
Wielu z Czytelników, którzy się-
gną po „Emocje”, dobrze już 

wie, że istnieje takie radio. Że na-
dajemy od 1 stycznia 2015, opowia-
damy wyłącznie o kulturze, gramy 
muzykę w autorskich audycjach 
i z autorskich playlist. 24 godziny na 
dobę. Tym, którzy właśnie się o nas 
dowiadują, polecamy się tekstami 
napisanymi przez dziennikarzy na-
szego radia. Traktujcie je jako wizy-
tówkę poszczególnych programów 
i całej stacji. Na pewno znajdziecie 
u nas coś, co Was zainteresuje, poru-
szy, zadziwi, wzruszy. 

Żeby posłuchać Radia Wrocław 
Kultura za pomocą telefonu wy-

starczy aplikacja mobilna (dostęp-
na we wszystkich systemach) albo 
odbiornik radiowy -  koniecznie 
z systemem DAB+. Takie urządze-
nia są od pewnego czasu dostępne 
w sklepach, działają dwuzakreso-
wo: w FM i DAB+. DAB+ to cyfrowa 
technologia przyszłości, umoż-
liwiająca lepszą jakość dźwięku, 
większe możliwości komunikacji 
(w niektórych odbiornikach widać 
nawet obraz), to także szansa na 
bogatszy w nowe stacje radiowe 

eter. Europejskimi liderami DAB+ są 
Dania, Norwegia, Szwajcaria, Wiel-
ka Brytania, Niemcy. W Polsce w tej 
technologii nadają swoje audycje 
rozgłośnie publicznego radia (Ra-
dio Wrocław jest krajowym pionie-
rem tej technologii). We Wrocławiu 
i okolicach można dziś w cyfrowej 
jakości słuchać 10 stacji. 

Jest jeszcze jeden sposób na posłu-
chanie i zobaczenie nas. Na stro-

nie radiowroclawkultura.pl przez 
całą dobę działa streaming wideo. 
Rozmowy z zaproszonymi gośćmi 
można zatem obejrzeć na żywo tak-
że z obrazem z jednego z najnowo-
cześniejszych studiów radiowych 
w Polsce. Mamy cztery kamery, 
które wyczuwają ludzki głos i potra-
fi ą automatycznie ustawiać kadry. 
Niektórzy mówią, że Radio Wrocław 
Kultura to właściwie już telewizja. 

Bardzo serdecznie zapraszamy. 
Wszyscy jesteście mile widziani. 

Możecie do nas zadzwonić (nr do stu-
dia: 71 780 23 02) i napisać: kultura@
radiowroclaw.pl. Zaglądnijcie też na 
naszego Facebooka (Radio Wrocław 
Kultura) i po prostu bądźcie z nami. 
Mamy nadzieję, że się polubimy.

wstępniak
naczelnego

Grzegorz
Chojnowski

magazyn kulturalny z Wrocławia i okolic

Bob
Dylan
fakty

i
mity

str. 3

nadajemy cyfrowo w DAB +
i on line: radiowroclawkultura.pl 1

nr

egzemplarz bezpłatny - wiosna 2016

SŁUCHAJCIE RADIA
WROCŁAW KULTURA

CEZARY STUDNIAK:
Tegoroczny Przegląd Piosenki Ak-
torskiej będzie rewolucyjny, po-
stanowiliśmy stworzyć tryptyk 
koncertów specjalnych, a to, że na-
zwaliśmy pierwszy z nich galą, nie 
jest zobowiązujące. Przygotowuje 
ten koncert Formacja Chłopięca
Legitymacje, czyli ja, 
Sambor Dudziński 
i Konrad Imiela. 
Bierzemy na siebie 
to galowe piętno. 
Przegląd powinien 
mieć galę, ale kto 
powiedział, że musi 
być zawsze 
na końcu?
str. 2  

25 czerwca, sobota, godzina 21.00. W Lens, na kameralnym stadionie Bol-
laert-Delelis, usłyszymy gwizdek otwierający 1/8 fi nału Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej. W tym samym czasie we Wrocławiu, sennymi dźwiękami in-
strumentalnego tematu „5 A.M”, David Gilmour rozpocz- n i e 
w ramach Europejskiej Stolicy Kultury najważniej-
szy koncert tego roku. 

30 lipca 1966 r., w londyńskim fi nale 
Mistrzostw Świata, Anglicy pokonu-
ją Niemców. W tym samym czasie, 
wychudzony do granic możliwo-
ści, dwudziestoletni Gilmour, wraz 
z muzykami zespołu Jokers Wild, 
znajduje się w dusznym i za-
tłoczonym przedziale pociągu 
osobowego zmierzającego do 
Malagi. Instrumenty, podobnie 
jak portfele i morale młodych 
muzyków, określić można jed-
nym słowem: strzępy. Pierw-
sza próba podboju Europy spali 
na panewce kilka miesięcy 
później, kiedy Gilmourowi 
zakończy się rezydentura 
we francuskich i holender-
skich klubach. Ale niepo-
wodzenia tylko determinują 
go do wytężonej pracy. 

Powrót do rodzinnego gniaz-
da z podkulonym ogonem 
byłby przyznaniem się do 
klęski. Z kontynentu Gilmour 
udaje się nie do Cambridge, a do 
Londynu. Właśnie tam, w poło-
wie 1967 roku, spotyka znajomych 
z Pink Floyd oraz będącego na skra-
ju załamania Syda Barretta. Kilka 
miesięcy później zostanie poproszony 
o dołączenie do koncertowego składu 
grupy. Po latach powie: Pomyślałem, że 
jestem w stanie nadać Pink Floyd nową ja-
kość. Oczywiście nada, to w głównej mierze 
dźwięk jego gitary będzie z wolna kształto-
wał brzmienie zespołu.

Londyn, 17 lipca 2015. Dziennikarz BBC Matt Eve-
ritt, kończąc rozmowę dotyczącą albumu „Rattle � at 
Lock” oraz trasy, która będzie promować to wydawnic-
two, pyta gitarzystę, czy po tylu latach na scenie, nie 
opuścił go dreszczyk podniecenia i ekscytacji pły-
nącej z grania na żywo. Grania, które po raz pierw-
szy usłyszymy we Wrocławiu, a którego zwień-
czenie dokona się w Pompejach. Odpowiedzi nasz 
bohater udziela po kilkusekundowej ciszy: Czuję 
podniecenie, nerwy ale i odrobinę strachu. I do-
daje: Wszyscy muzycy z którymi będę grał, za-
dzwonili do mnie, mówiąc zgodnie: nie możemy 
się doczekać! Muzycy ci towarzyszą artyście od 
2006 roku. To z nimi nagrał wtedy album „On an 
Island” i ostatni „Rattle � at Lock”. Brakuje jedy-
nie Ricka Wrighta, któremu dedykowana zosta-
ła pożegnalna płyta Pink Floyd „Endless River”, 
oraz „A Boat Lies Waiting”, epitafi um dla przy-
jaciela, w którym Graham Nash i David Crosby 
wokalnie wspierają Gilmoura. Jest też i syn artysty, 
Gabriel Gilmour, którego głos – archiwalny głos kilku-
miesięcznego Gabriela (dziś osiemnastolatka) – prze-
chodzi w słyszany w oddali monolog Wrighta o morzu. 

W końcu żeglowanie stanowiło dla niego miłość największą. To nie jest najważ-
niejszy utwór na „Rattle � at Lock”, ale zdecydowanie najpiękniejszy, w pełni 
oddający kruchość a zarazem powab ludzkiego życia. I to życie stanowi osno-
wę, wokół której zbudowany jest ten album. Dla siedemdziesięcioletniego dziś 

artysty, „Rattle � at Lock”, napisany wspólnie z żoną i pisarką w jednej 
osobie, Polly Samson, jest na poły autobiografi czny, na poły zaś to 

„Dark Side of � e Moon” szyte na miarę współczesności. 

