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Jest takie powiedzenie, że pycha kroczy przed upadkiem. Teraz jest tak, że młody 
artysta, który ma hit, nagle wraz z nim ma tłumy wielbicieli, dostaje swoje pięć minut. 
Balon pychy zaczyna mu się napełniać. Najgorsze, gdy się uwierzy, że się jest świetnym, 
jedynym w swoim rodzaju. To jest bardzo niedobre. Trzeba się wtedy rozejrzeć wokół 
siebie, dostrzec, że jest wiele talentów, że wciąż jest dopływ świeżej krwi, że trzeba 
walczyć o siebie, o swoją pozycję, cały czas pracować i przetrwać. To przetrwanie, to jest 
właśnie sukces. 

Krzysztof Krawczyk
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Spektakl zrealizowany specjalnie na  
XXVII Międzynarodowy Festiwal Sztuk  
Przyjemnych i Nieprzyjemnych

Tworząc scenariusz spektaklu, Michał Siegoczyński 
inspirował się między innymi wątkami i motywami  
z życia Krzysztofa Krawczyka przytoczonymi  
w biografii „Życie jak wino” współautorstwa 
Krzysztofa Krawczyka i Andrzeja Kosmali.
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Robert Kasprzycki

„Ludożerka” 
z ludzką twarzą  

Głos, niegdyś drapieżny i seksowny, zmienił mu się w ciepły, lekko 
schrypnięty, jak miękka poducha z wina i nikotyny. Głos dający otuchę 
i nadzieję.

Trudno pożegnać kogoś, kogo znasz od zarania swego świadomego życia, 
od pierwszego włączenia czarnobiałego ametysta, radia czy adapteru Bambino. 
W połowie lat 70. XX wieku Krzysztof Krawczyk był dosłownie wszędzie. Może 
z wyjątkiem lodówki, bo tę niełatwo było zdobyć – władza po to przecież inwestowała 
w rozrywkę, by odwracać uwagę od „bolączek i przestojów w pracy”.

Pan bosman

Urodził się 8 września 1946 r. w Katowicach. Jako dziecko muzykalnych rodziców, 
Januarego i Anny (on – baryton „włoski”, ona – sopranistka), zwiedził kulisy teatrów 
muzycznych Katowic, Białegostoku i Poznania. Na koniec wylądował w Łodzi i tam 
właśnie zadebiutował, jak to nazwał jego przyjaciel Marian Lichtman, „piosenką 
aktorską” pod tytułem „Boli mnie ząb”.

Łódź miała artystowskodekadencki klimat, a przy Piotrkowskiej, „«Pietrynie», najdłuższej 
ulicy świata”, pod numerem 77 zaczął w roku 1963 grać zespół znany później jako 
Trubadurzy. Krzysztof Krawczyk, Marian Lichtman, Sławomir Kowalewski i Jerzy 
Krzemiński, do których dołączył wkrótce Ryszard Poznakowski, byli obok Czerwonych 
Gitar jednym z najpopularniejszych zespołów bigbitowych, łączącym elementy rocka 
z polską muzyką ludową. Ubiory sceniczne mieli swoiste, jakby ktoś pomylił trubadurów 
z muszkieterami. Wylansowali kilka sporych przebojów: „Kasia”, „Znamy się tylko 

z widzenia”, „Krajobrazy”, „Cóż wiemy o miłości” czy „Przyjedź, mamo, na przysięgę”, 
które pomogły im zwiedzić kawałek świata i pół Sowietskowo Sojuza.

Po dziesięciu latach grania w Trubadurach Krawczyk poczuł, że czas ruszyć własną 
drogą. Solowa kariera byłego członka lubianego zespołu nigdy nie jest prostym 
przełożeniem uprzedniej popularności – doskonale wiedzą o tym Peter Gabriel, Phil 
Collins czy Ryszard Rynkowski. Wychodząc z Trubadurów miał Krawczyk nadzieję, że 
przeniesie tę energię, jednak, jak wspomina, przyszło mu błądzić między rzeczami 
ambitnymi – pieśniami rosyjskimi, cygańskimi, żydowskimi, inspiracjami biblijnymi a, 
jak to sam określał, „ludożerką”.

Przez pewien czas grał w warszawskich lokalach „do kotleta”, śpiewał poezję Jesienina 
wplecioną w spektakl „Staroświecka komedia” w Teatrze Polskim w Poznaniu. Niedługo 
potem nawiązał współpracę z orkiestrą Alex Band Aleksandra Maliszewskiego i od tego 
momentu można mówić o fali wznoszącej. Współpraca ze znakomitymi kompozytorami 
i aranżerami: Maliszewskim, Jerzym Milianem, Wojciechem Trzcińskim, sprawiła, że 
i teksty zaczęły pisać dla niego znakomitości: Jonasz Kofta, Jerzy Kleyny, Wojciech 
Młynarski, Janusz Kondratowicz, ba, nawet Wojciech Mann. Niezmiennie wspiera go 
menadżer – Andrzej Kosmala, który, rzecz w branży niezwykła, zostanie z nim przez 
ponad 40 lat.

Z perspektywy czasu najmocniejszym punktem wydaje się „Parostatek” (1975), do słów – 
uwaga – Tadeusza Drozdy. Rzecz napisaną podobno w 15 minut przez Miliana, zagraną 
na festiwalu w Opolu, firmował przystojny wąsacz z szelmowskim uśmiechem, odziany 
w szykowny, marynarski strój. Smaczny miks energii i nostalgii, mocarny aranż oparty 
na dęciakach, podparty „bosmańskim” barytonem Krawczyka, brzmiały jak apoteoza 
czystej radości. Szkoda tylko, że, jak się okaże, będzie to bal na Titanicu.

