kondolencje:

Śpiewała z bólem tak ogromnym, że niemal niewyobrażalnym – wspominał po latach. – 
Głęboko mnie poruszyła i artystycznie zainspirowała. Ale się jej bałem. Wyrażała więcej emocji, 
niż mógł znieść jeden człowiek. Pamiętam, jak podszedłem do niej, by wyrazić swoje uznanie. 
[…] Powiedziała coś w stylu: „Och, tak, panie Getz, lubię pana nagrania”, i odwróciła wzrok. 
Nie potrafiła spojrzeć mi w oczy. Nie pozwoliła na żadną rozmowę. Była zbyt niespokojna, by 
wchodzić w interakcję ze mną, obcym człowiekiem chcącym ją tylko pocieszyć i wesprzeć2.

Uwięziona we własnym bólu pieśniarka, ujawniając w śpiewie najtrudniejsze 
swoje doświadczenia i skrzętnie na co dzień skrywane tajemnice, wyraża jedno-
cześnie całą głębię bólu i cierpienia słuchaczy – czarnych kobiet i mężczyzn, któ-
rzy marzą o prawdziwej wolności, sprzeciwiają się poniżaniu godności ludzkiej, 

1 Zob.: M. Jaczyński, Muzyka soul – geneza, historia, uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz 
rodzaje inspiracji tym stylem w twórczości rodzimej, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” 2015, 
nr 1(24); A. Cała, R. Miszczak, H. Wrona, Dusza, rytm, ciało. Leksykon muzyki r&b i soul, Wrocław 
2008; P. Guralnick, Sweet Soul Music: Rhythm and Blues and the Southern Dream of Freedom, Nowy 
Jork 1999.

2 Cyt. za D. Ritz, Respect. Życie Arethy Franklin, przekł. D. Jankowska, Wołowiec 2015, s. 228.
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poniewieraniu czyichkolwiek uczuć, przekonań i wiary3. W duszach i w głosach 
śpiewaków soul skrywają się wszystkie te skrajne emocje, które towarzyszyły 
twórcom „czarnej” muzyki Nowego Kontynentu od zawsze, od chwili, gdy – naj-
pierw – u progu XVII wieku pierwsze pełne taniej siły roboczej statki z Afryki 
przybijały do portów Georgii, Karoliny, Marylandu (a wraz z nimi rytmy Złotego 
Wybrzeża i Wybrzeża Kości Słoniowej, które już wkrótce wybrzmią w chóralnych 
śpiewach gospels/ spirituals); następnie – gdy w połowie lat sześćdziesiątych XIX 
stulecia uwolnieni w wyniku wojny secesyjnej callers ruszyli w wędrówkę donikąd, 
w towarzystwie jedynie gitary, współwykonawczyni bluesowych opowieści o trud-
nym losie osamotnionego grajka; wreszcie – gdy w tym samym czasie „drżące palce 
bezimiennego duchowego protoplasty Louisa Armstronga”4 chwyciły wyproduko-
wane przez białych instrumenty i odebrały im całą tę europejską pompatyczność, 
dając światu jazz.

Soul jest wszystkim tym jednocześnie. Cecil Franklin tak mówił o swojej sio-
strze Arecie:

[…] chłonęła wszystko, co usłyszała. […] W jej głowie i sercu wszystkie te gatunki się mieszały 
i łączyły. Nie dało się ich rozdzielić. Jeśli nazwiesz Arethę wielką bluesową wokalistką, nie skła-
miesz. Wielką pieśniarką gospel? Nikt nie zaprzeczy. Wielką piosenkarką jazzową? Najwięksi 
jazzmani przytakną. Chodzi o to, że jest wszystkimi trzema naraz. A w języku jazzmana nazywa 
się taką osobę skurczybykiem5.

