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Wkwestii specyfiki gatunkowej piosenki autorskiej
Bułata Okudżawy

jawisko, jakim jest piosenka autorska 1, uznawane jest dziś za coś w pełni okreś
lonego, ale sama definicja, jak i granice gatunku dla krytyków i badaczy literatury pozostają nadal kwestią otwartą, niekiedy nawet sporną. Niniejszy referat stanowi próbę przybliżenia i usystematyzowania kryteriów wyróżniających piosenkę
autorską oraz ukazania ich zasadności na przykładzie twórczości Bułata Okudża
wy, uznawanego za współtwórcę i klasyka gatunku.
Termin piosenka autorska utrwalił się w prasie radzieckiej w latach 1965-19662,
mimo to jednak w ZSRR długo jeszcze nazywano jąpiosenką amatorską, nieofir;jafną,
mlodifeżową, miqską, poetycką, pieśnią bardów, wspólt:zesną piosenką ludową czy wreszcie
poeifą śpiewaną. Wszystkie przytoczone tu określenia, w pewnej mierze uzasadnione, pozostają jednak mało precyzyjne.
Rzeczywiście- początki piosenki autorskiej wiąże się niekiedy ze wzrostem
aktywności młodzieży miejskiej w latach tzw. odwilży, kiedy to nieprofesjonalni
autorzy usiłowali znaleźć alternatywę radzieckiej pieśni masowej, zapełnić istnieją
cą "muzyczną próżnię", wyrazić nastroje panujące wśród młodego pokolenia, czemu sprostać nie potraftli kompozytorzy profesjonalni. Piosenki tworzone przez stu-

Z

Termin piosenka autorska rozpatrywany jest tu w wąskim znaczeniu gatunku, którego rozwój i rozkwit przypadł w ZSRR na koniec lat pięćdziesiątych i lata sześćdziesiąte, reprezentowanego przez śpiewających poetów: A. Galicza, W. Wysockiego i in., ze szczególnym uwzględnieniem jednego z jego prekursorów na gruncie rosyjskim - B. Okudżawy.
2 BA. HoBHKOB, AomopcKaR necH/l KaK ./lumepamypHbtu (ftaKm, [w:] AomopCKaR necH!l, Moskwa 2000, s. 6. Należy zauważyć, iż istnieją także inne poglądy w kwestii pojawienia się terminu piosenka autorska; przykładowo L. P. Bieleńkij twierdzi, że "klasyczna" deftnicja piosenki autorskiej została wprowadzona do nomenklatury gatunkowej dopiero w połowie lat
siedemdziesiątych przez W. Wysockiego (BoJM1eMCJl Ja pyKu, opyJb.fl! PaccKaJbt o6 aomopCKou neCHe,
ABT.-cocT. A. Il. EeAeHhKHił, Moskwa 1990, s. 334). Również B. Okudżawa niejednokrotnie wskazuje na Wysockiego jako twórcę terminu piosenka autorska dla określenia ich działalności, przychylając się do określonych przez niego granic gatunku.
1

