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11WIATEK JJO FiOŻUCHA 

K. NASTULANKA : Wydaje mi sit: w tej chwili, /. perspek-· 
tywy czasu , że niezwykle bujny rozkwit polskiej piosenki , 
a zarazem zainteresowanie ruchem piosenkarskim .zaczęły 
sic; od Pa;1i. 

A. OSIECKA: Ja zauważyłam istotnie piosenki w okTe
s ie, kiedy zaczęla1m tańczyć , czyli 111a studniówce szkolnej. 
I od lej pory parniqta m płyty naszej młodości z „Miłość ma 
kolor C'Zerwony·· na czele. 

K. N.: Czy pamięta Pan.i pierwszą swoją piosenkę? 
A. O.: Nie pamiętam. Ale jedną z pie.rwszych był „Kwia

te k p'rz.y kożuchu", napisa111y dla STS-u. 
K. N.: A więc bodziec wyszedł z teatrzyku studenckiego, 

a co bylo źródłem inspiracji? 
A. O.: Chyba po prostu źycie. Nie w.iem, czy Pani pa

mięta , że zaczynałam od dzie;1nikars!Jwa. 
K. N .: Zdawało mi s ię, że praca dziiennikarska była mar

ginesem. Pani zaintcxesowań. 

A. O. : Przeciwnie. Jestem z zawodu dzicnnikaTką. W la
t. a ch 1952- 1956 s tudiowałam na Wydziale Dziennikarskim 
UW. 

K. N .: Czyli był to, gen erainie rzecz biorąc, tzw. pociąg 
do pióra? 

A. O.: Tak. Chociaż po skończen,iu szkoły srcdniej nie 
mialam bliżej sprecyzo.wa .1ych planów. Jako uczennica pi-
~ ałam - jak to się mówi - ładne wyp-raco.wan-ia oraz pa
miętniki i ogromne listy do przyjaciół. Miałam więc po
trzebę dzielenia się myślami i słowami. Ale nie pisałam 
nigdy wierszy i nowełe-k. Wybierałam się na biologi;;. 
I wtedy przeczytałam zdanie Kischa: „najlepszą szkołą dla 
µisaTZa jest dzicnnikarslwo". To zadecydowało o moim wy
borze. Po skończeniu studiów pracowałam jako reporter w 
„Glosie Wybrzeża" . 

K . N.: Potem spotkałyśmy ~ię w „Nowej Kulturze". 
A. O.: Tak, współpracowałam z „Nową Kulturą", „Sztan-

.1 darem Młodych" i „Po prostu". Uważałam się za reportera, 
I ~ w 1957 roku zapisal::im się do szkoły filmowej na wy

dział reżyserski , kLóry ukończyłam pod op.ieką prof. Bossa
ka i Bohdziewicza. 

K. N.: Także z myślą o reportażu? 
A. O.: Oczywiście. Wyobrażałam sobie, że będę pisać 

i kręcić reportaże. Potem zetknęłam się z teatrzykami stu
de.1ckimi : Bim-Bomem i STS-em. Koledzy namówili mnie, 
żebym spróbowała piosenki, zaczęłam więc pisać moje 
upoetyzowane reportaże. Bo w istocie w każdej piose:1cc; 
był opis tego, eo widziałam. Każda z nich w połowie ~kła
dała się z zarejestrowanych przez pamięć obrazów czy 
ludzi , a w drugie j połowie z fantazji . Np. jedna z moich 
naj-wcześniejszych piosenek „Kochankowie ,z ulicy Kamien
nej" jest opisem tej części Lodzi, w której mieszkałam 
w czasie studiów, a więc moim zdaniem były to rymowane 
reportażyki z elementem fan ta.zj i. 
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K. N .: J\ proszę ·.1am powiedzieć, co Panią skło :1iło do 
zai nteresowania się piosenką międzywojenną - dzięki cz.e
mu powstało zresztą cieszące się bezprzykładnym powodze
n ie~1 widowisko „Niech no tylko zakwitną jabłonie". 