Albo – w nie tak dosadnym języku krytyków i historyków muzyki – pieśniarką 
/ pieśniarzem soul. Zwracam uwagę na to właśnie określenie wykonawcy, pocho-
dzące od słowa „pieśń”, bo w tej muzyce najważniejsza jest interpretacja słowa 
za sprawą głosu, pochodna personalizacji piosenki, czyli silnej identyfikacji wy-
konawcy z tekstem. Takiej, by odpowiednio podane słowo trafiło prosto w duszę 
i serce słuchacza, raniąc dotkliwie. Nie przypadkiem używam tej wojennej meta-
fory, bo na przykład o wielebnym C.L. Franklinie, tacie Arethy, kaznodziei o głosie 
piosenkarza, mówiono, że „strzela” słowami. Bluesman Bobby Blue Bland wspo-
mina, że pastor „mówił muzyką”:

Najbardziej fascynował mnie jednak wrzaskliwy dźwięk, który pojawiał się, gdy pastor chciał 
podkreślić jakieś słowo. Łapał je w ustach, obracał i ściskał językiem. A kiedy je wypowiadał, 
zdawało się wybuchać, a wszystkie kobiety zaczynały wtedy machać i krzyczeć. Podobało mi się 
to wszystko. Też zacząłem strzelać słowami i krzyczeć6.

Aretha, choć sama nigdy nie pisała tekstów swoich piosenek, wybierała dla 
siebie tylko takie, z którymi w pełni się identyfikowała, atakując albo pieszcząc 
ich słowa. Walcząc z nimi albo obdarzając prawdziwą miłością. Respect – szacu-
nek – to tytułowe słowo piosenki Otisa Reddinga stało się kluczem do rozumienia 
sztuki wokalnej Arethy Franklin. Lady soul. Królowej.

3 Zob. M. Jaczyński, dz. cyt.
4 L. Tyrmand, U brzegów jazzu, wstęp S. Kisielewski, wyd. II, Poznań 1992, s. 141.
5 Cyt. za D. Ritz, dz. cyt., s. 75.
6 Cyt. za tamże, s. 20.
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Cover utworu Reddinga nagrała pieśniarka w 1967 roku na pierwszy swój al-
bum przygotowany dla wytwórni Atlantic I Never Loved a Man the Way I Love You 
(na tym też albumie zadebiutowała jako kompozytorka).

Autor Respect, gdy usłyszał nową wersję swojego utworu, powiedział: „Ta 
dziewczyna odebrała mi piosenkę. Już nie jest moja. Teraz należy do niej”7. Re-
spect Arethy znalazła się na liście amerykańskich przebojów 29 kwietnia 1967 
roku, dzień po odebraniu Muhammadowi Alemu tytułu mistrza wagi ciężkiej za 
odmowę wstąpienia do armii Stanów Zjednoczonych; w atmosferze płomiennych 
wystąpień Martina Lutera Kinga. Utwór – jak rzadko który przebój – wyzwalał 
takie emocje słuchaczy, które pozwoliły na jego wyniesienie do rangi narodowej 
pieśni, hymnu wszystkich tych, którzy domagali się szacunku dla praw Afroame-
rykanów, praw kobiet, praw obywatelskich8, którzy protestowali przeciwko rasi-
zmowi, wojnie w Wietnamie, przeciwko przemocy domowej i milczeniu kobiet.

Respect stała się własnością wspólną. Zasiała ziarno soulowej rewolucji. Od-
sunęła na drugi plan osobisty wątek tej piosenki – tak naprawdę przyczynę wy-
boru jej przez pieśniarkę, odnoszącą się wprost do swojego małżeństwa z Tedem 
White’em, menadżerem wytwórni Columbia, brutalem i alfonsem, z gatunku 
złych, tych najgorszych chłopców. Cecil Franklin wspominał:

Wydawało mi się, że Respect nawiązuje do nieustannych kłótni Arethy z Tedem. On może i sza-
nował talent Arethy, ale nie szanował jej jako człowieka. Był brutalnym facetem, coraz bardziej 
brutalnym. Wydawało mi się, że Aretha śpiewa Respect Tedowi, ale nie miało to znaczenia, bo 
wciąż ją bił i miał w nosie, czy ktoś to widzi9.

Jednak pod koniec dekady lat sześćdziesiątych, w obliczu amerykańskiej re-
wolucji kulturowej, swą nieśmiałą prośbę: „Respect”, Aretha Franklin zamieniła 
w żądanie szacunku: „Sock it to me” – dawaj!

Sama sponiewierana jako kobieta, jako czarna kobieta10, Aretha uświadomiła 
sobie, że jest słyszalna jako artystka. Jako ikona rewolucji, a co dla niej ważne 
było osobiście: rewolucji kobiet. Jej muzyka, muzyka duszy, kobiecej duszy, niosła 
nowe przesłanie: czarna i dumna.

