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Dziesięć, to jest liczba święta,
„X” – to tylko niewiadoma,
Czy początek, czy puenta –
To akapit, nie aksjomat…

Jacek Kaczmarski, „X”

Ten co ciałem się rodzi
Ciałem w nicość schodzi
Lecz duchem pozostaje
Błąka się po świecie
Wyjdzie wam na spotkanie
Znacie zwołanie
Wy, co wciąż pamiętacie
Wy, co wciąż żyjecie
 
Pamięć czyni istnienie
Czymś więcej niż śnieniem
Prządką jest zagadkową
Losy dziwnie splata
Poprzez gruzy i kości
Tworzy nić ciągłości
Między naszym momentem
A początkiem świata
 
Z tych, co czytać umieją
Te splątane losy
Mało kto już potrafi
Przemienić w opowieść
Wszystkie świata obrazy
Wszystkie świata głosy
Kto to umiał, nie umrze
Ale żyć będzie w Słowie
 
fragment utworu 
A. Gustowskiego 
Strzępitafium 
dla Jacka Kaczmarskiego 
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10.04.2014 r. o godzinie 15.00 przy grobie 
Jacka Kaczmarskiego na Cmentarzu 
Powązkowskim odbyły się uroczystości 
upamiętniające 10. rocznicę śmierci Poety. 
Okolicznościowe wieńce złożyli: Mar‑
szałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Bogdan Borusewicz; Wiceprezydent 
Miasta Stołecznego Warszawy, Wło‑
dzimierz Paszyński; dyrektor L LO im. 
Ruy Barbosy w Warszawie, Wiesław 
Włodarski; Prezes Fundacji Róbmy 
Swoje Dla Kultury, Agnieszka Labenz; 
przedstawiciele Fundacji im. Jacka Kacz‑
marskiego: Prezes Alicja Delgas wraz 
z rodziną oraz członek Rady Marcin 
Kunicki. Na cmentarz przybył także 
ojciec Wacław Oszajca, również poeta, 
który przed dziesięciu laty w tym samym 
miejscu prowadził uroczystość żałobną.

Spotkanie uświetniło swą obecnością 
wielu przyjaciół i fascynatów twórczości 
Jacka Kaczmarskiego (ponad 100 osób) 
z kraju i zagranicy, którzy w obecności 
pocztu sztandarowego L LO im. Ruy 
Barbosy w Warszawie i przy wspomnie‑
niu zmarłego Poety, wygłoszonym przez 
Marcina Kunickiego, przyjaciela Artysty, 
mogło usłyszeć w przejmującym wyko‑
naniu Mateusza Nagórskiego utwory 
Jacka Kaczmarskiego: Motywacja, Dwie 
Skały i Przechadzka z Orfeuszem. Pod 
koniec uroczystości wszyscy uczest‑
nicy spontanicznie zapalali rozdawane 
przez wolontariuszy świeczki, których 
płomienie podkreśliły tę chwilę świa-
tła między wschodem a zachodem, wo-
bec której trudno tak po prostu przejść.

Szanowni
Państwo
W tym roku obchodzimy 10. rocz-
nicę śmierci Jacka Kaczmarskiego, 
wnikliwego artysty i uniwersalnego 
poety, którego po dziś dzień nikt tak 
naprawdę nie jest w stanie zastąpić. 
Odbywający się po raz kolejny Fe-
stiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka 
Kaczmarskiego „Nadzieja” w Koło-
brzegu, któremu mam przyjemność 

patronować, za każdym razem uka-
zuje różnorodność i wieloznacz-
ność jego twórczości. Dzięki no-
woczesnym aranżacjom młodych 
ludzi, którzy biorą udział w konkur-
sie, utwory tego wielkiego barda są 
ponadczasowe, stanowią inspirację 
dla innych twórców, pozwalają od-
naleźć własne znaczenia i odniesie-
nia dla coraz młodszej publiczności. 
Wiernej publiczności, która zjeżdża 
do naszego miasta z dalekich stron 
kraju i zagranicy. Festiwal „Nadzieja” 
jest niekwestionowaną wizytówką 
nie tylko naszego miasta, ale i ca-
łego Powiatu Kołobrzeskiego. Dla-
tego z wielką przyjemnością Staro-
stwo Powiatowe kolejny raz włącza 
się w organizację tego niecodzien-
nego wydarzenia i wyjątkowego 
Festiwalu. Cieszę się, że przez dwa 
lipcowe dni Kołobrzeg znów wypeł-
nią piosenki Jacka Kaczmarskiego.

Zapraszam wszystkich na XI Fe-
stiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka 
Kaczmarskiego w Kołobrzegu. 

Życzę niezapomnianych wrażeń. 
Do zobaczenia.

StaroSta KołobrzeSKI
tomaSz tamborSKI

Niesprawiedliwe drzewo
Krzysztof Gozdowski nie żyje. Trudno 
cokolwiek sensownego napisać. To świeża 
rana. Przewertowałem całą naszą kore-
spondencję mailową. Nie sądziłem, że 
takie archiwum będzie mi kiedykolwiek 
do czegoś potrzebne. 2 sierpnia 2009 roku 
Krzysztof napisał, że bardzo żałuje, że nie 
mógł być w tym roku na „Nadziei”, ale 
postara się przyjechać za rok… Czytam 
kolejne maile. Dużo w nich życzliwości, 
dużo planów. O, są teksty. Krzysztof był 
poetą. Dobre wiersze, to przede wszystkim 
takie, do których się wraca, które chce się 
odczytywać na nowo. Jego wiersze były 
bardzo muzyczne, Krzysztof zawsze chciał, 
by ktoś je śpiewał.

Gozday – bo tak go nazywaliśmy – był 
wielkim fascynatem twórczości Jacka Kacz-
marskiego. Zawsze to podkreślał. Panowie 
znali się prywatnie – kilkakrotnie słysza-
łem historię, jak Jacek Kaczmarski nama-
wiał go na kupno kangurów, tymczasem 
Gozday z przekory zakupił parkę osłów. 
Kangury podobno można było oswoić, 
tymczasem osły już od pierwszego dnia 
urządzały na posesji Krzysztofa orgie, 
gonitwy i wyścigi, demolując wszystko 
co miały pod kopytami. Krzysztof opowia-
dał, że stało się to przedmiotem niema-
łych drwin ze strony Jacka i tak powstała 
słynna „Piosenka o osłach” w zamyśle de-
dykowana właśnie Kaczmarskiemu.

Gozdaya szczególnie interesowały wątki 
rosyjskie w twórczości JK, w kierunku tej 
kultury zmierzały wszystkie jego poetyckie 

inspiracje. Wielokrotnie podróżował do Ro-
sji, był kiedyś przewodnikiem na Syberii…
Z bliższych nam wszystkim wspomnień 

– przypomnijcie sobie Państwo coroczny 
mecz między drużyną Fundacji a dru-
żyną Kuglarzy rozgrywany w ramach 

„Nadziei” sprzed kilku lat. Gozday stał 
na bramce  –  obronił karnego i grał 
niesamowicie, z ogromnym poświęce-
niem, którego nie dało się nie zauważyć… 
Na pewno to Państwo pamiętacie!

Pozostawił po sobie tomiki wierszy: 
„Piosenka dla moich przyjaciół”, „Piosenka 
na pożegnanie” oraz książkę pt. „Grypa 
żołądkowa gorzka”. Napisał kilka wierszy 
dedykowanych Jackowi Kaczmarskiemu, 
Alicji Delgas, Jackowi Pechmanowi, Krzysz-
tofowi Gajdzie…

Ostatni raz widzieliśmy się w grudniu, 
podczas wspólnego koncertu w Iwnie. 
Gozday miał mnóstwo planów, założył 
ośrodek teatralny, współpracował inten-
sywnie z wieloma instytucjami, organizo-
wał koncerty, spotkania, benefisy… Dwa 
tygodnie przed śmiercią rozmawialiśmy 
jeszcze telefonicznie.
Przypominam sobie to wszystko – i my-
ślę – Krzysiek, dlaczego…

Spotkało go to jedno, niesprawiedliwe 
drzewo, które czasem spotyka kierowców. 
Spoczywaj w pokoju.

PIotr Kajetan matczuK

Obchody 10. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego:
10.04.2004, Cmentarz Powązkowski Katarzyna WalentynoWIcz

Fot. Katarzyna Wieder, www.paprochstudio.pl

Kilka słów o Jacku
Jacka Kaczmarskiego poznałem chyba 
w 1978 roku. Było to w mieszkaniu 
u moich przyjaciół. Jacek wtedy często 
śpiewał w prywatnych mieszkaniach. Te 
spotkania, w których uczestniczyłem były 
niejako organizowane przez współpra‑
cowników Komitetu Obrony Robotników 
(KOR). Lata 70. i 80. charakteryzowało 
niezwykle intensywne życie towarzyskie. 
Jacek na takich spotkaniach czuł się 
wspaniale. Mimo ogromnych trudności 
aprowizacyjnych zawsze znalazło się coś 
na zakąskę. Jednak bodaj największe 
wrażenie zrobił na mnie koncert w Sta‑
rej Prochowni 1  listopada 1980  roku, 
gdzie Jacek zaśpiewał „Epitafium dla 
Włodzimierza Wysockiego”.

Późną jesienią 1981 roku zjechałem 
do Paryża. I wówczas byłem świad‑
kiem bodaj najbardziej spektakularnego 

koncertu Jacka, Przemka i Zbyszka. 
W Maisons‑Laffitte zaśpiewali dla re‑
daktora Giedroycia i zespołu „Kultury”. 
Tylko kilka osób, ale jak to przeżywali…

W Paryżu także odbył ich pierwszy 
zagraniczny koncert (udało mi się odna‑
leźć plakat). Pojawiły się oferty dalszych 
koncertów. Przemek i Zbyszek wrócili 

„na chwilę” do Polski, aby odwołać 
zaplanowane koncerty. Jacek został 
w Paryżu, by dopilnować kontraktów 
francuskich. Nie dostali paszportów 
na ponowny wyjazd do Francji.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, 
w przeddzień Wigilii w ogromnej sali 
Mutualité odbył się wielki koncert 
z udziałem elity francuskiego życia 
kulturalnego pod hasłem Noël avec 
Solidarité. Uczestniczył w nim m.in. 
Jacek oraz Andrzej Seweryn. Do mnie 

echa tego koncertu dochodziły do Sta‑
nów Zjednoczonych, gdzie zastał mnie 
stan wojenny.

Szybko wróciłem do Europy. Jacek był 
niezwykle aktywny na niwie promowania 

„Solidarności” i oporu społecznego w Pol‑
sce. Jeździł z koncertami uczestniczył 
w ogromnej liczbie manifestacji i wieców 
w różnych miastach Francji, na których 
występował ze swoimi piosenkami. W pa‑
ryskim Komitecie Solidarności kierował 
sekcją pomocy Polsce.

A potem śpiewał m.in. w USA, Ka‑
nadzie, Australii, Izraelu, RPA i prawie 
wszystkich krajach Europy Zachodniej. 
Czasem jeżdżąc po świecie spotykałem 
go na trasach koncertowych. Zaprzy‑
jaźniliśmy się. I tak już pozostało. Nie 
zdarzyło się abym, będąc w Monachium 
(gdzie od 1984 roku Jacek pracował 
w Radio Wolna Europa) zamieszkał 
nie u niego w domu.

W 10. Rocznicę śmierci Jacka Kasia 
Kościelak zrealizowała film o Jacku1. 
Był to jeden z filmów dla mnie – jako 
producenta – najtrudniejszych. Jak bo‑
wiem robić film o człowieku, do którego 
ma się tak osobisty stosunek. Przecież 
do prawie każdej z wypowiedzi świadków, 
przyjaciół Jacka – miałem komentarze 
i uwagi. Ja to przecież wiem lepiej, widzę 
inaczej. Ale w zasadzie udało mi się 
powstrzymać od ingerencji w pracę Kasi. 
I chyba udało się.

mIroSłaW chojecKI

1 „Bard”, film o Jacku Kaczmarskim, reżyseria Kata-
rzyna Kościelak, scenariusz Katarzyna Kościelak 
i Mirosław Chojecki, produkcja Media Kontakt, 
TVP2, ECS, PISF.



Katarzyna Walentynowicz: Rozmawiamy 
w szczególnym atelier, stworzonym przez ciebie: 
jesteśmy właściwie w pracowni artystów – przede 
wszystkim Jacka Kaczmarskiego, ponieważ znaj‑
dują się tu różne pamiątki po nim – zdjęcia, mło‑
dzieńcze próbki literackie, nagrody i wyróżnie‑
nia… Ale również w tej przestrzeni współistnieją 
ze sobą pamiątki po Jacka najbliższych: obrazy 
jego matki, Anny Trojanowskiej‑Kaczmarskiej 
oraz portrety dziadków Jacka, także samego Jacka, 
namalowane przez jego ojca, Janusza Kaczmar‑
skiego. Czuję się tu, jakbym była w ich wspól‑
nym domu – właśnie takiej wspólnej pracowni 
tej artystycznej rodziny.

Alicja Delgas: To prawda, ponieważ zgromadze‑
nie w tym specyficznym miejscu cząstki twórczości 
każdego z nich powoduje, że mamy poczucie, jakby 
oni wszyscy razem tu właśnie przebywali, tylko 
w innym wymiarze. Tu trafiają mi w ręce dzieła ich 
wszystkich: obrazy namalowane przez Anię albo 
Janusza, portrety dziadków Jacka lub też jego zapi‑
ski, niektóre nawet z wczesnych lat młodzieńczych, 
w jakimś sensie przywołujące mnie i pomagające 
wypełnić pustkę. (…)

Bardziej współistnieją po śmierci niż za życia, 
ponieważ ich losy i realizacja różnych pasji 
wpływały na funkcjonowanie każdego z nich 
w wielu przestrzeniach: Anna Trojanowska‑Kacz‑
marska w swojej pracowni, Janusz Kaczmarski 
w swojej, Jacek Kaczmarski w różnych miejscach, 
stworzonych przez jego kolejne domy i jeszcze 
szczególna przestrzeń mieszkania dziadków, 
Felicji i Stanisława Trojanowskich.

W powszechnym odczuciu obraz tej wyjątkowej 
rodziny tak może funkcjonować, tym bardziej, że 
Jacek był wychowywany przede wszystkim w domu 
dziadków, więc z reguły ocenia się ich rodzinne 
relacje dość schematycznie. Ale ja nie zauważyłam 
tak rozumianej odrębności – wręcz przeciwnie, 
mam poczucie mocnego i trwałego, od samego 
dzieciństwa Jacka, emocjonalnego związku każdego 
z członków tej rodziny. Jedynie formy okazywania 
tych emocji są bardzo różne, ponieważ każdy z nich 
był twórcą, więc indywidualistą, określającym swój 
sposób patrzenia na świat odmiennie i wyraziście. 
A z drugiej strony widać było w ich relacjach wy‑
jątkową więź, szczególnie między Jackiem a jego 
rodzicami.

Ojciec – malarz – zwracał tak dużą uwagę 
na słowa. Czy w związku z tym wpływał też 
na wykształcenie plastyczne syna?

Trudno mi stwierdzić, czy rodzice chcieli ja‑
koś konkretnie ukierunkować takie zdolności 
syna. Bardziej odbieram ich wspólne artystyczne 
doświadczenia jako próbę pokazania Jackowi 
określonych możliwości wyrażania ludzkiej eks‑
presji, ale na pewno nie poprzez narzucanie cze‑
gokolwiek. Ania szczególnie była zainteresowana 
wspólnymi z Jackiem zajęciami, a w każdym ra‑
zie zespołowemu przyglądaniu się dziełom sztuki 

i obserwowaniu malarskich wprawek syna, ponie‑
waż ją jako pedagoga interesowało to z punktu 
widzenia pewnych koncepcji dotyczących wycho‑
wania dzieci. Swoje doświadczenia opisała w książ‑
kach pedagogicznych  –  zwróć uwagę na zainte‑
resowania Ani, która poświęciła część swoich 
działań uważnej obserwacji procesu kształtowa‑
nia się człowieka. Do tego trzeba dużej wrażli‑
wości w patrzeniu na ludzi, szczególnie tych naj‑
młodszych, którzy przecież wyrażają to, co czują, 
inaczej niż ludzie dorośli. Według Ani dzieciom 
należało pozwolić na szeroko rozumianą spon‑
taniczność, ponieważ tylko wtedy, gdy dziecięce 
doznania nie są ukierunkowywane, dziecko może 
rozwijać się najpełniej.

