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OWOCE
tacy, co mogą i są tacy, co nie mogą » - mawiał
Puchatek. Otóż jeśli idzie o stworzenie tekstu
współczesnej piosenki, o jego odkrywczość, a zarazem urodę
i siłę przemawia nia do (wdzięcznej zresztą) masy odbiorców,
a także o zna lezienie dla tej piosenki odpowiedniej funkcji
i oprawy w konstrukcji programu estradowego, r adiowego,
czy telewizyjnego przez całe lata było u nas mnóstwo
takich «twórców », którzy ... przeważnie nie mogli. Naród
czekał, «czynniki » zachęcały, w prasie toczyły się szerokie dyskusje, atmosfera społeczna była jak najżyczliwsza, każdą
nawet niezbyt udaną namiastkę tego typu twórczości skłonni
byliśmy witać wprost entuzjastycznie, cóż, kiedy ludzie, zdawałoby się, powołani do tego, żeby móc nie mogli i ju ż .
Pojedyncz:c jaskółki nie robiły wiosny. I pesymiści, do których,
«Są

Kubuś

1

••
przyznam, l Ja należałem - sądzili, że wobec tego nigdy już
chyba nie powstanie u nas piosenka piękna, a równocześnie
sensowna, co więcej: «załatwiająca» któryś z rozlicznych problemów otaczającej nas rzeczywistości (bo i o to chodziło),
że nigdy już nie będziemy oglądać programów, na niej zbudowanych, przy których oglądaniu nie ogarniało by nas zażenowanie, lub w najlepszym wypadku znudzenie. I że już
na zawsze skazani jesteśmy na wysłuchiwanie produkcji
«tekściarzy»,
których znakomite samopoczucie umacniały
jeszcze ciężkie tantiemy, czerpane z zalegalizowanego ogbpiania publiczności.
Na szczęście pesymiści (do których i Ja należałem) omylili
się. I obyśmy jak najczęściej mogli przyznawać się do takich
omyłek.

Bo oto zupełnie niespodziewanie zjawił się na tzw. horyzoncie (a mówiąc ściśle: w warszawskim STS-ie) ktoś, kto jak się okazało - mógł' Ktoś, kto mógł i umiał wypełnić
niewątpliwie istniejące społeczne zamówienie, a na wet przekroczyć je z olbrzymią nadwyżką, potrafił bow:em stworz y ć
znakomitą piosenkę nie tylko prawdziwie współczesn1 i prawdziwie - w najlepszym rozumieniu tego słowa - zaangażo
waną, lecz przy tym rzeczywiście piękną, rzeczywiście artystyczną, pozbawioną ponadto zupełnie co jest już u nas
osiągnięciem naprawdę niespotykanym bodaj cienia pre-
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tensjonalności, pseudopoezji i mizdrzenia się. Tym kimś była
osoba płci żeńskiej, licząca sobie lat zaskakująco niewiele,
o jasnych, szczerych oczach i o jasnym, szczerym uśmiechu,
prosta i bezpośrednia, nieupozowana, odznaczająca się wr.eszcie jedną jeszcze, zdumiewającą cechą: tą mianowicie, że cfrif
pierwsze, ani późniejsze oszałamiające sukcesy nie przewróciły jej jak to się mówi - w głowie. Imię i nazwisko tego
niezwykłego zjawiska: Agnieszka Osiecka.

*

*

*

Studiowała reżyserię

w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi,
w Uniwersytecie Warszawskim. Należała do grupy założycieli STS-u i do dziś dnia stale współ
pracuje z tą sceną. Rozgłos - jak najbardziej zasłużony przyniosły jej już wczesne teksty: słynni «Okularnicy», «To
wszystko z nudów», «Widzisz, mała, jak to jest ... » i in. Kieruje radiowym Studiem Piosenki. W telewizji stworzyła
cykliczny program «Listy śpiewające», którego nie trzeba
objaśniać Czytelnikom tych słów.
Jest laureatką licznych
nagród na niemniej licznych Festiwalach Piosenki, a wspomniane już «Listy śpiewające» w teatralnej realizacji, dokonanej we Wrocławiu (i zatytułowanej «Baba w babie») przyniosły jej nagrodę »Złotego Kormorana« na IV Ogólnopolskim
Festiwalu Zespołów Estradowych w Olsztynie. Wcześn'.ej
a