7 Cyt. za tamże, s. 163.
8 Zob. M. Jaczyński, dz. cyt.
9 Cyt. za D. Ritz, dz. cyt., s. 164.
10 Jest to okres, w którym Aretha Franklin zaangażowała się w działania społeczne na rzecz 

czarnych kobiet, między innymi wraz z rodzeństwem założyła fundację, która miała przekazywać 
zapomogi dla samotnych matek, a na rzecz której sama pieśniarka przekazywała pieniądze z co naj-
mniej pięciu koncertów w roku. W grudniu 1970 roku zaangażowała się w akcję uwolnienia z aresztu 
filozofki Angeli Davis, oskarżonej o próbę ucieczki z sądu; w wywiadzie dla pisma „Jet” powiedziała: 
„Tata mówi, że nie wiem, co robię […]. Oczywiście szanuję go, ale zamierzam trzymać się swoich 
przekonań. Angela Davis musi zostać zwolniona. Czarni będą wolni… Kiedy nie możesz zaznać po-
koju, musisz pokój naruszyć. Więzienie to piekło. Jeśli w naszych sądach istnieje sprawiedliwość, 
ona wyjdzie na wolność. Wierzę w to, nie dlatego, że wierzę w komunizm, ale dlatego, że Angela 
jest czarną kobietą i pragnie wolności dla czarnych. Mam pieniądze, dostałam je od czarnych, to 
oni pozwolili mi je zarobić, i pragnę wykorzystać je tak, by mogły pomóc naszym ludziom”, cyt. za 
D. Ritz, dz. cyt., s. 232.
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* * *

Soul w pierwszej swojej odsłonie docierał do Polski w połowie lat sześćdziesiątych, 
rekrutując rodzimych wykonawców nurtu blue-eyed soul, czyli białych adaptują-
cych czarną muzykę cierpienia i buntu11. Elementy soulowych interpretacji pol-
skich piosenek obecne są w twórczości choćby Fryderyki Elkany czy Hanny Rek. 
Przede wszystkim – w dokonaniach Czesława Niemena: w utworze Dziwny jest ten 
świat z 1967 roku i w piosenkach z albumu Sukces z 1968 roku.

W połowie lat siedemdziesiątych natomiast pojawi się kobiecy polski blue-eyed 
soul, który reprezentują dwie debiutantki – Krystyna Prońko i Grażyna Łobaszew-
ska, ale także odmieniona Urszula Sipińska, która w 1975 roku siada do fortepianu 
i nagrywa soulową płytę Zabaw się w mój świat, a zanim w latach osiemdziesiątych 
zdecyduje się ostatecznie na polską odmianę country and western – pod koniec 
dekady zaśpiewa jeszcze dwie ważne dla soulowego, kobiecego buntu piosenki: 
Rytm (z wezwaniem: „Już czas obudzić w sobie rytm, / Taki rytm, co nam pomaga 
żyć”) oraz Śpiewam i gram (gram, ale też – należy dodać – komponuję oraz aran-
żuję, bo wokalistka napisała muzykę do tytułowego utworu i jest współautorką 
kilku innych kompozycji oraz aranżacji). Wreszcie – Zdzisława Sośnicka – która 
w 1976 roku zaskoczy swoich wielbicieli albumem zatytułowanym Moja muzyka, 
opracowanym muzycznie przez Janusza Komana. W 2014 roku, przy okazji reedy-
cji płyty, sama artystka skomentowała ów projekt:

Płyta Moja muzyka była dla mnie przełomem. Zwłaszcza pierwszy tytułowy utwór. Dominacja 
Janusza Komana i Bogdana Olewicza [autora większości tekstów – I.K.] jest bardzo zauwa-
żalna. Ja też inaczej śpiewam – inne stylizacje. Kocham nostalgiczne ballady: „Ja wiem ty 
tak ciężko pracujesz” [chodzi o piosenkę zatytułowaną Najzwyczajniej w świecie – I.K.], O An-
nie. Ale co za radość zaśpiewać Żyj sobie sam – w życiu czegoś takiego nie śpiewałam, do tego 
dołączyłam trochę spontanicznego ruchu, bo trudno mi było ustać na scenie. Moje koncerty 
ożyły, a publiczność? No cóż, miałam wrażenie, że patrzą na mnie z niedowierzaniem – czy to 
na pewno ja?12

Gest sięgnięcia przez polskie wykonawczynie po tę wyjątkową, czarną trady-
cję muzyczną chciałabym odczytać jako głos artystek, które sprzeciwiają się po 
pierwsze – temu miejscu, jakie wyznaczyła im peerelowska estrada, po drugie – 
wizerunkowi kobiety zawartemu w tekstach ówczesnych piosenek: nieprawdziwe-
mu, a na pewno jednostronnemu, bo skrojonemu na potrzeby oficjalnego świato-
poglądu oraz jedynej obowiązującej ideologii.