Na koncercie, jeśli wierzyć set listom z amerykańskiej 
części trasy, obok klasycznych kompozycji z epoki 

Ciemnej Strony Księżyca i Ściany, wysłuchamy też 
post-watersowskiego rozdziału grupy. Ważnego. 

To w końcu zajadłe próby pogrzebania zespołu 
przez Watersa sprawiły, że Gilmour wraz z Nic-

kiem Masonem postanowili reanimować le-
gendę. Obok „Time”, „Comfortably Numb” czy 
„High Hopes”, nie zabraknie najważniejszego 
utworu z nowego albumu, emocji zaklętych 
w 7 minutach „In Any Tongue”. To tutaj Gilmo-
ur najpełniej pokazuje, dlaczego jest jednym 
z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych 
gitarzystów w historii. Niby nic nowego, 
znamy przecież tę gitarę, a jednak wzrusza 
jak nigdy.
 

Nihil novi. Na pewno odezwą się głosy, że to 
już było grane. Zarówno muzyczne pomysły, 
jak i zapraszanie legendy, dla innych, dino-
zaura. Rzeczywiście, bez gitary, David Gilmo-
ur na pierwszy rzut oka bardziej przypomina 
lokatora Hotelu Zacisze niż gwiazdę rocka. 
Ale w przypadku tego artysty, wszystko 

jest na swoim miejscu, nie ma potrzeby ni-
czego udowadniać. Jeśli twoja muzyka inspi-

rowała i wciąż inspiruje nowe pokolenia, jeśli 
przekroczyła ziemskie granice i zabrzmiała 

w kosmosie, potrzeba tworzenia i grania wypły-
wa już tylko z czystej pasji i mocy twórczej, nie zaś 

z oglądania się na stan konta. I tym przede wszyst-
kim różni się David Gilmour od całej masy 

sympatycznych choć zdradzających 
w pewnym wieku skłonności do 

szansonizmu, retro wyjadaczy. 
Oddajmy zresztą na moment 

głos Leszkowi Możdżerowi, k t ó r y 
zagra u boku Davi- da Gilmo-

ura: Jego c ha r y z ma , 
j e g o dokonania i to, ja-

kie miejsce zajął w hi-
storii powodują, że samo 

wyjście z nim na scenę, to 
piękny sygnał dla nas wszyst-

kich, że uczestniczymy w świa-
towej kulturze i w światowej historii 

muzyki. 

ten koncert Formacja Chłopięca
Legitymacje, czyli ja, 
Sambor Dudziński 
i Konrad Imiela. 
Bierzemy na siebie 
to galowe piętno. 
Przegląd powinien 
mieć galę, ale kto 
powiedział, że musi 
być zawsze 
na końcu?
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Nie Było Grane, sobota, godz. 16:00-20:00

Michał Kwiatkowski
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PASMO KULTURA DAB+TEATR w Radiu Wrocław 
Kultura w każdy wtorek od 16:00 do 20:00. 
Prowadzą Magda Piekarska i Grzegorz Chojnowski

Transmisja koncertu laureatów 37 PPA w Radiu 
Wrocław Kultura w piątek 20 maja od godz. 16:00

TOP 5

Tegoroczny Przegląd Piosenki 
Aktorskiej będzie rewolucyjny 
nie tylko pod tym względem, że 
spotykamy się w maju, a nie - 
jak zazwyczaj dotąd - w marcu. 
Zwykle Gala wieńczyła festiwal, 
tym razem PPA zaczyna się od 
koncertu galowego. Dlaczego? 
Pytamy Cezarego Studniaka, dy-
rektora artystycznego imprezy.

Cezary Studniak: W tym roku posta-
nowiliśmy stworzyć tryptyk koncer-
tów specjalnych, a to, że nazwaliśmy 
pierwszy z nich galą, nie jest zobo-
wiązujące. Przygotowuje ten koncert 
Formacja Chłopięca Legitymacje, czyli 
ja, Sambor Dudziński i Konrad Imiela, 
w pewnym sensie opiekunowie fe-
stiwalu. Bierzemy na siebie to galowe 
piętno. Przegląd powinien mieć galę, 
więc ją ma, ale kto powiedział, że musi 
być zawsze na końcu?  

Radio Wrocław Kultura: Tryptyk 
ma być opowieścią o tożsamości 
Wrocławia?

Narodowych tożsamości Wrocła-
wia. Będzie odsłona polska, niemiec-
ka i kresowa. Legitymacje zajmują 
się polską, Wiktor Rubin niemiecką, 
a wschodnią realizuje Agnieszka Ko-
rytkowska-Mazur.

W koncercie pt. BUDORIGUM, 
CZYLI AMERYKAŃSCY NAUKOW-
CY O POLSKIM WROCŁAWIU ob-
raliście specyfi czny punkt spoj-
rzenia...

Uznaliśmy, że jak zwykle amerykań-
scy naukowcy wiedzą najlepiej, zapro-
siliśmy ich do współpracy, aby opo-
wiedzieli nam o korzeniach Wrocławia, 
czyli o mitycznej krainie Budorigum. 
W czasach antycznych istniała na 
naszych terenach taka miejscowość. 
Chcemy zajrzeć do okresu sprzed XIV 

wieku, gdy zapanowali tu Czesi. Pia-
stowski Wrocław był bardzo barwnym, 
atrakcyjnym i przedziwnym miastem, 
co udowadniają właśnie amerykańscy 
naukowcy.

Sięgacie do źródeł, wyprawiacie 
się do działu starodruków, szpe-
racie w archiwach czy uwalniacie 
wyobraźnię?

Robimy ten koncert jako Legitymacje, 
więc przepuszczamy materiał przez 
nasze chore mózgi, przede wszystkim. 
Liczy się to, co pamiętamy z dawnych 
czasów, to, co opowiadali nam nasi 
pradziadowie oraz bardzo nietrzeźwy 
sąsiad. Piastowski Wrocław tętnił ży-
ciem, były tu multipleksy, galerie, zdaje 
się, że i niebieskie tramwaje.

Brzmiały piosenki Ewy Demar-
czyk?

To możliwe. Na pewno pojawią się na 
tegorocznym przeglądzie w wyko-
naniu amerykańskiego duetu Faun 
Fables. To jedyni artyści w programie 
37. edycji niezwiązani z Europą. To, co 
ich łączy z naszym kontynentem, to 
fascynacja muzyką europejską. Oni 
pewnego dnia zakochali się w piosen-
kach Ewy Demarczyk, muzyce Zyg-
munta Koniecznego, postanowili, że 
będą je śpiewać. Każdy, kto interesuje 
się kanonicznym nurtem interpretacji 
piosenki aktorskiej, powinien spraw-
dzić, jak inaczej i bez kompleksów 
można do tego gatunku podejść.

Faun Fables przyjadą ze Stanów, 
a z Europy kogo zaprosiłeś?

Warto posłuchać Banjamina Clemen-
tine’a, Brytyjczyka, który zaczynał 
od muzykowania na Montmartrze, 
w ubiegłym roku otrzymał Mercury 
Music Prize.  Wydarzeniem jeszcze 
niewidzianym na Przeglądzie będzie 

występ Jordiego Savalla, czyli spotka-
nie z muzyką dawną i jej słynnym ba-

daczem, wirtuzoem violi da gamba. 
Międzynarodowy projekt JERU-

SALEM to muzyczna podróż 
do miejsca, gdzie działa się 

piękna i krwawa historia, 
z udziałem trzech wiel-

kich wyznań: chrze-
ścijaństwa, judaizmu, 

islamu. Savall twier-
dzi, że to z powodu 
świętego statusu, 
którym Jerozoli-
ma jest obciążona, 
niszczono ją ponad 
trzydzieści razy. 