Była przekonana o tym, że prawdziwa niekon‑
trolowana ekspresja przeżyć wyraża się poprzez 
tworzenie sztuki, dlatego też tak chętnie obser‑
wowała pierwsze rysunki czy plastyczne wprawki 
dzieci, przede wszystkim swojego syna.

Ania była wierna tej koncepcji przez całe ży‑
cie. Gdy przebywaliśmy z Jackiem w Warszawie, 
zostawiałam czasem moje kilkuletnie córki pod 
opieką Ani, która bardzo chętnie poświęcała im 
swój czas i jako pedagog miała instynkt do ob‑
serwowania rozwoju dzieci. Interesująca była jej 
uwaga, kiedy – już po śmierci Jacka – spoglądając 
na Ninę, stwierdziła w pewnym momencie: „No, 
te twoje dziewczynki to są już duże, a Nina to już 
prawie człowiek”. Bardzo mnie to wtedy zastanowiło, 
bo uświadomiłam sobie, jakimi kategoriami Ania 
patrzy na świat i ludzi.

Doceniała rolę procesu kształtowania się oso‑
bowości człowieka, bo zdawała sobie sprawę, 
że to musi być proces, że nic nie staje się nagle 
i bez przyczyny; że wiąże się to z pracą nad 
dzieckiem, ale pracą mądrą, pozwalającą ma‑
łemu człowiekowi przede wszystkim znaleźć 
swoją drogę do świata i ludzi. Rolą rodziców 
jest umiejętne towarzyszenie dziecku  –  życie 
przy dziecku, a nie zamiast dziecka. Patrząc 
na to, jak wszechstronnym człowiekiem był 
Jacek Kaczmarski, można powiedzieć, że matce 
udało się stworzyć warunki do rozwoju czło‑
wieka wielopłaszczyznowego, nieprzeciętnego 
i samodzielnego w twórczych poszukiwaniach.

Nie tylko matce. Zarówno Ania, jak i Janusz 
byli pedagogami. Oboje rozumieli, jak postępuje 
proces kształtowania się osobowości dziecka. Czę‑
sto podkreśla się, że oni byli artystami malarzami. 
To prawda, ale oni byli także specjalistami świa‑
domymi zachodzących w osobowości człowieka 
procesów emocjonalnych. Rodzice Jacka różnili 
się od siebie: Janusz, jak już wspominałam, bar‑
dziej stonowany, powściągliwy, Ania za to pełna 
ekspresji, uczuciowości uzewnętrznionej, po któ‑
rej widać było różne stany emocji. Natomiast to, 
co ich łączyło, to szczególna wrażliwość w patrzeniu 
na świat poprzez sztukę oraz szczególna wrażli‑
wość w patrzeniu na człowieka. Oni byli ludźmi 
wykształconymi, świadomymi swojej roli.

Znali doskonale swe atuty, wiedzieli, co – jako 
rodzice – mogą Jackowi zapewnić: wiedzę, wszech‑
stronny rozwój, cały arsenał narzędzi do tworzenia 
sztuki, więc książki, publikacje, które kształtowały 
Jacka poglądy. Oprócz tego bardzo dużo z nim 
rozmawiali i to w różnej formie. Była to zarówno 
krótka wymiana zdań, jak i długie dyskusje prowa‑
dzone podczas spotkań, ale był to też dialog wyra‑
żany choćby poprzez prezenty, najczęściej książki, 
albumy, które Jackowi przynosili  –  zawsze prze‑
myślane, nigdy przypadkowe. Jeśli książki, to za‑
zwyczaj z dedykacją, która za każdym razem była 
indywidualna, skierowana do syna. Pamiętam, gdy 
Jacek był już chory, Ania i Janusz odwiedzili nas 
w Osowej. To było wielkie przeżycie zarówno dla 
Jacka, jak i dla mnie. Wtedy też przywieźli mu 
książkę, taką szczególną: Mój przyjaciel król au‑
torstwa Józefa Hena, stanowiącą literacki portret 
życia i panowania Stanisława Augusta, którym Ja‑
cek mocno interesował się już na studiach, a który 
jest jednym z bohaterów wiersza Łazienki zimą 
z tomiku Tunel. Spójrz, ten egzemplarz, który 

jest widocznie naznaczony chorobą – plamkami 
krwi, leżał zawsze na stole obok jego łóżka. Tego 
rodzaju gesty ze strony rodziców były dla Jacka 
ważne, jak potwierdzenie czegoś, co o nich już 
wiedział, a mianowicie, że zawsze w jakiś sposób 
przy nim byli, że to oni go ukształtowali i dla 
nich, kierując się wzorcem i poprzeczką posta‑
wioną wysoko gdzieś na szczycie tworzonej przez 
siebie sztuki, zaczął pisać.

Pisał dla nich i do nich już jako mały chłopiec.

Tak. Rodzice przy wsparciu dziadków namówili 
Jacka do tego, by wszystko to, co czuje, co chce 
wyrazić – przekazywał również w formie pisanej. 
Wynikało to z potrzeby stworzenia płaszczyzny 
do wyrażania wewnętrznych przeżyć. Dla nich tą 
płaszczyzną było malarstwo, a dla Jacka, co dość 
wcześnie zauważono – pisanie. (…)

Czy Jacek Kaczmarski nie potrzebował do pi‑
sania swoich tekstów jakichś szczególnych wa‑
runków, jakieś przestrzeni, na przykład ciszy 
i spokoju domu?

Bywało różnie – to zależało od tego, czy powstaje 
tekst, zrodzony z określonych doznań, myśli, czy 
też Jacek pracuje nad całym programem. W tym 
drugim przypadku Jacek potrzebował dłuższych 
okresów względnego spokoju. (…) W Australii 
regenerował siły psychiczne i fizyczne – takie 
odosobnienie dobrze wpływało na Jacka stosunek 
do tego, co jest w Polsce oraz do samego procesu 
tworzenia, ponieważ pozostawienie artyście jego 
samego przy pisaniu pomaga mu w skupieniu 
myśli. (…)

Czy to oznacza, że Jacek Kaczmarski, będąc 
w Polsce, nie miał takiej wolności w tworzeniu?

Tu również Jacek odnajdywał inspiracje lub budziły 
się w nim emocje, które pozwalały mu na tworzenie 
dzieł wyjątkowych. Jacek bardzo interesował się tym, 
co w Polsce się dzieje, często się martwił, jeśli zmiany 
społeczne lub polityczne budziły jego wątpliwości 
czy niepokój. Poza tym jako człowiek publiczny, 
znany, był zapraszany na wiele spotkań, zachęcany 
do rozmów, zabrania głosu w publicznej dyskusji, 
co on robił, ponieważ lubił kontakt z ludźmi, ale 
to go bardzo eksploatowało. Musi w pewnym mo‑
mencie nastąpić czas, kiedy ktoś taki zregeneruje 
siły, nabierze dystansu do świata i ludzi, którzy go 
otaczają, ponieważ, jeśli tego nie zrobi, przestanie 
dobrze funkcjonować.

Czy chodziło o to, by zdjąć z siebie obciążenie 
„etykietką” barda?

Wszelkie etykietki, jak to określiłaś, nie pasowały 
do niego i nakładanie mu ich było bez sensu. Jackowi 
sprawy Polski zawsze leżały na sercu i tego nie dało 
się z niego w żaden sposób „wyplenić”, nawet mimo 
licznych jego podróży po świecie, nie tylko do Au‑
stralii. Jego emigracja czy też praca w Radiu Wolna 
Europa, zresztą nie tylko, trwała przecież wiele lat. 
Natomiast mimo oddalenia ojczyzna interesowała 
go zawsze – to było takie patrzenie na Polskę i Po‑
laków z oddali, więc z pewnym dystansem, który 
pozwala patrzeć bardziej wnikliwie i obiektywnie, 
bo jest pozbawione tej krótkowzroczności, którą 
czasem kierują się Polacy zagmatwani w wir polskich 
mitów, sprzeczek, nieporozumień.

Jacek Kaczmarski swoją polskością obnosił się 
po świecie, wywiózł ją, jeśli tak można powiedzieć, 
poza granice naszego kraju: najpierw w czasach 
PRL‑u, kiedy to było bardzo ważne, by światu 
pokazać Polaków zza żelaznej kurtyny, a potem, 
w latach 90‑tych, by odnieść się już do tej wolności, 
która w Polsce się kształtowała. To nie było łatwe, 
bo przecież dopiero uczyliśmy się demokracji, 
więc nie wszystko nam się udało.

Jacek patrzył wówczas na Polskę i Polaków z punktu 
widzenia człowieka światowego, o szerokich hory‑
zontach, który może porównać to, co nas dotyczy, 
z kierunkami rozwoju demokracji w innych społe‑
czeństwach na świecie. Często powtarzał, że jeżeli jest 
coś, czym się martwimy w Australii, to tym, co dzieje 
się w Polsce. Docierały tam polskie gazety – on miał 
to we krwi, żeby na bieżąco interesować się polityką, 
nie tylko Polski, ale i świata. Ale miał w Australii ten 
komfort, że nie musiał udzielać wywiadów, tłumaczyć 
się z czegokolwiek, być szarpany w celu wyjaśnienia, 
dlaczego tak, a nie inaczej ujął dany problem, także 
nie musiał być wsadzany w pewne schematyczne role. 
W Australii człowiek jedynie myśli i obserwuje naturę. 
Nie da się tym nie delektować: rajskimi widokami, 
nasyconymi kolorami, gwiazdami na wyciągnięcie 
ręki, przyklejonymi do kobaltowego nieba… (…) 
Jacek potrafił trafnie mówić o tym, co w człowieku 
najskrytsze, najintymniejsze. Nagle okazało się, że 
w świecie jego baśni wszystko jest możliwe, że liczy 
się tylko to, co czujemy, co mamy w sercu, bo nasza 
nieskończoność nadal trwa, choć już dla każdego 
z osobna.

Rozmowa pochodzi z książki autorstwa Katarzyny 
Walentynowicz „Mimochodem”. Rozmowy o Jacku 
Kaczmarskim, która ukazała się nakładem wydaw-
nictwa Bellona.

W pracowni artystów
Wywiad z Alicją Delgas, towarzyszką ostatnich lat życia Poety,
Prezes Fundacji im. Jacka Kaczmarskiego

Alicja Delgas Katarzyna Walentynowicz 
fot. Bogdan Marcinkiewicz
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Dekada obecności
Dziesięć lat, które dzielą nas od śmierci 
Jacka Kaczmarskiego to czas, pozwala‑
jący spojrzeć z pewnego dystansu na to, 
jak żyje jego twórczość, w jakich nowych 
wcieleniach pojawia się poeta i pieśniarz.

Wielokrotnie podziwiałem benefisy 
Boba Dylana, którego piosenki śpiewali 
wykonawcy w najróżniejszych muzycz‑
nych stylistykach. Brakowało mi takiego 
podejścia do bogatej i różnorodnej twór‑
czości Kaczmarskiego jeszcze za życia 
artysty. Okazało się, że Jacek musiał 
zachorować, by rodzimy rock’n’roll zain‑
teresował się jego dorobkiem. W połowie 
grudnia 2003 roku, w rocznicę stanu 
wojennego, odbył się w Sali Kongreso‑
wej koncert, w czasie którego piosenki 
barda „Solidarności” zaśpiewali m.in. 
Małgorzata Ostrowska, Maciej Maleńczuk, 
Paweł Kukiz, Glaca, Bracia Cugowscy, czy 
Patrycja Markowska. Dla wielu (w tym 
dla samego pieśniarza) było to przeżycie 
szokujące, dla mnie raczej przykre. Nie 
raził mnie sam pomysł takiego mariażu 
(a wręcz przeciwnie), ale już wykonanie, 
brak rzetelnego przygotowania artystów, 
pozbawione wyczucia interpretacje, stwa‑
rzały poczucie zaprzepaszczonej szansy 
na nietuzinkowe wydarzenie, populary‑
zujące te wspaniałe piosenki.

Niespełna miesiąc po śmierci pieśnia‑
rza, w pierwszych dniach maja 2004 roku, 
we wrocławskim Teatrze Muzycznym, 
w ramach koncertu finałowego 25. Prze‑
glądu Piosenki Aktorskiej, miała miejsce 
premiera spektaklu Galeria, wyreżyse‑
rowanego przez Wojciecha Kościelniaka. 
Scenariusz widowiska, w całości opartego 
na piosenkach Kaczmarskiego, wypełniły 
utwory z całego niemal okresu jego 
twórczości – od wczesnej Obławy, przez 
Krzyk, Autoportret Witkacego, Encore, 
jeszcze raz, Sen Katarzyny II, Epitafium 
dla Wysockiego, Kanapkę z człowiekiem, 
Szulerów, Wojnę postu z karnawałem, 
aż po utwory napisane pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych, jak Wyznanie Kalifa, 
czyli o mocy baśni, czy zamykająca całość 
Mucha w szklance lemoniady. Scenografię 
wypełniały obrazy wyświetlane na ekra‑
nach oprawionych w ramy, co dawało 
złudzenie muzealnego wnętrza, pomysł 
inscenizacyjny opierał się na ciągłości 
i wzajemnym przenikaniu utworów. Nie 
był to zwyczajny recital, tylko w pełnym 
tego słowa znaczeniu spektakl, z akto‑
rami ucharakteryzowanymi i ubranymi 
w stroje nawiązujące do wykonywanych 
piosenek. Galeria na żywo robiła wra‑
żenie niezwykłe, nieco chłodniej została 
przyjęta jej realizacja telewizyjna.

Tradycjonaliści najchętniej słuchaliby 
piosenek Kaczmarskiego wykonywa‑
nych tak, jak tylko on sam je śpiewał, 
z akompaniamentem gitary i fortepianu 
Łapińskiego. „Epigoni”, gdyż tak zostali 
nazwani w środowisku naśladowcy, speł‑
nili swoją ważną rolę w czasie choroby 
Jacka, tuż po Jego śmierci, takie występy 
cieszą się popularnością do dziś. Pierw‑
szy raz na takich wykonawców zwrócił 
mi uwagę sam pieśniarz, przedstawiając 
w maju 2001 roku w poznańskim „Esku‑
lapie” Przemysława Lembicza i Marcina 
Żmudę, którzy wówczas tworzyli duet 
mp2 (Młodsi Panowie Dwaj) i mimo 
niedługiej współpracy już mieli w reper‑
tuarze grubo ponad setkę piosenek barda, 
które wykonywali w poznańskich klubach 
i pubach. Innych poznałem w 2002 roku, 
w trakcie zlotu, zorganizowanego przez 
Macieja Bryzka w Przemyślu, kiedy w ca‑
łym kraju ruszyła zbiórka na pokrycie 
kosztów leczenia barda. Tamten kon‑
cert wykreował sytuację, w której sceną 

„epigońską” zawładnęli z jednej strony 
wspomniani artyści z Poznania, a z drugiej 
duet z Łodzi – Paweł Konopacki i Witold 
Łuczyński. Dziś pierwsi występują jako 
Kwartet Proforma (po różnych mutacjach 
w pięcioosobowym składzie – z Piotrem 
Lembiczem na gitarach, Wojciechem 

Strzeleckim na kontra / basie i Markiem 
Wawrzyniakiem na perkusji) drudzy jako 
Trio Łódzko‑Chojnowskie (z Tomaszem 
Susmędem na instrumentach klawiszo‑
wych). Każdy z zespołów szuka własnej 
drogi i miejsca na scenie muzycznej. 
KPF nie stroni od bogatych aranżacji, 
od momentu pojawienia się perkusisty gra 
w stylistyce niemalże rockowej. Oprócz 
piosenek Kaczmarskiego wykonuje także 
ballady Stanisława Staszewskiego, utwory 
Kazika Staszewskiego (występując na sce‑
nie też z nim samym), Toma Waitsa, Nicka 
Cave’a oraz własne piosenki. Od dawna 
czeka na publikację ich album Na końcu 
świta. TŁCh szuka drogi rozwoju, między 
innymi komponując muzykę do tekstów 
Kaczmarskiego, których sam Mistrz 
z różnych powodów nie umuzycznił, 
czego efektem ma być płyta Sny i sny.