458

Aleksandra Urban-Podolan

dentów lub niedawnych studentów powstawały w akademikach, na obozach i ekspedycjach, przy ogniskach\ dlatego też jako pierwsze pojawiły się określenia: piosenka turysryczna, studencka, młodzieżowa, amatorska.
Przybierając formę ideologicznego protestu oraz - za sprawą nieoficjalnego
kolportażu 4 - wymykając się cenzurze, piosenka amatorska w szybkim tempie
uzyskała nieoficjalny status, wywołując reakcje "odgórne" z usunięciem z legalnego obiegu najbardziej niepożądanych twórców włącznieS.
Spośród przywiedzionych wyżej określeń najdłużej i niemal równoprawnie
z pojęciem piosenki autorskiej funkcjonował termin piosenka amatorska. Kwestię tę
rozstrzyga bezspornie pierwszy i najistotniejszy z wyznaczników gatunku, za jaki
uznać należy "swoisty współczesny synkretyzm" 6 , czyli jedność na płaszczyźnie
utworu elementów różnych dziedzin sztuki. W twórczości Okudżawy, jak i innych
poetów-pieśniarzy, przejawia się on głównie w unifikacji roli poety, kompozytora
i wykonawcy. Według wielu badaczy właśnie "ta nierozerwalność, trójjedność słowa, melodii i wykonania, przynależna jednemu człowiekowi, stanowi główny wyznacznik piosenki autorskiej" 7, który to zarazem zasadniczo odróżnia ją od piosenki
amatorskiej. Jak słusznie zauważaNikita Wajnonen, biorąc pod uwagę omawiane
kryterium, większość piosenek amatorskich należałoby nazywać "współautorskimi",
tj. powstałymi w wyniku współpracy np. profesjonalnego poety z nieprofesjonalnym kompozytorem8 . Mimo iż wraz z ewolucją gatunku termin "piosenka autorska" próbowano w tym planie rozszerzyć o pieśniarzy wykonujących także cudze
utwory poetyckie i kompozycje, uważam, iż dla tego typu działalności najtrafniejsze pozostaje określenie poeifa śpiewana, uznające kryterium poetyckości, kwestię
autorstwa zaś traktujące jako sprawę drugoplanową. Komentuje to również Oku3 Zob.: E. A. CaB"LfeHKO, ABmopcKaR necm, MocKBa 1987, s. 7-8.
4 W. Nowlkow za przełomowe w tej kwestii uznaje upowszechnienie się nowego noś
nika informacji - magnetofonu, uzasadniając: "BHeApHBIIIM:eca B 6hiT MamHTocpoHbi rroAopBaAM MOHOIIOAJUO BAaCTII Ha pacrrpoCTpaHeime 3B)'"LfauJ.eM HHcpopMai.lHH, KOTOpaH AO TeX
rrop rrpoxoAHAa TOAbKO qepe3 paAM:o 11 TeAeBM:AeHM:e 11 IIAaCTIIHKM IIOA CTPO:>KaMIIIHM n;eH3ypHO-HAeOAornqecKHM KOHipOAeM. KaK OAHa 113 pa3HOBHAHOCTeii HerroAUeH3ypHoro »CaMH3AaTa« ccpopMHpOBaACH TaK Ha3biBaeMbiM »MarHHTI13AaT«. fiOIOII.(M:X IIOJTOB CTaA11 CAyrnaTh
(11 rreTh) ThiCH"LJH He3HaKOMhiX HM AIOAeił no Bceił CTpaHe" (BA. HoBM:KOB, op. cit., s. 5).
5 Zob.: A. Żebrowska, Portrery zArbatu, Rzeszów 1991, s. 82-83.
6 Zob. H. M. Ay6poBHHa, BeiiHbte mCMbt uctryccmBa B .11upuKe XX BeKa u noJ3UR Ey.11ama
OryrJJicasbt, [w:] "Csou noJmuf/ecKuu MamepuK ... "HC!JIIHbte 11meHUR, noc8JltiiCHHbte 75-.llemuto co OHR
poJICOCHUR Ey.11ama OryoJKaBbt, Moskwa 1999, s. 9.
7 E. A. CaB"LfeHKo, op. cit., s. 4. We wszystkich przypadkach, gdy nie wskazano nazwiska tłumacza - przekład własny.
s Zob.: H. BaiłHoHeH, 11 MaccoBocmb, u MacmepcmBo, [w:] AHApeeB 10. A., BaiłHoHeH
H. B., Hama ca;wooeJJmC.IlbHaR necm, Moskwa 1983, s. 7.
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w wywiadzie z 1992 r.: "Wymyślił to kiedyś Wołodia Wysocki: nazwał,
wyznaczył gatunek - piosenka autorska. Był poetą, tworzył muzykę i wykonywał
swoje wiersze przy akompaniamencie gitary. W ten sposób przywykłem to pojmować. Ale teraz znaczenie to się rozszerzyło: teraz każdy śpiewający i grający na
gitarze cudze wiersze, cudzą muzykę, ale przystający do tego gatunku, do tego ruchu, uważa się za przedstawiciela piosenki autorskiej. [. .. ] I daj Boże wszystkim,
którzy się tym zajmują. Ale tamtej piosenki autorskiej dziś już nie ma" 9 •
Zaznaczyć jednak należy, że dla samego Okudżawy przyjęcie terminu piosenka autorska, utożsamienie się z nim, nie było sprawą zupełnie oczywistą; miało
raczej charakter ugody, kompromisu, pozwalającego ustanowić jakąś granicę mię
dzy twórczością estradową z jednej strony i asocjacjami wywoływanymi określe
niem amatorski- z drugiej, co potwierdzają liczne wypowiedzi poety na ten temat.
Jak już zostało zasygnalizowane, za kolejny wyróżnik piosenki autorskiej należy uznać jej poetyckość, priorytet tekstu nad melodią. W tej kwestii zarówno
twórcy, jak i krytycy pozostają zgodni. W. Nowikow stwierdza, iż "dominantę piosenki autorskiej stanowi tekst poetycki, któremu podporządkowana jest tak strona
muzyczna, jak i maniera wykonania. [... ] Również ocena piosenki autorskiej uwarunkowana jest w pierwszej kolejności jakością tekstu poetyckiego" 10. Dlatego też
"twórcami piosenki autorskiej są zazwyczaj nie muzycy, lecz poeci" 11 . Według badacza doskonale ilustruje to twórczość liryczna Okudżawy, który "nie dzieli swoich utworów poetyckich na »pieśni« i »wiersze«: ściślej mówiąc, ma on w swoim
dorobku »po prostu wiersze« i »wiersze-pieśni«, przy czym jedne i drugie w równej
mierze przynależą profesjonalnej poezji. [... ] Zdarzały się przypadki, kiedy na wieczorach literackich Okudżawa nie śpiewał, lecz deklamował swoje wiersze, będące
zarazem pieśniami i posiadające melodię" 1 2.
Sam poeta przyjął taką pozycję już na początku drogi twórczej, ustanawiając
tym samym hierarchię wartości całego nowo formującego się gatunku. W wywiadzie z 1962 r. Okudżawa stwierdza: "Nie jestem ani kompozytorem, ani śpiewa
kiem, ani gitarzystą[ ... ], piszę wiersze [... ]. To jest dla mnie najważniejsze" 13 • W innych wypowiedziach na ten temat poeta tak opisuje początki swojej działalności:
"Nigdy nie pisałem pieśni: zawsze pisałem wiersze i czasami te wiersze leżały i S,
i 10 lat, a potem nagle przypadkowo zachciało mi się do niektórych z nich wy9

E. OKJA)Kaaa, ,,H HUKO"'!J Huvezo He Ha8J13btBM . .. ", Moskwa 1997, s. 229.

1o BA. HoBHKOB, op. cit., s. 8-9.
11 lO. EyA}'l:feBcKmi, B. <I>oMHH, KpamKuu "'!)JbtKa./lbHbtU t.llooapb
[cyt. za:] BA. HoBHKOB, op. cit., s. 8.
12 BA. HoBHKOB, Ey.11am. 0'9'0:HCaoa, [w:] AomopCKaJl necHR .. . , s. 39.
13