później

polonistykę
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j€szcze - także we Wrocławiu - na tamtejszym Festiwalu
Sztuk Współczesnych otrzymuje pierwszą nagrodę za napisane
i zmontowane przez siebie - także i z cudzych tekstów widowisko teatralne «Niech-no tylko zakwitną jablonie». Owe
»Jablonie« są największym sukcesem teatralnym polskiego
autora na naszych scenach - i to nie tylko po wojnie. Powodzenie tego widowiska porównać można tylko z powodzeniem niektórych «musicals», latami całymi nie schodzących
z afiszów światowych metropolii. Wydała drukiem tomy
wierszy «Kolory», oraz «Wyszlam i nie wróciłam». Jej płyta
(longplay) pt. «Piosenki Agnieszki Osieckiej» została rozchwytana. Można się spodziewać, że podobny los spotka następny
jej longplay, zawierający piosenki z »Listów śpiewających«,
podobnie jak przygotowywany przez PWM album tekstów
i nut z tego samego programu. Kompozytorem, z którym
Osiecka najchętniej i najwięcej dotychczas pracowała, jest
Adam Sławiński.

*
Miło stwierdzić, że

*

*

od czasu pierwszego wystąpienia Osieckiej, sytuacja naszej piosenki - i to zarówno w dziedzinie
tekstów, jak i kompozycji - wyraźnie się poprawiła, że zatem
niegdysiejszy pesymizm okazał się tym bardziej przedwczesny.
W tej chwili mamy już sporo nazwisk, którymi słusznie można
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się

poszczycić, nie zmienia to jednak faktu, że Osiecka była
pierwsza, a ponad to - wciąż się rozwijając i wciąż szukając
nowych motywów i form wypowiedzi, co uwidacznia się
w pewnej zmianie stylu jej nowych utworów - Osiecka zachowuje swą odrębną i bardzo silną artystycznie pozycję.
«Pierwsza dama naszej piosenki» - jak niektórzy ładnie ją
nazywają, przy swej dużej aktywności i olbrzymiej popularności, nie mogła naturalnie pozostać niezauważona przez krytykę. Na ogół życzliwą, czasem jednak prowadzącą do zabawnych ni ep orozumień. Czy ta ł em np. b a rdzo uczony szkic
o twórczości Osieckiej, które go autor, ak ce p tując zresztą tę
tw órczość (trudno przecież nie zaakceptować cz 0 goś, co od
dawni.\ nie tylko zostało zaakceptowane przez miliony odbiorców, bo to os to tecznie mogłoby nie być argumente m , lecz co
sprnwdziło się i to nie jeden raz - w konfrontacji z rzeczywistym społecznym zapotrzebowaniem i społeczną tęsknotą
za odrobiną piękna «W pigułce»), otóż ów autor nie może równocześnie po wstrzym a ć się od wytknięci a Osieckiej cał e g o
mnóstwi.\ wpływów, oraz grzechów, jakie z ulega nia tym wpły
wom przy spłyceniu ich nurtu wynikają. Jeśli więc
satyra, ironia, oraz «poezja codzienności», to naturalnie Gałczyński, jeśli liryka, w dodatku liryka miłosna, to naturalnie - Jasnorzewska-Pawlikowska. Nazwiska wielkie, Osiecka
przecież zdaniem autora owego uczonego szkicu - grzeszy
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tym, że w s"'<ych ui;worach, przez owe wielkie nazwiska inspirowanych, daje jedynie surogat owej wielkości. Litości, autorze uczonego szkicu! Takich, czy innych inspiracji doszukać
się można jeśli się chce w każdym dowolnym utworze
każdego dowolnego poety; rzecz w tym, że twórczość Osieckiej,
inspirowana czy nie inspirowana, jest jednak twórczością cał
kowicie świeżą i oryginalną o randze bardzo wysokiej, to zaś,
co autorzy uczonych szkiców uważają w niej za «płytkie», czy
«banalne» jest właśnie dowodem jej świeżości i oryginalności,
twórczość ta bowiem o czym autorzy uczonych szkiców
zdają się zapominać już w zamyśle autorki służyć ma
i służy nieco innym celom niż służyła poezja Gałczyńskiego,
czy Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej. A żeby Gałczyńskiego wła
śnie przywołać, to ten rodzaj krytyki przypomina mi tytuł jego
znanego wiersza: «Na śmierć motyla, przejechanego przez samochód ciężarowy».