Posiadając tak świetne zaplecze muzyczne, mógł Krawczyk eksplorować różnorodne 
gatunki, od bigbandowego „Parostatku”, przez pościelowe „Pamiętam ciebie z tamtych 
lat” (tekst Bogdana Olewicza, proszę Państwa) po świetnie brzmiący „Rysunek na szkle”, 
z rasowym tremolem buzuki, i to jeszcze zanim zawitał do nas Demis Roussos.

Były to czasy, kiedy nad kształtem piosenek pracował sztab ludzi – preferowano podział 
obowiązków, pojawiał się autor muzyki, autor słów, aranżer, który bywał też często 
producentem albumów. Niekiedy zespoły posiadały formalnych bądź nieformalnych 
dyrektorów literackich – vide Marek Grechuta (Leszek Aleksander Moczulski), Skaldowie 
(Leszek Aleksander Moczulski i Agnieszka Osiecka) czy krakowscy Wawele, których 
dyrektorem „lirycznym” była sama Ewa Lipska. Muszkieterskie kostiumy Trubadurów, dziś 
łatwe do obśmiania, stanowiły element show, skoro zespół stawiał na rozpoznawalność 
wizualną. Dodać należy, że stroje sceniczne zaprojektował Trubadurom ponoć sam 
Szymon Kobyliński.

Jeśli chodzi o reakcję części krytyków, nasz bohater miał pecha, nie brał bowiem 
pod uwagę faktu, że o muzyce popowej często pisują ludzie, którzy jej otwarcie nie 
lubią, a ideałem zdają się im być wykonawca lub kapela tak niszowi, że szanuje ich 
jedynie recenzent i jego dwóch kolegów. W tej stawce Krzysztof Krawczyk nie miał 
szans, popełniając w ich oczach dwa największe przestępstwa, jakie może popełnić 
artysta estradowy – po pierwsze umiał śpiewać (ale nie śpiewał „ambitnie”), a po 
drugie kochała go publiczność, co jak wiadomo jest skazą, świadczącą o tym, że ktoś 

„się sprzedał”.
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Huśtawka

A Krawczyk właśnie chciał się sprzedać, uczony przez ojca, że opera, zanim stała się 
intelektualnym high lifem, była ułatwioną formą teatru, w której – by podtrzymać uwagę 
publiczności – śpiewano. Gdzieś w głębi kryło się też straszne słowo na „w” – wesele, 
brzmiące okropnie w uszach zarówno muzycznych decydentów, jak i samych muzyków, 
których jak wiemy Bóg stworzył do wyższych celów. A przecież wesele w samym swoim 
źródle oznacza wspólnotę, czystą radość wynikającą z kontaktu z ludźmi, bawienia ich, 
dania im chwili wytchnienia i odpoczynku. Tak przynajmniej sądził nasz bohater.

Niestety, przed jego oczami zamigotało marzenie o karierze międzynarodowej – 
pojawiła się propozycja niemieckiego Polydoru, który jako Krystoffa chciał go obsadzić 
w roli dyskotekowego samca alfa – a warto dodać, że sznyt niemiecki wkrótce zacznie 
dominować w naszej części Europy, dość stwierdzić, iż z krainy Goethego przyjechało 
do nas Boney M., a dekadę później Modern Talking. Nie dowiemy się, dlaczego 
zachodnioniemiecka eskapada spaliła na panewce. Ponoć maczał w tym swe krwawe 
paluchy Maciej Szczepański, ówczesny dyktator mediów, jedynowładca Telewizji Polskiej, 
który po przegraniu przez Krawczyka sopockiego Konkursu o Bursztynowego Słowika 
(1978) skutecznie uniemożliwiał mu obecność w radiu i telewizji. Mający w zanadrzu 
zestaw przebojów, ale zmęczony boksowaniem się z polskim rynkiem i cenzurowaniem 
twórczości w polskich mediach, Krzysztof Krawczyk w 1979 r. wyemigrował do Stanów, 
gdzie przez kolejne lata koncertował m.in. w klubach Chicago, Las Vegas i Indianapolis. 
Od tej pory, rozdarty między Polską i Ameryką, skazany był na wieczne zaczynanie od 
nowa, pojawiając się i znikając – to harując w USA, to próbując naładować akumulatory 
w kraju.

Zagraniczne losy jego kariery powtarzają jakby schemat związany z karierami naszych 
rodaków – Czesława Niemena, Maryli Rodowicz, Czerwonych Gitar, Lady Pank, 
Maanamu, Republiki, TSA, Edyty Górniak czy Edyty Bartosiewicz – komuś się nie chciało, 
ktoś robił wbrew, ktoś chciał dać komuś nauczkę albo odebrać paszport. I de facto mało 
wiemy o mrocznej stronie tych lat, o upokorzeniach, o tym, jak musiał się czuć: tutaj 
noszony na rękach, tam łapiący pracę za barem, za kierownicą limuzyny, na dachu czy, 
jak się poszczęściło, u jubilera, gdzie pracował jako diamond setter.