E. OK)'A)Kaaa, op. cit., s. 29.
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myślić melodię (... ]i wtedy powstawała pieśń", "była [... ]potrzeba niektóre swoje
wiersze nie po prostu czytać, lecz troszeczkę deklamować, a jeszcze lepiej - do
muzyki" 14 •
Nowy sposób wykonywania własnych utworów poetyckich przez Okudżawę
wywołał lawinę negatywnej krytyki przede wszystkim ze strony ówczesnych przedstawicieli świata muzyki; jego niecodzienność przyjęta została przez decydentów
od kultury jako coś niezrozumiałego, a więc- niebezpiecznego. Poeta wspomina:
"Kompozytorzy mnie nienawidzili, gitarzyści pogardzali, wokaliści cały czas z jakichś powodów byli na mnie obrażeni (... ]rady artystyczne bały się tych pieśni i odrzucały je [... ] nowy gatunek był dla wielu niezrozumiały, obcy [... ] teraz pojmuję,
że te pieśni były bardzo niezwyczajne po tym, co śpiewaliśmy zwykle [... ] zaraz po
Rozkwita() jabłonie i grusze nagle wyszedłem i zaśpiewałem swoje smutne, przygnę
biające pieśni (... ] komuś wydało się to niebezpieczne" 15. Negatywną kampanię
skierowaną przeciw Okudżawie przerwało dopiero zapewnienie Pawła Antokolskiego w jednej z wypowiedzi prasowych: "Uspokójcie się! To nie pieśni- to po
prostu sposób wykonania swoich wierszy"1fi. Słowa poety posłużyły za swoistą gwarancjęi-jak potwierdza Okudżawa- sytuacja się uspokoiła.
Przyjmując, iż działalność Okudżawy, jak również pozostałych poetów-pieś
niarzy, miała na celu -w wyniku zmiany przyjętego sposobu traktowania odbiorcy
-poszukiwanie nowych dróg prezentacji lirycznej, warto zacytować wypowiedź innego słynnego twórcy z kręgu piosenki autorskiej- Julija Kima, który istotę zjawiska komentuje następująco: "Najlepsze z naszych pieśni to te, w których można
odnaleźć osobliwą niepodzielną całość. Wydrukowane w formie wierszy nasze
pieśni wiele tracą, one koniecznie powinny brzmieć. Tym niemniej mamy do czynienia z poezją, ponieważ i wątek, i rym, i rytm, i melodia służą przede wszystkim
wyjawieniu sensu. Jest to jednak szczególna, pieśniowa poezja, której obraz jest
równocześnie muzyczny i słowny. Oto dlaczego mówię o niepodzielnej całości.
Właśnie ona jest naszym środkiem wyrazu"17.
Ten aspekt gatunku trafnie podsumowuje w jednej z prac L. P. Bieleńkij:
"W piosence autorskiej taka organiczność nosi także miano naturalności i szczerości brzmienia SŁOWA. Tak, jednak SŁOWA. Taka jest specyfika tego kierunku
w sztuce. A zatem słowo autorska oznacza w tym kontekście OSOBISTA, a słowo
pieśń- BRZMIĄCA POEZJA lub szerzej -SŁOWO ŚPIEWANE" 18 •
14

Ibid., s. 68, 36.
Ibid., s. 37-43.
16 Ibid., s. 182.
15

17

Cyt. za: BoJb.Me.MCJ1 Ja pyKu, {)pyJMI.. . , s. 12.

18

Ibid., s. 341.
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oczywiste się staje, iż w piosence autorskiej obok niepodważalnego prymatu słowa mamy jednak do czynienia z organicznym zespoleniem tekstu, melodii i wykonania, co służyć ma głównie ustanowieniu naturalnego
kontaktu z odbiorcą. Wychodząc z tego założenia, nietrudno ustalić kolejne wyznaczniki gatunku, takie jak: znaczenie intonacji autorskiej, osobisty charakter twórczości oraz "kryterium szczerości, otwartości".
Zagadnieniom intonacji autorskiej poświęcali wiele uwagi zarówno sami
twórcy, jak i badacze gatunku 19 , jednogłośnie uznając to kryterium za jeden z głów
nych- obok wymienionych- wyznaczników piosenki autorskiej. Powołując się na
słowa niemieckiego reżysera operowego W. Felzensteina, Nikita Wajnonen stwierdza, iż "śpiew [... ] to nie jedynie brzmienie głosu, lecz jak gdyby »brzmienie« w peł
ni całego człowieka", przy czym dla piosenki autorskiej "efekt ten jest o tyle istotny, iż zasadniczo można ją oceniać tylko na podstawie żywego wykonania, bardzo
trudno zaś - według nagrania" 20. Pogląd ten podziela Borys Sawczenko, który
uważa piosenkę autorską za "mniej niż inne nadającą się do nagrań i odtwarzania,
gdyż jej paleta muzyczna nie jest tak wyrazista, jak w piosence estradowej, zaś jej
główne osobliwości to odczuwalna obecność autora i efemeryczność, niepowtarzalność wykonania" 21 . Istotne przy tym, iż w większości wypadków piosenka autorska traci swe walory nie tylko w procesie obróbki mechanicznej, ale także podczas wykonania w innej niż autorska interpretacji. Uwidoczniło się to w dużej mierze właśnie na przykładzie pieśni Okudżawy, o czym sam poeta wypowiada się
w sposób następujący: "Do moich wierszy próbowali pisać muzykę profesjonalni
kompozytorzy i każdy komponował wspaniałą muzykę. Ale niestety nie zawsze ta
muzyka współgrała z wierszami, dlatego wszystko to kończyło się fiaskiem" 22 . Do
takich przypadków należą np. aranżacja utworów Okudżawy przez kompozytora
i przyjaciela poety Matwieja Błantera czy też przyjęta przez słuchaczy bez entuzjazmu płyta z repertuarem Okudżawy w opracowaniu zawodowych kompozytorów i artystów z 1966 r.23
Wobec