Przez ostatnie lata powstała swoista 
subkultura tradycyjnych wykonań piose‑
nek barda. Oprócz wymienionych wyżej, 
utwory Kaczmarskiego stanowią istotną 
część repertuaru takich wykonawców 
jak: Szymon Podwin i jego zespół Triada 
Poetica (aktualnie duet z Michałem 
Mańką), Michał Wilgocki i Judyta Gą‑
sior, Adam Mortas z zespołem Encore, 
Mateusz Nagórski, Jakub Mędrzycki 
(jako akompaniator na instrumentach 
klawiszowych), Eliza Banasik, Justyna 
Panfilewicz, Radosław Książek, Patry‑
cja Polek, Adam Leszkiewicz, Adam 
Łapacz, Jakub Kwaśniewski, Apolinary 
Polek (Paweł Oleszczuk), Piotr Kajetan 
Matczuk. Większość z nich dobrze znana 
jest kołobrzeskiej publiczności.

Za swoisty paradoks uznać należy, że 
pierwszym profesjonalnym artystą, który 
nagrał płytę z piosenkami Jacka Kaczmar‑
skiego jest Norweg, Jörn Simen Överli. 
Historia tego projektu sięga początków 
lat 80. Överli był jednym z członków 
organizacji Solidaritet Norge‑Polen, która 
niosła pomoc Polsce po wprowadzeniu 
stanu wojennego. Kiedy w 1985 roku przy‑
jechał do Polski, miał już przetłumaczone 
kilka piosenek Kaczmarskiego. Dzięki 
znajomym trafił na koncert Gintrow‑
skiego i Łapińskiego, gdzie udało mu się 
zaśpiewać kilka utworów. Zaproponował 
pianiście przyjazd do Norwegii. Wspólnie 
zagrali kilkaset koncertów, a najtrwalszym 
efektem ich współpracy stał się longplay 
Den rode bussen (Czerwony autobus). 
Płyta otrzymała nominację do tytułu 
najważniejszego nagrania muzycznego 
w Norwegii, Norwegian Grammy Award. 
Wspominam o tej płycie, bo jest ważna, 
gdy mowa o recepcji, ale oczywiście hi‑
storia dotyczy jeszcze lat osiemdziesiątych.

Inny zagraniczny projekt to wykonania 
powstałe na Kubie, których autorem jest 
Ciro Díaz Penedo, gitarzysta kubańskiej 
formacji punkrockowej Porno Para Ri‑
cardo. Jako gitarzysta i wokalista wystę‑
puje w stworzonym przez siebie zespole 
La Babosa Azul. Nagranie w 2008 roku 
płyty Cuando amanezca el dia (Kiedy 
zacznie się dzień) zainspirowane było 
przez polskich dyplomatów, urzędujących 
na Kubie – m.in. Jacka Padée i Daniela 
Gromanna. Ciro jest kubańskim muzy‑
kiem‑dysydentem, piosenki Kaczmar‑
skiego z wczesnego okresu (Nasza klasa, 
Poczekalnia, Manewry, Zbroja, Epitafium 
dla Wysockiego, czy Mury) opisują także 
jego rzeczywistość, a dzięki tłumacze‑
niom i jego ekspresyjnym interpretacjom 
mają szansę docierać do jego rodaków, 
zniewolonych przez reżim Castro. Płyta 
nigdy nie ukazała się oficjalnie, jest za to 
dostępna legalnie w internecie.

Najnowszą płytą adresowaną do ob‑
cojęzycznych odbiorców są białoruskie 
wersje piosenek Kaczmarskiego, nagrane 
przez Andreja Chadanowicza, romani‑
stę i nauczyciela z Mińska, który jest 
także poetą, tłumaczem i pieśniarzem, 
dbającym o przetrwanie rodzimego ję‑
zyka w trudnych warunkach dyktatury 

Łukaszenki. Na płycie Mury znalazły 
się utwory: Arka Noego, Zbroja, Bob 
Dylan, Lekcja historii klasycznej, Sen 
Katarzyny II, Encore jeszcze raz, Pamięt-
nik znaleziony w starych nutach, Pijak, 
Mury, Limeryki o narodach, Epitafium 
dla Brunona Jasieńskiego, Epitafium dla 
Włodzimierza Wysockiego, Nasza klasa 
i Kuglarze. Płyta ukazała się w 2014 roku, 
nakładem Kolegium Europy Wschodniej 
im. Jana Nowaka‑Jeziorańskiego we Wro‑
cławiu, przy współpracy z Fundacją 
im. Jacka Kaczmarskiego i  wsparciu 
Europejskiego Centrum Solidarności 
oraz Departamentu Dyplomacji Publicz‑
nej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu „Wspólne działania 
polsko‑białoruskie”.

Jako zagraniczną ciekawostkę trakto‑
wać należy wykonanie Naszej klasy przez 
Noama Rotema, izraelskiego piosenkarza 
pop‑rockowego. Rotem opisuje charak‑
terystyczne podejście do tłumaczenia 
tekstu na hebrajski: Ilekroć w piosence 
pojawia się polska nazwa – polskie imię, 
miasto – zmieniałem je na izraelskie. 
Ponadto wers: „Marek siedzi za odmowę, 
bo nie strzelał do Michała”, byłby w Izraelu 
niezrozumiały. W mojej wersji Marek sie-
dzi za odmowę służby wojskowej, co często 
się u nas zdarza. Ponadto brat Janusza 
w mojej wersji nie popełnia samobójstwa, 
ale zostaje zastrzelony na terenach oku-
powanych. Pieśń, która ma oddziaływać 
społecznie, której tekst nie jest obojętny, 
musi mówić o realiach danej społeczno‑
ści. Tak przecież postępował sam Jacek 
Kaczmarski, przekładając na polskie realia 
(a nie tylko język) pieśni Włodzimierza 
Wysockiego.

Wśród polskich interpretacji, które 
poszły pod prąd przyzwyczajeń i oczeki‑
wań stylistycznych, a stały się całościowo 
pionierskimi projektami, wymienić na‑
leży płyty A ty siej zespołu Habakuk 
oraz Autor formacji Strachy na Lachy. 
Obie powstały w 2007 roku i ze względu 
na aranżacje wzbudziły nieuniknione 
kontrowersje wśród tradycjonalistów. 
Habakuk przearanżował piosenki, wy‑
konując je w bliskiej sobie konwencji 
reggae. Skoczne, afrykańskie rytmy mają 
się nijak do przesyconych intelektualnymi 
treściami Kaczmarskiego, stąd częste 
utyskiwania na bezsens takiego połącze‑
nia. Przyznać jednak trzeba, że czasem 
pozwalają uświadomić, jak ponadczasowe 
i wielopłaszczyznowe, także w formie mu‑
zycznej, są to piosenki. Strachy na Lachy, 
z Grabażem na czele (dawniej liderem 
punkrockowej Pidżamy Porno), zagrały 
Kaczmarskiego po swojemu, na rockowo. 
Także w tym przypadku nie obyło się 
bez zgrzytów. Przemysław Gintrowski 
nie zgodził się na opublikowanie dwóch 
piosenek, do których napisał muzykę 
(Autoportret Witkacego, A my nie chcemy 
uciekać stąd), płytę chłodno przyjęli 
zarówno odbiorcy Kaczmarskiego, jak 
i Grabaża, jednak krytycy muzyczni 
wystawili jej wysokie noty – doceniając, 
jak trudnego dzieła podjął się popularny 
rockmen. Najważniejszym wyróżnieniem 
stał się dla artysty Paszport Polityki, 
przyznany właśnie za ten projekt.

Dziś można powiedzieć, że Kaczmar‑
skiego gra się na wszelkie sposoby. W 2005 
roku, w trakcie koncertu z okazji 25‑lecia 

„Solidarności” na terenie Stoczni Gdań‑
skiej, Jean Michelle Jarre, dawny król mu‑
zyki elektronicznej, w podniosłej styli‑
styce wykonał Mury z towarzyszeniem 
Akademickiego Chóru Uniwersytetu 
Gdańskiego. Kaczmarski & Jazz to płyta, 
która ukazała się w 2010 roku, zawierająca 
jazzowe interpretacje 11 utworów barda. 

„Sarmatia na rockowo” to potoczna na‑
zwa spektaklu Odprawa posłów greckich, 
zrealizowanego w 2010 roku przez Teatr 
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 
opartego na songach Kaczmarskiego oraz 
poezji Jana Kochanowskiego. Ciekawe 

interpretacje aktorskie zaproponowali 
twórcy spektaklu Tunel (aktorzy: Miro‑
sław Baka, Wojciech Brzeziński, Joanna 
Lewandowska; muzyka: Hadrian Filip Ta‑
bęcki, Paweł Stankiewicz). Program Raj 
w kanonicznej stylistyce, zaproponowanej 
przez trio Gintrowski‑Kaczmarski‑Łapiń‑
ski, wykonują okazjonalnie: Jacek Boń‑
czyk, Mirosław Czyżykiewicz, Hadrian 
F. Tabęcki. Bończyk wykonuje także pio‑
senki Kaczmarskiego solowo, realizuje 
też spektakle oparte na jego piosenkach. 
Kołobrzeska publiczność bez wątpienia 
pamięta widowisko Dzieci Hioba. Występ 
premierowy odbył się 31  lipca 2009 roku, 
jako finał VI Festiwalu Piosenki Poetyc‑
kiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” 
w Kołobrzegu, w ramach tematu „Noc ży‑
dowska” – bo taka była idea przewodnia 
tego festiwalowego wieczoru.

Istotną rolę kulturotwórczą pełnią 
właśnie festiwale imienia Jacka Kaczmar‑
skiego, które od lat pozwalają kultywować 
pamięć o poecie. Palma pierwszeństwa 
należy do kołobrzeskiej „Nadziei”, która 
w tym roku odbywa się po raz jedena‑
sty. Jej pierwsza edycja miała miejsce 
niespełna pół roku po śmierci artysty, 
a pomysł powstał jeszcze za jego życia. 
Organizatorami są Katarzyna i Jacek 
Pechmanowie, a impreza odbywa się 
pod szyldem Fundacji im. Jacka Kacz‑
marskiego, prowadzonej przez Alicję 
Delgas. W trakcie corocznych spotkań 
w ramach konkursu (najczęściej młodzi) 
wykonawcy prezentują piosenki własne, 
warunkiem występu jest jednak prezen‑
tacja jednego utworu Patrona festiwalu. 
Przez te wszystkie lata na „Nadziei” po‑
jawiło się kilkuset już młodych artystów, 
którzy choćby z tego powodu zetknęli 
się z twórczością pieśniarza, na mo‑
ment kierując twórczy wysiłek ku jego 
piosenkom. Inne ciekawe inicjatywy, 
które wpisują się na stałe w polski pejzaż 
piosenki poetyckiej to „Wrocławski Salon 
Jacka Kaczmarskiego” (cykl spotkań 
prowadzonych przez Szymona Podwina, 
gdzie co kilka tygodni spotykają się mło‑
dzi wielbiciele tej twórczości). Podwin 
organizuje także doroczne spotkania 

„Czaty Zamkowe” na zamku w Bolkowie, 
jest także liderem grupy Triada Poetica, 
wykonującej pieśni Kaczmarskiego w 
tradycyjnych, gitarowych aranżacjach. 
Wymienię ponadto: „Kaczmarski Un‑
derground” (doroczne zloty odbywające 
się w okolicach Krakowa, przez wiele lat 
w Marszowicach, w tym roku przenie‑
sione do Lanckorony), „Metamorfozy 
sentymentalne. Lubelski Festiwal Pio‑
senki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka 
Kaczmarskiego” (w marcu tego roku 
odbyła się III edycja), odbywający się 
w Bydgoszczy festiwal piosenek Jacka 
Kaczmarskiego „Źródło wciąż bije”, wie‑
czory z piosenką Jacka Kaczmarskiego 
organizowane przez Samorząd Studentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ciekawą 
inicjatywę stanowią koncerty dla nie‑
mieckiej Polonii, organizowane co roku 
przez Zrzeszenie Federalne Polska Rada 
w Niemczech, w którym ważną rolę 
odgrywa przyjaciel Jacka Kaczmarskiego 
z Radia Wolna Europa Bogdan Żurek 
oraz Aleksander Zając – obecni każdo‑
razowo na kołobrzeskiej „Nadziei”, gdzie 
przyznają własną Nagrodę Polonii. Lista 
imprez odbywających się tylko w marcu 
i kwietniu 2014 roku, w związku z dziesiątą 
rocznicą śmierci Jacka Kaczmarskiego, 
objęła kilkanaście (czasem parodniowych) 
imprez w całym kraju, w czasie których 
odbywały się koncerty, spotkania, pre‑
lekcje, spektakle i wszelkie inne formy 
kultywowania pamięci. W całym kraju, 
wielokrotnie w każdym roku, można 
słuchać piosenek barda na imprezach 
cyklicznych i okazjonalnych, i zawsze 
znajdują one swoją publiczność, czasem 
przyciągając uczestników z odległych 
zakątków Polski, a bywa, że i tych, którzy 
aktualnie mieszkają za granicą i swoje 
plany urlopowe układają z myślą o tych 
wydarzeniach.

Ważną funkcję integrującą środo‑
wisko przez wiele lat pełniła strona 
www.kaczmarski.art.pl, założona i pro‑
wadzona przez Artura Nogaja i Annę 
Grazi, a także forum, które w czasach 

świetności tej formy internetowego 
komunikowania tętniło życiem, go‑
rącymi dyskusjami, które nie zawsze 
miały podłoże czysto merytoryczne. 
Było to świadectwem zróżnicowania 
osobowościowego, intelektualnego, za‑
wodowego, wiekowego uczestników, 
których bezwzględnie łączyła właściwie 
tylko jedna cecha – fascynacja twórczo‑
ścią Kaczmarskiego. Sojusze i podziały 
bywają widoczne do dziś i stanowią od‑
wzorowanie tej cechy życia społecznego 
w całej Polsce. Dziś strona internetowa 
nie ma takiego znaczenia, można tam 
znaleźć teksty piosenek barda, liczne 
artykuły i ciekawostki na jego temat, 
a komunikacyjną rolę forum przejął 
facebook, gdzie odnaleźć można liczne 
profile poświęcone postaci poety, w tym 

„grupę zrzeszającą użytkowników forum 
strony www.kaczmarski.art.pl”.

Specyficzną (wobec powyższych przy‑
kładów) formę kultywowania pamięci, 
stanowią inicjatywy dotyczące nadawania 
nazwom geograficznych miejsc, rozma‑
itym instytucjom, szkołom – imienia Jacka 
Kaczmarskiego. Mimo dość krótkiego 
czasu od śmierci, co ma znaczenie przy 
administracyjnych ograniczeniach, ulice 
Jacka Kaczmarskiego znaleźć możemy 
w wielu miastach w Polsce: we Wrocła‑
wiu, w Gdyni, w Częstochowie, w Łodzi, 
w Przemyślu, w Węgrowie, w Wołowie, czy 
Wejherowie. Skwer Jacka Kaczmarskiego 
mieści się w Warszawie. Przez ronda im. 
Jacka Kaczmarskiego przejeżdżać mo‑
żemy w Gdańsku i Gnieźnie. W ostatnim 
z miast Kaczmarski patronuje Centrum 
Kultury EsTeDe Scena To Dziwna, które 
przyjęło nazwę od tytułu jednej z piosenek: 
(tam zresztą także odbywają się co roku 
w marcu festiwale związane z twórczością 
pieśniarza). W Olsztynku młodzież uczy 
się w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Jacka Kaczmarskiego.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia 
pojawiło się także sporo publikacji książ‑
kowych związanych z twórczością barda. 
Nie chcąc epatować fałszywą skromno‑
ścią, wspomnę o własnych publikacjach, 
by móc przejść do innych, nowszych. Jacek 
Kaczmarski w świecie tekstów to publika‑
cja mojej pracy doktorskiej o literackiej 
stronie tekstów poety, której pierwsze 
wydanie ukazało się jeszcze za życia Jacka, 
w 2003 roku. W 2009 roku ukazała się 
biografia Jacka Kaczmarskiego To moja 
droga mojego autorstwa. Pokłosiem kon‑
ferencji naukowej, którą zorganizowałem 
w 2007 roku jest książka Zostały jeszcze 
pieśni… Jacek Kaczmarski wobec trady-
cji, redagowana wspólnie z Michałem 
Traczykiem, a zawierająca 20 artykułów 
przeważnie literaturoznawczych, omawia‑
jących na różne sposoby tę przebogatą 
twórczość. W 2013 roku nakładem Wy‑
dawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego uka‑
zały się książki Marcina Romanowskiego 
Między bardem „Solidarności” a Jackiem 
Kaczmarskim. Fragmenty biografii arty-
stycznej oraz Andrzeja Kasperka Galeria 
Jacka Kaczmarskiego. Skrzydło wschodnie 
(ta ostatnia omawiająca piosenki, które 
poruszają tematykę rosyjską). Rok wcze‑
śniej wydawnictwo Demart opublikowało 
album Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego, 
który zawiera teksty piosenek opartych 
na malarstwie, reprodukcje obrazów oraz 
opisy i interpretacje autorstwa Iwony 
Grabskiej i Diany Wasilewskiej. To samo 
wydawnictwo opublikowało w 2012 roku 
Antologię poezji Jacka Kaczmarskiego, 
ponad tysiącstronicowe dzieło, zawie‑
rające możliwe doskonały i pełny zbiór 
tekstów piosenek i wierszy, zebranych 
i opracowanych przez Krzysztofa Nowaka. 
Redaktor tomu jest jednym z bohaterów 
opublikowanej w ostatnich miesiącach 
książki Katarzyny Walentynowicz Mimo-
chodem. Rozmowy o Jacku Kaczmarskim 
(innymi rozmówcami autorki są Alicja 
Delgas, Zbigniew Łapiński i Kazimierz 
Wojtaniec).