Dzisiaj sama już zapewne wie, że odpowiedzi na obydwa
te poetyckie pytania wypadły pozytywnie. Soczyste i płonące
- istotnie płonące albo pasją satyry, albo szczerym, głębokim
liryzmem - owoce jej twórczości stały się powszednią, ulubioną potrawą a maż? raczej deserem? - milionów Polaków, bez względu na ich wiek, płeć, wykształcenie i pochodzenie społeczne. Autorka «Apetytu na czereśnie» owej
sztuki o szczęściu, a raczej o poszukiwaniu szczęścia i jego
osobliwym obrazie, który każdy z nas chowa w myślach
i sercu, tej sztuki, którą dzisiaj oglądamy - jest jednak trochę
niespokojna. Powiedziała mi kiedyś:
- Wie pan, trochę się o si::bie boję. Co ja tak wciąż z tymi
owocami? Były «Jabłonie», teraz są «Czereśnie», a pracuję
nad dwoma nowymi utworami, z których jeden ma się nazywać
«Gwiazdy i winogrona», a drugi «Slodkie rodzynki,
gor zkie migdaly». Niech pan sam powie, czy to nie dziwne?
Może

*
Na pisała

kiedyś

*

*

Agnieszka Osiecka:

«Czy dojrzycie we mnie
Czy
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i dziwne, CJ.le wszyscy przecież lubimy jabłka i czereśnie, nie mówiąc już o winogronach, rodzynkach i migdałach. A w ogóle owoce zawi-:rają mnóstwo witamin. Samo
zdrowie.
Juliusz Kydryński

zapłonie

ogień?

we mnie owoc?»
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Asystent

reżysera:

Tadeusz Szybowski

W spektaklu wyko rzys tano n a s t q pujące piosen ki z „Listów
Agnieszki Os:ec kiej z muzyką Adama Sła
wińskiego: „Czytamy Słowack i ego", „ Walczyk K. O.", „Czy
1 n t1.~imy być na ty?", „Malwy"
ś piewają cy ch "

Fot.
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Spektakl prowadzi
STEFAN STANOCH

~

Kontrola tekstu
MARIA TRESZCZYŃSKA

WIERSZE

Kierownik techniczn y
GA WRIŁOW

MIKOŁA.J

WRÓŻBY SIERPNIOWE
Kierownik Pracowni Scenotechnicznej
ROMAN FENIUK
Zajechał sierpień
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Kiero w nicy pracowni:
Elektro-akustycznej
KRZYSZTOF ŁUBA

Krawieckiej dam skiej
KORE.JBO

BRONISŁAW A

Kra w ieckiej męski e j
TADEUSZ STANKIEWICZ
Z es pół

Gwiazdo, gwiazdo spadająca ,
usłysz mnie,
gwiazdo, gwiazdo konająca,
ulecz mnie.
Ja tak m a rtwię się ogromnie,
lękam czego złego ,
powied z, czy on czuje do mnie
to co ja do niego ...

perukarni

KAZIMIERA FOSZCZYŃSKA
MA R IA .JAWORSKA
EL ŻBIETA ŻEGLICKA

Ope rator światła
EUGENIUSZ WIECHEĆ
Bryg adier s cen y
KOPACZ

WŁODZIMIERZ
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na wielkim wozie,
zajechał przed nasz dom,
spójrz, rumianek kłania się kozie
i dzwoni dzwon bim-bom.
A mnie się kłani a dwudziesty wiek
i patrzy w oczy kpiąco,
to nie dla niego piaszczysty brzeg
wróżby w noc gorącą.

r

Gwia zdo, gwi a zdo
rozgrzesz nas,
gwi azdo, gwi azdo
pociesz nas.