Po pierwszym powrocie do Polski Krawczyk odbudowywał swoją karierę, jednak dobrą 
passę przerwał wypadek samochodowy, w którym odniósł poważne obrażenia – miał 
pękniętą żuchwę, uszkodzone kości policzkowe, złamaną szczękę, centralne zwichnięcie 
stawu biodrowego i złamaną nogę. Nie poddaje się, walczy i od nowa zaczyna 
zdobywać pozycję. Ale jakiś czas później znów wyjedzie do Stanów, podpisze kontrakt 
z Hallmarkiem, zagra masę koncertów, nagra parę płyt i… wróci do Polski. Wracając 
do kraju w latach 90. zapłaci frycowe za PRLowskie dolce vita, kiedy stał się, chcąc 
nie chcąc, uosobieniem gierkowskiej propagandy sukcesu. Drzwi telewizji rządzonej 
przez ekipę młodych gniewnych, zwanych złośliwie „pampersami”, są dla Krawczyka 
zamknięte. Ponownie „przyjmuje to na klatę”. Ten fan Ala Jarreau, Tony’ego Bennetta, 
Franka Sinatry, Kenny’ego Rogersa pójdzie do Polsatu, by w „Disco Relax” zdobyć 
nową publiczność – proponując nie tyle „czyste” disco polo, co swoiste politalo disco. 
Szczęśliwie uniknął mrocznych związków z niesławną Blue Star, wydając swe płyty 
w konkurencyjnej Omega Music.

Brat łata

Dbając o publiczność, szanował swoich muzyków – po prostu grał, biorąc 
odpowiedzialność na siebie i za siebie, co swego czasu ujął brutalnie: musi dbać 
o swoją wagę, bo kiedy nie dba o wagę, pada mu kolano, a kiedy pada mu kolano 
– pada dwadzieścia osób, które są na jego utrzymaniu. Na dobrą sprawę nigdy nie 
miał zaplecza, był człowiekiem znikąd, człowiekiem z Łodzi, boatmanem dryfującym 
o własnych siłach, który chce zrobić karierę, bo wszystko mówi mu, że umie śpiewać, 
że potrafi bawić ludzi, że potrafi ich wzruszyć.

Potrafił zresztą także wzruszyć dystansem do siebie – w wywiadach obśmiewał często 
swe emploi z początków kariery – tego „cacusia” z rozszerzonymi nozdrzami, futrem na 
klacie, koszulą rozpiętą do połowy mostka, w obcisłych dzwonach i butach na wysokim 
obcasie. Część z nas pamięta też pewnie pastisz piosenki śpiewanej w oryginale przez 
megaprzystojniaka Julio Iglesiasa z gwiazdą country Willie Nelsonem – „Dziewczyny, 
które mam na myśli”, w której jako Nelson towarzyszył Krawczykowi Bohdan Smoleń.

Czasy discopolowego czyśćca zakończy gest Niny Terentiew, która wpuści go do telewizji 
publicznej, oraz świetna płyta z Goranem Bregoviciem, która faktycznie da mu drugie 
życie. Album promowany był zabawnym teledyskiem, ukazującym Krawczyka w komicznej 
parodii Marlona Brando jako Vita Corleone, a sam utwór „Mój przyjacielu”, galopujący 
w bałkańskim stylu, podkreślał odmienność tamtego rynku, gdzie umowna „weselność” 
nie wyklucza artystycznej prawdy.

Pokłosiem sukcesu z Bregovićiem będzie współpraca z producentem Andrzejem 
Smolikiem oraz m.in. Katarzyną Nosowską, Maciejem Maleńczukiem i Robertem 
Gawlińskim – czyli elitą naszego piosenkopisarstwa, dzięki której wydał album „...Bo 
marzę i śnię”, rychło opromieniony platyną. Znalazł się tam również cover „Papa Was 
a Rolling Stone”, z repertuaru The Temptations, a także hity, które przez wiele miesięcy 
grasowały na listach przebojów: „Bo jesteś ty”, „Mijamy”, „Chciałem być”, „Jestem 
sobą”.

Idąc za ciosem nagrał kolejną płytę, „To, co w życiu ważne”, którą promował singiel 
„Lekarze dusz”, nagrany z Muńkiem Staszczykiem, jednak zdecydowanie największym 
przebojem z płyty było „Trudno tak (razem być nam ze sobą...)”, nagrane w duecie 
z Edytą Bartosiewicz – pewnie jeden z najlepszych polskich duetów, jakie kiedykolwiek 
nagrano.

Pójście drogą profesjonalistów, Elvisa Presleya, Sinatry czy Johnny’ego Casha, 
i skorzystanie z piosenek songwriterów, niekiedy „nadwornych”, którzy potrafią – wiem, 
marny to kalambur – skroić piosenkę dokładnie pod Krawczyka, umożliwiło mu dotarcie 
do publiczności młodszej o całe dekady. Co zabawne, spotkało się to z ostracyzmem 
części środowiska, które zarzuciło autorom zaprzedanie się Bestii, najgłośniej zaś 
krzyczeli ci, co nigdy nie mieli okazji się sprzedać. Do chóru dołączyli krytycy muzyczni 
– ze szczególnym uwzględnieniem Roberta Sankowskiego z „Gazety Wyborczej”, 
który nazwał Krawczyka „symbolem estradowego obciachu” tudzież „bratem łatą 
showbiznesu”. Swoją drogą trudno o większy komplement dla gwiazdy – w świecie rocka 
takim bratem łatą był chyba jedynie Ryszard Riedel.



Z ludźmi, wśród ludzi

W wypowiedziach Krawczyka często pojawiało się słowo „diapazon” – oznaczające 
osiągnięcie niezmiernie szerokiego zestawu środków stylistycznych. Śpiewał i nagrywał 
piosenki rhythm and blues, swingujące, soulowe, rockandrollowe, country, dance, 
funky; sięgał także po reggae, kolędy, muzykę cygańską i biesiadną. Widać było 
w tym geście wolność wyboru, brak podziału na „ambitne” i „ludożerkę”, a wśród 
gatunków hołubionych przez Krawczyka pojawiało się „odkowbojone” country, znane 
z eksperymentów Elvisa, country flirtujące z gospel, skąd blisko już do duchowego 
zaplecza Arethy Franklin, do zachłyśnięcia duchem muzyki afroamerykańskiej.