Jako uzupełnienie tego ciągu „lite‑
rackiego” wymienić należy filmy, które 
powstały od czasu śmierci pieśniarza. 
W 2007 roku Piotr Załuski, przyjaciel 
Jacka z czasów RWE, wyreżyserował 
emocjonalny film opowiadający głównie 
o ostatnim okresie życia i twórczości 
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artysty: Dni przedostatnie, dni następne. 
W 2012 roku powstał, wyreżyserowany 
przez Jakuba Mędrzyckiego, biograficzny 
film Jacek, który z powodu problemów 
dystrybucyjnych prezentowany bywa 
jedynie na pokazach autorskich. W bieżą‑
cym roku, w związku z dziesiątą rocznicą 
śmierci pieśniarza powstał film Bard, 
wyreżyserowany przez Katarzynę Koście‑
lak, oparty na materiałach archiwalnych 
oraz wypowiedziach przyjaciół artysty.

W latach osiemdziesiątych dorobek 
Jacka Kaczmarskiego znajdował się 
w stanie dramatycznego rozproszenia, 
co wynikało ze szczególnych warunków, 
w których tworzył (cenzura w kraju, 

publikacje drugoobiegowe bez poszano‑
wania praw autorskich). Sytuacja zaczęła 
się zmieniać wraz z powstaniem Poma‑
tonu pod koniec lat osiemdziesiątych, 
jednak krokiem milowym w kierunku 
uporządkowania materiału była publi‑
kacja boksu płyt CD Syn marnotrawny, 
który ukazał się kilka tygodni po śmierci 
autora (w 2004 roku) i objął 22 oficjalnie 
opublikowane płyty z całego okresu 
twórczości. Od tego czasu ukazały się 
jeszcze boksy Suplement (7 CD), (mała) 
Arka Noego (8 CD) i Ze sceny (20 CD). 
Pomijając mniej znaczące, okazjonalne 
publikacje, można przyjąć, że aktualnie 
ten zestaw stanowi pełny zapis płyt 

i koncertów w możliwie najlepszej jakości 
fonograficznej i edytorskiej. Nakładem 
Metal Mind Productions ukazał się także 
zestaw filmów DVD Jacek Kaczmarski. 
Scena to dziwna… 1980–2001, prezen‑
tujący nagrania koncertów i programów 
telewizyjnych z udziałem pieśniarza. 
Wszystkie te publikacje nie byłyby moż‑
liwe lub nie mogłyby uzyskać właściwego 
kształtu, gdyby nie wysiłki i zaangażo‑
wanie Krzysztofa Nowaka – miłośnika, 
kolekcjonera i  swoistego „kustosza” 
dorobku poety. 

Jeśli czasem zdarza nam się narzekać 
na permanentną nieobecność Jacka Kacz‑
marskiego w głównym nurcie współczesnej 

kultury (czytaj: rozrywki) na to, że media 
(w tym publiczne) albo pomijają twórczość 
barda, albo prezentują ją poza głównymi 
pasmami oglądalności i słuchalności, niech 
ten skromny artykuł będzie dowodem, 
że z obecnością naszego Patrona nie jest 
aż tak źle. Tekst ten jest mocno skrótowy, 
ze względu na ograniczoną objętość – żadne 
medium nie jest z gumy, nawet festiwalowy 
raptularz. Wymieniam w nim jedynie 
najistotniejsze, moim zdaniem pierwszo‑
rzędne przejawy pielęgnowania pamięci 
o poecie. Mam nadzieję, iż w kuluarach 
festiwalu porozmawiamy jeszcze o wielu 
ważnych inicjatywach, które (bez złej woli) 
pominąłem. Chciałbym na koniec jednak 

zwrócić uwagę na jedną istotną sprawę 
łączącą opisane wyżej przedsięwzięcia. 
Praktycznie w każdym przypadku są 
to działania jednostkowe, wymyślane 
i realizowane przez wyjątkowych ludzi 
z pasją, którzy swoim zamiłowaniem 
potrafią zarażać innych, a nawet sprawiać, 
że to, co początkowo wydaje się trudne lub 
niemożliwe, z czasem przybiera całkiem 
realne kształty, nierzadko na wiele lat. 
Motto: A Ty siej, a nuż coś wyrośnie…, 
przyświecające twórcom kołobrzeskiej 

„Nadziei”, zobowiązuje nas wszystkich, 
a przede wszystkim każdego z nas z osobna.

KrzySztof Gajda

Kaczmarski – poeta radziecki?
Temat komunizmu w wydaniu radziec‑
kim często powraca w twórczości Jacka 
Kaczmarskiego – zarówno w kontekście 
historycznym, jak i współczesnym auto‑
rowi. Nie jest tajemnicą, że przez wiele 
lat Kaczmarski pozostawał pod silnym 
wpływem twórczości Włodzimierza Wy‑
sockiego, którego w młodzieńczych latach 
próbował naśladować, a jego „ukocha‑
nym” reżyserem był Andriej Tarkowskij1. 
Do tego należy dołożyć obecne w domu 
rodzinnym Kaczmarskiego kasety z Ga‑
liczem, Okudżawą, plus fakt, że rodzice 
studiowali w Związku Radzieckim. Wów‑
czas jasne się staje, że zainteresowanie 
wschodem u Kaczmarskiego było czymś 
naturalnym, a tak naprawdę efektem tego, 
że Polska znalazła się w strefie wpływów 
radzieckich.

Dwa najbardziej doceniane utwory 
Kaczmarskiego – Epitafium dla Włodzi-
mierza Wysockiego i Rublow – są zrodzone 
właśnie z inspiracji radzieckich, a kon‑
kretnie – inspiracji wspomnianymi już 
artystami radzieckimi: Wysockim i Tar‑
kowskim. Oba te teksty pokazują życie 
jednostki wybitnej, wrażliwej, a przede 
wszystkim myślącej, w czasach przemocy, 
kłamstwa i totalitaryzmu. Oba teksty zdają 
się jednocześnie ze sobą korespondować: 
Na górze! Na górze! Na górze! / Chciałoby 
się żyć najpełniej i najdłużej! / O to warto się 
postarać! / To jest nałóg, zrozum to! / Tam się 
żyje jak za cara! Z kolei w Rublowie, gdzie 
obraz osadzony jest w epoce średniowie‑
cza, Kaczmarski pisze: Architekt, co dla 
mnie budował ten pałac / Już nic piękniej-
szego nikomu nie wzniesie. / Gdy skończył 
przygoda go przykra spotkała: / Na zbi-
rów się w lesie / Jak raz napatoczył, / A oni 
wykłuli mu oczy2. W takim zestawieniu 
można zobaczyć, że przemoc jest na trwałe 

1 Preder Grażyna, Pożegnanie Barda, s. 71
2 Kaczmarski Jacek, Rublow,

wpisana w genotyp rosyjski i mimo sen‑
tymentu do czasów minionych, czasy te 
wcale nie były lepsze. Bezprawie i gwałt 
pojawia się w większości tekstów Kacz‑
marskiego dotyczących naszego wschod‑
niego sąsiada. Z wierszy Kaczmarskiego 
możemy również odtworzyć schema‑
tyczny obraz rosyjskiego / radzieckiego 
przywódcy. W Epitafium dla Wysockiego 
oraz innych tekstach pojawia się Stalin3, 
w Rublowie w roli modelowego władcy 
występuje Książę, który z jednej strony 
dba o sztukę (religijną, wszak prawosła‑
wie było i jest jednym z fundamentów 
władzy w Rosji), z drugiej strony mimo 
wrażliwości, jaką wyrażają ludzie dbający 
o sztukę, nie krępuje się używać prze‑
mocy. Stalin w Epitafium dla Wysockiego 
pokazany jest jako obiekt kultu, któremu 
stawia się pomnik, przy budowie którego 
drżą serca (czyżby ze strachu?). Z Jałty 
wiemy, że był to przywódca również nie 
szczędzący środków dla osiągnięcia celów, 
z niesamowitym zmysłem politycznym 
i strategicznym. Dla pełnego obrazu ro‑
syjskiej władzy należy dodać jeszcze Sen 
Katarzyny II, w którym znowu pojawiają 
się wcześniej wspomniane cechy, a do‑
datkowo pokazane jest zjawisko, które 
w kulturze rosyjskiej określanie jest sa-
modurstwem, czyli pyszność, nieliczenie 
się z nikim i niczym, ostatecznie robienie 
przez władcę tego, na co ma tylko ochotę: 
Pałace stawiam, głowy ścinam / Kiedy 
mi przyjdzie na to chęć / Mam biografów, 
portrecistów / I jeszcze jedno pragnę mieć4. 
Wyraźnie widzimy, że mimo upływu lat 
i epok model władzy w wykonaniu ro‑
syjskim pozostaje niezmienny. Jedyne, 
co ulega rewizji to ideologia, w imię któ‑
rej władza jest wykonywana.

3 Wizerunek Stalina najszerszej został pokazany 
w Jałcie.

4 Kaczmarski Jacek, Sen Katarzyny II,

Jednak jak napisałem na początku, 
Rublow jest nie tyle obrazem rzeczywi‑
stości nieliczącej się z człowiekiem i jego 
prawami, ale przede wszystkim obrazem 
artysty, któremu przyszło żyć w takich 
czasach. Należy pamiętać, że również 
życie Kaczmarskiego było w pewien 
sposób zdeterminowane przez panujący 
system. Dotyczy to zarówno tematów 
poruszanych przez niego w poezji, jak 
i wydarzeń życiowych (chociażby przy‑
musowa emigracja po wprowadzeniu 
stanu wojennego). Wysocki i Tarkow‑
ski także przez całe swoje artystyczne 
życie na różne sposoby musieli zmagać 
się zarówno z absurdami państwa ko‑
munistycznego, jak i z jego przemocą, 
cenzurą i całym aparatem opresji i in‑
wigilacji. W wierszu o Rublowie Kacz‑
marski za Tarkowskim pokazuje próbę 
ułożenia sobie przez jednostkę wybitną 
własnego systemu wartości w świecie 
zepsutej tyranii. Film Tarkowskiego 
Andriej Rublow ma bardzo silny pod‑
tekst religijny, co również widoczne 
jest w wierszu Kaczmarskiego: Kto wal-
czył, ten złotym pojony ukropem / Blach 
z kopuł cerkiewnych, z ksiąg ogniem 
topionych, / Zapada pomiędzy kopyta 
i stopy / Ze wzrokiem wlepionym / W za-
snutą twarz Boga / I pyta –  jak kochać 
ma wroga. i dalej: Z tej ziemi, co żywym 
nie skąpi pogardy / Najlepsza jest glina 
do formy na dzwony. / W ich dźwięku 
z tej ziemi ucieram dziś farby / Do mojej 
ikony. / Na suchej deszczułce / Jest miejsce 
na świat i na Stwórcę5. W kontekście ar‑
tysty, któremu dana była zgubna przyjem‑
ność życia w Związku Radzieckim, należy 
przypomnieć utwory takie jak Epitafium 
dla Brunona Jasieńskiego, Aleksander Wat, 
Zmartwychwstanie Mandelsztama oraz 

5 Kaczmarski Jacek, Rublow

przede wszystkim Samobójstwo Jesienina. 
W tym ostatnim wierszu możemy do‑
strzec pewien specyficzny, akceptowany 
przez społeczeństwo rosyjskie, model 
poety. Znajoma Rosjanka nad kielisz-
kiem twierdzi, / Że poeta – poetą staje się 
po śmierci. / – Śmierć samobójcza pasuje po-
ecie… I dalej: Lecz znajoma Rosjanka ma-
cha na to ręką: / Zbrodnia dla niej – zwy-
kłością, samobójstwo – męką. / Dać się 
zabić to klęska, słabość i pokora, / W samo-
bójstwie poety – czyn i metafora! Warto 
w tym momencie przytoczyć fragment 
wiersza Włodzimierza Wysockiego O po-
etach, którego początek potwierdza opi‑
nie „znajomej Rosjanki” Kaczmarskiego: 
Kto skończył żyć tragicznie – prawdziwym 
jest poetą / A jeśli odpowiednio wybrał 
czas – poetą jest w pełnej mierze6.Wyraźnie 
widać, że przeznaczeniem poety w kul‑
turze rosyjskiej jest umrzeć tragicznie, 
co wielu umożliwił Stalin (Jesieninowi, 
Mandelsztamowi czy Jasieńskiemu). Jed‑
nak to, na co jeszcze warto zwrócić uwagę 
w Samobójstwie Jesienina, to podejście 

„znajomej Rosjanki” do powszechnej 
przemocy, którą akceptuje i która jest 
dla niej zjawiskiem powszechnym. Otóż 
kultura rosyjska, zarówno czasów car‑
skich jak i komunistycznych, akceptuje 
przemoc, która w rozumieniu zwykłych 
obywateli jest nieodłącznym przymio‑
tem każdego władcy.

Kaczmarski nie tylko jednak inspi‑
rował się twórcami radzieckim i świet‑
nie operował kodem tamtejszej kultury. 
Równie silną uwagę w swojej twórczo‑
ści poświęcił wydarzeniom mającym 
miejsce w Związku Radzieckim drugiej 
połowy lat osiemdziesiątych, w czasach 
tak zwanej pierestrojki, przyspieszenia 
i głasnosti. Kosmopolak – album wydany 
w 1987 roku – obszernie opisuje wyda‑
rzenia w państwie rządzonym przez 
Gorbaczowa. W Kosmopolaku znajdziemy 

6 Wysocki Włodzimierz, О поэтах и кликушах. 
Przekład własny.

cały szereg komentarzy do bieżących 
wydarzeń, z którymi przyszło się zma‑
gać władzom komunistycznym. Jednak 
zamykający etap radziecki – zarówno 
w historii powszechnej, jak i w twórczości 
Kaczmarskiego – jest tekst z 1991 roku 
Upadek Związku Radzieckiego. Podobnie 
jak teksty „radzieckie” z Kosmopolaka, jest 
dosłownym opisem wydarzeń za wschod‑
nią granicą. Z kolei we wchodzącej w skład 
albumu piosence Rehabilitacja komuni-
stów padają słowa, które staną się credo 
dla wielu intelektualistów i nie tylko, 
którzy zajmowali albo nadal zajmują 
się tematyką rosyjską czy radziecką: Jam 
po prostu jest rusofil – antykomunista7.

Kaczmarski wielokrotnie wspominał 
o źródłach swojej twórczości, a w jednym 
z wywiadów tak mówił o zainteresowaniu 
tematyką wschodnią:

Polski twórca, który nie bierze pod 
uwagę w swej świadomości obecności 
Rosji, po prostu nie zdaje sobie sprawy, 
gdzie żyje8.

Na zakończenie chciałbym zacytować 
słowa, którymi Kaczmarski poprzedzał 
wykonanie piosenki Włodzimierza Wy‑
sockiego Sen, będące zmodyfikowaną 
wersją wiersza Fiodora Tiutczewa:

Umam Rosiji nie pajmiosz,
I jejo Arszinom nie izmierisz,
V Rasjiu możno tolko vierit’9.