Dostał za ten pro-
jekt Pokojową 

Nagrodę UNE-

SCO. 

Usły-
szymy 

d a w n e 
p i e ś n i 

różnych kul-
tur w opra-
cowaniu na 
o r y g i n a l n e 

instrumenty. 
Dzisiaj, kiedy 

znów religie dzie-
lą społeczeń-
stwa, to bardzo 
ważna, nie tylko 
a r t y s t y c z n i e , 

wypowiedź.

Z kolei MAGICAL 
MYSTERY TOUR to 

wypowiedź typowo rozrywkowa.

Ale i edukacyjna, spektakl-koncert 
i kurs wiedzy, przebieżka po historii 
i twórczości grupy � e Beatles. Przy-
wozimy do Wrocławia kawałek West 
Endu. Tam było to grane pod nazwą 
LET IT BE, teraz nadszedł czas na to-
urnee, jednym z przystanków będzie 
Wrocław. Poziom tej wypowiedzi jest 
niewiarygodny.

W Radiu Wrocław Kultura bę-
dziemy transmitować - podobnie 
jak w ubiegłym roku - koncert 
laureatów Konkursu Aktorskiej 
Interpretacji Piosenki. To część fe-
stiwalu, która ma ogromną rzeszę 
wielbicieli, ale też przeżywała różne 
chwile, i wielkie wzloty, i bolesne 

upadki. Od 
paru lat konkurs 
jest znów na fali wzno-
szącej.

Bardzo się cieszę z naszej współpra-
cy. Ubiegłoroczny zwycięzca - Maciej 
Musiałowski - zaprezentuje w tym 
roku pełnometrażowy recital. Myślę, 
że młodzi artyści zorientowali się, że za 
udziałem w konkursie PPA coś idzie, to 
nie jedynie wspaniała tradycja i wspo-
mnienia. Maćkowi zwycięstwo dało 
etat w Teatrze Muzycznym Capitol 
we Wrocławiu, występuje już w kilku 
spektaklach. Sam udział w koncer-
cie laureatów może być platformą do 
mocnego artystycznego startu. 

No tak, dwa lata temu Karolina 
Czarnecka nie zdobyła żadnego 
z Tukanów, a dzięki swojemu wy-
stępowi stała się królową internetu 
i chyba znalazła sposób na zawo-
dowe życie. Drugą część koncertu 
fi nałowego wypełnią piosenki Eu-
geniusza Bodo.

Eugeniusz Bodo niewątpliwie jest iko-
ną polskiego kina i polskiej piosenki. 
Garściami czerpiemy z jego dorobku. 
Inspiracją dla tego koncertu był fakt, 
że w Capitolu kręcono sceny teatralne 
do serialu telewizyjnego o Eugeniuszu 
Bodo. Ale nie będzie to tylko prosta 
prezentacja przedwojennych szlagie-
rów. Koncert reżyseruje Natalia Kor-
czakowska, która realizowała SMYCZ 
Bartosza Porczyka. Można się zatem 

spodzie-
wać zdecydo-
wanie czegoś więcej.

A gdybyś miał sam wybrać 
jedną z piosenek z repertuaru Bodo 
do zaśpiewania w takim koncercie, 
którą byś wybrał? ‘Seksapil’? 

Bez wątpienia… lubię też piosenkę 
„Baby, ach te baby”, którą kiedyś śpie-
wałem na pewnym festiwalu muzyki 
retro.
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20 premierowych propozycji, nowy termin i nietypowa gala

Jedenasta edycja Muzycznej Bitwy zbliża 
się do fi nału, który odbędzie się 18 czerw-
ca. Co roku nasz konkurs pokazuje, jak 
wiele dzieje się we wrocławskiej i dolno-
śląskiej muzyce. Pojawia się coraz więcej 
gatunków, stylów, od ciężkich rockowych 
brzmień przez country, blues, soul i funk 
po elektronikę i pop. Do każdej Bitwy zgła-
sza się kilkadziesiąt zespołów, po przejściu 
przez kolejne, niełatwe etapy w fi nale zo-
staje już tylko czwórka i to oni toczą osta-
teczny bój o zwycięstwo w naszej sali kon-
certowej. Wszystkie fi nały budzą ogromne 
emocje, ale panuje świetna atmosfera, 
a licznie zgromadzona publiczność wyjąt-
kowo życzliwie przyjmuje młode i - co zro-
zumiałe - mocno zestresowane zespoły. 
Po każdej edycji Muzycznej Bitwy zostaje 
wiele dobrych utworów, które goszczą 
potem na naszej playliście. Przypomnij-
my niektóre z nich. Oto top 5 Muzycznej 
Bitwy:

„Anioły” Noff 
Na piątej pozycji znaleźli się 

zwycięzcy pierwszej, historycznej edy-
cji Bitwy. Wrocławski, nieistniejący już 
niestety, zespół Noff  przeszedł przez 
nią jak burza. Choć minęło 10 lat, do dziś 
wspominamy ich bardzo stylową mu-
zykę. Mocny, esencjonalny rock, z głę-
bokim, poważnym przekazem trafi ł do 
wielu odbiorców. Ich piosenka “Anioły” 
znalazła się na płycie “Muzyczna Bitwa 
na cały rock!” i ciągle robi ogromne wra-
żenie. Panowie, może jednak reaktywa-
cja?

„Easier to Believe” 
SoFresh
SoFresh to zwycięzcy ostatniej dotąd, 
dziesiątej edycji Muzycznej Bitwy. Nie-

którzy mówią o nich “polscy Kings of 
Leon”, oni jednak już wypracowali sobie 
własny styl, na który składa się młodość, 
świeżość (w końcu to So Fresh..!) i nowo-
czesne, charakterystyczne brzmienie 
gitar. Do tego dodajmy świetnego wo-
kalistę, przebojowe kompozycje i mamy 
receptę na sukces. Utwór “Easier to Be-
lieve” poprowadził ich do zwycięstwa 
w Bitwie, a potem okazało się, że na 
swojej pierwszej płycie mają dużo więcej 
tak dobrych piosenek.

„Frank” More 
Wine Please
Zespół, który udowodnił, że by wygrać 
Muzyczną Bitwę nie trzeba “łoić” na gi-
tarach i podkręcać wzmacniaczy. Na-
strojowe, kameralne piosenki, delikatny 
wokal (znakomity angielski!), przemy-
ślane i staranne aranżacje przekonały 
słuchaczy. Do grona wielbicieli dołączy-
ła też Edyta Bartosiewicz, przed którą 
zagrali na koncercie Nowe Brzmienie. 
“Wierzę w ten zespół, bardzo przyjem-
nie się ich słucha, mają swój styl i dużo 
takiej przestrzeni, a ja to bardzo lubię” 
- mówiła nam Edyta. I tylko małe pona-
glenie - czekamy na płytę, to już czas! 
More Wine Please!

„Was She 
Gonna” Fa-
iryTaleShow

Nie tylko Edyta Bartosiewicz chwaliła na-

sze zespoły. Na koncercie Nowe Brzmie-
nie Kultu Kazik Staszewski uważnie 
przysłuchiwał się młodym muzykom, 
którzy zmierzyli się z jego piosenkami. 
“Oni są najlepsi” - takie słowa padły po 
występie FairyTaleShow, zwycięzców 
Muzycznej Bitwy 2012. Brawurowe wy-
konanie “Polski” i “Do Ani” przekonało 
też publiczność, która gorąco przyjęła 
również autorskie utwory grupy. Sza-
lejący, kilkutysięczny tłum pod sceną 
śpiewający wspólnie z muzykami “Was 
She Gonnna” i inne ich piosenki - to był 
wielki triumf FairyTaleShow, świetnego 
zespołu, od samego początku mającego 
pomysł na siebie. Starannie go realizuje. 
Co w połączeniu z wielką pasją do mu-
zyki oznaczać może tylko sukces!