Głos, niegdyś drapieżny i seksowny, zmienił mu się w ciepły, lekko schrypnięty, jak 
miękka poducha z wina i nikotyny. Amerykanie mają na takich wokalistów stosowne 
określenie crooner – ciepły, męski głos, dający oparcie, otuchę, nadzieję, owijający 
w strumień powietrza cały mrok tego świata.

Nie można mówiąc o Krzysztofie Krawczyku nie wspomnieć o niezwykłym nie tylko 
jak na polskie realia wątku duchowym. Wieczne poszukiwania stylu sprawiły, że przez 
lata był jak ronin, jak samuraj szukający pana, a oto stał się wojownikiem, który 
odnalazł Pana. Nie nam osądzać, czy jego nawrócenie (porzucił wiarę, kiedy jako 
szesnastoletniego chłopaka odumarł go ojciec) związane było z jego trzecią żoną, 
Ewą, czy sam uzmysłowił sobie kruchość i nieważkość naszego życia. Już wcześniej 
lubił wchodzić w tłum jak idol, jak charyzmatyk, jak healer, czerpiący siłę z ludzi. 
Od pewnego momentu jednak zachowywał się, jakby zrozumiał literalne znaczenie 
swego imię, Kristoforos – niosący Chrystusa, mówiąc o Nim bez wstydu i egzaltacji, 
ze sceny, w wywiadach, nie dzieląc ludzi na złych i dobrych. I bił z niego przedziwny 
spokój, dobroć, wyrozumiałość, współczucie. 

Grał dla wszystkich – dla Jana Pawła II, dla Rodziny Radia Maryja, dla AWS, ale także 
dla fundacji TVN i Polsatu, dla kibiców i dla studentów, którzy chcieli go posłuchać 
na juwenaliach. I gdzieś pod powieką zostanie ten piękny obraz – on i tysiące młodych 
śpiewających twarzy. Czy ktokolwiek z jego pokolenia miał możliwość zagrania dla 
tysięcy młodych ludzi niebędących rówieśnikami?

Często mawiał, że koncert to zastrzyk energii dający większego kopa niż narkotyki, 
które pochłaniał w „grzesznych czasach”. Żal zatem, że pandemiczny wir odebrał mu 
możliwość pożegnania się z ludźmi, których tak kochał.

I tak go zapamiętamy, z ludźmi, wśród ludzi, kogoś, kto był, zanim się pojawiliśmy, 
a potem walczył na naszych oczach, i jeśli już szukamy w naszej pamięci skojarzeń, 
to nie z jakimś wydumanym cesarzem popu, tylko z ulubionym wujkiem, który figlarnie 
podkręcał wąs, z wujkiem, który z piekielną witalnością zaśpiewał, opowiedział dowcip, 
wypił kielonek, zakąsił, okiem strzelił do dziewczyn, kiedy ciocia nie patrzyła, a potem 
zanosił się zaraźliwym śmiechem przechodzącym w kaszel. I musieliśmy się z nim zaśmiać, 
bo w czasach, kiedy nasz ojciec jakiś martenowski stawiał piec, to on nas uczył pływać, 
jeździć na rowerze, łapać ryby i jabłka kraść z księżego sadu. 

I tym bardziej boli jego nagła śmierć. Jakbyśmy dostali okrutny, staromodny telegram, 
napisany kopiowym ołówkiem na wyblakłym blankiecie: Wujek Krzysiek zmarł. Stop. 
Przyjeżdżaj. Stop.
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Być sobą 
(2010)

Krzysztof Krawczyk: Młodzi ludzie wielokrotnie zadają mi pytanie: jak zostać 
piosenkarzem, a najlepiej od razu gwiazdą piosenki. Przyjaciel namówił mnie nawet 
na współudział w przedsięwzięciu gospodarczym pod nazwą szkoła piosenkarska. Tylko 
jego entuzjazm nie pozwolił mi odmówić, choć wiedziałem, że przedsięwzięcie skazane 
jest na prze graną. Wyobrażacie sobie fabrykę Krawczyków, Niemenów, Sipińskich, 
Rodowicz? Straszna perspektywa! Ale z tej okazji zacząłem przemyśliwać, co właściwie 
na scenie jest najważniejsze i czego nauczyli mnie starsi koledzy. Nie myślę tutaj 
oczywiście o talencie, bez którego nie ma o czym mówić. Ale przecież spotkałem na 
swojej drodze tylu utalentowanych ludzi, którzy gdzieś przepadli.

Nie ma nic gorszego na scenie jak fałszywie brzmiąca nuta. I nie chodzi tutaj tylko 
o dźwięk wydobywający się z instrumentu czy gardła. Chodzi o prawdę w czystej postaci, 
o zgodność postawy, wyrazu twarzy, gestu i modulacji głosu, zgodność z własną duszą, 
często podświadomością, zgodność z własną osobowością. Mówiąc prościej: żeby nie 
udawać kogoś, kim się nie jest. Jeżeli jesteś mrukiem, nie udawaj wesołka, jeśliś młody, 
nie graj starca, a jeśliś dojrzały, nie udawaj młodzieńca. Bądź sobą, w dobrym i złym. 
Ileż na mnie spadało słów krytycznych. Może, a raczej na pewno popełniałem błędy, 
ale mogę z ręką na sercu powiedzieć, że zawsze robiłem to, co mi ono nakazywało. 
Mówię oczywiście o estradzie, a nie życiu prywatnym, bo tutaj często człowiek musi 
się nie zgadzać ze sobą, słuchać mądrzejszych i być w zgodzie z sumieniem i Bogiem. 
Bo przecież człowiek to brzmi dumnie.