Pierwszą kwestię można by ująć w słowie: odtwórczyni. I może jeszcze jed-
nym: lalka. Kompozytorki, instrumentalistki – takich ról nie przewidziano w ów-
czesnym scenariuszu estradowym, według którego piosenkarka, wykonawczyni 
cudzych słów i melodii, miała przede wszystkim wyglądać, ubiegając się nieustan-
nie o tytuł Miss Obiektywu, Miss Foto, najpiękniejszej, najlepiej ubranej, a przy 

11 Zob. M. Jaczyński, dz. cyt.
12 Tekst zamieszczony na okładce CD Z. Sośnicka, Moja muzyka, Polskie Nagrania PNCD 1587, 

2014.
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tym niezbyt mądrej lalki, co jeden ze znanych krytyków ujął w lekceważącym spo-
strzeżeniu, iż w oczach polskich piosenkarek dostrzega głównie dojmującą tęsk-
notę na świadectwem szkolnym. W swojej wspomnieniowej książce zatytułowanej 
Hodowcy lalek Urszula Sipińska napisała:

Anielskie sukienki, różowe policzki, lakierki na nóżkach, ekranowy uśmiech i usteczka wyśpie-
wujące refreny. Kupa forsy, specjalne przywileje i dobre samochody. […] Założenie było proste: 
[…] lalki nie mówią. Mają śpiewać. Lalki nie myślą. Mają wykonywać, co im się powie. Najlepiej 
w reżimie „OD OPOLA DO OPOLA”! No i lalki mają wyglądać! […] Jak będą grzeczne, to się je 
pokaże dodatkowo w telewizji. A jak która podskoczy, to już prasa zadba, by z ładnej buzi zrobić 
gębę kapryśnego głupola w zagranicznej spódnicy. Jeśli lalki nie mówią, to jak dowiedzieć się 
o nich prawdy?13

Upokarzające traktowanie śpiewających kobiet było zawarte w samym słowie 
‘piosenkarka’14, które ograniczało i umniejszało kreatywność artystki, było niewy-
powiedzianym wprost brakiem akceptacji dla kobiet twórczych, mających ambicje 
kształtować publiczną przestrzeń, a nie tylko ją ozdabiać. Oficjalnie obowiązujący 
wizerunek kobiety to żona i matka – świecka sakralizacja kobiecości zamkniętej 
w przestrzeni domu.

I oto właśnie druga przyczyna owego soulowego sprzeciwu polskich arty-
stek, domagających się ujawnienia własnej prawdy o egzystencji kobiety, a choćby 
uchylenia rąbka tajemnicy o tej jej części, która mieści się w przemilczanych do-
tąd przez rodzimych autorów dwunastu (nieoficjalnych) godzinach z życia kobie-
ty. Godzinach przeżywanych w samotności, w nieustannym poczuciu winy – bo 
pozbawionych społecznej akceptacji, ale tak naprawdę fundamentalnych dla bu-
dowania kobiecego poczucia wolności, spełnienia i prawa do decydowania o wła-
snym życiu. Prawa do popełniania błędów, wydobywania się z odmętów rozpaczy 
i na własny sposób przeżywania szczęścia.

Pojawienie się w połowie lat siedemdziesiątych w Polsce nowych głosów nio-
sących ze sobą ideę nowej kobiecości, było ważne dla młodych, nasto-, dwudzie-
stoletnich dziewcząt, dla których propozycja dwunastu godzin spędzanych na 
wykonywaniu domowych prac, obsługiwaniu męża, dzieci i teściów, była nie do 
przyjęcia i mogła być identyfikowana wyłącznie z pokoleniem mam i babć. Z ży-
ciem, jakie odstręcza.