KamIl hySzKa

7 Kaczmarski Jacek, Rehabilitacja komunistów
8 www.kaczmarski.art.pl
9 Tłum: „Rozumem Rosji nie ogarniesz / Ani arszy-

nem jej nie zmierzysz / W Rosję można tylko wie-
rzyć”. W oryginale Tiutczewa był to czterowersowy 
utwór o treści: 
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Tłum: Rozumem Rosji nie ogarniesz / Ani arszy-
nem nie zmierzysz / Rosja to oddzielna rzecz / W Ro-
sję można tylko wierzyć.

Kaczmarski wojenny
Dzisiaj, kiedy poprzez kryzys na Ukrainie 
świat przez moment stał u progu III wojny 
światowej, mamy w Kołobrzegu „Noc 
pieśni wojennych” Jacka Kaczmarskiego. 
Pomysł ten zrodził się na długo przed 
Majdanem i nikt z nas nie przypuszczał 
chyba, że tegoroczna kołobrzeska noc 
nabierze aż tak wymownego wymiaru. 
To tak jakby sam Kaczmarski postanowił 
przemówić znowu, komentując drama‑
tyczne wydarzenia w Europie. To tak, 
jakby powstał nowy jego program, nowa 

„Wojna postu z karnawałem” opowiadająca 
o dramatycznych wyborach, wojnach 
i losach jednostek.

Świat zadrżał, kiedy na Majdanie padły 
strzały, kiedy ginęli ludzie w imię wolności, 
suwerenności i integracji europejskiej. 
Na to wszystko patrzył cały świat za po‑
średnictwem mediów – na naszych oczach 
ginęli, wszystko to dokładnie rejestrowały 
kamery telewizyjne, wszystko relacjono‑
wali dziennikarze. Tylko ilu z nas, patrząc 
w ekrany telewizorów zastanowiło się nad 
tym, że w Polsce trzydzieści, czterdzieści 
lat wcześniej było de facto jeszcze bardziej 
krwawo? My tego nie widzieliśmy tak 

jak teraz, bo nie pokazywały kamery. 
Nie było tak intensywnych relacji. Ale 
gdy strzelano do robotników w grudniu 
1970 roku, a potem kiedy wybuchł stan 
wojenny – ofiar było o wiele więcej (do‑
liczmy też tych „nieoficjalnych” zabitych, 
których aparat władzy nie wpisał do re‑
jestru). W takiej rzeczywistości funkcjo‑
nować musiał Jacek Kaczmarski, w takiej 
rzeczywistości dojrzewał artystycznie. 
Był w stanie wojennym dziennikarzem 
radiowym. Warto też dodać, że urodził się 
trzynaście lat po Powstaniu Warszawskim 
i wychowywany był przez pokolenie wojny. 
Przez pokolenie przyjaciół Baczyńskiego 
i Gajcego, przez pokolenie weteranów 
i bohaterów walczących.

Biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, 
a dodatkowo wyobrażając sobie tę rze‑
czywistość przez pryzmat obecnych 
wydarzeń na Ukrainie, trzeba zauważyć, 
że on po prostu nie mógł w swoje pio‑
senki nie wplatać wątków politycznych, 
antykomunistycznych, a także – ważnych 
przy tegorocznym festiwalu – motywów 
wojennych. Musiał w sposób zaangażo‑
wany relacjonować rzeczywistość, w której 

przyszło mu żyć, nie tylko ze względu 
na artystyczną wrażliwość, ale przede 
wszystkim dlatego, że taką sytuacją żyło 
całe jego otoczenie.

W odróżnieniu od większości tekstów 
zaangażowanych tamtego okresu – Jacek 
Kaczmarski pisał w sposób uniwersalny. 
Podkreślmy: uniwersalny. Gdyby te‑
raz, w formie zwykłego eksperymentu, 
w kilku jego wierszach zamienić parę 
nazwisk, zaktualizować parę miejsc, bi‑
tew… to okazałoby się, że teksty te mówią 
o najnowszych wydarzeniach politycz‑
nych w sposób niezwykle aktualny. Czy 
to historia lubi się aż tak powtarzać, czy też 
Kaczmarski był nadzwyczaj profetyczny? 
A może jedno i drugie?

Czy Kaczmarski jest poetą politycz‑
nym? Wojennym? Czy jest bohaterem 
tragicznym? Na pewno nie. On jest 
po prostu poetą, któremu przyszło żyć 
w bardzo trudnych czasach.

„Kiedyś walczyłeś z dogmatami, dzisiaj 
walczysz z okrucieństwem choroby”… 

„Myślę, że to jedna i ta sama walka, bo do‑
gmaty tworzą ludzie, więc i teraz, i kiedyś 
walczyłem ze słabością człowieka” – tak 
mówił chory na raka Jacek Kaczmarski 
w programie „Od Przedszkola do Opola” 
w 2003 roku. Można powiedzieć, że 

to właśnie na walce oparł się fenomen 
jego popularności, bo odkąd „Mury” 
stały się nieoficjalnym hymnem Solidar‑
ności, a Kaczmarski wyniesiony został 
do rangi „barda narodowego” – chcąc czy 
nie – musiał walczyć. Dziś postrzegany 
jest przez opinię publiczną, ale też przez 
literaturoznawców, jako poeta buntu 
i oporu wobec rzeczywistości komuni‑
stycznej. Wielu twierdzi, że po odwilży lat 
90‑tych Kaczmarskiemu wyczerpały się 
inspiracje, że zabrakło nośnych tematów, 

że najzwyczajniej – nie miał już o czym 
pisać, bo i nie było o co walczyć…

O tym, że to nieprawda, przekonacie 
się Państwo podczas tegorocznej „Nocy 
wojennej”. Przez ostatnich dziesięć lat przy 
okazji Festiwalu Nadzieja pojawiały różne 
oblicza Jacka Kaczmarskiego. Tegoroczna 
edycja, zwłaszcza ze względu na ostatnie 
wydarzenia w Europie, zapowiada się 
wręcz mistycznie. Zapraszam!

PIotr Kajetan matczuK
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Po roku wracamy do rozmowy 
o koncertach Jacka Kaczmar‑
skiego, które ukazały się w 20‑pły‑

towym boksie zatytułowanym Ze sceny. 
Boks jest pretekstem tej opowieści, 
wyznacza jej rytm i porządek, nato‑
miast tak naprawdę rozmawiamy o tym, 
co pozostało po Jacku Kaczmarskim, 
o jego nagraniach i o tym, na co warto 
zwrócić uwagę, kiedy się go słucha. 
Skończyliśmy poprzednią rozmowę 
opowieścią o koncercie Wojna postu 
z karnawałem, czyli płytach nr 7 i 8. 
Przed nami płyta nr 9, zatytułowana 
Gitarą i piórem. To chyba zupełnie inna 
płyta, wyróżniająca się z tego boksu.

Boks Ze sceny składa się z trzynastu 
koncertów i jednej płyty z materiałami 
dodatkowymi, czyli właśnie płyty numer 
9. Założeniem przyświecającym publikacji 
boksu było zaprezentowanie pełnych 
koncertów, a w przypadku Wojny postu 
z karnawałem – „Riviera” – bez cięć, 
z brawami i przerwami. Na płycie nu‑
mer 9 mamy natomiast składankę złożoną 
z fragmentów koncertów. Najważniejszym 
materiałem na tej płycie jest otwiera‑
jący ją program Janusza Deblessema 

„Gitarą i piórem”, poświęcony w całości 
Jackowi Kaczmarskiemu i Zbigniewowi 
Łapińskiemu. Nagranie tego materiału 
pochodzi z 12 września 1993 roku. Emisja 
odbyła się kilka dni później.

Jesienią 1993 roku Jacek ze Zbyszkiem 
grywali dość regularnie w Górze Kal‑
warii. Właścicielem piwnicy, w której 
te koncerty się odbywały, był dawny 
opornik polityczny, człowiek zaanga‑
żowany w walkę o polską demokrację. 
W czasie stanu wojennego w tej piwnicy 
ukrywał się Zbigniew Bujak. Po 1989 roku 
powstał tam pub, a właściciel miał am‑
bicję, by miejsce to stało się taką piw‑
nicą artystyczną. Bardzo zabiegał o to, 
by wystąpił tam również Jacek, i udało 
mu się ten pomysł zrealizować. Piwnica 
bardzo spodobała się artystom, ponieważ 
widownia mieściła maksymalnie 80 osób, 
a koncerty miały niezobowiązujący cha‑
rakter. Wśród znajomych rozpuszczane 
były wici o imprezie, przyjeżdżali więc 
słuchacze, którzy dobrze znali artystów. 
Nie były to koncerty stricte prywatne, jak 
wtedy, gdy Jacek grał u kogoś w domu, 
ale też nie były oficjalne, jak na przykład 
w „Rivierze”, Teatrze Małym lub w Piw‑
nicy pod Harendą. Jacek ze Zbyszkiem 
pracowali akurat nad programami Sar‑
matia i Szukamy stajenki. Powstawały 
kolejne utwory, muzyki, aranżacje, więc 
oni czekali do soboty, by je zagrać, kon‑
sultując w ten sposób z publicznością. 
Status koncertów w Górze Kalwarii 
bardzo im więc odpowiadał. Atmos‑
fera była nieformalna, więc nie trzeba 
było od razu opracować wszystkiego 
idealnie. Stąd duże powodzenie imprez 

w Górze Kalwaria, na których bywałem 
dość regularnie. Na jednej z pierwszych, 
jeśli w ogóle nie na pierwszej, pojawił 
się również Janusz Deblessem. Pojechał 
tam z reporterskim magnetofonem, przy‑
puszczając, że porozmawia z artystami. 
Nagrał też kilka utworów „z ręki”. Dzięki 
temu powstała wspaniała audycja radiowa, 
Janusz zachował bowiem niesamowitą 
atmosferę tych koncertów. Dlatego bardzo 
zabiegałem, by ten program umieścić 
w boksie. Zadzwoniłem do Janusza z pro‑
pozycją publikacji, ale on nie pamiętał już 
tego wydarzenia, ja zaś dysponowałem 
nagraną z Trójki audycją. Wysłałem 
mu to nagranie, a on po pewnym cza‑
sie odnalazł ten program w archiwum. 

Zazwyczaj jest tak, że wywiady przeplata 
się utworami z płyty, tymczasem tutaj 
nagrania są unikalne. Płytę nazwaliśmy 
Gitarą i piórem, bo taką nazwę nosi 
audycja Janusza Deblessema. Dodatkowo 
na tej płycie znajdują się nagrania‑pe‑
rełki, jak na przykład Krótka rozmowa 
między Panem, Chamem i Plebanem czy 
Ballada żebracza, gdzie akompaniament 
Łapińskiego jest wyjątkowo piękny.

Na płycie numer 9 znalazło się również 
pięć najstarszych nagrań Jacka Kaczmar‑
skiego z lat 1977–1978 roku w wykona‑
niach studyjnych. To jedne z najstarszych 
istniejących nagrań Jacka, w dodatku 
w jakości technicznej profesjonalnej.

Warto zwrócić również uwagę na utwór 
Akompaniator, napisany i dedykowany 
przez Jacka Zbyszkowi Łapińskiemu. 
Łapiński wykonuje tę piosenkę sam 
na klawiszach. Jest też Epitafium dla 
Włodzimierza Wysockiego z konkursu 
Festiwalu w Opolu w 1981 roku. Moim 
zdaniem to najlepsze istniejące wyko‑
nanie tego utworu. Z kolei Monachijskie 
buki to piosenka odnaleziona, która przez 
moje niedopatrzenie nie została włączona 
do Suplementu. Opisy Kwadransów 
Jacka Kaczmarskiego w archiwum Ra‑
diu Wolna Europa są bowiem często 
niekompletne i źle zrobione. Sugerując 
się nimi, uznałem, że opis „Monachij‑
skie buki” odnosi się do utworu pt. 
Zbiorcza odpowiedź na listy z kraju, 
czyli piosenka bez metafor i aluzji, ale 
nie sprawdziłem tego. Okazało się, że 

to piosenka okolicznościowa, dedyko‑
wana Wacławowi Krajewskiemu  –  po‑
wstańcowi warszawskiemu, a później 
pracownikowi Radia Wolna Europa. 
To utwór urodzinowy; bardzo piękny. 
Jest to jednocześnie ostatnia poznana 
przeze mnie piosenka Jacka Kaczmar‑
skiego. Dziewiąta płyta składa się zatem 
z rarytasów i niespodzianek.

Przejdźmy do nagrań, które mieszczą 
się na kolejnych płytach. Krążki nr 10 
i 11 zawierają koncert Kwestia odwagi. 
Nie przypominam sobie programu 
Jacka Kaczmarskiego, który jest tak 
zatytułowany.

Muszę się przyznać, że niektórym 
koncertom Jacka z konieczności sam 

nadałem tytuły. Tak też było z Kwestią 
odwagi. Generalnie Jacek miał zwyczaj 
tytułować swoje koncerty. Jeden z nich, 
w Górze Kalwarii, zatytułował Koncert 
wspomnień i premier. Pod względem 
zawartości repertuarowej był to koncert 
bliźniaczy do Kwestii odwagi, więc 
można było z tego skorzystać i pod‑
mienić tytuły. Byłaby to jednak pewna 
nieuczciwość, w każdym razie ja zawsze 
bym wiedział, że to nie jest koncert o tym 
tytule. Koncert wspomnień i premier 
mam również nagrany, niestety „z ręki” 
na dyktafon. Z przyczyn technicznych 
nie nadaje się on więc do publikacji. 
Kwestia odwagi jest natomiast koncer‑
tem nagranym cyfrowo w doskonałej 
jakości technicznej. Odbył się on 28 
listopada 1993 w Sali Widowiskowej 

„Riviera” – w czasie, gdy Jacek ze Zbysz‑
kiem regularnie koncertowali w Górze 
Kalwarii. Koncert w „Rivierze” miał dla 
odmiany charakter oficjalny. Podczas 
niego odbyło się prawykonanie programu 
Sarmatia. Mimo że studyjna Sarmatia 
jest jedną z lepszych i bardziej udanych 
płyt Jacka i Zbyszka, nie dorównuje ma‑
teriałowi z tego koncertu. W „Rivierze” 
odbyło się też prawykonanie piosenek 
O zachowaniu przy stole i Nad spuścizną 
po przodkach deliberacje. Brakuje kilku 
utworów z Sarmatii, między innymi 
Z pasa słuckiego pożytek, Warchoł, Kniazia 
Jaremy nawrócenie. Artyści wykonali 
natomiast trzy utwory z cyklu Szukamy 
stajenki, które zapowiadały premierę 

kolejnego programu oraz kilka piosenek 
starszych. Na koniec fenomenalna Zbroja. 
Całość  –  klimat koncertu i wykona‑
nia – jest bardzo piękna. Zdecydowałem 
się na tytuł Kwestia odwagi, ponieważ 
na koncercie został wykonany utwór pod 
tym tytułem, dedykowany Zbigniewowi 
Herbertowi. Jest to poetycka polemika 
z wierszem Potęga smaku Herberta. 
Kilka lat później, po śmierci Herberta, 
podczas Spotkań Zamkowych w Olsz‑
tynie, Jacek znów zaśpiewał ten wiersz, 
ale z inną muzyką, bo tej z 1993 roku już 
nie pamiętał. Jest to więc jedno z dwóch 
istniejących wykonań tego utworu.

Rok 1993 to bardzo gorący okres 
wspólnej pracy twórczej Zbigniewa 
Łapińskiego i Jacka Kaczmarskiego. 
Nie ma z nimi już Przemysława Gin‑
trowskiego. To moment, gdy pracują 
we dwóch i we dwóch koncertują.

Interesująco o tym mówią w rozmowie 
z Januszem Deblessemem, na płycie 
Gitarą i piórem. Opowiadają, jak lubią 
wspólną pracę, jak wzajemnie napędzają 
się do działania. Nawet w środku nocy 
Jacek potrafił zadzwonić do Łapińskiego, 
by zaśpiewać mu nową piosenkę, do któ‑
rej właśnie wymyślił muzykę. Kiedy 
pracowali nad Szukamy stajenki, Jacek 
mieszkał jeszcze w Monachium. Melodia 
do utworu Nad uśpioną Galileą przyszła 
mu do głowy w drodze z Radia Wolna 
Europa do domu. Wystukiwał rytm 
palcami i podśpiewywał ją w tramwaju, 
przez co zapomniał skasować bilet i do‑
stał mandat. To był okres niesamowity 
i bardzo gorący twórczo. Pracowali nad 
dwoma programami i wspólnie się napę‑
dzali artystycznie. Szalenie lubię ten okres 
w życiu twórczym Jacka i wspominam 
go najcieplej do dziś.