Scena estradowa to cyrk, który często karmi się ułomnością. Ile gwiazd z wadą wymowy 
kocha świat, ilu jest małych, garbatych, niekształtnych artystów. Nawet u kobiet uroda 
już dziś nie jest najważniejsza. Minęły czasy, kiedy artysta był przede wszystkim tworem 
fryzjera, dentysty i krawca. Dziś liczy się szczerość na scenie, autentyzm, bycie sobą. 

Iluż to ja miałem dobrych doradców! Co reżyser, co kompozytor to chciał mnie 
kształtować od nowa. Wtedy przychodziły klęski. Chociaż zdarzali się ludzie, że jedną 
drobną, trafnie zrobioną uwagą potrafili mnie nakierować na właściwą drogę. Bregović 
powiedział: Wystarczy, że ja i moja orkiestra jesteśmy Serbami. Ty pozostań Polakiem. 
A Smolik powiedział: Patrz, Krzysiu, jaki za oknem piękny nastrój stwarza jesień. Poczuj 
ten nastrój i śpiewaj ciszej…

W 1978 roku szefami artystycznymi festiwalu opolskiego, bodajże tylko raz, zostali 
wspa niali Starsi Panowie Dwaj, czyli Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora. Tak się przejęli 
swoją rolą, że postanowili wysłać wszystkich wykonawców na korepetycje do Andrzeja 
Strzeleckiego – wybitnego aktora, reżysera, pedagoga. On sam wspomina dziś po 
latach, że jedynym, który przejął się jego lekcjami, był Krzysztof Krawczyk. Pan Andrzej 
wspomina też, że niczego z tego, co mi mówił, a mówił ciekawie i przekonująco, nie 
wykorzystałem na scenie opolskiej. Bo teoria swoją drogą, a praktyka swoją. I co 
ciekawe, akurat wtedy jeden, jedyny raz w życiu wygrałem ten festiwal. A może uwagi 
Pana Andrzeja jednak podziałały na mnie inspirująco?

Spytałem kiedyś mego idola, mistrza Mieczysława Fogga, co zrobić, żebym mógł tak 
długo śpiewać jak on. Odpowiedział: Krzysiu, dam ci tele fon do mojego laryngologa.

Zbigniew Korpolewski – wybitny człowiek estrady, nauczył mnie, jak patrzeć ze sceny 
na widownię tak, żeby każdemu widzowi wydawało się, że to na niego patrzę. Mistrz 
Lucjan Kydryński uświadomił mi natomiast, czego wcześniej nie wiedziałem, że do śledzia 
pije się tylko zimną wódeczkę, kanty na spodniach winny być starannie zapraso wane, 
a buty wyczyszczone. Arbiter elegantiarum i uroczy człowiek, o którym Pytia Kowalewski 
przepowiadał, kiedy w 1963 roku zakładaliśmy Trubadurów: Zobaczysz, będzie nas 
jeszcze Kydryński zapowiadał!

Najbardziej zaś przydatnej rady udzielił mi mistrz Adolf Dymsza. Widząc moją tremę za 
kulisami, powiedział: Musisz chwilę przed wejściem na scenę ścisnąć pośladki. Kiedy 
wejdziesz na scenę, na twej twarzy malować się będą ulga i radość. Stosuję to z dobrym 
skutkiem do dziś.(…)”.

Krzysztof Krawczyk symbolizuje to, czym jest prawdziwa Polska 

Goran Bregović
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Jest to może wina rodziców, którzy męczyli tych młodych ludzi Krawczykiem jak jeszcze 
oni byli dziećmi i być może dlatego tak bardzo zostałem im w pamięci. (…) To jest dla 
mnie wielki komplement i wielka satysfakcja, że ludzie wciąż pamiętają o mnie. 

Krzysztof Krawczyk

Bałem się, że w pewnym momencie same staruszki będą na mnie przychodzić, a tu 
patrzę: są 20-latkowie, przychodzą i śpiewają moje piosenki, tańczą. To ciekawe, skąd 
mnie znają... Przychodzą sami, bez rodziców! Widocznie im się moje piosenki spodobały 

Krzysztof Krawczyk
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Zdobywając 
szklaną górę
(2010)

Andrzej Kosmala: Gdy spogląda się na karierę Krzysztofa Krawczyka, jego 
talent, umiejętności i sztukę zdobywania publiczności, nie ulega wątpliwości, że to 
jedna z największych osobowości światowej piosenki. A to, że świat się o tym nie 
dowiedział, jest tylko ze szkodą dla świata. Nie jest Krawczyk jedyną ofiarą tego rodzaju 
niesprawiedliwości, tego, że marketing sztuki jest ważniejszy od jej treści. Jak mówił 
teoretyk kultury masowej Marshall McLuhan: forma przekazu zastępuje jego treść.

W dziedzinie sztuki pisanej przez duże „S” ten problem wygląda trochę inaczej. Droga 
do stworzenie arcydzieła jest trudniejsze, tłok jest mniejszy. Nie mogła współczesna 
muzyka nie zauważyć geniuszu Pendereckiego czy Lutosławskiego, tak jak kiedyś 
Chopina czy Mozarta, nie mogła literatura światowa przejść obok talentu Miłosza 
i Szymborskiej, choć już nie zauważyła Iwaszkiewicza i Andrzejewskiego. Nie mogła nie 
dostrzec Wajdy, Polańskiego, Kieślowskiego i Zanussiego. Wielka sztuka, choć dzisiaj też 
podlega marketingowi, nie może jednak przegrać w starciu z jej prawdziwą wartością. 
Niestety, muzyka pop jest w sytuacji gorszej, podlega brutalnym prawom rynku. Poza 
tym piosenki w oryginale nie zdubbingujesz, nie przetłumaczysz. Piosenka nie posługuje 
się uniwersalnym językiem jak malarstwo, muzyka poważna czy balet, chyba że za 
uniwersalny język pop music uznany jest język angielski. 