„Hell Yeah” 
Trzynasta 
w Samo Południe
Sukcesem, i to poważnym, może po-
chwalić się laureat piątej edycji Muzycz-
nej Bitwy. W 2014 roku wielki koncert 
płytowy (ten sam, który wydaje albumy 
AC/DC) podpisał z nimi kontrakt i wydał 
debiutancki album “Hell Yeah”. Tytuło-
wy utwór stał się znany w całej Polsce, 
a grupa wyruszyła w długą trasę kon-
certową. Trzynasta to zespół, który ema-
nuje rockową energią, umiejętnie łącząc 
szacunek do tradycji  i inspirację starymi 
mistrzami z młodzieńczą werwą i pew-
nością siebie. Po prostu, jak śpiewają na 
swojej płycie - “Rock’N’Roll is all I wanna, 
Babe Rock’N’Roll is all I need!”.

Utworów z Muzycznej Bitwy (i nie 
tylko) słuchaj w audycji Ewy Zając 
MUZYCZNE MIASTO, w poniedziałki 
między 21:00 a 1:00

Muzyka jest dziedzi-
ną, na przykładzie 
której bardzo wyraź-
nie widać, jak zmie-

nia się kultura wraz z rozwojem 
technologii. Dostęp do sprzętu, 
instrumentów, samodzielnego 
kształcenia,, czy uczestniczenia 
w wirtualnych kursach powoduje, 
że wzrasta liczba osób zajmują-
cych się muzyką. Zalewanie swoją 
twórczością portali i blogów bywa 
skuteczną metodą dotarcia do od-
biorcy. Nie każdemu jednak jest po 
drodze z funkcjonowaniem w wir-
tualnej przestrzeni, która prócz 
elastycznych granic ma w so-
bie nieporządek i chaos. Gwiaz-
da tegorocznej edycji Przeglądu 
Piosenki Aktorskiej udowadnia, 
że charyzma i talent zostaną do-
strzeżone w każdych warunkach, 
a tradycyjne podejście do piosenki 
ma ponadczasową moc. 

Tym, co szczególnie przy-
ciąga słuchacza, jest wia-
rygodność, która cha-
rakteryzuje Benjamina 

Clementine’a w każdym elemen-
cie. Począwszy od intrygujących 
rysów twarzy, przez klasyczne 
wybory garderobiane, po muzykę 
i zachowanie podczas występów. 
Skupiona twarz, zamknięte oczy 
i drgające mięśnie nie mogą być 
efektem aktorskiej gry z widzem. 
Są jak dopełnienie historii zawar-
tych w kompozycjach Benjami-
na, będących ścieżką dźwiękową 
monumentalnych i zatopionych 
w smutku europejskich metropo-
lii. Szczególną rolę w twórczości 

muzyka odegrały 
dwie stolice: Pa-

ryż i Londyn. 

Jeszcze kilka lat temu można go 
było usłyszeć na stacji paryskiego 
metra, gdzie jako uliczny muzyk 
zarabiał na życie, szlifował warsz-
tat, a przede wszystkim chłonął 
styl i historie francuskiego miasta. 
Ich odzwierciedlenie można usły-
szeć na jego debiutanckiej płycie 
„At Least For Now”. Fundament 
zawartego na niej brzmienia przy-
wołuje jednak skojarzenia z bry-
tyjską muzyką popularną, dlatego 
też śmiem podejrzewać, że mu-
zyczne serce artysty znajduje się 
jednak w Londynie. 

Najwięcej z francuskiej 
piosenki możemy usły-
szeć w warstwie wokal-
nej, odgrywającej obok 

fortepianu główną linię melodycz-
ną. Minimalizm instrumentalny, 
absolutnie piosenkowy charakter 
utworów opowiadających subtel-
ne historie docenili słuchacze na 
całym świecie. Chociaż króluje tu 
dekadencki pesymizm, kompo-
zycje mają w sobie dużą dozę za-
chowawczości i przylegający do 
nas rytm. Jesteśmy w stanie je od-
tworzyć po kilku przesłuchaniach. 
To prawdopodobnie główne cechy 
określające fenomen Benjamina 
Clementine’a. Niedzisiejszy styl 
i wizerunek przy melodiach, któ-
rych nie powstydziłaby się Adele. 
Zresztą, nasz bohater ma na swo-
im koncie zdobycie Merkury Pri-
ze, nagrody dla najciekawszych 
początkujących artystów brytyj-
skich. Nie udało się tego dokonać 
Adele przy okazji nominacji w 2011. 
Pewne jest to, że kariera Benjami-
na dopiero nabiera rozpędu. To nie 
może skończyć się na jednej pły-
cie.

Marta Malinowska, Rytm Ulicy, środa, 21:00-1:00

Światła na gwiazdę:

Benjamin
Clementine na PPA

Skupiona twarz, 
zamknięte oczy 
i drgające mię-
śnie nie mogą 
być efektem 
aktorskiej gry 
z widzem. 

Ewa                              Zając
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Z kin zniknęły oryginalne historie 
na rzecz kopii w różnych odmia-
nach. Aktualnie w Hollywood 
króluje słowo remake. Przerabia 

się absolutnie wszystko. Świętości nie 
ma żadnej, a im głośniejszy tytuł orygi-
nalny, tym lepiej. W tym roku ponownie 
zobaczymy „Jumanji”, „Ghostbusters” 
i „Dzień niepodległości”. 

Do przerabiania kultowych tytułów 
Hollywood zachęcają przede wszyst-
kim wyniki fi nansowe. Jak podaje blog 
thedroidyourelookingfor w latach 2003-
2012 powstały 122 remaki. Średnia ocena 
krytyków na popularnym portalu fi lmo-
wym rotten tomatoes to zaledwie 46% 
w stosunku do 78% dla oryginalnych 
tytułów. Innego zdania są widzowie. 
Przykład? „Batman v Superman: Świt 
sprawiedliwości”. Średnia krytyków: 
28%, przychód: ponad 850 milionów do-
larów. Film będący mieszanką reboota 
z crossoverem korzysta z przyzwycza-
jeń i sympatii widzów do bohaterów oraz 
boomu na komiksowe adaptacje. 

Wielkie amerykańskie studia fi l-
mowe proponują nam coraz więcej re-
maków, rebootów, reimagingów, revisit 
czy resetów. Do tego dochodzą: sequ-
ele, prequele, spin-off y i crossovery. To 
wszystko, by zminimalizować szansę 
na fi nansową klapę. Ta zdarza się coraz 
rzadziej, również dzięki wykorzystaniu 
matematycznych algorytmów. W do-
kumencie o product placement „Pom 
wonderful prezentuje: najlepiej sprzeda-
ny fi lm” Morgana Spurlocka jest scena, 
w której badane są fale mózgowe pod-
czas oglądania zwiastuna fi lmu. Warto 
też sięgnąć po książkę scenarzysty Bla-
ka Snydera „Save the cat”. Tytuł odnosi 
się do popularnego zabiegu wprowa-
dzenia na ekran bohatera fi lmu, który 
robi coś miłego. Na przykład ratuje kota. 
Snyder podaje ten i wiele innych sche-
matów budowania fi lmowej narracji. Po 
to, by znaleźć złoty sposób pisania sce-
nariusza. Czyli zwiększyć dochody.

Zastanawia, dlaczego mimo sche-
matów i miażdżącej opinii krytyków 
nadal mamy ochotę oglądać fi lmy, które 
już widzieliśmy. Remake odsyła nas do 
czasów młodości, kiedy wszystko było 
lepsze. Zamiast myśleć o wspaniałej 
przeszłości Hollywood przemalowuje 
kultowe tytuły i sprzedaje nam je po-
nownie. Przy okazji mając pewność, że 
dzisiejszy trzydziestolatek zabierze na 
nowe “Gwiezdne Wojny” swoje dziecko. 

