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"Co za śliczne dziecko!" - mówiły sąsiadki 
do jej mamy, kiedy miała dwa czy trzy latka. 
A potem wychowawczyni, że jest 
najładniejsza w szkole i czy nie przewróci się 
jej w głowie? Ale w klasie lubili ją, bo była 
wesoła i miała fajne pomysły. Jak ten, żeby 
przejść nad przejazdem kolejowym po 
poręczy wiaduktu. Był to jedyny raz, kiedy 
dostała prawdziwe lanie. 

Nie jest pewna, czy jej rodzice byli 
szczęśliwym małżeństwem . W kuchni 
co sobotę pachniało świeżym ciastem, 
raz na miesiąc koniecznie prało się firanki, 
choć to było małe miasteczko 
i z ulicy niezbyt się kurzyło , ojciec każdego 
30 oddawał matce całą pensję. "Nie pije, nie 
pali, działkę skopie, telewizor naprawi, czego 
można wymagać więcej?" mówiła mama 
do cioci Jadzi i wzdychała ciężko. 

Już przed maturą Ewa wiedziała, że to było 
coś, czego na pewno nie chciałaby powtórzyć 
w swoim życiu . Dlatego, kiedy spotkała 
Tomka nie myślała ani o działce, ani nawet 
o firankach i telewizorze. 

Nie, nie był jej pierwszym chłopakiem, nie był 
nawet pierwszym, którego zawiozła do 
swojego małego miasta, żeby go przedstawić 
rodzicom. Tyle, że tym razem nie miała 
wątpliwości. 
Teraz, po dziesięciu latach, wciąż jest pewna, 
że nigdy nie chciałaby ich mieć. Choć Tomek 
nieraz okropnie ją wkurza. 

Już na studiach zaczęła pracować w pewnej 
małej, lokalnej rozgłośni. Pierwsze teksty do 
piosenek napisała na rozklekotanej ręcznej 
maszynie, kupionej za psi pieniądz na targu 
staroci i dotąd woli ją od komputera. 

Nie zrobiła wielkiej kariery, jej sukces polega 
na tym, że w tym drapieżnym mieście, gdzie 
zdolnych dziennikarzy liczy się na setki , 
potrafi o własnych siłach utrzymać się na 
powierzchni. 

Czasami myśli, że fajnie byłoby być 
Szekspirem albo przynajmniej Pilchem, 
ale ta myśl nie spędza jej snu z powiek. 

Lubi nosić dżinsy i raczej nie jada mięsa . 
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Od początku oczywiste było , że zostanie lekarzem. 
Prof. dr- Tomek przeczytał to na pieczątce w gabinecie 
ojca, kiedy uczył się sylabizować. Mama też miała taką 

pieczątkę i nocne dyżury w szpitalu , więc trzy razy 
w tygodniu przychodziła pani Władzia, żeby posprzątać. 

Trzeba było być dla niej grzecznym, bo to "prosta 
kobieta i ciężko pracuje". Tomek co miesiąc dostawał 
pieniądze na obiady w szkole, ale już w podstawówce 

wydawał je na kino i płyty. 

Wiadomo było, że pewnych rzeczy nie wypada robić , 
a innych przyzwoici ludzie po prostu nie robią. Na 

przykład płaszcz można nosić wiele lat, ale musi być 
dobrze uszyty i z dobrego materiału , a siadając do stołu 
nie życzy się "smacznego" -to okropnie prowincjonalne. 

Żagle i Mazury na dobre zaczęły się w ogólniaku. 
To była męska sprawa, pierwsza wódka, pierwszy brydż, 

pierwsze dziewczyny. Na piaszczystej skarpie nad 
bindugą pisał wiersze i potem bardzo się ich wstydził. 
Teraz tamci kumple rozprysnęli się po świecie, jeden 

ma własną klinikę w Stanach, inny robi dziwną karierę 
w biznesie i żle znosi dowcipy Tomka na temat swojej 

willi z mauretańską wieżyczką i kuloodpornymi szybami. 
Ale stara, ukochana Sportina Tomka zawsze czeka 

u zaprzyjaźnionego rybaka i wciąż jest jego miejscem 
na ziemi . Pod tym względem nawet Ewie nie udało 

się niczego zmienić. 

Tak, w jakimś momencie pojawiła się pewna dziewczyna. 
Czy zakochał się w niej na chwilę, czy był to tylko banalny 
skok w bok? Zaciekawiła go, bo była jakaś mniej sterylna, 

bardziej wyrafinowana niż Ewa. Wychowywała się na 
południu Francji, miała tam wielu przyjaciół i czasem 
wyjeżdżała do nich nagle, bez uprzedzenia. Nosiła 
powiewne cieniutkie spódnice i sandałki na bardzo 

wysokich obcasach . Ale najbardziej pociągająca 
wydawała mu się , kiedy mówiła: "Wiesz, wczoraj koło 

dworca Saint-Lazare" ... Koło dworca Saint-Lazare to było 
oczywiście w Paryżu, a dla niego Paryż osnuty był zawsze 

różowo-błękitną mgiełką. Tą samą, którą widywało się 
o zmierzchu na Mazurach. 