Kiedy otrzymałem wiadomość z USA o kontra cie z firmą TRC z Indianapolis, której 
właścicielami byli Żydzi niemieccy, a więc naród wybrany, szczególnie w showbiznesie, 
uwierzyłem w nową szansę. A jeżeli z polskiej strony zajął się sprawą człowiek tak 
przedsiębiorczy jak Zbigniew Niemczycki, wtedy w USA zwący się Dick Niemczycki, 
to plany wyglądały obiecująco. Do tego w czasie, kiedy to się odbywało, czyli w latach 
1980-1982, Polska miała w USA swoje pięć minut. Wybuch ruchu wolnościowego 
Solidarność, napięcia z tym związane, które doprowadziły do stanu wojennego. 
Wiedziałem, że Krzysztof nagrał piosenkę „Solidrity” z amerykańskim i polskim tekstem. 
Słuchałem więc „Głosu Ameryki”, licząc, że lada moment ta piosenka obiegnie świat.

Ale tragedia polskiego narodu była dla amerykańskiego showbiznesu zbyt małym 
impulsem, by zainteresować się piosenką i piosenkarzem z Polski. Owszem, Ronald 
Reagan zainspirował wielki show solidarności z Polską zatytułowany „Żeby Polska była 
Polską”. Zarówno menedżerowie z TRC, jak i Zbyszek Niemczycki wychodzili z siebie, 
żeby Krawczyk z piosenką «Solidarity» zaistniał w tym programie. Wiadomo, że gdyby 
Krzysztof tam wystąpił, odciąłby sobie powrót do kraju. Ale jednocześnie jego piosenka 
obiegłaby świat. Coś za coś!

Spytałem ostatnio Janka Pietrzaka: Dlaczego nie wystąpiłeś w programie Reagana, 
którego tytuł pochodził z twojej piosenki? Przecież wtedy przebywałeś w Stanach 
Zjednoczonych. Odrzekł mi: A co, miałem być samobójcą? Ameryka by się przez chwilę 
nacieszyła moim występem, a ja już bym nie miał powrotu do kraju. Pragmatyczne, ale 
Krzysztof był wtedy tak zdesperowany, że na pewno by nie odmówił. Taki występ odbiłby 
się niewątpliwie dużym echem w całym świecie, który być może otworzyłby dla Krzysztofa 
swoje podwoje.

Ale wróćmy jeszcze do nieudanego podboju RFN (informacja dla młodych: to skrót 
od Republika Federalna Niemiec). W Niemczech śpiewał po niemiecku, nie znając 
niemieckiego. Nawet dzisiaj, kiedy puszczam te nagrania Niemcom, nie mogą uwie rzyć, 
że to śpiewa facet, który nie zna ich języka. No cóż, muzyczne ucho jest bardziej wrażliwe 
na niuanse obcego języka niż tzw. normalnego człowieka. W końcu każdy język ma 
swoją melodykę. W Polsce pod koniec lat 70. nagraliśmy kilka najwiekszych przebojów 
Krzysztofa w języku angielskim, a także płytę „Dla mojej dziewczyny”. Wszystkie nagrania 
umieściliśmy na płycie „Don’t Leave Me”. Nagrał też Krzysztof evergreeny lat 50. i 60. 
na płycie „Good Ol’ Rock’n’Roll”. Aż dziw bierze, że tak dobrze to uczynił, bo „angielski 
znał tylko pobieżnie. Nagrania otworzyły mu drzwi TRC Records.

Kiedy nagrywał płytę „From a different place”, już nieźle posługiwał się angielskim. 
Przy pierwszych próbach, jeszcze w Polsce, nagrywania po angielsku towarzyszył mu 
profesor anglistyki Jerzy Siemiasz. Kiedy już Krzysztof przebywał w Stanach, starał się 
tam zaistnieć na amerykańskim rynku, profesor, który zaprzyjaźnił się z nami serdecznie, 
skomentował moją opowieść: Zdobywanie szklanej góry!

Co znaczą te słowa, przekonałem się, kiedy w latach 1983-1986 dane mi było 
przyjrzeć się mechanizmowi światowego showbiznesu na corocznych styczniowych 
targach muzycznych MIDEM w Cannes. Powiedzmy: przyjrzeć się brutalnym prawom 
tego biznesu. Mówiło się o wartościach, które „przyświecają” jeszcze tylko w części 
klasycznej MIDEM, ale w tej drugiej części, rozrywkowej, już nikt sobie tym nie zawracał 
głowy. Oceny wydawano po 15 sekundach słuchania piosenki. „Poznałem wtedy na 
MIDEM Michała Urbaniaka, który był już mocno osadzony w amerykańskim przemyśle 
muzycznym. Znał dobrze Krzysztofa i jego walkę. Pytam: Michał czy Krawczyk, czy 
w ogóle jakiś polski piosenkarz ma jakąś szansę na amerykański rynku? Michał: 
Odpowiem ci szczerze: Żadnej! Po czym przystanął i rzekł: Wróć, może, no wiesz, gdyby 
to była osiemnastoletnia piękna dupa, zawróciłaby jakiemuś milionerowi w głowie, 
a raczej w spodniach i on by dał dużą kasę, to może by taka możliwość zaistniała. I miał 
rację. Już rok później oglądaliśmy na MIDEM obecną na listach przebojów całego 
świata piosenkarkę o słabych umiejętnościach wokalnych, ale wyzywającej urodzie, Pię 
Zadorę, śpiewającą w duecie z Jermaine’em Jacksonem, bratem Michaela. A wszystko 
to dzięki bogatemu mężowi. (…) W 1991 roku podczas moich pierwszych odwiedzin 
u Krzysztofa w Ameryce znów usłyszałem o szansie podboju Stanów Zjednoczonych. Ron 
Ranke [przyp. amerykański menadżer Krzysztofa Krawczyka] spytał: Jeżeli emigranci 
hiszpańscy mają swojego Julio Iglesiasa, dlaczego Polonia nie może mieć swojego 
Krzysztofa Krawczyka? Pytanie postawione dobrze. O pozytywną odpowiedź trudno.