powyższego

19 Wiele uwagi problemowi intonacji i interpretacji autorskiej i ich wpływu na receppiosenki autorskiej wśród słuchaczy poświęca m.in. niemiecka badaczka D. Boss (Das
Sou:;etrussische Autoren/ied. Eine Untersuchung am Beispie/ des Schaffins von Aleksandr Gali!, Bu/at
Okudźava und Vladimir Vysockij, Monachium 1985).
2o H. Baiiuoueu, op. cit., s. 20.
21 E. CaBąeuKo, op. cit., s. 5.
22 E. OKJA)KaBa, op. cit., s. 69.
23 Zob.: A. A. lliHAOB, H3 ucmopuu JeyKo3anuceii Ey.11ama O~rydJKaBbt, [w:] "Ceoii
noJmuqecKuii .MamepuK... ",s. 14-25.
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swego przygotowania muzycznowokalnego, Okudżawa miał jednak pełną świadomość roli, jaką odgrywa w kontakcie wykonawca-słuchacz autorska interpretacja utworów, o czym świadczą jego
wypowiedzi podczas wieczorów autorskich: "Rzecz w tym, że wykonuję swoje
wiersze. I być może pod względem wokalnym ustępuję wielu wykonawcom, ale
wiem, że wykonuję je lepiej, niż ci wykonawcy [... ]. Wnoszę w to swoją intonację,
odpowiadającą temu, co piszę. [... ]Mającym wspaniałe możliwości wokalne, przepięknie sobie akompaniującym lub do pięknego akompaniamentu śpiewającym profesjonalistom tym brakuje jednego drobiazgu- mojej autorskiej intonacji. To nie
jest zwykła piosenka- to wiersze"24.
Zresztą nie kunszt wykonania jest w piosence autorskiej sprawą pierwszoplanową, lecz - jak już wspomniano - przesłanie, treść. Dlatego słusznie zauważa
Sawczenko: "przy ocenie głosu wykonawcy za najważniejszą niemal zawsze uważa
się jego barwę, tembr. Nie siła i skala głosu, lecz jego oryginalność, piękno, niepodobieństwo do innych są miarą sukcesu (oprócz samej pieśni, oczywiście)" 25 . W związ
ku z tym krytyk znajduje dla tego zjawiska określenie "śpiew tembralny", zaś do
najbardziej typowych jego przedstawicieli zalicza właśnie Okudżawę, a ponadto
Nowełłę Matwiejewą i Włodzimierza Wysockiego 26 .
Z kryterium intonacji autorskiej korelują dwa kolejne- wspomniane już- wyznaczniki gatunku, jak "kryterium szczerości" i osobisty charakter twórczości, które to
cechy również zasadniczo odróżniają piosenkę autorską od estradowej. Jak zapewnia
nas Sawczenko, "autentyczna szczerość, pełen zaufania stosunek do słuchacza" wynikają z faktu, iż piosenka autorska "ukierunkowana jest nie na przypadkowy krąg ludzi, lecz na konkretnego człov.rieka, osoby o tych samych poglądach", przy czym
"obowiązkowa obecność autorskiego »ja«, jasno wyrażona osobista pozycja - to rę
kojmia najkrótszej drogi do serca każdego słuchacza" 27 . Umiejętność odnalezienia tej
drogi jest dla tego gatunku o tyle istotna, iż jej twórcy - zdaniem Bieleńkiego "oprócz typowo estetycznej wypełniali w epoce zastoju funkcję bardziej istotną
ochrony życia duchowego"28. Dlatego też w piosence autorskiej "jak nigdzie indziej
wymagana była wierność cech osobistych człowieka tym przekonaniom i ideom,
które niósł on widzom i słuchaczom w swoich pieśniach. [... ]W piosence autorskiej
człowiek z gitarą nie ma prawa stwarzać jakiejkolwiek pozy. Może być tylko tym, kim
24
25

E. OeyAJKaBa, op. cit., s. 64, 232.
E. CaBqeHKO, op. cit., s. 6.

26

Ibid.
Ibid., s. 5.

27

28 BoJb.Jvfe.MCJlJa pyKu, {)pyJbfłl.. •,

s. 11.

W kwestii specyfiki gatunkowej piosenki autorskiej

Bułata Okudżawy

463

jest w rzeczywistości" 29 . A powinien być- według Sawczenki- "przede wszystkim
[... ] indywidualnością, tj. nie tylko wykonawcą, lecz człowiekiem o głębaklin i określonym światopoglądzie, bogatym wewnętrznie, interesującytn dla innych ludzi")0 .
Do tego grona ludzi i twórców niewątpliwie należy Bułat Okudżawa, o autentyczności jego działalności świadczą zaś słowa samego poety, powtarzane niejednokrotnie podczas wywiadów i spotkań autorskich: "zadanie artysty polega na
tym, aby dostępnymi środkami opowiedzieć o sobie, wyrazić siebie, podzielić się
swoimi wrażeniami o otaczającym świecie. Żadnych innych zadań stawiać on sobie
nie może. [... ] Piszę dla siebie. Ale wtedy, gdy sprawy, które mnie zajmują, moje
osobiste, wzbudzają zainteresowanie określonego kręgu słuchaczy, wtedy uważam,
że osiągnąłem jakiś sukces. [... ] Oczywiście w którymś momencie trzeba umieć się
zatrzymać. Kiedy poczułem, że zaczynam tworzyć pod publikę, przestałem się
tym zajmować. Przestałem, ponieważ zaczyna się rzemiosło, zaczyna się zwyczajna estrada, która sprzeczna jest z tym gatunkiem"3 1.
Jako ostatnie z podstawowych kryteriów piosenki autorskiej na uwagę zasłu
guje koegzystencja w ramach gatunku silnych tradycji ludowych i aktualności dziejowej, dzięki czemu piosenkę autorską przyjęto nazywać niekiedy "współczesną
formą twórczości ludowej"32.
Określenia piosenki autorskiej jako odmiany współczesnego folkloru nie przyjmuje cytowany już wielokrotnie Borys Sawczenko, twierdząc, iż taki punkt widzenia
pojawił się w wyniku pomieszania pojęć, skutkiem czego- o czym już nadmieniono
- terminy piosenka amatorska i autorska traktowane były jako synonimiczne. O ile określenie to może być wykorzystane dla charakterystyki twórczości amatorskiej, o tylezdaniem Sawczenki- główne wyróżniki twórczości ludowej, jak anonimowość, ustność i wielowariantowość, przeczą istocie piosenki autorskiej3 3. Jednakże, zgadzając
się z twierdzeniem, iż rzeczywiście trudno nazwać folklorem sensu stricto twórczość
autorów formatu Okudżawy, nie można negować obecności widocznych analogii z
folklorem w jego poezji. Nie jest słuszna m.in. teza, iż wielowariantowość utworów
jest wyłącznie dot:neną folkloru. Pogląd ten ilustrują przedstawione poniżej wybrane
przykłady modyfikacji utworów Bułata Okudżawy zaobserwowane na podstawie
porównania tekstów poetyckich i ich wykonania wokalnego34.
29

