


Wieczorem to przedsięwzięcie z gatunku widowiska muzyczne
go łączące wiersze Józefa Czechowicza, jazzowe interpretacje 
Włodka Pawlika oraz muzyczne osobowości Doroty Miśkiewicz, 
Kuby Badacha i artystów lubelskiej sceny muzycznej: tych uzna
nych, i tych dopiero odkrywanych talentów. 
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ŚLADY WYRYTE W KAMIENIU 

O CZECHOWICZU ORAZ TAJEMNICY DŹWIĘKÓW 
OPOWIADA WŁODEK PAWLIK 

ALEKSANDRA ZIŃCZUK: Rytmiczność wierszy autora Kamie
nia była kluczem do stworzenia kompozycji muzycznych? 

WŁODEK PAWLIK: Rytmiczność poezji Czechowicza jest bardzo 
specyficzna - można powiedzieć, że poeta używał swojej metody 
rytmizacji czy wersyfikacji wierszy - na pierwszy rzut oka są one 
dość skomplikowane formalnie, ale gdy uwolnimy się od gorsetu 
potocznego rozumienia rytmu, to okazuje się, że często puls tej 
poezji jest bardzo prosty i naturalny. Wiersze Czechowicza o tyle 
są interesujące, że mają ukryty kod, jakby drugie dno. Jeśli głębiej 
się w nie wchodzi, wtedy następstwo logiczne skojarzeń seman
tycznych i formalnych jest bardziej zauważalne . Ten projekt muzy
czny sprawił, że mogłem poświęcić wiele czasu na zapoznanie 
się z twórczością poety i nabrać do niej autentycznego szacunku . 
Czechowicz stworzył bardzo wyrafinowany, inteligentny, wnikliwy 
język poetyckiej wypowiedzi. Jest bardzo oryginalny. 

Skąd więc taki wybór wierszy: Piosenka czeski domek, Modlitwa 
żałobna czy mało znane utwory poety jak Wieczorem lub Księ
życ na Mieście? 
Było to sprzężenie pewnych intuicji i moich wyobrażeń muzy
cznych w określonym momencie. Szukałem w wierszach elementu 
muzyczności, przy okazji zwracając uwagę na warstwę tematyczną 
i emocjonalną . Zawsze pojawia się pytanie: co chcemy stworzyć 
i w jakiej konwencji, zakładając jednocześnie udział określonych 
wykonawców. Trzeba sobie założyć pewien kontekst estetyczny mu
zyki, którą chce się napisać . Z mojego doświadczenia wygląda 
to w ten sposób, że komponowanie muzyki do poezji wymaga do
datkowego wysiłku twórczego. Często są to wiersze, które prze
łamują schemat regularnych rytmów, zwrotek i prostego układu 
wersyfikacji. Stworzenie dodatkowej, dźwiękowej aury wynikającej 
z treści i charakteru poszczególnych wierszy, jednocześnie bez bu
rzenia zawartych w nich literackich sensów - oto istota kompono
wania do tego typu poezji. 

Czechowicz wydaje się najbardziej awangardowym poetą, któ
rego wziął pan na warsztat muzyczny. Do tej pory z poezji się
gał pan raczej po klasykę ... 

Nie jestem pewien do końca, czy dla mnie te wiersze są awangar
dą . Odnajduję w nich dużo sensów, oryginalnych myśli, przy oka
zji też głębokiego humanizmu poety, którego odczucia są tożsa
me z naszymi frustracjami, lękami i nadziejami dnia dzisiejszego. 

Czy Czechowiczowska fraza nie stwarzała trudności podczas 
komponowania? 

Może nie tyle trudności, co stało się dla mnie ciekawym arty
stycznym wyzwaniem. Zawsze liczę na to, że istnieje złoty środek 
łączący ze sobą poezję i muzykę . W przypadku wierszy Józefa 
Czechowicza wielokrotnie odczuwałem w trakcie komponowania 
satysfakcję z tego powodu, że jego strofy otwierały mi nowe mu
zyczne pomysły. 
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p R Z E 

Żyjesz i jesteś meteorem 
lata całe tętni ciepła krew 

M I A NY 

rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek 
od mózgu biegnie do ręki drucik nie nerw 

Jak na mechanizm przystało 
myśli masz ryte w metalu 
krążą po dziwnych kółkach (nigdy nie wyjdą z tych kółek) 
jesteś system mechanicznie doskonały 
i nagle się coś zepsuło 