Przynależna młodości muzyka rockowa nie miała wówczas w Polsce pozycji 
mogącej porwać nastoletnie słuchaczki15. Zresztą rock, który jest – zwłaszcza 

13 U. Sipińska, Hodowcy lalek, Poznań 2005, s. 132.
14 Śpiewające kobiety, które pojawią się na polskiej scenie w latach dziewięćdziesiątych jako 

jeden ze sposobów odcięcia się od tradycji estradowej reprezentowanej przez ich starsze koleżanki 
uznają odcięcie się od pogardzanego słowa ‘piosenkarka’. Określać się będą jako ‘wokalistki’, ‘artyst-
ki’, a nawet ‘muzyczki’ (zob. P. Szkudlarek, Muzyczka, „Zadra” 2012, nr 1-2).

15 Polski rock lat siedemdziesiątych, po boomie bigbitowym wcześniejszej dekady, znalazł się 
w zapaści. Zespoły bigbitowe przestały istnieć albo podążyły w stronę muzyki pop bądź folk. Nie-
którzy muzycy zdecydowali się na eksperyment artystyczny (Czesław Niemen). Powstające w latach 
siedemdziesiątych nowe grupy (SBB, Budka Suflera) zaproponowały rock progresywny, elementy 
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w niektórych swoich odmianach – mocno seksistowski16 i jest adresowany głów-
nie do mężczyzn i chłopców – choćby z samego tego powodu nie mógł stać się 
wehikułem kobiecej sprawy17. Tu znacznie bardziej pomocna była muzyka ludowa, 
która nie dyskryminuje ze względu na płeć, a kobiece głosy były jej ważnym, być 
może najważniejszym elementem (i dlatego polskie wokalistki tak chętnie sięgały 
i sięgają do ludowych tradycji polskiej pieśni i piosenki – jednym z pierwszych 
przykładów jest Kukułeczka Urszuli Sipińskiej z płyty Zabaw się w mój świat; na-
stępne to choćby projekt Grażyny Auguścik i Urszuli Dudziak z roku 2000 To i hola 
oraz obecne na wielu płytach ludowe inspiracje Anny Marii Jopek)18. Wywodzący 
się z ludowych tradycji soul był muzyką, która sprawdziła się w obronie kobiecej 
godności (oprócz Arethy Franklin wymienić trzeba Ninę Simone, a z młodszego 
pokolenia Robertę Flack, niezwykle popularną wśród młodych Polek – i słucha-
czek, i artystek – głównie za sprawą albumu Killing Me Softly z 1973 roku). Dlatego 
można było liczyć na to, że i u nas, jako polski blue-eyed soul, się sprawdzi. Jako 
wyraz sprzeciwu kobiet, które nie chcą być traktowane protekcjonalnie, które nie 
chcą ozdabiać muzycznego świata mężczyzn, ale wspólnie z nimi go kreować.

Ów egzystencjalny wątek polskiego kobiecego soulu najbardziej świadomie 
podjęła Krystyna Prońko, była w tym niezwykle autentyczna i wyjątkowo konse-
kwentna. Zwłaszcza dotyczy to dwóch pierwszych jej płyt: Krystyna Prońko (1975) 
i Deszcz w Cisnej (1977), nagranych z zespołem Koman Band Janusza Komana. 
Już same okładki tych dwóch albumów nawiązują do soulowej tradycji umieszcza-
nia na stronie frontowej – w funkcji swoistego podpisu, autobiograficznego paktu 
ze słuchaczem – wizerunku twarzy wykonawczyni. Twarzy w zbliżeniu, skupionej 
na śpiewie (pierwsza płyta) albo melancholijnie zadumanej (projekt drugi). Przy-
mknięte oczy artystki oznaczają zatracenie w śpiewie, całkowite oddanie własnej 
sztuce, ale także emocje, które uwięzione są w ciele, ujawniają się poprzez jego wy-
razistą mowę – ekspresywną mimikę, a na scenie poprzez spontaniczną gestykula-
cję i wymuszony rytmem kołyszący taniec (przypominający falujący ruch chórów 
gospels). Wszystko to tworzy szczelnie zamknięty, przypominający owadzi kokon 
świat kobiety-artystki, która wychodzi na scenę z całym bagażem własnych do-
świadczeń, ale i historii własnej płci, chcianej i niechcianej tradycji. Tradycji, którą 
trzeba przepracować, przemyśleć, przeżyć od nowa i na nowo. Bardzo interesująca 
w tym kontekście jest koncepcja okładki Deszcz w Cisnej, gdzie twarz Krystyny 
Prońko widoczna jest poprzez ścianę deszczu, jakby rozmazana w jego kroplach. 
We łzach? Woda, deszcz i łzy, a zatem oczyszczenie, odrodzenie, odnowienie – to 
powtarzający się motyw tekstów pierwszych piosenek artystki (oprócz tytułowe-