A. O .: Ba·r dzo podobne pobudki. Piosenki z tamtego okre
su za interesowały mnie również jako dokument żyda. Na 
marginesie dodam, że wśród ·;1aszych piosenkarzy istnieje 
skłonność do .pa.rodystycznych wykonań, nie potrafi<! oni 
jakoś smakować ich prnwdz.iwych wartości. A prze cież 
z tych piosenek można się dowiedzieć, jak ludzie żyli, 
jak s· ię kÓchali, a nawet jaki mieli budżet . Była taka pio
senka „Umów;iłem się z nią na dziewiątą", w której młody 
czlowiek opowiada, jak musia ł wziąć od szefa a conto. że
by kupić dziewczynie kwi a ty . Z tego widowiska ;i. ajbar·
dziej pamięta s·ię piosenki , ale przecież jest tam równiei: 
dość bogaty materiał obyczajowy; ogłoszenia, ·reklamy, 
wycink i z gazet, listy chłopów, powinszowania. Kiedy ro
biliśmy ten prognun, wydawało nam się, że mamy do czy
nie nia z historią, tymczasem przychodzili do nas lud zJe, 
wcale jeszcze nie starzy, dla których by ły to wspomnienia i 
lo wcale jeszcze nie odległe. Poza tym przydarzyła się ;i arn 
również zabawna historia. Mia.1owicie daliśmy w progra
mie reklamę wytwórni p ro duktów żywnośoiowych Strójwąsa 
i ku naszemu zdumieniu p. Strójwąs-junior, który do dzi
siaj prowadzi tę fabryczkę , obdarował nas obromną ilością 
swoich budyniów w proszku. 

K. N.: Czym Pa.ni tłumaczy ogromny awa ns piosenki? 
A. O.: Jest to zjawisko dla mnie osobiście bardzo przy

jemne, ale od .1oszę się do niego z rezerwą . Wydaje mi sic; . 
że piosenka zac.zyna jak gdyby zastępować prawdziw<-1 
sz tukę . Ludzie, którzy powinni interesować się poezją i mu
zyk ą, p.asjonują się pio:;enką. 

K. N.: Jak Pani sądzi - dlaczego? 
A. O.: Wydaje mi się, że poezja XIX-wieczna była - 

jeśli tak można powiedzieć - bardziej użytkowa. Chłopa k, 
jeśli chciał dziewczynie wpis.ać do sztambucha wierszyk -
znaj d ował go bez trudu. Wspólczesna poezja awanga'rdowa 
.1ie .nadaje się do tych celów - zastępuje ją więc pio
se nk a. Podobnie jest zresztą z muzyką. O ile można było 
jeszcze zanucić fragment z Szuberta, nie można z Pende
reckiego. Szerokie kręgi społeczine, które stały się konsu
mentami kultury, nie do-rosły jeszc?;e do odbioru trudnej, 
wyraf.i·nowa nej szt uki współczesnej, 

K. N.: Mają w tym zjawisku - myślę o popularności 
p iosenki - swoją rolę również tzw. środki masowego prze 
k;n·u? 

A. O.: Tak, i pod tym adresem zgłosdłabym trochę pre
tens ji - nie należy chyba sprzyjać zaniżonym zapotrzebo
waniom, zwłaszcza że te ins tytucje w naszym k'raju nic S<\ 
przecież skomercjalizowane. Trzeba by pohamować ekscy
tację komentatorów, prezentujących średniej klasy prze
boje i dyskutować z pewnymi ocenami. Ze zdumieniem 
usłyszałam, jak pewien młody człowiek nazwał „Bema pa
m1ęci rapsod żałobny" monumentalnym dziełem Niemena. 

K. N.: Jaki jest Pan.i stosm1ek do big-bea.tu? Bo tutaj 
zdaje się p'rzebiegać granica gestów pokoleniowych. 

A. O.: Popularność big-beatu wśród młodzieży wynika, 
jak mi się wydaje, ·nie tylko z potrzeby smakowania muzy-
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ki, co bycia razem, w tłumie, wspólnego kołysania si~ w 
Ty.tmie. Dla mnie ma coś muzyki rytualnej. Ale i od tej 
muzyki wymaga się za mało. A co gorsza , zespoły muzyczne 
także idą po linii najlżejszego oporu. 