Oto płaczesz 
po kątach trudno znaleźć przeszły tydzień 
linie proste falują - zamiast kwadratów romby 
w każdym głosie słychać w całym bezwstydzie 
Ostatecznego Dnia trąby 

Otworzyły się oczy niebieskie 
widzą razem witrynę sklepową i Sąd 
przenika się nawzajem tłum - archanioły i ludzie 
chmurne morze faluje przez ląd 
ulicami skroś tramwaje w poprzek 
suną mgliste rydwany 
pod mostami różowe błyskawice choć grudzień 

Otworzyły się oczy niebieskie 
widzisz siebie-marynarza w Azji 
a zarazem 3-letniego 5-letniego chłopca 
na warszawskim podwórku 
i siebie przed maturą w gimnazjum 
namnożyło się tych postaci stojq ogromnym tłumem 
a wszystko to ty 
nie możesz tego objqć szlifowanym w ielazle rozumem 

Myśli proste falujq światy zaćmiewa wichura 
gdzie wiatr dmie - gasnq latarnie 
trąba w ciemnoki ponura 
i wołasz 
WlADYKOPRlYGARNU 

Otóż i jesteś umarły 
w mechanizmie poruszaiq się kółka ale nie te 
przez zepsucie się małej sprężynki 
spadłeś piękny meteorze 
nó zupełnie innq planetę 
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ELEGIA UŚBIENIA 

godziny gorzkie bez godów 
czarny druk na pożółkłych stronicach 
jakby ze stromych schodów 
spływała w mrok żywico 

zwija się zaułek zawiły 
zagubiony we własnych załomach 
tętnią mu rynsztoku iyły 
rytmami dwoma 

niebo sine niebo szare 
domy szare domy sine 
beznamiętnym obszarem 
to niebo to miasto rodzinne 

tylko myśli się mHość iywą 
w myśli no bruku się klęka 
naprawdę złotq niwą 
faluje tylko piosenka 

sen życie ujął 
osłodo sen ciężki a nieważki 
piękne zjawy sennie kołują 
w krwawych ciemnościach czaszki 

dni malowane zmierzchem 
śniąc takźe jak zły list potargam 

wtedy 
kwiaty na gwiazdach wierzchem 
rajskie ptaki obsiadają parkan 
rzeką świateł ścieka śnieg zbrudzony 
tęcz jest tyle tęcze lecą ulicą 
jedna niesie konew z żywicą 

z żywicą 
znów po ogniowych ogrodach 
znowu ciemne korony 
i w takt ociężałych kroków 
spływa po czarnych schodach 
żywica i miasto mroku 



Usłyszymy poetę na jazzowo? 

Też, ale nie tylko. Na siłę nic nie ujazzowiołem. Nie zakłada
łem, że to musi być jazzowa konwencjo od początku do końca. 
Szedłem drogą intuicji. Gatunkowo znalazły się tu różnorodne idio
my stylistyczne, będące jednak podporządkowane naczelnej idei, 
szacunku dla słowa. Te wiersze tworzą różnobarwny konglomerat, 
nie są jednowymiarowe, opowiadają o wielu sprawach, moją róż
ne odcienie i historie. Tylko trzeba je poznać i zamienić w muzykę. 

Istnieje w tej twórczości potencjał na inne artystyczne inspi
racje? 

Czechowicz jako twórca pozostawił po sobie w całości zamknię
te dzieło . Czy ktoś się nim posłuży w innym artystycznym kon
tekście, tego nie wiem. Coraz mniej w naszym szalonym świecie 
jest miejsca no refleksję, o bez niej inni poeci stoją się bardziej 
osamotnieni. Poezjo Czechowicza w szczególności mówi do nas 
„zastanów się" „. Często opowiada o ciemnych stronach egzy
stencji, nie pozwala no łatwą ocenę rzeczywistości, nie twierdzi, 
że życie jest łatwe, proste i bezbolesne. Kto chciałby w ten świat 
wejść, musiałby mieć wrażliwość poety i odczuwać to, co u Cze
chowicza jest ewidentne, a więc uderzającą przenikliwość prze
myśleń, dotykającą tajemnic ostatecznych, często w wymiarze 
transcendentnym. 

