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Etnografia jako nauka, lecz także jako strategia badawcza, niejednokrotnie 
jest jedynym narzędziem dostarczania wiedzy na temat różnych obszarów 
rzeczywistości kulturowej, które zwykle stosuje się w celu przybliżenia ludz-
kich zachowań, często dotąd jeszcze nie opisanych. Chociażby już tylko z hi-
storycznego punktu widzenia, do tego rodzaju praktyki uciekali się badacze 
chcący poznać i opisać różne, bardzo często pozaeuropejskie społeczności 
ludzkie bądź grupy społeczne tworzące i funkcjonujące w obrębie złożonych 
systemów zachowań i znaczeń, które określano za pomocą pojęcia „kultury”. 
Także w kontekście koncepcji na temat „płynnej rzeczywistości” czy wciąż 
zmieniającego się świata, należałoby przyjmować, iż uniwersum, w obrębie 
którego żyje badacz, podlega zmianom, które przy okazji przynoszą nowe, 
godne uwagi przypadki ludzkiej aktywności, na temat których próżno szu-
kać wiedzy w fachowej literaturze. W takich sytuacjach prowadzenie badań 
etnograficznych okazuje się być jednym z najistotniejszych narzędzi pozy-
skiwania wiedzy.

Z kilku powodów nie chciałbym w ramach tego artykułu zbytnio rozwo-
dzić się na temat różnych koncepcji prowadzenia badań, jak też sposobów 
działania stosowanych przez badaczy w celu dostarczenia wiedzy oraz inter-
pretacji na temat studiowanego przez nich zjawiska kulturowego. Powody są 
następujące. Otóż to, co stanowi przedmiot mojego zainteresowania, a wiąże 
się z istnieniem oraz działalnością klubu Pieśniarze, mieszczącego się przy 
ulicy Szewskiej 68 a we Wrocławiu, jak dotąd nie doczekało się żadnych 
opracowań w literaturze naukowej. Chcąc zatem dotrzeć do informacji a przy 
okazji dostarczyć wiedzy na wspomniany temat, uciekłem się do prowadze-
nia badań terenowych, które rozpocząłem w 2015 roku. Stąd moje zagajenie 
na temat procesu zbierania informacji poprzez uczestniczenie oraz czynienie 
obserwacji w środowisku będącym przedmiotem poznania. Innymi słowy, ar-
tykuł ten jest w zasadzie formą relacji, raportu, w którym przybliżam głównie 
genezę oraz strukturę instytucji mieszczącej się w obrębie mojego zaintereso-
wania badawczego. Tekst ten jest jednocześnie zapowiedzią większej pracy 
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na rzeczony temat, w której znajdzie się o wiele szersze spektrum spojrzenia 
na to, co może zawierać się w pojęciu „pieśniarzy na Szewskiej”, będącym 
poniekąd tylko wytrychem do tego, by zastanowić się, przede wszystkim, nad 
kulturowym sensem muzyki. Myślę, że materiał badawczy jaki w ten sposób 
dostarczam, może stać się pomocny dla badaczy kultury Dolnego Śląska, 
życia kulturalnego Wrocławia, folkloru, muzyki, poezji, poniekąd także po-
litologów, lecz także antropologów kulturowych oraz filozofów kultury. 

Czuję się również zobowiązany do przedstawienia informacji traktującej 
na temat stosowanej przeze mnie taktyki prowadzenia badań i zdobywania 
informacji w środowisku będącym przedmiotem mojej uwagi. Otóż wsze-
dłem do tej społeczności jako osoba, która obserwuje, lecz również uczest-
niczy w licznych działaniach grupy, co w tym przypadku oznacza również 
i to, że stałem się, jako pieśniarz, częścią tego swoistego ruchu kulturalnego 
stolicy Dolnego Śląska, do powstania którego instytucja będąca przedmio-
tem niniejszego opisu niewątpliwie mocno się przyczyniła bądź też stała się 
odpowiedzią na pewne zapotrzebowania społeczne w zakresie sztuki słowa 
i muzyki. Jako reprezentant środowiska aktywnego w obszarze, jakim jest na-
uka o kulturze, dodam również, iż stosowaną przeze mnie praktykę badawczą 
można uzasadnić odwołując się do konstatacji refleksyjnego nurtu dyscypliny 
jaką jest antropologia kulturowa, w myśl których, o czym pisze chociaż-
by Katarzyna Majborda, badacz jest „podmiotem sprawczym” generowanej 
przez siebie wiedzy, co w istocie uznaje się za „jedną z najważniejszych cech 
antropologii” i antropologicznej praxis1. 

Kierując się prymatem przybliżenia zdobytej w terenie wiedzy, z założe-
nia staram się unikać interpretowania przedstawianych przeze mnie treści, 
co należy również odczytywać jako celowe zaniechanie czynienia odniesień 
do tych płaszczyzn humanistycznej refleksji, w obrębie których prowadzi się 
podobne badania czy toczy dyskusje. Natomiast częściowym uzasadnieniem 
moich starań dotyczących nade wszystko tego, by nie tylko przybliżyć jak 
najwięcej informacji z zakresu badanego i opisywanego przeze mnie zjawi-
ska, lecz zwrócić na nie uwagę, może być to, co zawiera się w puencie tego 
artykułu. Pytań, jakie w jej ramach są zawarte, siłą rzeczy nie mogę przybli-
żyć we wstępie, bo wówczas nie byłaby to już puenta. 