spadaj ą c a ,
konająca

-
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Czemu, ach, czemu włożyłam sweter,
chociaż do zimy het,
ach, czemu katar dręczy poetę
choć księżyc oknem wszedł.
Ach, babie lato, ach, babi śnie
czyś przyszło nie za wcześnie ,
ach, czemu siejesz chłodem, gdzie
apetyt na cze r eś nie. -

Z inżynierem na budowie
Sam rozumiesz - trochę żal.
Więc uciekłam, poszłam sobie,
A dziś płaczę w siną dal. ..
Malwy po chatach kwitną i bledną
po sześciu latach nic już nie jest tragedią.
Ja przeprasza m za te słowa,
że ambicji ci jest brak,
że nie chciałam cię całować

MALWY

gdyś wyruszył

w trudny szlak.
Za wieszaki nieprzyszyte,
za kapryśny rankiem głos,
za zmartwienia nieprzeżyte,
tak jak każe wspólny los.

Malwy po chatach kwitną i bledną
Po sześciu latach nic ju ż nie jest tragedią .
Ja przepraszam, że nie przyszłam
na ten dworzec wtedy, tam.
Tłuma czyłam wszystko w lista ch.
Nie pomogły listy nam .
Ja przepraszam, dziś bym prz 'szL1
na ten dworz ec siódma dwie
Pod mostami rzeka Wisła
ni e wie jak siq płakać chce.
Malwy po chatach kwitną i bledną
po sześciu latach nic już nie jest tr agedią .
Ja przepraszam, że się wściekłam
za ten wyjazd gdzieś tam, het.
Dziś za tobą bym pobiegła
A ty zaraz, wet za wet. ..
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Malwy po chatach kwitną i bledną
po sześciu latach nic już nie jest tragedią.

*

*

*

Poezja nie jest, jak sądzę,
zajęciem dla kobiety.
Nie chodzi o pieni ądze,
Lecz - powaga poety
Lecz - rozwaga poety . . .
A tu, wokoło, same drobiazgi.
Smutno.
Wesoło.

Księżyce.
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Drzazgi.
Droga na targ.
Sobotni gwar.
I ten refren, co po głowie wciąż biega Zostawiłam moje szczęście na moście w Białobrzegach,
D ziś o skoczną piosenkę mnie, koledzy, nie proście .
Leży tam smutne, jak dziura w bucie,
drze się po nocach jak pies na pokucie,
po nocach drze się, po nocach woła:
Có ż to takiego, miły, coś ty ode mnie wolał? ...
Cóż jest takiego, miły,
Kobieta,
podróż,

kino? ...
jest takiego, mił y,
ku czemuś ty odpłynął? . . .
I co takiego we mnie,
że zamiast gonić, dzwonić,
przy biurku siedzę zgrzebnie
długopis dzierżąc w dłoni.
Tylko się wierszem mo::llę, tylko się wierszem łaszę ...
Ty - milczysz coraz podlej ... Proszę - w najdalszą
dal się zaszy.i,
Ostatnią szansę zgub i przegap,
baw się, pij wino n o.jczęściej ,
wiem, że na moście w Bi a łobr zegach
też zostawiłeś swoje szczęście.
Tc snme łąki nad Pilicą rudo się srebrzą tak, .i ak wtedy,
Jeżeliś tego nie zapomni ał - no to, kochanie - to póJ biedy ...

Cóż
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ŚCIGAŁEM SLOŃOE
Ścigałem słońce
drogą

i

dróżką,

deptałem

wody
jezior i mórz,
raz pod gwiazdami

stawiałem łóżko,

a innym razem
w salonac h zórz,
nie brak mi barszczu
i w barszczu usz ek ,
stać mnie na wina
szklaneczki dwie
Stać mnie na bilet
do kina wzruszeń
i Bóg wie na co
jeszcze stać. mnie ...
Po

szklankę

wina

wesoło si ę g a m,

ach, czemu oko cieszy sic; nic tak
ach, czemu nie-tak śpiesz y sic: n :L:a?
Ach, czemu wino cierpkie jak metal?
I kto dawny

promień

wesołości rozciął

ten, kto cię ukarał,
ten, kto cię ukarał - (bis)
swo.ią nieczJ.łością ...
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N aj bliższa premiera

STANISLAW
WYSPIAŃSKI
„

POWRÓT
ODYSA
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