Kiedy w 1981 roku, roku Polski w amerykańskich mediach, Krzysztof wraz 
z amerykańskim zespołem Gary’ego Schatzleina wyruszył na podbój Ameryki, sprzedał 
wśród Polonii 500 sztuk swojej amerykańskiej płyty. A sprzedawał „sam Zbigniew Dick 
Niemczycki. Żaden interes w życiu mu tak marnie nie wyszedł jak tamten! (…)



Zawsze ze znajomymi mówiliśmy, że jest prekursorem tzw. gansta-popu. Te teksty i ta 
stylówa takiego dona, niemalże ojca chrzestnego, to jest właśnie to. Powiedziałbym nawet, 
że „Chciałem być” jest taki trochę hiphopowy. Te wersy o taliach kart czy skasowanych 
brykach, to jest hip-hop. 

Unitr∆_∆udio

W pewnym momencie hip-hopowcy zaczęli wykorzystywać utwory Krawczyka do swojej 
twórczości (...) My świadomie przymknęliśmy oczy na nielegalne czerpanie z twórczości 
Krawczyka. Okazało się, że ponowne publikacje, reinterpretacje dają nowe życie 
starym utworom. W utworach raperskich Krawczyk jest przedstawiany raczej w sposób 
rzeczywisty, pozytywny 

Andrzej Kosmala

Ameryka jest jak 
narkotyk
(2010)

Krzysztof Krawczyk: Ameryka jest jak narkotyk. Mami światłami wielkich miast, 
zniewala dostojnością drapaczy chmur, porywa krwiobiegiem autostrad, uwodzi 
pięknem Gór Skalistych, koi wiatrem prerii. Ameryka jest jak Elvis Presley. Dynamiczna 
rock and rollem, smutna bluesem, szybka swingiem, radosna dixielandem i ckliwa 
piosenką sentymentalną. Ameryka jest jak tygiel. Mieszają się w nim narody, kultury, 
tradycje, wierzenia, tragedie i nadzieje. Ameryka jest jak bar. Dobrze zaopa trzony 
bar, w którym Irlandczycy piją piwo, Francuzi koniak, Włosi wino, Szkoci whisky, 
Anglicy gin, Meksykanie tequilę, Niemcy sznapsa, a Polacy wódkę. Ameryka jest jak 
indiański mędrzec. Ze swoją mądrą organizacją sprawnej administracji, niezależnym 
sądownictwem, kształceniem młodych pokoleń, opieką nad ludźmi starymi, 
umiejętnością rozwiązywania konfliktów narodowych, rasowych i religijnych – jednym 
słowem: ze swoją demokracją. Ameryka jest jak piękna i posażna panna – żeby użyć 
retoryki Władysława Bartoszewskiego. I jak każda piękna i posażna panna nie musi 
wdzięczyć się do adoratorów. Przebiera w nich. Jednym daje nadzieję, innym coś więcej, 
a innym po prostu kosza. Jest tak piękna i posażna, że to ona dyktuje warunki.

Takiej Ameryce miałem oddać 10 lat swego życia, bo Ameryka odurzyła mnie jak 
narkotyk, zniewoliła głosem Elvisa Presleya, porwała w swój tygiel, wpędziła do baru, 
uwiodła urodą posażnej panny i co tu dużo gadać – odrzuciła moje zaloty. Dziś jednak 
nie żałuję tamtych lat. To był mój prawdziwy uniwersytet życia. Każdego z młodych 
buntowników, mających często gębę pełną frazesów i pretesji do całego świata, 
wysadziłbym na lotnisku Kennedy’ego w Nowym Jorku z jednym dolarem w kieszeni. 
Niech wystartują w amerykańskiej gonitwie. Nawet jak nie wygrają, to gwarantuję im, 
że i tak wyjdą z tego wyścigu zwycięsko, bo dowiedzą się o prawdziwym życiu więcej niż 
dziś tylko z Internetu.

Dla nas, żyjących w komunistycznej Polsce, Ameryka była tęsknotą, spełnieniem marzeń. 
I ja postanowiłem w 1979 roku spełnić swój amerykański sen. Trwał on w dwóch 
sekwencjach 10 lat. Często budziłem się z tego snu w warunkach dramatycznych, jak 
wtedy w amerykańskim więzieniu, przeżywając śmierć Krzysztofa Klenczona, rozpad 
małżeństwa z Haliną, wypadek samochodu, w którym spłonęła moja aparatura 
muzyczna, upadek na zdrowiu. Ale były też momenty radosne, jak wizyty przyjaciół 
z Kraju, w tym mojej Mamy, no i nade wszystko poznanie Ewy, od której zaczęła się nowa 
epoka w moim życiu. (…)
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Łódź
(2010)