Trudno dyskredytować samą ideę 
remake’ów. Tej właśnie formie zawdzię-
czamy serię “Oceans Eleven” - remake 
z 1960 roku czy “Człowieka z blizną” 
Briana De Palmy, który sięgnął po fi lm 
z 1932. Problem pojawia się kiedy produ-
cenci wskazują fi lmy, które nadal dobrze 
pamiętamy. Studio AMBI zapowiedziało 
remake “Memento” Christophera No-
lana z 2000 roku. Filmu młodszego od 
“Matrixa” o rok. W najbliższych latach 
nie ma co liczyć na zmianę tego sta-
nu rzeczy. Disney prowadzi kampanię 
przerabiania swoich fi lmów animowa-
nych na fabularne. “Gwiezdne wojny” 
zapowiedziały dwie kolejne części i trzy 
spin-off y. Marvel Studio tzw. 4. fazę ma 
zaplanowaną do 2028 roku. DC Comics 
do 2020. 

Filmowa rozrywka w najbliższych 
latach jest zaplanowana jako szczegóło-
wa powtórka.  Może okazać się ciekawą 

zabawą formalną 
z tematem lub tyl-
ko kolejnym gnio-
tem. Warto jed-
nak szukać cze-
goś nowego ra-
zem z reżysera-
mi, których fi lmy 
pokazywane są 
w kinach studyj-
nych. Łatwiej tam 
o świeżość i orygi-
nalność. 

Kwiecień był dla Wrocła-
wia miesiącem magicz-
nym. Miasto nazywane 

drugim Lwowem zabrzmiało 
i wypełniło się kulturą ze 

Lwowa właśnie. Udało 
mi się spotkać z ko-
bietą, dla której Polska 
ma specjalne miejsce 
w sercu i na drodze jej 

rozwoju artystyczne-
go - z Marianą Sadovską. 
Zapytałam m.in. o to, jak 

w jej twórczości odbija się 
Wrocław.

MARIANA SADOVSKA: 
Tak się jakoś złożyło, że 
Polska jest dla mnie bar-
dzo ważna. Zawsze mó-
wię, że Gardzienice stały 
się moim uniwersytetem, 
a Polska otworzyła wro-

ta na świat. Gdy w latach 
1990. przyjechałam do Gar-

dzienic, Ukraina była jeszcze 
bardzo zamknięta i w Polsce 

otworzyły się przede mną litera-
tura, tłumaczenia, których jeszcze 

w Ukrainie nie było, muzyka i podróże... 
A Wrocław - jestem bardzo związana z In-

stytutem Grotowskiego i Jarosławem Fretem, 
który teraz jest dyrektorem i z którym ciągle 
w prywatnych rozmowach nazywamy się Jarek 
i Marianka, bo zaczynaliśmy w Gardzienicach, 
oboje jako bardzo młodzi ludzie. Zaprzyjaźni-
liśmy się i w różnych czasach można było po-
czuć wsparcie, taką przyjacielską twardą rękę. 
I stąd też projekty, które się tutaj wydarzały, 

czy to była muzyka do spektaklu Cesar-
skie cięcie, czy później współpraca 

z aktorką teatru i zresztą 
też bliską przyjaciółką 

Kamilą Klamut 
nad jej 

spektaklem „Camille”, czy zaproszenia na festi-
wale i koncerty. Jarosław bardzo dobrze rozumie 
artystów i generalnie  sztukę z Ukrainy. Wystę-
pując z aktorkami z Teatru Łesia Kurbasia, było 
miło wrócić do Wrocławia i przypomnieć sobie, jak 
pracowaliśmy tutaj nad ich spektaklem „Tak mówi 
Zaratustra”. Tak, Wrocław jest ważnym miejscem 
na mojej mapie. 

URSZULA ANDRUSZKO: Pieśni tradycyjne są 
czymś, co jest żywe w społeczeństwie, w kultu-
rze i zastanawia mnie, czy jest też tak, że sięgasz 
po te same pieśni wielokrotnie i czujesz jak ich 
brzmienie zmienia się w tobie w różnych momen-
tach życia? 

Tak, bo dojrzewasz. Czasami zaczynam rozumieć 
po latach, co we mnie śpiewało. Przez trzy dni 
we Wrocławiu grałam trzy koncerty, z wokalist-
kami, solo, w duecie, i w tych trzech programach 
brzmiała jedna pieśń, w różnych kształtach. Ni-
gdy nie nagrałam jednej babci śpiewaczki, która 
by zaśpiewała tę samą pieśń dwa razy. Nigdy. To 
zawsze była inna historia. To zawsze była reakcja 
i dialog, i odpowiedź na to, co się dzieje wokół. Czy 
dzisiaj było słonecznie, czy deszczowo, czy wyda-
rzyło się coś dobrego, czy bolesnego, to wszystko 
wchodziło w pieśń, pieśń była odbiciem. To jest 
też zasada teatru czy występowania - ja nie od-
grzewam placków, to za każdym razem skupienie 
się na tym, co dzisiaj - u mnie, u moich partnerów, 
na widowni, gdzie jestem, w jakim mieście, to tu 
i teraz.

To, co odczułam – mimo bariery językowej  – 
podczas twojego koncertu z Markiem Tokarem, to 
tęsknota, ból i głęboki smutek, które były w tych 
utworach. 

Wczoraj dostałam antologię poezji ukraińskiej pi-
sanej przez ostatnie dwa lata. To dla mnie skarb. 
Bo jak my Ukraińcy mamy przejść przez tę sytu-
ację, która jest teraz? Przez tę wojnę? My, którzy 
mieliśmy dość sił, aby powiedzieć „nie” reżimowi, 
dyktatorowi, mafi i i wytrwać przez najgorsze, naj-
ciemniejsze, najzimniejsze miesiące na Majdanie, 
Majdanie godności. Bo to dla nas była rewolucja 
godności. Zapłaciliśmy za to śmiercią i kalectwem. 
Jak mamy sobie teraz poradzić z tym, że nasz kraj 
jest okupowany, że prowadzi się u nas perfi dną 
wojnę, o której na Zachodzie mówią, że już nic 
z tego nie rozumieją. Jak przetrwać i zachować 
miłość, nadzieję? Szczególnie jeśli jesteśmy twór-
cami, jaka jest teraz nasza rola? Duet z Christia-
nem � ome powstał wiele lat temu, przed tymi 
wydarzeniami na Ukrainie. Wtedy jeszcze nie było 
myśli o Majdanie, wtedy nawet w najgorszych 
snach nie miałam myśli, że na mojej ziemi będzie 
wojna. Kiedy śpiewaliśmy, pracowaliśmy nad mu-
zyką, nie wiedziałam, dokąd ta muzyka mnie pro-
wadzi. Dopiero kiedy śpiewaliśmy w Ukrainie, już 
kiedy rewolucja się zaczęła, w grudniu, sobie to 
uświadomiłam. To trochę tak jakby to było jakieś 
przeczucie. David Harrington - pierwsze skrzypce 
z Kronos Quartet - powiedział mi: My muzycy wy-
czuwamy wibracje, które już są w powietrzu, które 
jeszcze nie są widoczne, jeszcze nie są słyszalne. 
I potwierdzenie tego dla siebie odnalazłam w sło-
wach ukraińskiego kompozytora muzyki nowej 
Walentina Sylwestrowa. My mamy tyko się dosłu-
chać do muzyki, otworzyć i dosłuchać, co się poja-
wia. W tych wszystkich trzech zaprezentowanych 
we Wrocławiu programach jest jakaś reakcja, na 
refl eksję może jeszcze za wcześnie, są wszystkie 
zwątpienia,  jest poszukiwanie odpowiedzi na to, 
jak to przejść, przetrwać, chroniąc serce.