art-rocka, daleko odchodząc od tradycji rockandrollowej piosenki. Dopiero początek lat osiemdzie-
siątych przywróci tę tradycję – nie zapominając o udziale w niej kobiet (Kora).

16 Zob. A. Nacher, Seks, gender i rokendrol, „Zadra” 2000, nr 4(5).
17 Pisałam na ten temat w mojej książce W szarej sukience? Autorki i wokalistki w poszukiwaniu 

tożsamości, Warszawa 2013 (między innymi w rozdziale: Sex & love & rock and roll, s. 204-217; oraz 
w poświęconym Agnieszce Chylińskiej fragmencie Emily The Strange, s. 282-298).

18 Zob. na ten temat tamże, rozdział Dwa serduszka, cztery oczy, s. 167-182.
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go Deszczu w Cisnej występuje choćby w pięknej suicie Trawiaste przywidzenia), ale 
także wyraz niemocy, która uszczelnia przestrzeń samotności i melancholii.

Krystynę Prońko usłyszałam i zobaczyłam po raz pierwszy w 1977 albo 1978 
roku, gdy podczas sopockiego festiwalu prezentowała piosenkę skomponowaną 
przez Jacka Mikułę do słów Bogdana Olewicza – Modlitwa o miłość prawdziwą 
(z  drugiej płyty). W długiej białej sukni, z rozpuszczonymi ciemnymi włosami, 
śpiewała z przymkniętymi oczami, wznosząc ręce ku niebu. Kobieta anioł? By-
najmniej. To kobieta, której nie jest potrzebne wynoszenie na ołtarze, której wy-
starcza bycie kobietą – po prostu. Bo zarówno tytuł utworu, jak i monumentalny 
dźwięk organów otwierają opowieść, która tak naprawdę przynależy do świa-
ta profanum: ujawnia kobiecość skupioną na wyrażaniu siebie – pogmatwanej 
i niedoskonałej, na werbalizowaniu własnych pragnień i przemilczanych oficjal-
nie doświadczeń. Adresatem tej przewrotnej modlitwy nie jest Bóg, lecz diabeł. 
Przypomina się legendarny Doktor Faust, alchemik i astrolog, który zaprzedał 
duszę diabłu, by posiąść kobietę. I oto mamy żeńską wersję Faustusa, kobietę, 
która oddaje swoje twórcze zdolności, by zyskać miłość mężczyzny. Źródło jej pra-
gnień jednak nie znajduje się w świecie tradycji zakorzenionej w przestrzeni domu 
i rodziny, ale w filmowej opowieści o miłości:

Każdy ma to co życie mu da
Tani fart albo dwa
Jakiś zamek ze szkła
Każdy ma, każdy ma, każdy ma…
Życie drwi, głupim w nogach gdzieś śpi,
Miesza cukier i łzy, bredzi, co mu się śni,
Tak jak my, tak jak my, tak jak my.
Kiedy ja siedzę w kinie
A on na tym filmie
Dotyka jej ust – cała drżę, cała drżę…
Bierz, co chcesz – lata bierz,
Diable mój, dam ci wiersz –
Tylko daj, daj, daj chociaż raz
Wielką miłość tak prawdziwą…
Tak już jest, czasem sweet, czasem jazz
Pełen dzban, pusty śmiech,
Miałam dwóch, może trzech
Wielki grzech, wielki grzech, wielki grzech.
Każdy ma to co życie mu da
Tani fart albo dwa
Jakiś zamek ze szkła,
Każdy ma, każdy ma, każdy ma…
Kiedy ja siedzę w kinie
A on na tym filmie
Dotyka jej ust – cała drżę…
Bierz co chcesz – duszę bierz
Diable mój dam ci wiersz,
Tylko daj, daj, daj chociaż raz
Wielką miłość tak prawdziwą…
Bierz co chcesz – lata bierz,
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Diable mój – dam ci wiersz
Tylko daj, daj, daj chociaż raz
Wielką miłość – tak prawdziwą…19