K. N.: U nas, czy ·w świecie także? 
A. O.: U nas, niestety. Słyszałam np, zespoły amerykaó

.skie, śpiewające bardzo trudne teksty, będące protestem 
przeciw dyskryminacjt rasowej, Beatlesi - tu S<J już szcr .. ,·
ty, Oni często śpiewają prawdziwą poezję. Bi~-beat na Za
chodzie tak się rozwinął, że wywiera nawet wplyw na 
muzykę poważną, 

K , N.: A który zespół polski uważa Pani za najwybitniej
s zy? 

A. O.: Skaldów. 
K. N.: Zatrzymajmy się jeszcze chwilę - jeśli Pani po

zwoli - przy tekstach naszej rodzimej piosenki młodzie:lo 
wej. Zgodzi się Pa;i1i ze mną, że są one w swojej masie sza
lenie słabe , wtórne, nijakie? 

A. O.: Oczyw:iście. Bo są to amatorskie popłuczyny po 
twórczośc i zawodowej. O czym są te piosenki? O pogodzie, 
rozstaniu, k·wiatach, zabawi.e, Nie wypada natomiast pisać 
o młotku, elekrowni, własnej ulicy czy domu. Prostotę 
utożsamia się z prostactwem. A przecież 'ruch tzw. amery
kaóskich popsów i urok ludowych, ulicznych piosenek ro
sy jskich polega na tym, że każdy z tych ludz·i śpiewa o tym, 
co go naprawdę boli i obchodzi. Przecież piosenki z „Hail" ' 
mówią także o powszedn·im dniu Ameryki, o ko ~1flikc i c 
między mlodymi a sta.ryrni , o ulicy, Wietnamie, narkoty
kach i niepokoju o przyszłość. 

K. N.: Najbardziej jednak zdumiewaj ącą sprawą w tym 
zjawisku jest dla mnie niezwykła populamość, to zresz:ą 
zbyt skromne określenie - piosenkarzy big-beatowych? 

A. O.: Gi chłopcy stali się dl.a szerokich kręgów idolami . 
Np, w Ameryce ,zjawisko to wiąże się z anonimowością tłu
mu, któTy si:uka samoolweślen'ia poprzez cudzą indywidual-
710ŚĆ. Skończyły się daiwne tęsknoty pionierskie, brakuje 
bohatera, brakuje wzoru. Młody człowiek, żeby sam sobie 
wydać się interesującym musi się wpisać na jakąś li s tę. 
Piosenkarz stał się rodzajem boika, a słuchacz jego wy
znawcą. Nie ·Chcę powiedzieć, że dotyczy to całej młodzieży 
ameryk·ańskiej . Ale niejeden młody człowiek sfraci wiarę, 
że nosi przysłowiową bułaJWę ma.rszalkows•ką w plecaku 
i znajduje największą satysfakcję życiową w intensywnym 
uwielbianiu tej lub irunej gwiazdy. Chociaż więc ten kult 
gwiazd ma wiele złych stro~1. popularność muzyki big-bea
towej jest pewnym faktem, dla1tego też uważam, że nic na
leży wybrzydzać, ale starać się wykorzystać tę muzykę dla 
szlachetniejszych celów. 

K. N .: Pani Agnieszko, a co z „Listami śpiewającym i " ? 
A. O.: Już do nich nie wrócę. Przygotowuję nowy pro

gram itelewizyjny „Motyl, kamień i śmierć", Jeśli mi sit; 
uda, stanie się może ,zaczątkiem cyklu „Gusia", Wyobra
żam to sobie jako rodzaj bajek dla dorosłych, ilusfrowa
nych piosenkami. A w ogóle ze mną j est zdaje się tak, jak 
z tymi chlo,pami u Mrożka, którzy chcą eksperymentować 
ale za.wsze im jakoś spirytus wychodzi . U m.-iie - czego 
bym się tk•nęla · - ·koóczy się piosenką, 
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