Na ile chciał być pan wierny w odczytaniu tekstów poety? 

W moim przeświadczeniu ja jako kompozytor pełnię jednak funk
cję służebną wobec tekstu. Skoro już ktoś napisał poezję, to wie
dział, w jakim celu - a to jak ślady wyryte w kamieniu . Trzeba ten 
przekaz uszanować . Według mnie właściwe jego odczytanie jest 
wyzwaniem dla kompozytora podczas pisania muzyki do poezji. 

Gdyby mógł pan porównać pracę nad utworami Iwaszkiewicza 
z obecnym przedsięwzięciem. 

Byłem zupełnie zaskoczony ilością dzieł poetyckich, które zostawił 
po sobie Iwaszkiewicz. W jego przypadku wybór był łatwiejszy, po
nieważ z setek utworów szybciej odnalazłem te bardziej muzyczne 
teksty, które potem przekształciły się w śpiewane utwory. Z Cze
chowiczem było inaczej. Ciągle musiałem do jego wierszy powra
cać, nie dało się go poznać po pierwszym odczytaniu. Wydawało 
mi się, że pewne wiersze mi nie odpowiadają, nic mi nie dają, 
o w pewnym momencie okazywało się zupełnie inaczej. Otwiera
ły się powoli, wręcz niezauważalnie, jak rozkwitający kwiat. Nie 
od razu. 

Zatem jak wyglądało przygoda z poezją Czechowicza? 

Można ten okres ująć jako czas stałego napięcia pomiędzy moją 
muzyczną wrażliwością, a jego światem poezji. To niesamowity, 
unikalny dialog z kimś, kogo poznałem w dużym stopniu poprzez 
jego dzieło ... Zaciekawił mnie również fakt, że Czechowicz pre
zentuje w swojej twórczości postawę mocno związaną z miejscem 
urodzenia, wychowania i przeznaczenia. Tym miejscem jest Lu
blin. Jest wręcz od niego uzależniony. Ten silny związek emocjo
nalny ze swoją małą ojczyzną stwarza go poetą wyjątkowo orygi
nalnym i, paradoksalnie, uniwersalnym. Miasto, ziemia, matka, 
zapach, piekarnia, kolory, ptaki i niebo, Polska - to Wrzechświat. 
Jego Wrzechświat . 

4 stycznia 2012, Lublin 



WŁODEK PAWLIK 
polski kompozytor, pianista jazzowy i pedagog. 
Od lat 90. lider Włodek Pawlik Trio - zespołu, 

w którym gościł wiele znakomitości polskiego 
i światowego jazzu, m.in. : Randy Brecker, Billy 
Hart, Richie Cole; współpracował z amerykań
skim zespołem - Western Jazz Quartet. W jego 

dorobku artystycznym znajduje się ponad 20 autorskich jazzowych 
albumów (m.in. Anhelli, Grand Piano, Tykocin Jazz Suite), a także 
płyty z muzyką do poezji (m.in. Sonety Szekspira, Struny no Ziemi do 
wierszy Jarosława Iwaszkiewicza), szereg dzieł muzyki filmowej (m.in. 
Wrony Doroty Kędzierzawskiej, Rewers Borysa Lankosza, Nightwot
ching Petera Greenawaya) oraz kompozycji współczesnych. Włodek 
Pawlik jest laureatem m.in. Nagrody Muzycznej Fryderyk 2005 za 
Misterium Stobot Mater, nagrody TYP Kultura 2006 za album Anhel
li. Wielokrotnie otrzymywał wyróżnienie Jazzowy muzyk roku przyzna
wane przez legendarny warszawski Jazz Club Akwarium. Jego ostat
nia płyta Night in Calisio została uznana przez dziennik „Rzeczpospo
lita" za Jazzowy Album Roku 2012. Występuje na całym świecie, zy
skując uznanie międzynarodowej krytyki i publiczności . Strona inter
netowa: www.wlodekpawlik.com 

KUBA BADACH 
wokalista, kompozytor, aranżer, lider zespołu Po
luzjanci (dawniej Polucjanci) oraz członek gru
py The Globetrotters. Współpracował z wieloma 
artystami polskiej sceny rozrywkowej, m.in.: Ewą 
Bem, Kayah, Robertem Jansonem, Dorotą Miś
kiewicz czy Anną Szarmach. Jako solista w 2009 

r. wydał płytę z interpretacjami piosenek Andrzeja Zauchy - Tribute 
to Andrzej Zoucho . Obecny. Dwukrotny laureat Nagrody Muzycznej 
Fryderyk w kategorii wokalista roku (20 l l, 2012 ). 