Dwugłos o muzyce

Muzyka Legendarna
czwartek, godz. 21:00-1:00

Michał Baniecki
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Na najnowszym albu-
mie „Fallen Angels”, 
Bob Dylan kontynuuje 
kurs, który rozpoczął 

swą zeszłoroczną płytą „Shadows 
In � e Night”. Jego nowe dzieło 
nie jest już więc żadnym zasko-
czeniem - to poprzednie mogło 
sprawiać wrażenie dużej ekstra-
wagancji, by nie rzec „dziwactwa” 
artysty oderwanego od rzeczy-
wistości. Bo oto Dylan postano-
wił wziąć się za repertuar Franka 
Sinatry, którego śpiew uchodzi 
za wzorzec męskiej wokalistyki. 
Recenzje były jednak świetne, 
a w każdej z nich pobrzmiewało 
zdumienie: jak dobrze wokalnie 
radzi sobie Dylan.

A przecież stereotyp 
numer jeden jest taki, 
że Dylan nie potrafi  
śpiewać. Na szczęście 

nie wszyscy tak uważają. Parę 
lat temu amerykański magazyn 
„Rolling Stone” sporządził listę 
stu najwspanialszych wokali-
stów wszech czasów i umieścił 
tam Dylana na siódmym miejscu. 
Uzasadnienia werdyktu podjął 
się Bono: „Bob Dylan zrobił coś, 

co udało się bardzo niewielu wo-
kalistom - odmienił popowe śpie-
wanie. Obecnie żyjemy w świecie 
przez nie ukształtowanym. Pra-
wie nikt nie śpiewa dziś jak Pre-
sley, za to setki próbują śpiewać 
jak Dylan. Przestało być ważne, 
jak piękny masz głos, teraz cho-
dzi o to, byśmy uwierzyli, że głos 
wyśpiewuje prawdę”. Po czym 
Bono dodał: „By zrozumieć wpływ 
Dylana jako wokalisty, trzeba by 
sobie wyobrazić świat bez Toma 
Waitsa, Bruce’a Springsteena, Ed-
diego Veddera i Kurta Cobaina”. 
Czy ktoś to potrafi ? 

W tym kontekście 
warto wspomnieć, 
że gdy na począt-
ku lat 1960. Dylan 

podpisywał kontrakt z koncer-
nem Columbia, nie był jeszcze 
na dobrą sprawę autorem. Był 
wykonawcą śpiewającym cudze 
piosenki -   jednym z wielu w no-
wojorskich klubach folkowych. 
A jednak to na niego zwrócił uwa-
gę John Hammond, człowiek, któ-
ry wcześniej odkrył m.in. Billie 
Holiday. Na debiutanckiej płycie 
Dylan umieścił raptem dwie wła-
sne piosenki. Innymi słowy, pod-
pisując kontrakt z młodym arty-
stą legendarny promotor nie mógł 
wiedzieć, że ma do czynienia z  

potencjalnie genialnym autorem. 
Zatrudniał charyzmatycznego 
wykonawcę.

Kolejny stereotyp jest 
taki, że siłą Dylana są 
przede wszystkim tek-
sty. Co roku media ro-

bią z niego dyżurnego kandydata 
do literackiego Nobla. Osobiście 
nie widzę w tym większego sen-
su. Zawężanie twórczości Dylana 
do warstwy literackiej jest niepo-
trzebnym redukowaniem jego ar-
tystycznego przekazu do jednego 
tylko elementu. Piosenki Dylana 
to tekst i muzyka, tworzące niero-
zerwalną całość. Gdyby to nie były 
przy okazji znakomite kompozy-
cje, nie brałby się za nie taki tłum 
artystów. Liczba dylanowskich 
przeróbek idzie w tysiące. I cha-
rakterystyczne, że jakoś nikt nie 
wykonuje tych piosenek lepiej od 
autora. Z jednym wyjątkiem: Jimi 
Hendrix zagrał kiedyś „All Along 
� e Watchtower” tak, że sam Dy-
lan zamarł w podziwie.

Stereotyp numer trzy każe 
postrzegać Dylana jako 
pieśniarza protestu, upo-
litycznionego folkowca 

wyśpiewującego swe utwory przy 
akompaniamencie gitary aku-
stycznej – taki obrazek jest bez-
myślnie kolportowany do dziś. 

Tymczasem, piosenki, które moż-
na podciągnąć pod termin „pro-
test song” Dylan przestał nagry-
wać już w połowie lat 60. Zawsze 
irytowała go etykietka artysty 
zaangażowanego. Koledze z bran-
ży, który zarzucił mu zdradę ide-
ałów, odpowiedział: „Ty nie jesteś 
poetą, jesteś dziennikarzem”. Te-
matyka piosenek Dylana nie zna 
granic. Bruce Springsteen wpro-
wadzał go do Rock And Roll Hall 
Of Fame tymi słowami: „Dylan był 
rewolucjonistą, oswobodził umy-
sły, tak jak Elvis oswobodził cia-
ła. Udowodnił, że muzyka ze swej 
istoty nie musi być antyintelektu-
alna. Miał wyobraźnię i talent, by 
zmieścić w piosence cały świat”. 

BOB
DYLAN
 FAKTY

I
MITY

ŚCIANA DŹWIĘKU, wtorek, godz. 21:00-1:00

  Jerzy                      Węgrzyn

Remake
Nowa wersja fi lmu, która 
zachowuje kluczowe 
elementy oryginału, 
struktury fabularnej 
i bohaterów. 

Reimagining 
Zupełnie nowa wer-
sja fi lmu, zmienia-
jąca najważniejsze 
elementy fabuły i bo-
haterów, najczęściej 
w zupełnie nowych 
ramach.

Reboot
Kolejna część danej serii, która 
ignoruje wszystkie jej poprzed-
nie odsłony. Film przygotowany 
od początku z zupełnie nowymi 
akcentami.

Spin-off 
Opowieść w realiach oryginalnej opowieści, 
skupiająca się na jednym bohaterze, którego 
wątek jest rozwijany. Najczęściej jest to jedna 
z pobocznych postaci. 

Crossover
Film, w którym występują bohaterowie znani 
z dwóch lub więcej różnych produkcji. Zazwy-
czaj sprawdzają, który może mocniej przywalić 
drugiemu. 

Krzysztof Majewski
Kultura DAB+Film
piątek, 16:00-20:00

Filmowy rok 2016
– przeróbki
i powtórki

Krzysztof Majewski
Kultura DAB+Film
piątek, 16:00-20:00

Filmowy rok 2016
– przeróbki
i powtórki

Urszula Andruszko
Dźwięki Świata
niedziela, 16:00-20:00
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Mariana
Sadovska
śpiewaczka,  kompozytorka
i aktorka związaną z Teatrem 
Łesia Kurbasia we Lwowie, 
z Ośrodkiem Praktyk 
Teatralnych w Gardzienicach
i z wrocławskim Teatrem ZAR