To tyle, nie ma z jej powodu wyrzutów sumienia, 
nie była dla niego szczególnie ważna . 

O sobie myśli, że gdyby wybuchła dżuma, on byłby tym, 
który na pewno pozostałby w mieście . Jak doktor Rieux 

z powieści Camusa. 

Od czasu do czasu 
wyjeżdża na jakieś zagraniczne kongresy medyczne. 

Zdarza mu się przysnąć na kanapie. 
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Jadwiga Has 
Dla znajomych - Jagoda, kompan, 
pogotowie koleżeńskie. 
Dla nieznajomych: dziennikarka, 
poetka, laureatka opolskich 
festiwali, autorka piosenek gwiazd 
(m.in. Maryli Rodowicz, 
Edyty Geppert, Łucji Prus). 
A jeszcze, o czym nie zawsze 
pamiętamy, człowiek teatru. 
Jadwiga Has w swojej literackiej 
karierze ocierała się o teatr 
kilkakrotnie i nigdy nie wchodziła 
bocznym wejściem. 

Krystyna GUCEWICZ 

NA 
W złotym okresie warszawskiego Teatru na Targówku, który gwałtownie 

poszukiwał rodzimej formuły musicalu napisała bardzo dobrze przyjętą "Balladę 
o miłości zagrożonej". W tych latach ułożyła też monodram śpiewany "Mój czas" 
dla wybitnie uzdolnionej aktorki Marty Dobosz. (reżyserował Jan Szurmiej) 

Aktorzy śpiewający byli zawsze i nadal są wdzięcznymi interpretatorami 
wierszowanych liryków pióra Jagody, bo też dla nich, z myślą o scenie pisze. 
Dlatego nietrudno było z piosenek Jadwigi Has złożyć telewizyjne spektakle 
poetycko - muzyczne (reżyserowała Anna Barcikowska), dlatego należało się 
spodziewać, że Jagoda zrobi kiedyś kolejny krok. 

To kiedyś to jest dziś. "Biała Lokomotywa" scena muzyczna Teatru Na Woli, 
której kierownikiem artystycznym jest Jerzy Satanowski prezentuje dojrzałą formę 
kameralnego musicalu Jadwigi Has "Sztuka kochania czyli serdeczne porachunki". 
Niektóre z piosenek, jakie tu błyszczą (w większości kompozycje Seweryna 
Krajewskiego) to przeboje sprzed lat, te najnowsze muszą się dopiero 
przypodobać słuchaczom - wszystkie w nowych interpretacjach i nowych 
aranżacjach. 

Musical, jak łatwo zauważyć, ma w tytule temat najwdzięczniejszy od 
tysiącleci: miłość. Bo też autorka jest kobietą liryczną, poświęcającą temu uczuciu 
wiele energii. Umieściła tu pod podszewką historie, jakich tysiące - "sceny z życia 
małżeńskiego". Akurat te są wyjęte z dni i nocy pary o dziesięcioletnim stażu. 
Przed kilkoma laty pisałam o klimatach w twórczości Jagody: "z codziennych 
banalnych sytuacji umie wydobyć nutę poezji, z okruchów, drobiazgów układa 
pejzaże uczuć". Myślę, że te słowa pozostają trafne do teraz, kiedy jesteśmy 
bogatsi o lekturę wierszy Jadwigi Has z tomiku "Dookoła serca - w pobliżu ziemi" 
i o uśmiech, wzruszenia, refleksję nad jej najnowszą .. Sztuką kochania". 

Mawiają, że czasy dziś 
brutalne. Że gwałt i przemoc, że 

liczy się pieniądz i nic więcej. 
l rzeczywiście, 

jest to brzydki świat. 
Nawet zdawać się czasem może, 

że ludzi w nim żyjących 
łączy już tylko rywalizacja, 
oraz jej nieodrodna córka, 

wzajemna niechęć. 

Patrzymy na to wszystko, 
słuchamy... l rośnie w nas, rośnie 

potrzeba łagodności. 
Gdzie ją znaleźć? Oczywiście 

w sztuce. Ta bowiem jest kosmosem 
rzeczy i idei, emocji i wartości. 

W kosmosie sztuki jest miejsce nie tylko 
na dramat ludzkiego losu, nie tylko 
miejsce na "świat przedstawiony" 
z całym jego okropieństwem. Jest 
w nim także to wszystko, o czym 
zdajemy się na co dzień zapominać: 

wiara, piękno i prawda marzenia. 

~ 
~ 
p... 
o 

·~ 

~ V Seweryn Krajewski 
~-

Najważniejsza ze sztuk czasu dzisiejszego, czyli piosenka Uuż nie kino, jak 
chciał klasyk, już właśnie piosenka, ta synkretyczna miniaturka na miarę naszej 
pojemności) w znacznej swej części do świata sztuki przynależy. W tej przynajmniej, 
w której nie jest tandetną półprzemysłową produkcją, a jest dziełem artysty. 
W piosence łatwiej, niż w jakiejkolwiek innej dyscyplinie sztuki znaleźć to, czego 
nam brak. Dla ludzi, którzy są zmęczeni, znużeni, rozdrażnieni - jest na przykład 
twórczość Seweryna Krajewskiego. 