DOROTA MIŚKIEWICZ 
wokalistkajazzowa,skrzypoczka,urodzonawmu
zycznej rodzinie Miśkiewiczów (ojciec, Henryk 
Miśkiewicz - znany saksofonista jazzowy, brat 
Michał - perkusista, z obecnego kwartetu To
masza Stańki). Współpracowała z największymi 
gwiazdami muzycznego show-businessu: Cesa

rią Evorą, Tomaszem Stańką, Nigelem Kennedym, Grzegorzem Tur
nauem, Wojciechem Młynarskim, Ewą Bem, Janem „Ptaszynem" 
Wróblewskim, Anną Maria Jopek i innymi. W 2012 r. nagrała swój 
czwarty solowy album pt. Ale, który promowała między innymi w Te
atrze Starym w Lublinie. 

ŁUKASZ JEMIOŁA 
piosenkarz i gitarzysta, laureat m.in . Studenc
kiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, Ogólno
polskich Spotkań z Piosenką Autorską OSPA 
w Ostrołęce, Ogólnopolskiego Turnieju Śpiewa
jących Poezję„Łaźnia" w Radomiu . Medialną roz
poznawalność zdobył występując w drugiej edy

cji programu TYN „X Factor". Jeden z najciekawszych bardów swe
go pokolenia, również autor własnych kompozycji. 

JAN KONDRAK 
autor tekstów, kompozytor i wykonawca. Współ
twórca i członek Lubelskiej Federacji Bardów. 
Zwycięzca ogólnopolskich Spotkań z Piosenką 
Kabaretową OSPA w Ostrołęce (Grand Prix), lau
reat Studenckiego Festiwalu Piosenki w Kra
kowie i Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej 

w Opolu (za tekst), dwukrotny laureat FAMY w Świnoujściu (za sce
nariusz i utwory dla Marka Dyjaka). Twórca i szef artystyczny Festiwa
lu Kultury Ekologicznej w Józefowie. 

ANNA MICHAŁOWSKA 
absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS 
i Szkoły Muzycznej li stopnia (3 lata śpiewu kla
sycznego). Obecnie jest studentką Akademii 
Muzycznej w Katowicach na kierunku Jazz i mu
zyka estradowa. Laureatka wyróżnień, w tym 
zwyciężczyni Grand Prix na Ogólnopolskim Kon

kursie Piosenki Francuskiej w 1999 r. 

PIOTR SELIM 
pianista, kompozytor, wokalista, aranżer. Lau
reat Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krako
wie, Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję" 
w Olsztynie, Ogólnopolskiego Turnieju Śpiewa
jących Poezję „Łaźnia" w Radomiu, „Spotkań 
Bardów" we Włocławku, „Oranżerii" w Radzy

niu Podlaskim i Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie. Od 1997 
r. związany z lubelskim środowiskiem artystycznym i zespołem Lubel
ska Federacja Bardów. 

JOLKA SIP==:==:==:==:==:==:==:==:==:=: 
wokalistka współtworząca Lubelską Federację 
Bardów, której głos uchodzi za jeden z najpięk
niejszych altów polskiej estrady. W oparciu o re
pertuar autorstwa głównie Jana Kondraka od
niosła wiele sukcesów na ogólnopolskich festi
walach poezji śpiewanej i piosenki autorskiej. 

W 2012 r. wydała swój pierwszy solowy album pt. A pozo tym. .. 
Artystka również komponuje i pisze teksty piosenek. 

NATALIA WILK 
śpiewa od ósmego roku życia. Profesjonalną przy
godę z muzyką zaczęła sześć lat temu. Studiuje 
Jazz i muzykę estradową na Wydziale Artystycz
nym UMCS w Lublinie. Laureatka konkursów 
wokalnych. Bierze udział w wielu urozmaiconych 
stylistycznie projektach. Supportowała grupy: Pi

navela, Novika i Sofa . Występowała u boku znanych artystów m.in.: 
Krystyny Prońko, Mariusza Bogdanowicza, Marka Stefankiewicza, 
Marcina Pospieszalskiego. 
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