Z
będne jest, żeby nie po-
wiedzieć – nudne – odwo-
ływanie się (w tym wy-
padku) do tego ,,co było” 
i zestawianie z tym ,,co 
jest”. W ogólnym kształ-

cie, słuchanie płyt zespołów, to rzecz 
przecież przede wszystkim subiek-
tywna. Jeśli coś nas porusza, powo-
duje dreszcz emocji na plecach, to jest 
powód, by uznać to za dobre. Być może 
problem polega na utrzymaniu emo-
cji. Tu rzeczywiście dzisiaj wszystko 
jest na ogół doznaniem dosyć krótkim 
(nie mylić z gorszym). Muse, Radio-
head, Riverside, Korn, P.O.D., Jonny 
Lang… Długo mogę z głowy wymie-
niać tych, co to jednak bez zagłębiania 
się w szczegóły ich warsztatu, potrafi ą 
zagrać tak, że tętno przyspiesza.  Nie 
ma sensu szukać tu nowego Rober-
ta Frippa, Davida Bowiego, czy Kate 
Bush. To już było. Teraz nastało nowe, 

czerpiące w pełni z możliwości rozwo-
ju elektroniki i pracy studyjnej granie. 
Czy muzyka jest produktem maso-
wej wyobraźni? Tak. Od zawsze. To, że 
dzisiaj bardziej stawia się na produkt, 
może i smuci, ale z drugiej strony, jeśli 
ten produkt jest na swój sposób orygi-
nalny i daje naszym uszom odpowied-
nie doznania – płakał nie będę. Ludzie 
się zmieniają, ich potrzeby także. Żeby 
nadążyć, trzeba słuchać i chłonąć, 
ale też odkrywać (polecam Spotify, 
Youtube, Tidal). Ale co najważniej-
sze - tak jak ktoś kiedyś tańczył pogo 
w deszczu przy ,,Whole Lotta Love” 
Led Zeppelin, tak i dzisiaj może czuć 
podobną energię przy np. ,,Sail” zespo-
łu Awolnation. I jeśli kiedyś ktoś mógł 
powiedzieć, że mu się takie granie nie 
podoba, tak samo może zrobić to dzi-
siaj – byleby nie narzekał i nie psuł 
zabawy innym. Oczywiście, można się 
zbuntować i powiedzieć, że muzyka 

się skończyła na � e Beatles i nikt już 
nic nowego nie odkryje. Jednak pro-
blem polega na tym, że dzisiaj podra-
biać Wielkiej Czwórki już się nikomu 
nie chce. Ludzie pokroju Stevena Wil-
sona to dowód na to, ze można dawać 
nam zupełnie inne doznania, inaczej 
myśleć o melodii i bombardować nią 
nasze emocje. Wcale nie trzeba 
władać milionem tech-
nik gry na gitarze, by 
dać ludziom radość. 
Udowodnili to już 
nie raz czarni blu-
esmani sprzed 50 
lat. Przepis jest 
prosty – robić 
to prosto z serca 
i nie nastawiać się 
na zysk. A takich 
wykonawców jesz-
cze kilku na tej plane-
cie zostało. 

B
rytyjski kompozytor 
Howard Goodall po-
wiedział, że przed Be-
atlesami muzyka pop 
była w fazie swojego 
niemowlęctwa, suro-

wa i prymitywna. Był już, co praw-
da, obecny rock’n’roll w wydaniu 

Elvisa czy Chucka Berry’ego, ale 
to Liverpoolczycy zmienili 

brzmienie, formę, ambicje 
i język muzyki popular-

nej. Wymienił potem 
składowe wielowie-
kowego dziedzictwa 
rytmicznego, melo-
dycznego i harmo-
nicznego ludzkości, 

ilustrując to przykła-
dami „wyciągniętymi” 

z konkretnych utworów 
Sławnej Czwórki.

Tyle Goodall. Recepta na 

sukces wydaje się być prosta. Są pre-
tendenci, zaskakująco dobrze ocenia-
ni przez krytyków. Coś jest jednak nie 
tak… 
Rock progresywny: Steven Wilson. 
Spadkobierca progrocka lat 1970, pro-
ducent, multiinstrumentalista, wresz-
cie kompozytor. Odnosi się wrażenie, 
że zna zasady wymienione przez Go-
odalla. Korzysta namiętnie z dokonań 
grup tamtego okresu, łączy to z ga-
tunkami, do których doklejono trzyli-
terowe piętno „new”. I nie panuje nad 
ostatecznym kształtem utworu, gu-
biąc po drodze cel, jakim jest spójność. 
Krytycy pieją z zachwytu.
Bluesrock: Jonny Lang. Pomimo sto-
sunkowo udanego debiutu „Lie to 
Me”, w którym daje do zrozumienia, że 
blues pierwszej połowy XX w. to jego 
specjalność, zabrakło pomysłu na 
kontynuację tej drogi. Krytycy: Hurra!
New Progrock: Riverside. Czy napraw-

dę jedyny sposób na gitarę elektrycz-
ną w dzisiejszych czasach to opusz-
czenie stroju o kilka tonów i danie się 
ponieść podłużnym dźwiękom przy 
równie rozciągniętych melodiach 
wokalu? To było świeże na przełomie 
wieku XX i XXI wieku. Pora pójść na-
przód! Krytycy: patrz wyżej.
Brakiem kontrprzykładu można te 
pozytywne recenzje tłumaczyć. Bo 
przecież nie można tylko krytykować! 
Tutaj z pomocą przychodzi czynnik 
niemierzalny: emocje. To nimi można 
wybronić cokolwiek, wszak o gustach 
się nie dyskutuje. W muzyce najważ-
niejsza jest jednak muzyka. Emocje 
to tylko część większej całości. Za 
kilkadziesiąt lat nowy Goodall nie bę-
dzie miał czego analizować. Chyba, że 
historia zatoczy koło i znów pojawi się 
ktoś, na miarę Beatlesów, kto opanuje, 
uporządkuje i przetłumaczy na nowy 
język stare wartości.

Michał Kazulo

Muzyka kiedyś i dziś. Czyste emocje? 

www.radiowroclawkultura.pl

Pieśń nosisz w sercu
tak długo, aż wiesz,
jak ją zaśpiewać
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Radio Wrocław Kultura: Radio 
Wrocław Kultura podpisało 
z Wrocławskim Domem Litera-
tury list intencyjny w sprawie 
współpracy. Ponieważ prowa-
dzimy audycję o książkach, 
jesteśmy szczęśliwi, że w pew-
nym sensie będziemy “miesz-
kańcami” literackiego domu. 

Jaka jest idea WDL?

Prof. Andrzej Zawada: Myślę, 
że podobnie jak ja, środowisko 

humanistyczne oraz kulturalne 
Wrocławia uważa, że Dom Litera-
tury będzie promował literaturę. 
Choć “promowanie” to słowo, które 
już się zużyło, tu nie chodzi o rekla-
mowanie, lecz o to, by postrzegać 
literaturę jako sposób na pozna-
wanie rzeczywistości społecznej, 
czyli świata, który nas otacza. 
Świata duchowego, intelektualne-
go, ale również po prostu docenia-
nia urody świata. Nie ma lepszego 
sposobu na rozumienie świata, jak 
język i słowo. Poznajemy świat za 
pomocą słów, dzięki nim porozu-
miewamy się i opisujemy swoje 
doświadczenia, wiedzę, własne 
oczekiwania wobec rzeczywisto-
ści. A przecież najlepszym zesta-
wem słów jest literatura.

Wrocław jako Światowa Stolica 
Książki i Europejska Stolica Kul-
tury ma chyba przed sobą Mis-
sion Impossible, bo ostatnie ba-
dania, które wskazują, że Polacy 
nie czytają, i nawet nie chodzi 
o literaturę piękną, w ogóle nie 
czytają. Misja Domu Literatury 
będzie chyba trudna…

Z pewnością. Zajmuję się litera-
turą prawie całe życie, mam już 
więc swoje refl eksje, jakie miejsce 
w rzeczywistości społecznej zaj-
muje literatura. I rzeczywiście jest 
tak, że, niestety, w Polsce jest ona 
mniej obecna niż byśmy chcieli i niż 
powinna. Potocznie uważa się, że 
literatura, jest jakimś dodatkiem, 
kwiatkiem do kożucha. Tymcza-
sem wiele badań prowadzonych 
od lat na świecie wskazuje na za-

leżność między czytaniem a sty-
lem i satysfakcją z życia, a nawet, 
mówiąc pragmatycznie, życiowym 
sukcesem. Znam badania ze Sta-
nów Zjednoczonych, z których wy-
nika, że istnieje ścisły związek po-
między aktywnością czytelniczą, 
a sukcesem zawodowym, w tym 
fi nansowym. Ludzie oczytani mają 
lepszą pracę, są bardziej z życia 
zadowoleni i... więcej zarabiają. To 
brzmi jak bajka, ale taka korelacja 
naprawdę istnieje. 