Ibid., s. 9.
E. CasąeHKO, op. cit., s. 4.
3t E. OK)'AJKaBa, op. cit., s. 61, 60.
32 A. Żebrowska, op. cit., s. 82.
33 Zob.: E. CasąeHKO, op. cit., s. ~5.
34 Wszystkie utwory poetyckie cytowane są według zbioru B. Okudżawy T..J.aenumue
Ha Ap6ame, Moskwa 1998; nagrania* piosenek EyMa:HCHbtii Co.lldamuK, *** {Ebtcmpo MModocmb
30
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EyMa.'lłCHbttl cofiOamttK

EyMa.'JICHbttl COfiOamuK*

0Al1H COAAaT Ha CBeTe )fUlA,

Do utworu włączona została jako przedostatnia

Kpaci1BbiH 11 OTBroKHhlH,

strofa:

HO OH 11rpylliKOH AeTCKOH 6biA:

A

BeAb 6MA COAAaT 6y~taJKHbiH .

He TI1XOH JKI1JHI1 JKaJKAaA,

OH nepeAeAaTb M11p xoTeA,

Ja6biB, 'łTO OH 6JMroKHhlH .

oH cyAb6y cBoJO KARHR,

11 BCe rrpOCI1A: OrHR! OrHR!,

'łT06 6MA C'łaCTAI1BbiH Ka)ł(AbiH,
a CaM Ha

HI1TO'łKe

BI1CeA:

BeAb 6biA COAAaT 6JMroKHbiH.
OH 6biA 6br paA - B orOHb 11 B AbiM,
Ja Bac nor116HYTb ABaJKAbi,
HO IlOTelliaAI1Cb Bbi HaA H11M:
BeAb 6biA COAAaT 6yMroKHbiH.
He AOBepRA11 Bbi eMy
CBOI1X CeKpeTOB BaJKHbiX,
a no'łeMy?

A

IlOTOMy,

'łTO 6biA COAAaT 6yMaJKHbiH.

B oroHb? Hy 'łTO JK,
J1

11AI1! l1Aellib?

OH lliarHYA OAHa)ł(Abi,

11 TaM cropeA OH Hl1 Ja rpolli:
BeAb 6biA COAAaT 6JMroKHbiH.

EMcrpo MOAOAOCTb npoxOA11T, AH11
C'łaCTAI1Bbie

KpaAeT.

EMcrpo MOAOAOCTh rrpoxoAI1T, AHI1 c'łaCTAI1Bbie KpaAeT.

l..JTO HaJHa'łeHO CYAb60łO- o6RJaTeAbHO

l..JTo HaJHa'łeHo cyAh6oro- o6RJaTeAbHO cAy-

CAY'łi1TCR:

'łi1TCR:

To Al1 caMoe npeKpacHoe B oKOlliKO nocry-

To

'łi1TCR,

B OKOlliKO

TO Al1 caMoe HarrpacHoe B o6oRTI1R yrraAeT.

TO Al1 caMoe HarrpacHoe

Al1 caMoe rrpeKpacHoe

'!Y ca.Moe npeKfJamoe

ITOCTJ'łi1TCR,

'!Y ca.Moe HanpacHoe

B o6oRTI1R ynaAeT.
TaK He AeAaHTe JK JarracoB 11J AJ06BI1 11 A06-

Hem,

poTM

poTbi

He AeAaHTe JarracoB 11J AJ06BI1 11 A06-

11 npo 'łepHbiH AeHb rpRAYll(I1H He KOITI1Te

11 HO 'łepHbiH AeHb rpRAYll(I1H He KOITI1Te

MI1AOCepAbe:

MI1AOcepAbe:

nponaAeT Hl1 Ja ITOHIOlliKJ Ballie ropbKOe

nporraAeT Hl1 Ja ITOHIOlliKJ

ycepAbe,

H10flltt;J Ballie ropbKOe ycepAhe,

ARryr paHHI1e MOpll(11Hbi
cyeTbi.

OT HanpaCHOH

1!J COBCCM HU Ja no-

ARryr HOBbte MOpll(11Hhl .llll?Jm coeJfCue MOPU/UHbt
OT HarrpaCHOH cyeTbi.

npoxodum ... ) wg: Bułat Okudżawa. Poeifa śpiewana (CD), Polskie Radio S.A., Warszawa 2000;
npu..uema- Okudżawa. Życzenia dla przyjaciół (CD), Polskie Nagrania, Warszawa 1991; interpunkcja i zapis graficzny nagrań własny.
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)KaAb, t.t:TO MOAOAOeTb MeAhKHyAa,

)Kub, t.t:To 10HOCt!lb npo.!letJteJla,

)KaAb, t.t:TO CTapOeTb KapOTKa.

)ł{aAb,

Bce Tenepb KaK Ha AaAOHH: Ao6 B nory,

Bee Tenepb KaK Ha A<lAOHH: Ao6 B

Ayllla B ynm6ax ...