1 K. Majbroda, Po pierwsze – człowiek. Autoetnografia w kontekście teorii sprawstwa 
Margaret Archer, „Kultura i Społeczeństwo”. Autoetnografia, 2017, t. LXI, nr 3, s. 48. 
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„Pieśniarze na Szewskiej”. Uwagi wstępne

„Pieśniarze”, jak powszechnie mówi się o tym miejscu2, funkcjonują od prze-
łomu sierpnia i września 2013 roku. W gruncie rzeczy jest to rodzaj tzw. insty-
tucji kulturalnej, która powstała z inicjatywy oddolnej, i która może poszczy-
cić się konsekwentnym działaniem przez okres pięciu lat, skupiając w tym 
czasie różnego rodzaju artystów posługujących się sztuką słowa, muzyki lub 
najczęściej łączących te dwie płaszczyzny. 

Jak wspomniałem, w literaturze naukowej, jak dotąd, nie pojawił się ar-
tykułu lub nawet wzmianka, w której odnotowano by cośkolwiek na temat 
tej instytucji. Zdecydowanie więcej informacji o „Pieśniarzach” możemy 
znaleźć w Internecie. W pierwszym rzędzie należałoby wskazać na źródła 
służące promocji klubu na Szewskiej oraz wydarzeń, które na bieżąco mają 
tam miejsce. Mam tu na myśli m.in. oficjalną stronę internetową3, profile 
w serwisie YouTube4 czy stronę na Facebooku5. Ciekawostką może być 
wzmianka o „Pieśniarzach”, jaka pojawiła się w filmie o Wrocławiu nakrę-
conym przez jedną z holenderskich telewizji6. Gdy wpiszemy w przeglądar-
kę internetową hasło „Pieśniarze na Szewskiej”, powinniśmy także natknąć 
się na krótkie informacje na temat tego miejsca i jego artystycznego profilu, 
które opublikowano na łamach wrocławskich gazet7. Zapewne interesujące, 
szczególnie z perspektywy badań nad ludzkimi zachowaniami w kontekście 
kategorii gier politycznych, wielkich ideologii czy antagonizmów społecz-
nych, mogą wydać się publikacje „Gazety Wyborczej” z przełomu lipca 

2 Ze względu na to, że klub Pieśniarze w trakcie swego istnienia funkcjonuje pod wielo-
ma nazwami określającymi jego status, np. jako klub, kawiarnia, cafe, zaś powszechnie 
mówi się o tym miejscu, jako o „Pieśniarzach”, w tekście będę posługiwał się również 
i tym pojęciem. 

3 Zob. www.piesniarze.info (data dostępu: 09.10.2018 r.). 
4 Zob. m.in. www.youtube.com/user/Piesniarze (data dostępu: 09.10.2018 r.). Warto 

w tym miejscu nadmienić, iż właściciel klubu Pieśniarze stara się rejestrować w formie 
zapisu wideo występy niemal każdego wykonawcy. Właśnie na wymienionym kanale 
znajdziemy dosyć obszerne archiwum w tym zakresie. 

5 Zob. m.in. www.facebook.com/Piesniarze (data dostępu: 09.10.2018 r.). 
6 Zob. https://www.omropfryslan.nl/nijs/384910-omrop-tip-7steden-yn-wroclaw-poalen 

(data dostępu: 09.10.2018 r.). 
7 Zob. m.in. internetowe wydanie „Gazety Wyborczej”: Wiersze przy ul. Szewskiej, http://

wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/56,35771,19386690,wiersze-przy-ul-szewskiej,,7.html; 
Pieśniarze – kameralnie i z duszą https://www.wroclaw.pl/piesniarze-kameralnie-i-z-
dusza (data dostępu: 24.10.208 r.).
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i sierpnia 2018 roku, w związku z zapowiedzianym spotkaniem autorskim 
w klubie Pieśniarze z Jackiem Międlarem, do którego ostatecznie nie doszło8. 
Na marginesie warto dodać, iż okoliczności tej sytuacji nie tylko przyniosły 
tzw. medialny rozgłos „Pieśniarzom”, lecz również mogą okazać się punk-
tem wyznaczającym cezurę czasową, która zamyka pewien okres działalności 
tego miejsca, z którym związana była trudna do oszacowania grupa ludzi 
wrażliwych na to, co kryje się za pojęciami „poezji” i „muzyki”. 

Miejsce 

Pod wieloma względami wygląd najbliższej okolicy znajdującego się nieopo-
dal wrocławskiego Rynku klubu Pieśniarze może przeczyć wrażeniu, jakoby 
było się w centrum stolicy Dolnego Śląska. Wrażenie to szczególnie potęguje 
się w tych momentach, gdy w klubie, zwykle przy okazji jakiegoś koncertu, 
znajduje się zaledwie kilka osób. 