Krzysztof Krawczyk: Łódź to przede wszystkim spotkanie z Piotrkowską, która wtedy 
jeszcze była brukowana, ale robiła duże wrażenie. Pamiętam mieszkanie na Brzeźnej. 
Było piękne, ale zajmowaliśmy je jeszcze z drugą rodziną i samotnym lekarzem. Wspólna 
kuchnia i łazienka – uciążliwe życie. Ale upatrzył sobie to mieszkanie poseł z Łodzi 
i żeby je dostać na wyłączność, przy swoich niewątpliwych koneksjach, załatwił dla nas 
mieszkanie samodzielne. My przeprowadziliśmy się do bloku przy ulicy 10 Lutego. I w tym 
mieszkaniu się wychowałem, w nim przeżyłem dramat śmierci Ojca i z niego wyruszyłem 
w świat. Łódź – duże włókiennicze miasto, nie zawsze najładniejsze, było miejscem 
wchodzenia w wiek chłopięcy, zdobywania męskich doświadczeń, kształtowania postaw 
życiowych, startu zawodowego.”

W spektaklu wykorzystano zdjęcie Krzysztofa Krawczyka autorstwa 
Ryszarda Łobusa oraz archiwalne fotografie Anny Jantar: z okładki albumu 
„Zawsze gdzieś czeka ktoś” (fot. Piotr Borącz, Polskie Nagrania MUZA, 
1976); z archiwum prywatnego rodziny Kukulskich i Natalii Kukulskiej; 
autorstwa Marka Karewicza, Lesława Sagana, Edwarda Smolińskiego  
i Piotra Borącza pochodzące z publikacji internetowych na stronach:  
www.gloswielkoposki.pl, www.zwierciadlo.pl, www.se.pl, www.ising.pl, 
www.lelum.pl, www.tylesloncawcalymmiescie.blogspot.com,  
www.kobieta.onet.pl; www.gazeta.pl’

W programie wykorzystano:

• na str. 2 fragment rozmowy z Krzysztofem Krawczykiem w Tygodniku TVP  
(25 grudnia 2015, www.tygodnik.tvp.pl).

• Robert Kasprzycki, „Ludożerka” z ludzką twarzą, 25 kwietnia 2021, „Tygodnik 
Powszechny”, nr 17(3746)/2021.

• na str. 10 cytat z Gorana Bregovićia za: www.pap.pl

• na str. 11 fragment wywiadu przeprowadzonego z Krzysztofem Krawczykiem przez 
Eryka Priebe 10.03.2020 roku w Poznaniu na potrzeby jego pracy licencjackiej 
„Fenomen Krzysztofa Krawczyka wśród młodzieży” napisanej na Wydziale Socjologii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• na str. 12 fragment rozmowy Krzysztofa Krawczyka z Jarosławem Kuźniarem  
w programie „Onet Rano”, 2016. 

• na str. 16 fragment z „Nie chciałem być znany tylko z remiksowania starych 
piosenek”. Rozmowa Julii Borowczyk z Unitr∆_∆udio, 5 grudnia 2016,  
www.vice.com.

• na str. 16 wypowiedź Andrzeja Kosmali przywołana w pracy Erika Priebe „Fenomen 
Krzysztofa Krawczyka wśród młodzieży”.

• fragmenty „Być sobą”, „Łódź”, „Zdobywając szklaną górę” i „Ameryka jest jak 
narkotyk” pochodzą z książki Krzysztofa Krawczyka i Andrzeja Kosmali, „Życie jak 
wino”, Wyd. II, Świat Książki, Warszawa 2021. 

• zdjęcie na okładce – Tomasz Stańczak
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Michał Siegoczyński

aktor, reżyser teatralny, scenarzysta. Przez 
długi czas określany był mianem specjalisty od 
monodramu, bo jego debiut reżyserski „Jak 
zjadłem psa” J. Griszkowica w Teatrze im. 
H. Modrzejewskiej w Legnicy otrzymał nagrody 
na najważniejszych przeglądach spektakli 
jednego aktora w kraju m.in. pierwszą nagrodą 
na Ogólnopolskim Festiwalu Monodramu 
Współczesnego w Teatrze Stara Prochoffnia 
w Warszawie i drugą nagrodą na wrocławskim 
przeglądzie monodramów WROSTJA. 
Wyreżyserował ponad dwadzieścia spektakli 
m.in. „Dom lalki” (Teatr Nowy w Poznaniu, 
2012), „Casablanca” (Teatr Powszechny 
w Warszawie, 2011), „Kali babki” (Bałtycki Teatr 
Dramatyczny w Koszalinie, 2014), „Elvis” (Teatr 
Nowy w Poznaniu, 2016), „Hollywood” (Teatr 
WARSawy, 2016), „Beksińscy” (Teatr Polski 

w Bydgoszczy, 2017), „Najmrodzki, czyli dawno 
temu w Gliwicach” (Teatr Miejski w Gliwicach, 
2018). Współpracował z wieloma scenami 
w całej Polsce, m.in. z Teatrem Żydowskim 
im. Ester Rachel Kamińskiej w Warszawie, 
Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Kaliszu, Teatrem Konsekwentnym 
w Warszawie, Teatrem Powszechnym im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu, Teatrem IMKA 
w Warszawie czy Teatrem Nowym Praga 
w Warszawie. Siegoczyński tworzy teatr silnie 
zakorzeniony w popkulturze. Często sięga 
w swoich spektaklach do jej kodów i języka 
odniesień. Wykorzystuje motywy i postaci znane 
ze świata popkultury, telewizji i kina. W Teatrze 
Powszechny w Łodzi wyreżyserował spektakle 
„Brancz”, „lovebook” i „Najpierw kochaj, 
potem strzelaj”.
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