Ayum B yum6ax ...
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t.t:TO CTapoCTb KOpOTKa.

nory,

Ho JaTo Y*e He 6yAeT HH JaraAOK, HH OUJH-

Ho JaTo )')KC He 6yAeT HUKozoa y?/Ce m 6yoem HH

6oK-

JaraAOK, HH OUJI160K -

TOJ\bKO poBHa.fl AOpora AO IIOeAeAHCrO

TOJ\bKO poBHaR AOpora t!JO.JibKO poBHaR dopoza AO

3BOHKa.

noeAeAHCrO 3BOHKa.

~e )ł{I13HI1 npO)ł{HTb He AaHO,

#e )ł{I13HH npO)ł{HTh He AaHO,

ABa et.t:aeTbR - JaTeR nyeTaR.

ABa ct.t:aCTbH - JaTeR nycTaH.

l13 AByx BhiiiaAaeT OAHO -

I13 AByx BbiiiaAaeT OAHO -

TaKaR Y* npaBAa npoeTaR.

TaKaR Y* npaBAa npocTaR.

KoMY npo11rpaeT TPY6a
nporu;aAbHbie B He6o MOTHBbi,

KoMY npoHrpaeT TPY6a
nporu;aAbHhle B He6o MOTHBbi,

KOMY YAbr6HeTeR eyAb6a,

KOMY YAhr6HeTeH cyAh6a,

H OH YAbr6HeTe.fl et.t:aeTAHBbiH.

11 OH YAhi6HeTeH et.t:aeTAHBbrił.
(dwie ostatnie strofy wypełniają w piosence
funkcję refrenu)

nprwema

nprwema

EcAH BopoH B BbiUJHHe,

EeAH BopoH B BbiUJHHe,

AeAo, eTaAo 6hiTh, K BOHHe.

ACAO, eTaAo 6brTb, K BOHHe.

A ec.11u (Jamb eMy KjJy.?fCumb,
JHOf/Ut!J: BCe.M Ha fPPOHt!J /IOt!J/1.
tiTo6hr He 6biAO BOHHhi,

tho6hr He 6brAo BOHHhr,

HaAO BOpOHa y6HTb.

HaAO BOpOHa y6MTb.

l.JTo6hr BopoHa y6HTh,

T.J.mo6bt BopoHay6umb,

HaAO p)')KbR 3apRAI1Th.

Hado PYJICb/l Japfldumb.

A KaK eTaHeM JapR)ł{aTb,

A KaK eTaHeM

BCeM Jaxot.t:eTeR eTPeARTb.

BceM JaxoqeTeR cTPeARTb.

Hy, a KaK eTPeAh6a noifAeT,

Hy, a KaK cmpe.11b6a noudem,

nyAR Abipot.t:KY HaHAeT.

ny.llfl dbtpotttry Houdem.

Eif He )ł{aJ\KO HHKoro,

Eif He )ł{aJ\KO HHKoro,

eif nonaeTh 6hl xoTb B Koro,

eif nonaeTb 6hr XOTb B Koro,

JapR)ł{aTb,

XOTh B "tf}')ł<OrO, XOTb B CBOBO .. .

XOTb B 'i)')KOrO, XOl"b B eBOBO ...

Bo, 11 6oAe HH"tfero.

./lttlllb 6bt BCeX, da OdHOZO.
Bo, 11 6oAe HM"tfero.

Bo, 11 6oAe HH"tfero.

Bo, 111 6oAe HH"'łero.

Bo, 11 6oAe HI1Koro.

Bo, 11 6oAe HHKoro.

KpoMe sopoHa Toro:

Bo, u 6o.11e HtJKozo,

CTPeAhHYTb HeKOMY B Hero.

KpoMe BopoHa Toro:
eTPeAbHYTb HeKOMY B Hero.
(wersy drukowane kursywą stanowią swoistą
odmianę refrenu)
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przy tym, iż kategoria przekazu ustnego w tym wypadku nie
zanika zupełnie; jej wpływ ulega jedynie zawężeniu. W dobie powszechnego zapisu informacji, zarówno w formie druku, jak i dźwięku, prawdopodobieństwo zniekształceń pierwotnego wariantu tekstu słabnie, ze względu jednak na rozpowszechnianie - jak w przytoczonych wyżej przykładach -wersji utworów zmienionych
przez samego autora (celowo bądź nieświadomie, wielokrotnie i różnorodnie 3 5)
czynnik ten w dużej mierze pozostaje zasadnym kryterium dla gatunku piosenki
autorskiej.
Co się tyczy kryterium anonimowości, Sawczenko sam przyznaje, iż "na początkowym etapie problem autorstwa nie bardzo zajmował twórców" 36, komentując przypadki mylnego przypisania autorstwa cudzych piosenek najbardziej znanym przedstawicielom gatunku. Oczywiście takie wypadki stanowiły rzadkość,
jednakże nie ominęły i takiego twórcy, jak Okudżawa: "otrzymałem list z miasta
I<.:irowa, w którym pewien robotnik napisał mi, że słyszał na taśmie moje pieśni, że
bardzo mu się one spodobały, szczególnie spodobało mu się 10 piosenek- przytacza listę- i żadnej mojej pieśni. Tak, wtedy przypisywało mi się wszystko [.. .].
Na dodatek wielu w Rosji przez długi czas myślało, że Okudżawa to kobieta"37wspomina twórca.
Ze względu na sferę bytowania (ośrodki miejskie) piosenkę autorską określa
się niekiedy także mianem "folkloru inteligencji miejskiej". W tym przypadku również W. Nowikow wskazuje na pewne nadużycie dotyczące słowa folklor w tym
sformułowaniu, uzasadniając, iż przez pojęcie folkloru rozumiana jest twórczość
kolektywna, której jawnie przeciwstawny jest indywidualny charakter piosenki autorskiej38. W drodze kompromisu można tu jednak przychylić się do wniosku Okudżawy, iż folklor inteligencji miejskiej to "określenie umowne [... ] i jest jakaś racja
w tym [... ],że może istnieć taki właśnie folklor"39.
Poeta niejednokrotnie wskazywał właśnie twórczość ludową jako swego głów
nego, jeśli nie jedynego nauczyciela gatunku. Stąd też nie dziwi fakt, iż na płasz
czyźnie poetyki pieśni Okudżawy analogie z folklorem uwidoczniają się w sposób
35 Sam Okudżawa w jednym z wywiadów tłumaczy to w sposób następujący: ,,Melodia [zmienia się] - ponieważ nie zapisuję nut, nie znam nut i w zależności od nastroju
w jakimś stopniu zmieniam melodię [... ]. Co zaś tyczy się słów- istnieje kilka wariantów,
wypróbowuję je: czasami mam ochotę śpiewać ten wariant, czasami inny" (E. O:J<YAX<aBa,