Czy Dom Literatury ma pomysły 
na docieranie do osób, które nie 
są zaprzyjaźnione z książką?

Mam głębokie przekonanie, że 
czytelnika trzeba sobie wychować. 
Osoby, którym rodzice czytali jako 
dzieciom, później same czytają. 
Ten nawyk kształtuje się nawet 
jeszcze przed zdolnością czytania. 
Dlatego postanowiliśmy zacząć od 
warsztatów literackich dla dzieci, 
nawet dla dwulatków. Będą zajęcia 
z najmłodszymi, z dziećmi ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, 
zintegrowane z działaniami biblio-
tek i miejskimi akcjami. Będą także 
warsztaty literackie dla studentów 
i starszych osób. Działalność edu-
kacyjna to tylko jeden z wątków 
WDL. Będą też cykle spotkań au-
torskich i premier książkowych, 
wydawanych m.in. przez wrocław-
skie Wydawnictwo Warstwy, które 
także jest częścią Domu Literatury. 
Zapraszamy do klubu-kawiar-
ni Proza, na spotkania, koncerty, 
kawę oraz do księgarni. Będziemy 
organizować też targi książki i sty-
pendia dla tłumaczy. WDL ma być 

dosłownie i w przenośni miejscem 
czytelniczych spotkań mieszkań-
ców i gości Wrocławia oraz cen-
trum życia literackiego, promieniu-
jącego energią czytelniczą.

Jak się staje wielbicielem litera-
tury? Ponoć najbardziej kochają 
książki, ci, dla których były na-
turalnym środowiskiem domu 
rodzinnego? 

Dokładnie tak. Kiedy byłem małym 
dzieckiem, rodzice kupowali mi 
kolorowanki, następnie pamiętam 
serię “Poczytaj mi, mamo”, potem 
przyszła pora na bajki, legendy, 
baśnie, klechdy, które dostawałem 
w prezencie z różnych okazji. 

Ostatnio najlepszym prezentem 
we Wrocławiu były “Księgi Ja-
kubowe” Olgi Tokarczuk. Przy-
puszczamy, że z tych, którzy 
kupili, 20 procent przeczytało tą 
książkę.

Ale książka kupiona i nieprzeczy-
tana i tak kiedyś zostanie prze-
czytana. Na pewno ktoś po nią się-
gnie. Zdarzało mi się wypożyczać 
z biblioteki książkę sprzed 60 lat, 
z jeszcze nie rozciętymi kartka-
mi. Ale to świadczy o tym, że jeżeli 
książka stoi na półce, to ktoś ją kie-
dyś przeczyta. 

A pierwsza powieść, w której 
profesor się zakochał? Młodsze 
pokolenie dzieli się na wielbicieli 
Niziurskiego albo Bahdaja.

Czytałem Niziurskiego i Bahdaja. 
Zachowałem ich książki do dziś 
w domowej bibliotece. Ale moje 

pierwsze powieści były z gatunku 
science-fi ction.

Jakie?

Takie, jakie były dostępne. Był 
przełom lat 50. i 60. XX wieku, więc 
to były tłumaczenia książek ra-
dzieckich. Czyli zaczęło się od ro-
syjskiej sf. Później Stanisław Lem. 
A ponieważ bardzo lubię historię, 
fascynowały mnie też powieści hi-
storyczne. Jedne i drugie były gru-
be. Grube książki są lepsze od cien-
kich, bo na dłużej wystarczają.

Pamięta pan pierwszą książkę 
wrocławskiego pisarza, która 
trafi ła w pana ręce?

Na początku lat 60. kupiłem to-
mik wrocławskiego poety Jakuba 
Zonszajna. Te wiersze bardzo mi 
się spodobały. Jak się później zo-
rientowałem, autor pisał w języku 
jidisz, a wiersze, które czytałem, 
przekładali inni wrocławscy poeci, 
m.in. Urszula Kozioł i Jacek Łuka-
siewicz. A potem już poszło, pierw-
sze tomiki Różewicza, które wtedy 
kupowałem, to już dziś rarytasy. 
Jako licealista czytałem też sys-
tematycznie „Twórczość” i „Odrę”. 
Jakąś korespondencję wymieniłem 
nawet z Tymoteuszem Karpowi-
czem. Młody człowiek, który dużo 
czyta i zaczyna pisać, ma przeważ-
nie skłonności grafomańskie, więc 
wysłałem teksty do oceny.

Była pozytywna?

Wtedy nie, Karpowicz był surowy 
i prostolinijny, nie czarował kom-
plementami. Starał się pomóc.

Którą z własnych książek, a na-
pisał pan kilkanaście, najbardziej 
pan lubi? Może “Bresław”?

Lubię książki, które mi się dobrze 
pisało, a tak było z “Bresławiem”. To 
bardzo prywatna i osobista książ-
ka, którą pisałem dla swoich dzie-
ci. Żeby spróbować im wyjaśnić, 
na czym polega niepowtarzalność 
i specyfi ka Wrocławia, jako miej-
sca, które ma źródło w wielu kul-
turach. I żeby powojenna sytuacja 
naszego miasta stała się dla nich 
bardziej czytelna. Widocznie spo-
sób tego osobistego opowiadania 
i próby wyjaśnienia, trafi ł także do 
różnych czytelników, bo Bresław 
miał kilka przekładów na języki 
sąsiedzkie: niemiecki, ukraiński, 
rosyjski, węgierski…

W ubiegłym roku ukazał sie 
“Drugi Bresław”… 

To poszerzona wersja, bo od czasu 
do czasu czułem potrzebę konty-
nuacji tego tematu. W ostatnich la-
tach nasza świadomość Wrocławia 
się zmieniała i coraz bardziej rozu-
mieliśmy to miejsce, więc pisałem 
o tym dalej, zwłaszcza, że w moim

 

domu pojawiły się wnuki i też na-
leżało im coś na ten temat opo-
wiedzieć. A drugą książką, którą 
bardzo lubię, świetnie się pisało 
i która była dużą przygodą autor-
ską, stało się “Dwudziestolecie 
literackie”. Opowieść o kulturze, 
literaturze, o kabaretach, kawiar-
niach i życiu literackim w mię-
dzywojennym dwudziestoleciu. 
Odziedziczyłem fascynacje ży-
ciem międzywojennym po rodzi-
cach i pokoleniu moich dziadków. 
I rzeczywiście ta książka odniosła 
sukces. 

Pan profesor pisze książki pió-
rem, na maszynie czy na lapto-
pie?

Wszystkim, czym się da. Od 16. 
roku życia na maszynie, na kom-
puterze od czasu, kiedy się poja-
wił, oczywiście teraz w wersji lap-
topowej. Ale też bardzo lubię robić 
notatki, prowadzę podręczny ze-
szyt, gdzie zapisuję sobie różne 
pomysły. Ręka pisze najmądrzej, 
mądrzej od klawiatury.

“Księgi Jakubowe” pan profesor 
przeczytał?

Przeczytałem.

To książka na Nagrodę Nobla?

Cała twórczość  Olgi Tokarczuk jest 
na Nobla: ta i wcześniejsze książki. 
Nie wiem, czy to przeczucie, ale 
mam nadzieję, że wrocławska pi-
sarka kiedyś Nagrodę Nobla do-
stanie. 

         
  Jacek         

         
Antczak        Łukasz                  Śmigiel
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„Nie wiem, czy 
to przeczucie, ale 
mam nadzieję, że 
Olga Tokarczuk 
kiedyś Nagrodę 
Nobla dostanie” 

Rozmowa z profesorem An-
drzejem Zawadą, eseistą, 
krytykiem i historykiem lite-
ratury oraz dyrektorem Wro-
cławskiego Domu Literatury