Z Kwestii odwagi przechodzimy 
do Koncertu na XX‑lecie, również 
zagranego w „Rivierze” i również 
wyjątkowego.

Tak. Jest to koncert wyjątkowy choćby 
dlatego, że to ostatni występ Jacka w „Ri‑
vierze”. Później Sala Widowiskowa „Ri‑
viera” poszła do remontu i do końca 

działalności artystycznej Jacka nie została 
ponownie oddana do użytku. Kolejne 
koncerty w Warszawie Jacek grał w Te‑
atrze Małym albo w Piwnicy pod Harendą.

Jacek i Zbyszek przez długi czas in‑
tensywnie współpracowali i wspierali 
się. Jacek mawiał, że program Szukamy 
stajenki to najlepsza rzecz, jaką Łapiński 
zrobił w życiu. Całkowicie zgadzam się 
z tym stwierdzeniem. Łapiński skompo‑
nował jedenaście muzyk, a także zrobił 
wszystkie opracowania i aranżacje. Jacek 
napisał pięć muzyk. Niestety, ten program 
poróżnił artystów. Jacek wynajął studio, 
by nagrać program z profesjonalnymi 
muzykami, których wymyślił w aran‑
żacjach Łapiński. Niestety, Łapiński 
kolejne kwartety smyczkowe odrzucał, 
grając na zwłokę. Jacek interpretował 
to jednoznacznie – jako złą wolę współ‑
pracownika. Z jego punktu widzenia 
wyglądało to tak, jakby Łapiński bał się, 
że Jacek – poprzez to, że finansuje przed‑
sięwzięcie z własnych środków – zostanie 
producentem nagrania i więcej na tym 
zarobi. Powstawały coraz większe napięcia. 
Żeby nie mnożyć plotek, powiem tylko, 
że sam Łapiński niejako przyznaje się 
do winy w rozmowie z Krzysztofem Gajdą 
(i potem z Katarzyną Walentynowicz): 

„Było w tym trochę mojej winy i trochę 
winy Jacka, ale więcej mojej”.

Trzeba oddać sprawiedliwość Łapiń‑
skiemu, że to jest artysta wspaniały. Być 
może jego perfekcjonizm sprawił, że 
za bardzo się starał, co Jacek w poetycki 

sposób celnie ujął w piosence Testa-
ment’95. W każdym razie „Stajenka” po‑
różniła ich do tego stopnia, że potem 
Jacek już z Łapińskim nie współpracował. 
Zagrali wprawdzie razem jeszcze kilka 
razy, na przykład kiedy Krzyk uzyskał 
status Złotej Płyty, zagrali raz w Piwnicy 
pod Harendą, o czym jeszcze później 
opowiemy, i zagrali we trzech (z Gin‑
trowskim) w 1999 roku. Spiritus movens 
tych ostatnich koncertów Tria był Adam 
Borowski, wydawca dwóch pierwszych 
antologii Jacka Kaczmarskiego, który 
z emfazą powiedział: „Moim życiowym 
marzeniem jest, żebyście wy jeszcze 
razem zagrali, panowie”. Na to Jacek 
odpowiedział, że jeśli pozostali się zgodzą, 
to on też. To samo powiedział Łapiński 
i Gintrowski, a więc niejako wszyscy się 
zgodzili. Zagrali razem pięć lub sześć 
koncertów. Dwa z nich odbyły się w war‑
szawskim Teatrze Muzycznym Roma. 
Bilety były horrendalnie drogie, a i tak 
zostały wyprzedane na pniu.

Wracając do wątku… Jacek z Łapiń‑
skim zagrali jeszcze kilka razy, ale praca 
w studiu nad programem Szukamy 
stajenki poróżniła ich ostatecznie. Jacek 
nie wybaczył Łapińskiemu i stąd solowy 
Koncert na XX‑lecie, zagrany w grud‑
niu 1996 roku. Półtora roku wcześniej 
Kaczmarski wyemigrował do Australii 
z zamysłem, że już nie będzie koncer‑
tował. Miał zamiar żyć tylko z pisania. 
W rzeczywistości udało mu się to od lata 
1995 roku do jesieni 1996 roku. Przyjechał 
do Polski, by nagrać płytę Pochwała 
łotrostwa – program napisany jeszcze 
przed wyjazdem do Australii. Jesienią 
1996 roku odbyła się również trasa kon‑
certowa po większych miastach w Polsce. 
W 1996 roku minęło dwadzieścia lat 
kariery artystycznej Jacka, stąd koncert 
jubileuszowy, na którym gra on przekrój 
swoich utworów z tych dwudziestu lat. 
Pierwsza godzina transmitowana była 
na żywo w radiowej Trójce. Dlatego 
na początku Jacek żartobliwie mówi 
publiczności zgromadzonej w „Rivierze”, 
by nie klaskała długo, tak żeby słuchacze 
Trójki nie słuchali tylko braw, i obiecuje, 
że koncert będzie trwał kilka godzin. 
I rzeczywiście – jest to jeden z najdłuż‑
szych koncertów Jacka.

Zamieszczony jest, jak mówiłeś 
wcześniej, z długimi brawami, zapo‑
wiedziami, które, jak myślę, w dużej 
mierze budują jakość i nastrój koncer‑
tów pomieszczonych w boksie.

Wątek zapowiedzi jest dość ciekawy. 
Wielu ludzi uważa tak jak ty – że zapo‑
wiedzi są bardzo wartościowe i ciekawe. 
Natomiast Jacek raczej ich unikał. Wie‑
dział, że w większych miastach, gdzie 
odbywało się kilka koncertów w każdym 
sezonie, ludzie przychodzili po kilka razy 
na ten sam program. Takich wariatów jak 
ja, którzy jeździli po kraju i byli na ponad 
stu koncertach Jacka, może nie było, ale 
było trochę ludzi, którzy na to samo 
przychodzili częściej niż raz. Wobec 
tego Jacek nie chciał się powtarzać. Źle 
się czuł ze świadomością, że na sali są 
słuchacze, którzy tę samą „gadkę”, jak 
sam mawiał, słyszą kolejny raz. Dlatego 
jeśli dawał koncerty w mniejszych mia‑
stach, gdzie występował rzadko, wtedy 
zapowiedzi były bardziej rozbudowane. 
W Warszawie zapowiedzi towarzyszyły 
nowym programom, ale w występach 
złożonych z tak zwanych evergreenów 
zapowiedzi raczej nie było.

Wydanie materiału zupełnie bez 
cięć  –  bez usunięcia choćby sekundy 
nagrania – w praktyce nie jest możliwe. 
Wiadomo, że surowa ścieżka dźwiękowa 
zawiera strojenia gitary, odkaszlnięcia, 
dłuższe przerwy, więc zwykle realiza‑
tor, który przygotowuje nagranie, te 
fragmenty wycina. Jedynym koncertem 
w boksie Ze sceny, który wydany został 
w ten sposób, jest Wojna postu z kar‑
nawałem z „Riviery”, natomiast Koncert 
na XX‑lecie  –  choć też pełny  –  jest 
jednak delikatnie montowany.

Jest tu jakieś wyjątkowe wykonanie? 
Zawsze przy okazji kolejnych koncertów 
podkreślasz takie utwory.

Wykonaniem z tego koncertu, które 
uwielbiam, jest Bob Dylan – piosenka 

Kluczem jest serce

O najnowszym 20-płytowym boksie z nagraniami Jacka Kaczmarskiego Teresa Drozda rozmawia 
z Krzysztofem Nowakiem – redaktorem wydań zbiorowych poezji  i płyt Jacka Kaczmarskiego.
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napisana po występie Boba Dylana na kon‑
cercie „Live Aid” w latach 80., będąca 
pastiszem twórczości. Wówczas była 
to piosenka satyryczna, ale z czasem stała 
się dla Jacka piosenką ważną, z wątkiem 
autobiograficznym. Podobnie było z Epita-
fium dla Włodzimierza Wysockiego, które 
Jacek napisał w hołdzie Wysockiemu, ale 
z czasem autobiograficzny ładunek emocji 
był coraz większy. Wracając do Dylana… 
Podczas Koncertu na XX‑lecie Jacek 
wykonuje tę pieśń bardzo pięknie, w do‑
datku publiczność klaskaniem podkreśla 
przewrotność, którą autor zawarł w treści 
utworu. To najlepsze wykonanie Boba 
Dylana, jakie znam.

Kolejny krążek to koncert zatytu‑
łowany Złota płyta „Krzyk”. Ten tytuł 
wiele tłumaczy.

Jest to koncert okolicznościowy, który 
odbył się z okazji uzyskania przez Krzyk 
(nagrany w 1981 roku) statusu Złotej Płyty. 
Uroczystość z tym związana odbyła się 
w Teatrze Dramatycznym w warszawskim 
Pałacu Kultury. Najpierw wręczono 
artystom Złote Płyty, a później zagrali 
oni koncert złożony głównie z utworów 
z Krzyku, zaśpiewanych po latach. Kon‑
cert był świetny. W ogóle nie słychać 
przerwy w ich współpracy. Po koniec 
piosenki Pustynia’80 Łapiński wplata 
znany jazzowy fragment „karawany”. On 
zawsze próbował odrobinę improwizować, 
wprowadzając do piosenek coś nowego. 
Mówił, że granie tak samo wiele razy 
byłoby dlań śmiertelnie nudne. Dlatego 
praktycznie nie ma dwóch identycznie 
zagranych przez Łapińskiego wykonań. 
Piękne jest to, jak Kaczmarski z Łapińskim 
się rozumieli – mimo że regularnie nie 
występowali już razem. Przed piosenką 
Barykada (Śmierć Baczyńskiego) Jacek 
nieuważnie nastroił gitarę i w momencie, 
gdy zaczął grać, okazało się, że nie stroi 
mu struna D. Pewnie bił się z myślami, 
czy przerwać utwór i nastroić gitarę 
poprawnie, ale chyba uznał, że nie jest aż 
tak źle. Niestety, zły strój coraz bardziej 
dawał się we znaki zarówno artystom, jak 
i słuchaczom. Po zaśpiewaniu piosenki, 
na brawach publiczności słychać, jak 
Łapiński mówi: „Tyle razy ci mówiłem: 
Jacuś, nie strój na akord”. Bardzo lubię 
ten moment koncertu.

Czy rozmawiałeś kiedyś z Jackiem, 
jaki stosunek ma on do piosenek 
z Krzyku? Słuchałam tych nagrań z ka‑
set magnetofonowych i dla mnie do tej 
pory są to chyba najważniejsze utwory, 
a one potem rzadko się pojawiały. 
Poczekalnia, Manewry, Nawiedzona 
wiek XX… Część piosenek z Krzyku 
pojawia się w późniejszych nagraniach, 
ale pozostałe nie są wykonywane.

W książeczce do boksu zawarte są 
cytaty z wypowiedzi Jacka po latach, więc 
chociażby stąd wiemy, co o tym myślał. 
Warto jednak podkreślić, że albumy 
różnych wykonawców, nie tylko Jacka 
Kaczmarskiego, są tak skonstruowane, 
że po nagraniu płyty część utworów żyje 
własnym życiem i staje się instytucją 
samą w sobie. Część utworów jest grana 
na koncertach, pozostałe jednak pozo‑
stają zatopione na płycie i poza nią nie 
funkcjonują. Chyba każdy zespół tak ma. 
Czasami nawet perełki pozostają tylko 
na macierzystym albumie. Na przykład 
u Beatlesów na płycie Help jest I’ve Just 
Seen a Face czy It’s Only Love. Te wspa‑
niałe piosenki nie funkcjonowały potem 
same. Funkcjonowały za to inne, jak 
Yesterday czy Help!

To samo jest z Nohavicą, którego 
niektóre utwory nagrane na płycie 
Ikarus zupełnie nie są grane na kon‑
certach. To jest naturalne, bo nie da się 
zaśpiewać wszystkich piosenek, które 
się napisze.

Słusznie, aczkolwiek nie zawsze da się 
powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Takim 
przykładem u Jacka, który mnie bardzo 
frapuje, jest piosenka Portret zbiorowy 
we wnętrzu – Dom Opieki z programu 
Wojna postu z karnawałem. To piękna 
piosenka, a Jacek nigdy nie zagrał jej 
poza programem.

Jeszcze inną kwestią jest to, że w każ‑
dym roku swojej działalności artystycz‑
nej Jacek miał w bieżącym repertuarze 

określony zbiór utworów. Ten jego czynny 
repertuar był bardzo rozległy. Składało 
się nań 80‒100 piosenek, czyli grając 
to, co akurat chodziło mu po głowie 
i do czego miał przy sobie teksty, mógł 
zagrać trzy długie koncerty, w których 
żadna piosenka nie powtórzyłaby się. 
Do tego czynnego repertuaru wchodziły 
zarówno utwory bardzo stare – przykła‑
dem koronnym jest Encore, jeszcze raz, 
napisany w 1977 roku i nagrany na płycie 
Mury, a potem grany regularnie przez 
25 lat działalności artystycznej Jacka 
Kaczmarskiego. Z drugiej strony istniały 
takie utwory, które wcale nie były stare, 
a których Jacek nie grał. Były też utwory, 
grał przez jakiś czas po napisaniu, a póź‑
niej przestał – dlatego, że jak sam mówił, 
już się z nimi nie identyfikował. Pięknie 
ostatnio spuentował to Łapiński, mówiąc, 
że on nie lubi być w jury na festiwalach 
piosenki, ponieważ wychodzi dziewczyna 
i pięknie śpiewa, tylko że śpiewa dla 
siebie, a nie dla niego. Aby zrozumieć 
to zdanie, trzeba reprezentować pewien 
poziom wrażliwości artystycznej i swoje 
przeżyć. Chodzi o to, że bardzo wielu 
wykonawców piosenek, w tym piosenek 
Jacka, myśli: „Ponieważ umiem zagrać, 
to gram”. Tymczasem nie tędy droga. 
By wyjść na scenę i grać, oczywiście 
trzeba umieć. To warunek konieczny, ale 
dalece niewystarczający. Trzeba bowiem 
się z tą piosenką identyfikować, czuć, że 
chce się grać tę piosenkę i coś nią wy‑
rażać, mieć ją w duszy. Dlatego nie jest 
tak, że Jacek mógł zagrać każdą swoją 
piosenkę na każdym koncercie i byłoby 
to dla niego zadowalające.

Myślę, że gdyby zapytać Jacka, dla‑
czego nie grał na przykład Poczekalni, 
odpowiedziałby raczej, że trochę się 
zdezaktualizowała, niż że już się z nią 
nie identyfikuje.

Kolejna płyta to Powtórka z Odysei. 
Co to za koncert i skąd ten tytuł?

To tytuł utworu Jacka napisanego 4 
września 1998 roku. Tytuł koncertowi 
nadany został przeze mnie. Po tym, jak 
Jacek przestał grać w Sali Widowiskowej 

„Riviera” sporo koncertów odbyło w Te‑
atrze Małym; równolegle, mniej więcej 
od 1998 roku, Jacek zaczął koncertować 
w Piwnicy pod Harendą. Powtórka 
z Odysei to jeden z pierwszych koncertów 
granych właśnie w Piwnicy. Ze względu 
na swoją specyficzną atmosferę, koncerty 
tamże uzyskały status pewnego mistycy‑
zmu, niezwykłości. Były bardzo długie 
i przychodziła na nie zaangażowana 
publiczność. Na ponad godzinę przed 
koncertem sala się powoli zapełniała. Bar 
był czynny, ludzie pili piwo, rozmawiali, 
był gwar. Obserwując to, za każdym ra‑
zem miałem obawy, czy ta atmosfera aby 
na pewno będzie sprzyjała koncertowi, 
jednak kiedy Jacek wychodził na scenę, 
nastawała kompletna cisza; ludzie byli 
jakby zaczarowani, a piwo przestawało 
mieć jakiekolwiek znaczenie. Nawet 
jeśli z rzadka zdarzały się pojedyncze 
incydenty, to Jacek bez trudu potrafił 
załagodzić problem. Kiedyś jakiś pod‑
chmielony gość krzyknął w przerwie mię‑
dzy piosenkami: „Obława! ”, na co Jacek 
spojrzał w jego kierunku i powiedział: 

„Synu, jeśli uda ci się zachować przytom‑
ność do wpół do jedenastej, to może 
się nawet doczekasz”. Sala gruchnęła 
śmiechem, a ów słuchacz już więcej nie 
próbował zwracać na siebie uwagi.