Wokalistka operuje głosem tak, by wyeksponować bądź wyciszyć poszczegól-
ne słowa, dramatyzując tekst, wpisując go w starą tradycję gospel, a później blu-
esowo-jazzową, dziedziczoną przez soul – call and response/ pytanie i odpowiedź. 
Z pełnym napięcia głosem „dyskutuje” dźwięk organów Hammonda. Aranżacja 
ta i struktura pieśni ujawniają dialog, jaki toczy się w duszy samej wykonawczyni 
– w sferze treści dysputa owa, a nawet kłótnia kontynuowane są w innych utwo-
rach z obu płyt. Na przykład piosenka Dwa anioły (z muzyką Janusza Komana do 
tekstu Janusza Szczepkowskiego) opowiada o towarzyszących dziewczynie w noc-
nych włóczęgach po barach i nieustannie szepczących do ucha „ani białych, ani 
czarnych” aniołach „złych postępków”. Z kolei Po co ci to chłopcze (tych samych 
autorów) jest wyznaniem… wiedźmy. Być może pierwszym w naszej piosence wy-
znaniem kobiety mądrej, przenikliwej, tej – która wie:

Splotę z wierzby dwa warkocze
Strachy z pola zauroczę
Co nie powiem, to na opak
Jak ten mój wyśniony chłopak

Świerszczem skoczę na stóg siana
Będziesz szukał mnie do rana
Znam zaklęcia jak dąb mocne
Na manowce pójdziesz chłopcze

Po co ci to po co
Łazisz za mną nocą
Ledwie gwiazdy wzejdą
Już cię wszędzie pełno
Po co ci to po co
Ludzie cuda plotą
Tato ludziom wierzy będą zapowiedzi

Splączę koniom w biegu nogi
Na rozstajne pognam drogi
Nie dojadą do mnie swaty
Boś ty chłopak licha warty

Gwiazdy srebrnym sierpem skoszę
Na manowce pójdą noce
Po co ci to w końcu wiedzieć
Czy ja zechcę wyjść za ciebie

Po co ci to po co
Łazisz za mną nocą
Ledwie gwiazdy wzejdą
Już cię wszędzie pełno

19 B. Olewicz (sł.), J. Mikuła (muz.), Modlitwa o miłość prawdziwą, cyt. za LP K. Prońko, Deszcz w 
Cisnej, Pronit SX 1625, 1978.
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Po co ci to po co
Ludzie cuda plotą
Tato ludziom wierzy będą zapowiedzi
Po co ci to po co
Łazisz za mną nocą
Już ja nieboraku napędzę ci strachu
Po co ci to po co
Ludzie cuda plotą
Tato ludziom wierzy będą zapowiedzi20

Słowa tych (i innych) piosenek ilustrują proces desakralizacji tradycyjnej ko-
biecości. Albo próbę negocjacji tej odmienionej, dotąd skrywanej twarzy kobiety. 
Bo przecież trudno spodziewać się bezkonfliktowej akceptacji nowych – legendar-
nych, rodem z dramatu Goethego albo z ludowych podań – pomysłów na obecność 
kobiet w świecie. Znakiem sprzeciwu i prób wywierania wpływu na niezależną 
dziewczynę, a zatem dowodem na wzniecaną nieustannie walkę – o wolność, prze-
ciwko zniewoleniu – są powtarzające się w cytowanej wyżej piosence słowa: „Tato 
ludziom wierzy będą zapowiedzi”… 