,,JI HUKOMy ••• ", S. 73).
36 E. CaBąeHKO, op. cit., s. S.
37 E. O:J<YA)KaBa, ,,JI HUKO.Jv!Y ••• ",s. 37.
38 BA. HoBHKOB, op. cit., s. 9.
39 E. O:J<YA)KaBa, ,,JI HUKO.Jv!Y ••• ", s. 210.
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częsty i niekamuflowany, przejawiając się głównie w nawiązaniach do jego gatunków i stylistyki. Niestety, ze względu na obszerność zagadnienia, które zasługuje
na oddzielne, szczegółowe opracowanie, na jakie nie pozwalają ograniczenia objętoś
ciowe niniejszego wystąpienia, nie będę szerzej zajmować się tym problemem. Dla
unaocznienia wagi tej kwestii powołam się jednak na konkluzję jednego z badaczy,
który stwierdza, iż pieśni te "skłaniają do refleksji nad tradycjami romansu miejskiego, nad czastuszką, kozackimi pieśniami kawaleryjskimi [... ],nad byliną, pieśnia
mi rewolucji i wojny domowej, pieśniami lat trzydziestych"40 itd. Podobnie rzecz
ma się w odniesieniu do stylistyki tych pieśni - Okudżawa wykorzystuje w swej
twórczości lirycznej cały arsenał środków i figur typowych dla poetyki ludowęj:
stałe epitety, porównania, hiperbole, litoty, alegorie, tautologie, paralelizmy rytmiczne i składniowe, powtórzenia, refreny itd., którym również poświęcić należałoby
szczegółową analizę.

Zatrzymam się jednak na innym, równie interesującym aspekcie wpływu
folkloru na twórczość poetycką Okudżawy. Autor sięga często także do ludowej
symboliki, wierzeń i przysłów, zazwyczaj twórczo transformując ostatnie z wymienionych.
Znawczyni zagadnienia L A. Sokoława podkreśla wierność symboliki Okudżawy wyobrażeniom ludowym: obraz jaskółki jako zwiastuna pomyślności, zło
wieszczy pierwiastek w obrazach kruka i koguta itd. 41
Badaczka dokonuje także stosunkowo szczegółowej analizy wykorzystania
przez Okudżawę porzekadeł ludowych bądź ich komponentów na potrzeby wła
snej poezji - ich modyfikacji, rozszerzenia sensu o nowe treści. Spośród licznych
analogii z mądrością ludową na uwagę zasługują takie aforystyczne sformułowania
poety, jak: BceMy BpeMettKO cBoe (Przysł. lud.: "BceMY cBoe BpeMH"), He BeJem MHe
BCMepmu, nOBeJem B .11106BU ("He cąaCTAMB B Mrpe, TaK cąaCTAMB B Ał06BM"), flyM
ootpott'9' Haiioem ("BoAa AbipoąKY HaiiAeT; CMepTb rrpMąMHY HaiiAeT; TiyAJI- Aypa,
a BMHOBaToro HaiiAeT") Mo.11Ba Ja zpo6oM ttUUfe cepe6pa u BC.IIeO Jeyttum MYJbtKOIO nperyacHoii ("0 MepTBbiX HMąero MAM xoporno"; "0 IJOKOffHMKe xyAa He MOABM"), czy
wreszcie zacytowany przez badaczkę w całości swoisty kodeks sformułowany na
bazie przysłów:
He rrpo6yi1: 3TOT MeA: B HeM AO:>KKa AeiTH.
'łero He 3apa6oTaA- He rrpoc11.

He rrAFOM: B KOAOAeu:. He KH'fHCb.

40

H. BaiiuoueH, op. cit., s. 18.
zob.: H. A.

41 Szerzej na ten temat

0JfCaBbt,

[w:]

Ao AOKTH

CoKOAOBa, (JJo.llbK.IIopHaR mpaOUfiWl B .11upuKe E.

"Ceou noJmU'IeCKuu MamepuK . .. ", s.

33-41.

0'9'-
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scero sepmoK- rrorrpo6yi1 YKYCH.
1

-Jac yrpeHHHH

-

ACAaM, AJD6BI·I -

BC'łepHI"IH,

pa3AYMbRM- OCCHb, 6oApOCHI- 3HMa ... -12

Należy

jednak przy tym podkreślić, iż aforystyczność stylu poetyckiego Okudżawy nie ogranicza się jedynie do zapożyczeń bądź parafraz porzekadeł ludowych. Sam poeta jest autorem licznych wyrażeń Gak: Mbt Ja tfeHou ue nocmoUM; 11,
.11iattum, Ha.M '!}JICHa OOHa no6eoa; Eepu UIUHeAb, nOUIAU OO)I.10U; BoJb.MeMOl Ja PYKU, opyJbR),

które dziś zyskały już status "skrzydlatych". Badacz twórczości Okudżawy Roman
Czajkowski znajduje w jego poezji około 350 sformułowań, które w autorskiej lub
zmodyfikowanych wersjach funkcjonują w szerokim obiegu, z czego 53 zamieszczono w S ławniku ryta/Ów wspólczesf!Jch autorstwa K. W. Duszenko z 1997 roku 43 •
Interesujące, iż tytuł zbioru prac Czajkowskiego MUJJocmu EyAama OryoJICaBbt również stanowi bezpośrednie odwołanie do zbioru wierszy poety z 1993 r. pt. MuAotmu ryob6bt.