Powtórka z Odysei to koncert nie‑
typowy. Na godzinę przed występem 
do Piwnicy przyszedł bowiem Łapiński, 
przywitał się z organizatorami i zasu‑
gerował, że mógłby z Jackiem wystąpić. 
Jacek się oczywiście zgodził. Zrobili 
krótką próbę i zagrali 10 utworów z pro‑
gramu Szukamy stajenki oraz kilka 
ze wspólnego repertuaru. Na koniec 
Jacek Kaczmarski z Jackiem Majewskim, 
czyli swoim pomocnikiem i kierowcą, 
ale też fenomenalnym gitarzystą, zagrali 
razem dwa utwory z powstającego pro‑
gramu Dwie Skały: Powtórkę z Odysei 
i Prapradziadka. To cenna ciekawostka, 
ponieważ utwory te są pięknie zaaran‑
żowane na dwie gitary. Również wyko‑
nania piosenek z Łapińskim są świetne, 
na przykład Nasza klasa czy Jak długo 

grać będą. Powtórka z Odysei to jeden 
z moich najukochańszych koncertów.

W momencie, gdy odbywa się Kon‑
cert na XX‑lecie, czy Złota płyta „Krzyk”, 
rozumiem, że przyjeżdża ekipa i kon‑
cert jest rejestrowany. W momencie, 
gdy mamy zwykły koncert, na przy‑
kład w Piwnicy pod Harendą, który 
nie jest zaplanowany jako nagranie 
płyty, jak powstawały te nagrania? 
Kto je przechował?

W przypadku Jacka przychodziło się 
na koncert i po prostu się nagrywało. 
Na każdym koncercie widać było kilkana‑
ście dyktafonów w wyciągniętych w górę 
rękach. Jackowi to nie przeszkadzało. 
Co więcej – w Poznaniu był taki człowiek, 
który do klubu Eskulap, gdzie zazwyczaj 
odbywały się koncerty Jacka, przychodził 
z półprofesjonalnym sprzętem i prosił 
artystę o pozwolenie na podłączenie się 
do konsolety. Jacek zawsze się na to zga‑
dzał, a potem nawet nie dbał, co się z tym 
nagraniem stanie. Dzięki temu mamy 
nagrania solowych wykonań programu 
Między nami czy Mimochodem z Po‑
znania. Komuś może to się wydawać 
dziwne, ale Jacek nie troszczył się o prawa 
autorskie, w każdym razie na pewno nie 
uważał, że należy zabraniać nagrywania 
koncertu tym, którzy tego chcą.

Z powyższych dywagacji oczywiście nie 
wynika, że nagranie Powtórki z Odysei 
było wykonane przez amatora. Ta aku‑
rat rejestracja pochodzi bowiem z serii 
nagrań wykonanych dla artysty i na jego 
zamówienie. Otrzymałem je od Jacka, 
inne kopie przepadły i nagle okazało się, 
że ta moja jest jedyną istniejącą.

Płyta nr 16, czyli 20 (5) lat później – su‑
plement, jest rodzajem dalszego ciągu 
płyty wydanej przez Polskie Radio pod 
tytułem Dwadzieścia (5) lat później?

Płyta wydana przez Polskie Radio to wy‑
dawnictwo okolicznościowe – na 25‑lecie 
działalności artystycznej Jacka Kaczmar‑
skiego. Materiał na płytę zarejestrowany 
został podczas koncertu, który odbył 
się w Piwnicy pod Harendą 22 grudnia 
2000 roku. Był to bardzo długi koncert, 
jeden z najwspanialszych koncertów 
Jacka, na jakich byłem. Nagrany został 
w całości, materiał został potem zrzucony 
na trzy płyty, które zaraz po Nowym 
Roku Jacek zabrał ze sobą, wyjeżdżając 
do Australii. Spis utworów, które miały 
znaleźć się na płycie Dwadzieścia (5) 
lat później, przesłał faksem Jasiowi 
Cieślakowi. Piosenki zostały skopiowane 
z taśmy‑matki, otrzymało je Polskie 
Radio, i płyta została wyprodukowana. 
Po jakimś czasie osoba, która nagrywała 
ten koncert, zadzwoniła do Jasia z py‑
taniem, co zrobić z taśmą zawierającą 
całość materiału z koncertu. Człowiek 
ten chciał skasować materiał albo go 
odsprzedać, ponieważ potrzebował taśmy 
do kolejnego zlecenia. Jaś odpowiedział, 
że skoro płyta została wydana, to można 
materiał skasować. W ten sposób nagrane 
dla Jacka płyty demo stały się jedynym 
nośnikiem zapisu tej części koncertu, 
której nie wykorzystano do wydania płyty 
okolicznościowej. Dwie z tych trzech płyt, 
które Jacek zabrał do Australii, wróciły 
do Polski. Na szczęście na płycie wyda‑
nej przez Polskie Radio znajduje się 18 
utworów, które w większości pochodzą 
z zagubionej płyty. W 2002 roku Jacek 
przekazał mi dwie przywiezione z Au‑
stralii płyty i z nich pochodzi materiał 
zamieszczony na krążku 20 (5) lat póź‑
niej – suplement. Są tu prawdziwe perełki, 
na przykład utwór Wyschnięte strumienie 
czy Czerwony autobus. Po Wyschniętych 
strumieniach słychać mój okrzyk: „Brawo! 

”. Pamiętam, że przez cały koncert stałem 
pod filarem, bo było tak ciasno, że nie 
było gdzie usiąść…

Rozumiem, że idea koncertu „20 
(5) lat później” to kolejny przekrój 
twórczości Kaczmarskiego?

Istotnie, choć Jacek postarał się, żeby 
zabrzmiało też kilka piosenek, których 
od dawna nie grał, między innymi Przyby-
cie tytanów. Kilka razy była taka sytuacja, 
że artysta zaczynał grać, a ludziom wyda‑
wało się, że wiedzą, jaki to będzie utwór, 
więc zaczynali klaskać. Za którymś razem 
Jacek przerywa i pyta, co to za utwór. 

Na nagraniu słychać, jak publiczność 
zgaduje. W pewnym momencie Jacek 
mówi, że przypomina mu to teleturniej 

„Jaka to melodia”. Publiczność gruchnęła 
śmiechem, atmosfera jest fenomenalna.

Kolejna płyta zatytułowana jest Radio 
Wrocław – suplement. Kolejny suple‑
ment, który mamy w boksie Ze sceny. 
Płyty z sesji, która odbyła się w Radiu 
Wrocław, opublikowane zostały w po‑
przednich boksach.

Tak, to jeden z trzech suplementów 
w boksie Ze sceny. W 2001 roku w Du‑
żym Studiu Polskiego Radia Wrocław 
odbyła się sesja nagraniowa, do której 
przeprowadzenia zmotywowała artystę 
pani Jolanta Piątek, ówczesna dzien‑
nikarka Radia Wrocław. Jacek śpiewał 
do pustej sali Dużego Studia. Wykonał 
wówczas około dziewięćdziesięciu utwo‑
rów – wśród nich jest kilka, które zostały 
nagrane tylko tam. Chodzi tu na przykład 
o Grajka według Brassensa, czy o Balladę 
o istotkach, którą Jacek uznaje za swoją 
pierwszą i najstarszą piosenkę. Jest więc 
tu kilka wykonań absolutnie unikalnych. 
Wyglądało to tak, że Jacek przeglądał 
antologię poezji A śpiewak także był sam… 
i gdy uznał, że dawno lub bardzo dawno 
nie grał jakiegoś utworu, przygotowywał 
się przez kilka minut i nagrywał go. 
Dlatego wśród tych nagrań sporo jest 
też utworów, które grane są rzadko, ale 
nie są unikalne, na przykład niemal cały 
Kosmopolak. Również sporo piosenek 
z Radia Wrocław to jedne z dwóch ist‑
niejących wykonań.

Krzyś Gajda w biografii Kaczmarskiego 
To moja droga stawia tezę, że Jacek, prze‑
czuwając intuicyjnie chorobę, poczuł 
imperatyw, by nagrać utwory, których 
wcześniej nie zdążył zarejestrować. Nie 
zaprzeczam tej tezie, ale wydaje mi się, 
że jest ona jednak trochę na wyrost. 
Spiritus movens sesji wrocławskiej była 
bowiem pani Jolanta i jej należy przypisać 
główną zasługę. Z tego, co wiem, w Radiu 
Wrocław odbył się szereg programów, 
w których pani Piątek wykorzystywała 
tę sesję nagraniową. Potem, gdy okazało 
się, że część nagrań będzie potrzebna 
do kolejnych boksów, Radio Wrocław 
chętnie zgodziło się na ich publikację. 
Przy okazji warto zaznaczyć, że sesja wro‑
cławska jako całość nie jest najlepszym 
artystycznie materiałem nagraniowym 
Jacka Kaczmarskiego. Znajdują się tam 
piękne wykonania niektórych piosenek, 
na przykład Czarnych sucharów czy 
Pierestrojki w KGB, ale całość nie jest 
bardzo udana. Wiele bowiem piosenek 
Jacek przypominał sobie na dzień czy 
dwa przed nagraniem. Dodatkowo, jak 
już wspomniałem, śpiewał do pustej sali, 
co również nie pozostało bez wpływu 
na efekt. Jak na Jacka to niebywałe, bo on 
w zasadzie nie miewał słabszych wykonań. 
Tymczasem w Radiu Wrocław około 
dziesięciu utworów nie jest wykonanych 
na poziomie, do którego nas przyzwyczaił. 
Cała sesja mieści się na trzech płytach 
CD. Materiał mieszczący się na jednej 
(22 utwory) został wydany w 2006 roku 
w Suplemencie. Z pozostałych sześć‑
dziesięciu kilku wybrałem 30 najlepiej 
zagranych.

Kolejne dwie płyty to Komedia 
ludzka. Interesujący projekt. Czy Jacek 
został doń zaproszony jako satyryk?

Komedia ludzka to impreza, która 
odbyła się w Tarnowie w październiku 
2001 roku. Po śmierci Jacka pan Andrzej 
Pacuła, który organizował koncert, prze‑
kazał nagrania Ali Delgas. Kiedy przyszedł 
czas publikacji boksu Ze sceny, odezwali‑
śmy się do pana Andrzeja, który nakreślił 
tło imprezy. W książeczce dołączonej 
do boksu pan Pacuła wyjaśnia kontekst 
całej sytuacji. Poprosił mianowicie Jacka 
o wykonanie kilkunastu wskazanych 
piosenek. Niektóre z nich Jacek odrzucił, 
mówiąc, że nie identyfikuje się już z nimi. 
Dorzucił za to kilka swoich propozycji 
i w ten sposób powstał bardzo ładny, dwu‑
częściowy i dwupłytowy koncert. To jeden 
z ostatnich koncertów Jacka, nie będący 
częścią trasy z programem Mimochodem. 
Zawiera dwa prawykonania: Przepowied-
nię Jana Chrzciciela i Przyśpiewkę bylejaką 
o europejskości Polaka. Koncert jest dobry 

zarówno pod względem technicznym 
jak i artystycznym. Podobny jest nieco 
do Encore, jeszcze raz z Paryża, który 
został wydany oddzielnie. Występy te są 
podobne repertuarowo i mają podobny 
klimat, wolę jednak słuchać Komedii 
ludzkiej. Podczas obydwu rzeczonych 
koncertów Jacek odczuwa już pierwsze 
objawy choroby, co uważny słuchacz 
bez trudu wychwyci – bynajmniej nie 
dlatego, że artysta gorzej śpiewa, ale 
po atmosferze; to nie do końca taki sam 
Jacek, jakim był przed chorobą.

Ostatnia płyta boksu Ze sceny nosi 
nazwę Mimochodem – suplement. Mi‑
mochodem to również ostatni pro‑
gram Jacka Kaczmarskiego; ukazał 
się na płycie wydanej przez Polskie 
Radio, zarejestrowanej w Studio im. 
Agnieszki Osieckiej.

Jest to jednocześnie jedyna sesja na‑
graniowa Jacka Kaczmarskiego, do której 
opracowania akustycznego nie można się 
przyczepić. Miało na to wpływ miejsce 
rejestracji koncertu, czyli Studio Polskiego 
Radia im. Agnieszki Osieckiej, które jak 
na ówczesne czasy dysponowało najlep‑
szym w kraju sprzętem. Ponadto Jacek był 
w doskonałej formie i bardzo chciał ten 
koncert nagrać. Nie był to koncert bile‑
towany, zaproszeni zostali znajomi. Wi‑
downia składająca się z ludzi życzliwych 
Jackowi pękała w szwach. Publiczność 
wiedziała, że koncert zorganizowany jest 
w celu rejestracji materiału na płytę; Jacek 
nie chciał jednak wypuścić słuchaczy 
natychmiast po nagraniu Mimochodem. 
Ponieważ nie czuł się chyba na siłach, 
by grać jeszcze długo, zaśpiewał siedem 
piosenek, które składają się na zawartość 
płyty Mimochodem – suplement. Jest 
to tym samym najkrótsza płyta Jacka 
Kaczmarskiego.

Akustycznie i technicznie Mimocho‑
dem i Mimochodem – suplement to płyty 
bez wad. Nagrania zostały zarejestrowane 
5 grudnia 2001 roku.

Boks ukazał się w czerwcu 2012 roku, 
ale ponieważ to aż 13 koncertów, trzeba 
było je umiejętnie dawkować. Myślę, że 
w tej opowieści, którą snułeś i która za‑
wiera się w tym boksie, mamy biografię 
artystyczną Kaczmarskiego.

Oczywiście. Już o tym mówiłem i nigdy 
dość powtarzania, że ten boks jest feno‑
menalny również dlatego, że to najlepsza 
rzecz dla kogoś, kto dopiero zaczyna 
przygodę z twórczością Jacka. Znalazły 
się na nim koncerty, na których zagrane 
zostały chyba wszystkie tak zwane ever‑
greeny, we wspaniałych wykonaniach. 
Artystycznie boks ten zdecydowanie 
przewyższa Syna marnotrawnego i Su‑
plement. Dla tych, którzy dobrze znają 
twórczość Jacka, jest również niezwykłym 
wydarzeniem, bo to koncerty wcześniej 
niepublikowane.

Zrobiłeś coś, co jest nierealne: stwo‑
rzyłeś boks „the best of ”, będący jedno‑
cześnie kompendium wiedzy na temat.

Stworzyłem „the best of” z wykonań ni‑
gdy wcześniej niepublikowanych. Łącznie 
w boksie jest 345 tracków, z których mniej 
niż 20 było kiedykolwiek publikowanych. 
Wielu piosenek ten boks nie zawiera, ale 
i tak zawiera 180 różnych utworów, czyli 
niemal połowę wszystkich piosenek Jacka.

W 2014 roku mija 10. rocznica 
śmierci Jacka Kaczmarskiego i pewnie 
też będziesz coś próbował przygotować. 
Ukaże się coś, o czym będzie warto 
porozmawiać?

Można powiedzieć, że pod względem 
wydawnictw Jacka Kaczmarskiego jestem 
człowiekiem spełnionym. Zrobiłem to, 
o czym marzyłem. Boks Ze sceny był 
dla mnie bardzo ważny również dlatego, 
że szanse na jego publikację wydawały 
się nikłe. Chyba żaden z artystów nie 
ma bowiem tak szerokiej dyskografii, 
stąd wydawało się, że żaden wydawca 
nie podejmie się tego zadania. Z drugiej 
strony czułem, że te utwory po prostu 
trzeba wydać. Oczywiście jest jeszcze 
kilka projektów, które warto zrobić i które 
ładnie będą się komponowały z kolejnymi 
rocznicami związanymi z twórczością 
i życiem Jacka Kaczmarskiego.
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Program oficjalnych 
obchodów 10. 
rocznicy śmierci 
Jacka Kaczmarskiego 
w roku 2014        alIcja delGaS

9–13 kwietnia – obchody rocznicowe 
w Warszawie:

– 9 kwietnia, księgarnia ŚWIAT KSIĄŻKI 
przy Al. Solidarności 119/125 w Warszawie 

– prezentacja książki Katarzyny Walen‑
tynowicz pt „Mimochodem. Rozmowy 
o Jacku Kaczmarskim”, Wydawnictwo 
Bellona 2014. W programie artystycz‑
nym – wiersze i piosenki artysty w wy‑
konaniu Żanety Chojnackiej i Michała 
Adamowicza oraz Mateusza Nagórskiego. 
Na spotkanie, które prowadziła Teresa 
Drozda, zaproszeni zostali rozmówcy 
autorki: Alicja Delgas, Zbigniew Łapiński, 
Kazimierz Wojtaniec, Krzysztof Nowak 
oraz młodzi pasjonaci twórczości Jacka 
Kaczmarskiego.