Podobny dialog toczy się także pomiędzy formą a treścią samego przekazu. 
Bo sakralizacja, uświęcanie dotyczy tak naprawdę piosenki, to lekceważona dotąd 
forma ulega nobilitacji, piosenka zostaje przeniesiona do sfery sacrum, zrówna-
na z modlitwą za sprawą monumentalnego aranżu, pełnego emocji głosu wyko-
nawczyni, ale także dzięki nawiązaniu do modlitwy jako gatunku literackiego, do 
jej inwokacyjnego i błagalnego charakteru. Zresztą na dwóch pierwszych płytach 
Krystyny Prońko (a i w późniejszych projektach) pojawiają się aluzje do form bi-
blijnych – sporo elementów inwokacyjnych i hymnicznych; wyraźne naśladowanie 
przypowieści, jak choćby w piosence Anioł i róża (słowa Janusza Szczepkowskie-
go, muzyka Janusza Komana); a wśród kolejnych projektów znajdzie się jeden 
z najpopularniejszych utworów lat osiemdziesiątych – Psalm stojących w kolejce 
(napisany przez Ernesta Brylla do muzyki Wojciecha Trzcińskiego, pochodzący 
z musicalu Kolęda Nocka z roku 1981, w reżyserii Krzysztofa Bukowskiego). Pro-
ces uwznioślenia piosenki będzie charakterystyczny także dla twórczości artystki 
w następnych dekadach. I mimo że końcówka lat siedemdziesiątych zamyka ów 
pierwszy – soulowy – etap artystycznej działalności Krystyny Prońko, to przecież 
muzyka, słowa i głosy dobiegające wprost z kobiecej duszy pozostaną w niej nadal 
obecne. Zmienią się ich tonacja i źródła. Tak jak zmieniła się osobista sytuacja 
samej wykonawczyni, która rozstała się z mężem, a jednocześnie kompozytorem 
i kierownikiem muzycznym dwóch pierwszych płyt – Januszem Komanem, i na-
wiązała współpracę z Wojciechem Trzcińskim, kompozytorem wywodzącym się 
z kręgów piosenki studenckiej, Radiowego Studia Piosenki i Telewizyjnej Giełdy 
Piosenki. Przepiękne utwory, jakie Trzciński napisał dla Prońko, straciły walor no-
wej dziewczęcości i niepokorę młodości. Niebieskie oczy jakby utraciły swój blask. 
Wracały w utarte koleiny kobiecej melancholii. Dziewczyna, która wymodlić pra-

20 J. Szczepkowski (sł.), J. Koman (muz.), Po co ci to chłopcze, cyt. za LP K. Prońko, Krystyna 
Prońko, Pronit SXL 1091, 1975.
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gnęła miłość prawdziwą – dojrzała. Tymczasem dorastało kolejne pokolenie mło-
dych dziewcząt, które miały swoje modlitwy i marzenia, swoje wokalistki i piosen-
ki. To jednak – jest zupełnie inna historia.

Krystyna Prońko kończyła własne pierwsze sceniczne doświadczenia duetem 
z Leonardem Kaczanowskim: piosenką W cieniu dobrego drzewa (słowa Marka Dut-
kiewicza, muzyka Wojciecha Trzcińskiego), po raz pierwszy decydując się na sym-
boliczny dialog z mężczyzną. Pełen ciepła, wzajemnego zrozumienia i deklaracji 
obecności, pomocy, miłości:

Gdy swój dzień przegrasz znów,
Zawołaj wtedy mnie, gdy źle.
Z serca ci wyjmę cierń –
Nie będziesz nigdy sam, już nie.

Gdziekolwiek będziesz, usłyszę cię;
Gdy nocy ptak uderzy do drzwi,
Twoich drzwi – zawołaj mnie.

Daj mi dłoń, chodźmy stąd,
Za węgłem słońce gra, więc chodź.
Daj mi dłoń, zniknie mrok –
Najciemniej zawsze jest przed dniem.

Gdziekolwiek będziesz, usłyszę cię,
Gdy nocy ptak uderzy do drzwi,
Gdy w oczach masz dym,
A w myślach twych wir
I nie wiesz, czy wzejdzie świt –
Zawołaj, zwołaj mnie21

Zarówno muzyka, jak i biblijne konotacje obecne w tytule piosenki, sprawiają, 
że odebrany jej zostaje status erotyku. I oto słuchamy kolejnej modlitwy, wspólnie 
wyśpiewanej – modlitwy dwojga samotnych. Modlitwy o miłość prawdziwą.

21 M. Dutkiewicz (sł.), W. Trzciński (muz.), W cieniu dobrego drzewa, za K. Prońko, https://www.
youtube.com/watch?v=Qcu2gC10_a8 (dostęp 26 kwietnia 2016). Piosenka nie znalazła się na żad-
nym z oryginalnych albumów artystki. Została nagrana w studiu radiowym w 1978 roku.