O Krajewskim wiadomo wszystko. W końcu od jakichś czterdziestu lat 
jest obecny w zbiorowej polskiej świadomości. Wpisywał się w nią co 
prawda jako chłopiec z elektryczną gitarą, jako członek hałaśliwego 
i modnego zespołu, wypełniającego społeczne zamówienie na odrobinę radości 
(i realizującego koncesję na coś "lekkiego, łatwego i przyjemnego") -
- ale przecież wpisał się inaczej niż jego koledzy - idole. Od początku swej 
obecności na scenach i estradach odróżniał się bowiem od czeredy rówieśników, 
rywali i epigonów. Odróżniał się, nie tylko wyróżniał. Wyróżnić się - to być lepszym. 
Krajewski lepszy był, owszem - ale nade wszystko był inny. 

Krajewski widziany z dzisiejszej perspektywy to przede wszystkim 
kompozytor. W niepamięć poszły wszystkie te wzruszenia, jakie przeżywali dzisiejsi 
pięćdziesięciolatkowie na niegdysiejszych koncertach "Czerwonych Gitar". 
Wyschły na pieprz poduszki, w które wylewały łzy zakochane w pięknym 
gitarzyście dziewczęta. 



Idolem się bywa. Ale artystą się jest. Z roku na rok, strach powiedzieć -
z pokolenia na pokolenie przybywało piosenek, skomponowanych przez Seweryna 
Krajewskiego. Aż spojrzeliśmy na nie wszystkie. l uświadomiliśmy sobie, że jest to 
prawdziwy fenomen. Bynajmniej nie tylko ilościowy: ów ogromny dorobek ma 
niezwykłe, indywidualne znamiona osobowości i wyjątkowego talentu. 

Osobowość, wyłaniająca się z piosenek Krajewskiego - to osobowość 
liryczna. W wyborze tekstów, w ich splataniu się z nicią muzyki, w tworzeniu własnej 
miniaturowej formy... Z piosenek wyłania się Krajawski nie smutny, 
nie melancholijny, ale właśnie liryczny. Artysta i człowiek, który znalazł lekarstwo 
na cały ten brzydki świat - marzenia ... 

A do tego dochodzi talent zgoła niezwykły, dar niebios. Krajawski to mistrz 
melodii. Nawet boski Donizetti, arcymistrz konsonansu nie napisał tylu melodyjnych 
fraz. "Una furtiva lagrima" naszych czasów znajdzie się wśród piosenek 
Krajewskiego właśnie. Jedyny kłopot, jaki będzie - to kłopot wyboru. Ale przecież 
wraca właśnie czas melodii, więc z przyjemnością będziemy szukać. 

Te piosenki właśnie - to nasza kraina łagodności. Gdy w niej jesteśmy -
nie straszny nam świat. .. 
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Jadwiga Has 

Nieziemskie przyciąganie 

Ziemia przyciąga nas do siebie ... 

Trudno oderwać się nam od niej 

l nigdy nikt z nas o tym nie wie, 

Kiedy na dobre nas pochłonie. 

A jednak czasem traci siłę 

l więzić dłużej nie jest w stanie, 

Gdy porwie nagle dwoje ludzi 

Całkiem nieziemskie przyciąganie. 

Wystarczy tylko zamknąć oczy, 

Pozwolić sercu biec na oślep 

l w pełnym słońca krajobrazie 

Nie myśleć, gdzie się pragnie dotrzeć. 

Spadają z ramion ziemskie sprawy, 

Rozum opuszcza biedną głowę, 
Całkiem nieziemskie przyciąganie 

Wcale nie parzy, chociaż płonie. 

Jak długo płonie, niechaj płonie ... 

Nawet gdy spłonie nieuchronnie, 
To na dłoń szarej ziemi spadnie 

Ciepłą, słoneczną grudką wspomnień. 

Wystarczy tylko zamknąć oczy ... 

Obraz w świetle odbitym 

Księżyc świeci pozornie, 

Błyszczy światłem odbitym ... 

Ty uśmiechasz się do mnie 

Za uśmiechem ukryty, 

Ja pod nosem coś nucę 

Śmiało patrząc ci w oczy, 

Lecz ty nie wiesz, ja nie wiem 

Co milczymy i o czym. 

Wolno świeca dogasa, 

Zna początek i koniec, 

Więc w swej chwili ostatniej 

Szczerym ogniem nam płonie, 

Oświetlając to jabłko 

Na połowy przecięte, 

Tak czerwone, jak rzadko 

l jak rzadko - tak piękne. 

Wezmę moją połowę, 

Ty weź swoją i spróbuj 

Złożyć jabłko jak nowe ... 

Czy się zrośnie bez bólu? 
Świeca zgasła, więc lampę 
Zgaśmy teraz my sami. 

Jasne słońce poranka 

Zlituj ty się nad nami. 
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Jadwiga Has 
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