– 10 kwietnia, Cmentarz Wojskowy na Po‑
wązkach, kwatera C31‑I‑17 tuje – uroczy‑

ste złożenie wieńców na grobie Jacka 
Kaczmarskiego.

– 11 kwietnia, L Liceum Ogólnokształ‑
cące z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Ruy Barbosy w Warszawie – finał VIII 
Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości 
Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego 

„Rytmy nieskończoności”, warsztaty po‑
etyckie i spotkania z gośćmi, debata 

„Dlaczego Kaczmarski? Młode pokolenie 
w poszukiwaniu wartości”.

– 12 kwietnia, Mysia 3, III piętro (były 
budynek Urzędu Cenzury) – koncert 
pt „Kaczmarski BEZ CENZURY” w wy‑
konaniu Kwartetu ProForma w składzie: 
Marcin Żmuda, Wojciech Strzelecki, Piotr 
Lembicz, Przemysław Lembicz. Zespół 
z Poznania, który z wielką pasją koncer‑
tuje od lat sięgnął do utworów z bogatej 

twórczości Jacka Kaczmarskiego. W kon‑
cert zostały wkomponowane fragmenty 
wypowiedzi Jacka Kaczmarskiego nada‑
wane z Radia Wolna Europa, dot. takich 
utworów, jak „Świadkowie” i Świadectwo”.

– 13 kwietnia, Muzeum Historii Żydów 
Polskich, ul. Anielewicza 6 – recital Jacka 
Bończyka „Kaczmarski – subiektywnie”. 
Subiektywny wybór utworów Jacka Kacz‑
marskiego wykonywany przez aktora 
Jacka Bończyka, który śpiewa utwory 
Mistrza od 30 lat, niezmiennie zachwy‑
cony kunsztem słowa, wiedzą historyczną 
oraz niezwykłą erudycją Autora.

– 24 kwietnia – uchwała okolicznościowa 
upamiętniająca 10. rocznicę śmierci Jacka 
Kaczmarskiego z inicjatywy Klubu PO 
oraz wydarzenia artystyczne pn „Kacz‑
marski w Sejmie” organizowane przez 
Parlamentarny Zespół Wspierania Im‑
prez Kulturalnych. Pierwsze czytanie 
projektu uchwały odbyło się 2 kwiet‑
nia na posiedzeniu Komisji Kultury 
i Środków Przekazu. W ślad za uchwałą, 
7 maja odbył się w Sali Konferencyjnej 
w Nowym Domu Poselskim koncert 
piosenek Artysty w wykonaniu Jacka 
Bończyka przy akompaniamencie pianina 
Marcina Żmudy „Kaczmarski w Sejmie”. 
Wydarzenie zostało objęte honorowym 
patronatem Marszałek Sejmu RP Pani 
Ewy Kopacz.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przeko‑
nany o szczególnym znaczeniu dorobku 
Artysty dla kultury polskiej, tą uchwałą 
oddał hołd Jackowi Kaczmarskiemu 
i uczcił Jego pamięć w 10. rocznicę śmierci.”
4–6 czerwca, Gdańsk – obchody Święta 
Wolności na Pomorzu:

– 4 czerwca, Jacek Kaczmarski i jego 
korzenie – portrety rodzinne, prezen‑
tacja wydawnictw związanych z artystą, 
projekcja koncertu‑wywiadu pt „Jacek 
Kaczmarski o niepodległości”

– 5 czerwca, Koncert utworów Jacka Kacz‑
marskiego granych na karylionie kościoła 
św. Katarzyny w Gdańsku. Rozmowy 
o twórczości Jacka Kaczmarskiego – An‑
toni Pawlak, Andrzej Kasperek i Marcin 
Kunicki

– 6 czerwca, „25 lat później” – widowisko 
multimedialne. Prowadzenie Andrzej 
Poniedzielski; artyści: Mieczysław Szcze‑
śniak, Jacek Bończyk, Larry Okey Ugwu, 

Arkadiusz Brykalski, Wojciech Brzeziński, 
Anna Sroka‑Hryń, Klementyna Umer. 
Centrum św. Jana w Gdańsku.

– 8 czerwca, Teatr Ateneum w Warszawie 
– spektakl „25 lat później” dla upamięt‑
nienia 25. rocznicy pierwszych wolnych 
wyborów w powojennej Polsce; (program 
artystyczny jw).
25–26 lipca – XI Festiwal Piosenki Poetyc‑
kiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” 
w Kołobrzegu.

– 13 grudnia – multimedialny koncert 
pieśni Jacka Kaczmarskiego pt „Bajka 
o Polsce” upamiętniający wydarzenia 
grudniowe i dążenie do wolności; siedziba 
Europejskiego Centrum Solidarności 
w Gdańsku.

Wymienione wydarzenia organizo‑
wane przez Fundację im. Jacka Kacz‑
marskiego i Fundację Róbmy swoje 
dla kultury, zostały objęte patrona‑
tem „25‑lecie wolności”, przyznanym 
przez Prezydenta RP Pana Bronisława 
Komorowskiego.

Komitet Honorowy obchodów 10. 
rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego 
tworzą: Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Pani Małgorzata Omilanow‑
ska, Prezydent Miasta stołecznego War‑
szawy Pani Hanna Gronkiewicz‑Waltz, 
Marszałek Województwa Pomorskiego 
Pan Mieczysław Struk, Prezydent Miasta 
Gdańska Pan Paweł Adamowicz, Starosta 
Powiatu Kołobrzeskiego Pan Tomasz 
Tamborski, Dyrektor TVP2 Pan Jerzy Ka‑
puściński, a także Dyrektor Narodowego 
Centrum Kultury Pan Krzysztof Dudek.

Poza tym Fundacja im. Jacka Kaczmar‑
skiego bierze udział w wielu tegorocznych 
projektach.

– Mogliśmy uczestniczyć w powstawaniu 
książki autorstwa Katarzyny Walentyno‑
wicz pt „Mimochodem. Rozmowy o Jacku 
Kaczmarskim”, Wydawnictwo Bellona 
2014, przybliżającej sylwetkę naszego 
Patrona również od strony prywatnej. 
Czytelnik ma możliwość zapoznania 
się z artystą, jego rodziną i przyjaciółmi 
poprzez ciekawe materiały, bogato ilu‑
strujące świat, którym się otaczał.

– Jacek Kaczmarski „In memoriam”. Agen‑
cja Muzyczna Polskiego Radia przy współ‑
pracy z Fundacją im. Jacka Kaczmarskiego 
przygotowała dwupłytowy album zawie‑

rający najbardziej znane piosenki w jego 
wykonaniu. Ten dobór zawdzięczamy 
Pani Ginie Komasie, pomysłodawczyni 
projektu. Na pierwszej płycie – „Sen 
kochającego psa” – znalazły się utwory 
z późniejszego okresu poszukiwań artysty. 
Kaczmarski wyśpiewuje swój liryczny 
świat, dzieli się swoją intymnością. Często 
inspiracją są obrazy wybitnych malarzy 
europejskich i polskich. Wtedy autor 
maluje wrażenia zamiast barwą, wyszu‑
kanym poetyckim słowem. Druga płyta, 

„Koncert na XX‑lecie”, to wybór utworów 
z jednego z najlepszych jego koncertów 
zarejestrowanych 11 grudnia 1996 roku 
dla Polskiego Radia w Sali Widowiskowej 
Riviera w Warszawie z okazji XX‑lecia 
działalności artystycznej Jacka Kacz‑
marskiego. Występ o tyle wyjątkowy, że 
właśnie w tej samej sali 20 lat wcześniej 
artysta rozpoczął swoją karierę. Koncert 
ten ze względu na precyzyjnie przemy‑
ślany repertuar i wspaniałe wykonanie 
został przez krytyków i publiczność 
określony jako niezwykłe wydarzenie.

– Współpracowaliśmy przy powstaniu 
płyty „Mury”, na której białoruski bard 
Andrej Chadanowicz śpiewa Jacka Kacz‑
marskiego w swoim ojczystym języku, 
wydanej przez Kolegium Europy Wschod‑
niej im. Jana Nowaka‑Jeziorańskiego, 
Wrocław 2014.

– Udostępniliśmy zasoby naszego archi‑
wum dla filmu dokumentalnego o Jacku 
Kaczmarskim „BARD” w reżyserii Kata‑
rzyny Kościelak, prod. Media Kontakt, 
TVP2, ECS oraz PISF.

– Trwają prace przygotowawcze nad 
wydaniem książek autorstwa Jacka 
Kaczmarskiego.

Pragniemy w tym miejscu podzię‑
kować instytucji, bez której pomocy 
nie udałoby się nam przeprowadzić tak 
ważnych działań, jak choćby wydanie 
tegorocznego numeru czasopisma „Na‑
dzieja”, poświęconego upamiętnieniu 10. 
rocznicy śmierci Jaka Kaczmarskiego. 
Zawdzięczamy to Funduszowi Popierania 
Twórczości im. Andrzeja Szczypiorskiego 
przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.
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MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 323

UCHWAŁA
Sejmu RzeczypoSpolitej polSkiej

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie uczczenia Jacka Kaczmarskiego w 10. rocznicę Jego śmierci

W kwietniu 2014 roku mija 10 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego, wielkiego artysty i zasłużonego dla ojczyzny Polaka.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o niezwykłej roli tego wybitnego poety w polskiej kulturze i Jego  
szczególnym udziale w kształtowaniu marzeń wolnościowych, oddaje hołd Jackowi Kaczmarskiemu i czci Jego pamięć.

Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.
Poz. 323

UCHWAŁA
SEJMU RZECZyPOSPOlITEJ POlSKIEJ

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie uczczenia Jacka Kaczmarskiego w 10. rocznicę Jego śmierci

W kwietniu 2014 roku mija 10 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego, 
wielkiego artysty i zasłużonego dla ojczyzny Polaka.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o niezwykłej roli tego wybitnego 
poety w polskiej kulturze i Jego szczególnym udziale w kształtowaniu marzeń 

wolnościowych, oddaje hołd Jackowi Kaczmarskiemu i czci Jego pamięć.

Marszałek Sejmu: E. Kopacz

na zdjęcIu od leWej: 
Larry Okey Ugwu, dyrektor 

Nadbałtyckiego Centrum 
Kultury, Arkadiusz Brykalski, 

Jacek Bończyk podczas koncertu 
„25 lat później” w Centrum 

św. Jana w Gdańsku 

fot. Katarzyna WIeder
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Wizualizacje PPW FORT sp. z o.o. 
Udostępnione przez gminę miasta Gdańska

Paweł Czarzasty / Archiwum ECS

– ECS to wyjątkowo ambitny projekt, instytucja w nowej for-
mule – mówi Basil Kerski, dyrektor ECS. – Nie tylko mu-
zeum propagujące wiedzę o Solidarności i opozycji antyko-
munistycznej w Polsce i Europie, ale także centrum dialogu 
o współczesnym świecie. Miejsce spotkań obywateli, którzy 
czują się odpowiedzialni za rozwój demokracji. W duchu so-
lidarnościowej rewolucji powinien się tu toczyć dialog historii 
z przyszłością Polski i świata. Podobnych instytucji dotych-
czas w Europie nie stworzono. 
ECS jest instytucją kultury powołaną do życia przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miasto 
Gdańsk, samorząd województwa pomorskiego, NSZZ 
„Solidarność” i Fundację Centrum Solidarności. Działa od 
2008 roku, dotąd zorganizowało m.in. 654 projekty dla 
dzieci i młodzieży, 212 konferencji, 24 wystawy czasowe, 
89 koncertów i projekcji filmowych, wydało 46 książek 
i nakręciło 25 filmów dokumentalnych, zgromadziło 122 
000 archiwalnych ulotek, plakatów i dokumentów, 41 900 
archiwalnych zdjęć i 800 filmowych świadectw opozycjo-
nistów.
Sercem nowego budynku ECS będzie wystawa stała, de-
dykowana historii ruchu Solidarność i zmianom, jakie do-
konały się pod jego wpływem w Europie i na świecie. Na 
nowoczesnej, multimedialnej ekspozycji, która zajmie 3 
tys. m kw., będzie prezentowanych ok. 1800 obiektów – 
pamiątki, zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe, archiwal-

ne dokumenty, rękopisy, mapy, wydawnictwa 
podziemne, gazety, obiekty sztuki niezależ-
nej… Ostatnia sala – miejsce zadumy i reflek-
sji – będzie nosiła imię Jana Pawła II.
Z myślą o najmłodszych gościach ECS po-
wstaje Wydział Zabaw, gdzie pod okiem 
edukatorek będą  się bawić i uczyć naj-
młodsze dzieci. ECS nadal będzie orga-
nizowało przedsięwzięcia adresowane 
do różnych środowisk z Polski, Europy 
i świata: konferencje, debaty, spektakle 
teatralne, pokazy filmowe (także w 3D) 
i wystawy czasowe. Będzie merytorycz-
nie wspierało organizacje, które działa-
ją na rzecz dobra wspólnego, wolności 
i praw człowieka. Podwoje otworzy 
pracownia warsztatów twórczych, 
nie tylko dla dzieci i młodzieży.
W ECS zostanie uruchomiony ośro-
dek badawczo-naukowy. Każdy 
naukowiec i turysta skorzysta ze 
zbiorów książkowych oraz archi-
walnych zasobów fotograficznych, 
filmowych i dźwiękowych. 
ECS nie zaprzestanie gromadze-
nia zbiorów. Nadal będzie wy-

dawało publikacje książkowe 
i produkowało filmy doku-

mentalne.
Przez cały rok będzie otwarty 

ogród zimowy, stworzony do 
aktywności artystycznych, spo-

tkań i wypoczynku, oraz taras 
widokowy na dachu, skąd rozta-
cza się piękna panorama terenów 

postoczniowych, a także centrum 
Gdańska.

– Pamiętamy nasze rozterki, że inne 
ważne wydarzenia stały się ikoną 

zmian w Europie. Chcemy, by to pol-
ska Solidarność była znakiem zmian na 
lepsze i likwidacji systemu totalitarnego. 

Trzeba upowszechniać naszą dumę tu 
w Gdańsku – mówił prezydent Broni-

sław Komorowski podczas uroczysto-
ści wmurowania kamienia węgielnego 

pod budowę ECS.
Siedzibę ECS wzniosło miasto Gdańsk 
dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

Budynek Europejskiego Centrum Solidarności zbudowano na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina, gdzie rozpoczęły się 
wydarzenia, które doprowadziły do upadku muru berlińskiego i odzyskania wolności w całej Europie Środkowo-Wschodniej. 
Bryłą i kolorem „rdzewiejącej” blachy przypomina statek na pochylni. 30–31 sierpnia 2014 roku siedziba ECS zostanie otwarta.
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P R O J E K T  E D U K A C Y J N Y

Bądźmy dumni z patrona naszej ulicy!

Wielu ulicom i placom, przy których mieszkamy i pracujemy, patronują  
postaci historyczne. Wybór patronów przestrzeni, w której żyjemy, świad-
czy nie tylko o naszej wrażliwości  historycznej, lecz także wskazuje  
na wartości, do których chcemy się odwoływać. 

Warto znać patrona swojej ulicy, wiedzieć, czyje nazwisko wymieniamy, 
podając przy różnych okazjach własny adres.

Naszym celem jest dostarczenie wydanych publikacji do każdego  
gospodarstwa domowego, każdej firmy, które znajdują się przy ulicy 
noszącej imię tego patrona. Do współpracy przy realizacji projektu 
zapraszamy lokalne samorządy, instytucje kulturalne i oświatowe,  
organizacje harcerskie.

W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej IPN publikować będzie krótkie 
opracowania prezentujące sylwetki niektórych z nich. Sprawdź na stronie 
internetowej projektu 
www.pamiec.pl/patroni_ulic
czy wydane przez nas publikacje dotarły już do mieszkańców Twojej  
miejscowości. Jeśli nie – możesz nam w tym pomóc.  

PATRONI NASZYCH ULIC
Wśród patronów ulic i placów są osoby, które na trwałe zapisały się w dziejach Polski XX w.

PROJEKT EDUKACYJNY
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