W kontekście powyższych wywodów słuszną wydaje się teza Wajnonena,
który łączy istotę piosenki autorskiej z jednym z gatunków folkloru- dumą: "Folklor- to mądrość narodu, skarbnica jego doświadczeń. Jest w folklorze gatunek
»duma«. Jednak słowo to nie oznacza jedynie gatunku. Zawiera się w nim całe
sedno ludowej pieśni i poezji. I współczesne piosenki autorskie to w przeważającej
mierze dumy. Piszą je ludzie myślący, którzy śmiało zagłębiają się w problemy
swoich czasów" 44 . Tezę tę potwierdza wypowiedź Okudżawy, który również określa piosenkę autorską jako "pisaną przez ludzi myślących dla ludzi myślących" 45.
\V kontekście dumy poruszona została także kwestia aktualności dziejowej
piosenki autorskiej. Bieleńkij stwierdza: "jedną z nieodłącznych cech gatunku jawi się jego dokumentalność. Znaczna część piosenek autorskich przedstawia jak
gdyby migawkowe zdjęcia czasu, na których utrwalone są konkretne realia: warunki, sytuacja, konflikty i - oczywiście - stany duchowe człowieka: radość i spokój, ból i trwoga. Będąc osobistymi, pieśni te [... ] tworzą wierny obraz określo
nego okresu życia społecznego, wyraźnie odnotowując jego słabe strony" 46 • MóIbid., s. 40.
Szerzej na ten temat zob.: P. P. qaiiKoBCKHH, Giooa, ocmaotttue Ha K/Jbt.IIO
(A:fiopulMbt Ey.11ama OryiJJłCaBbt), [w:] idem, ,,Mt1.11ocmu Ey.11ama OryoJłCaBbt':· Pa6ombt pa3HbtX
.11em, Magadan 1999.
44 H _BaiiHoHeH, op. c-it., s. 28_ Autor używa tu co prawda określenia ca.MoOeJJmMbHbte
necHu, jednak przypuszczając, iż jest to jeden z przykładów synonimicznego ujęcia terminów ta.Mo0eJJme.l1bHa.JJ necHIJ i aomopcKa.JJ netHII, na potrzeby tłumaczenia przyjmuję określenie
piosenki autorskie.
45 A. Żebrowska, op. cit., s. 105.
-16 Bo3b.Me.MCJJ Ja PYKU, opyJbll!. .. ' s. 194.
42

43
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wi o tym i Okudżawa: "Spotykamy się z niedoskonałościami życia, ono nas rani,
my krzyczymy. Oto, czym jest twórczość" 47 . Stąd też tak częste u poety reminiscencje związane z bliskimi mu miejscami pobytu, wśród których szczególne
miejsce zajmuje jego "tnała ojczyzna" - Arbat, stąd - obrazy wojennej niedoli,
własne tragiczne doświadczenia- zarówno frontowe, rodzinne, jak i późniejsze,
powodowane losem niepokornego artysty, stąd- pragnienie swobody, walka o ludzką godność i szacunek dla indywidualności, marzenia o renesansie prawdziwie ludzkich wartości i uczuć: szczerości, przyjaźni, miłości, stąd wreszcie deheroizacja,
a zarazem apoteoza Człowieka, pisanego przez duże C - z jego małym-wielkim
światem codziennych spraw. Wymienione motywy nie wyczerpują oczywiście
bogatej i różnorodnej tematyki poezji Okudżawy- to kolejne zagadnienie zasłu
gujące na szczegółową analizę, która wykracza poza ramy niniejszego referatu.
Na zakończenie jednak skromnej analizy związków folkloru i dokumentalizmu
w poezji Okudżawy chciałabym zacytować w całości jeden z utworów poety,
pokazujących, jak doskonale potrafi on łączyć współczesną problematykę z ludową poetyką:
lliAa BOHHa K TOMY 13epAI1Hy,
meA COAAaT Ha TOT EepAHH.
MaryrnKa, He 11AaT.fb 110 cwHy:
y Te6R cqacTAHBhlH CbiH.

llieA He MeAAeHHO, He 6hlCTPO,
He )l{aAeA COAAaTCKHX HOr.
MaryrnKa, yAapHA BbiCTPeA,
110KaT.fHYACR TBOH CbiHOK.

011pOKHHYACR Ha CI1HHY
11 3aCTbiA cpeAH OCHH . ..
MaryrnKa, 11011Aa'-ib 110 CbiHy:
y Te6R cqacTAHBhiH cbm48 .

Podsumowując całość powyższych rozważań, należy stwierdzić, iż

pomimo
szeregu kryteriów, pozwalających określić stosunkowo ścisłe formalne ramy gatunku piosenki autorskiej, w kwestii tej wciąż jeszcze pozostaje wiele punktów
spornych. Należy do nich m.in. niemożność zastosowania wobec piosenki autorskiej ani tradycyjnej nomenklatury gatunkowej, ani też klasyfikacji tematycznej, co
dowodzi, iż prezentuje ona "system otwarty, zdolny asymilować i transformować
na własne potrzeby niemalże wszystkie wcześniejsze i współczesne zdobycze kul47
4.8

E. OK)'AiKaBa, ,,H HUKo.J.:J... ",
Idem, T..Iaenumue .. . , s. 108.

s.

55.
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Uwidocznia się to szczególnie w twórczości lirycznej Bułata
Okudżawy, na co nie bez wpływu pozostaje specyfika samego procesu twórczego
poety i ewolucja jego poezji, a przede wszystkim przesunięcia w układzie: wierszpiosenka.

tury
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op. cit., s. 18.