Natomiast na portalu społecznościowym Facebook znajdziemy informa-
cję, że stronę „Pieśniarze” lubi ponad sześć tysięcy osób. Sam zaś lokal, do 
którego w dużej mierze odnosi się ta informacja jest niewielki. Jak możemy 
przeczytać na stronie www.piesniarze.info: „Niewielkie miejsce z dużym 
sercem [35m2, pojemność osobowa: ok. 35]”. Spotkałem się z informacją, 
że na jednym z koncertów naliczono kiedyś 42 osoby wśród publiczności. 
Ale jakby nie mierzyć, miejsce jest małe. Do tego sporo przestrzeni zajmuje 
tu scena, zdolna optymalnie pomieścić cztery osoby. Nierzadko zdarza się 
tak, że nie wszyscy wykonawcy, którzy twórczość swą prezentują w grupie, 
znajdą miejsce na tym przewidzianym dla artystów podwyższeniu. 

Za plecami wykonawców znajduje się logo „Pieśniarzy”. Większą jego 
część wypełnia pojęcie „pieśniarzy”, które otoczone jest takimi hasłami jak 

8 Zob. m.in. internetowe wydanie „Gazety Wyborczej”: Nie ma miejsca dla Międla-
ra. Jak Wrocławianie zaprotestowali przeciwko spotkaniu z rasistą i antysemitą, 
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,23748462,nie-ma-miejsca-dla-mie-
dlara-jak-wroclawianie-zaprotestowali.html (data dostępu: 09.10.2018 r.).; inter-
netowe wydanie „Gazety Wyborczej”, Antysemita Jacek Międlar wystąpi we wro-
cławskim klubie. Chce tam promować swoją książkę http://wroclaw.wyborcza.pl/
wroclaw/7,35771,23738699,jacek-miedlar-wystapi-we-wroclawskim-klubie-chce-
tam-promowac.html (data dostępu: 09.10.2018 r.).; internetowe wydanie „Gazety 
Wyborczej”, Klub Pieśniarze po masowych protestach odwołuje spotkanie ze znanym 
antysemitą http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,23741182,spotkanie-z-mie-
dlarem-u-piesniarzy-odwolane-to-skutek-presji.html (data dostępu: 09.10.2018 r.). 
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„prawda”, „dobro”, „piękno”, „kultura i wolność”. Na scenie znajduje się 
jeszcze pianino i książki poukładane na podłodze – zdążyły już zasłonić „kul-
turę i wolność”. Ściany lokalu wypełniają regały z książkami. Nawet drzwi 
do toalety są rodzajem ruchomej biblioteczki. Tu należałoby wtrącić, iż wielu 
ludzi, głównie muzyków, podkreśla bardzo wysoko przez nich oceniany aku-
styczny wymiar tej przestrzeni okolonej przez książki. 

Dla publiczności są sofy, kanapy, wyściełane kocami lub narzutami ławki 
i skrzynie, kilka foteli i krzeseł. Na podłodze dywany.

Oprócz wymienionych elementów jest tu też sporo osobliwości. Za stoliki 
służą osadzone na nogach pudła gitar akustycznych, których gryfy, przymo-
cowane do korpusów pod kątem prostym, sterczą w pionie do góry. W su-
ficie nad sceną są drzwi, jakby miały otwierać się do nieba. Nad głowami 
publiczności wisi kontrabas i klawiatura od pianina. Na wprost drzwi stoi 
nadstawka od kredensu wypełniona głównie książkami. Na jednej z jego 
półek stoi popiersie bł. Czesława, patrona Wrocławia. Zwykle ma on jakieś 
nakrycie głowy. Przez długi czas był to beret. Na samej górze kolejnej nad-
stawki od kredensu stojącej obok, tuż pod sufitem, w związku z czym wiele 
osób tego nie zauważa, ustawiono 96 tzw. świec smoleńskich z podobiznami 
ofiar katastrofy samolotowej z 2010 roku. Elementem wystroju są tu także 
od dłuższego już czasu szkice przedstawiające Cypriana Kamila Norwida, 
Bolesława Leśmiana i Jana Lechonia. Jedyne okienko w klubie wypełnia 
z kolei reprodukcja przedstawiająca papieża Piusa X. Znajdziemy tu również 
kilka obrazków, takich jak „kiedyś na wsi w domach wisiały”, „kupionych na 
kiermaszach” z przedstawieniami postaci biblijnych, trochę dewocjonaliów 
i płótno z olejnym obrazem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Jest to dzieło 
Wojciecha Kielara, który udostępnił je „Pieśniarzom” na czas nieokreślony. 
Ponoć obraz ten jest „konsekrowany przez jednego z biskupów lubelskich”9. 

W wielu miejscach, najwięcej na ścianach w ubikacji, znajdują się też po-
zawieszane arkusze papieru, na których wydrukowane są pochodzące z róż-
nych źródeł fragmenty poezji czy prozy.

Drzwi do klubu mają dołączoną od zewnętrznej strony atrapę w formie 
gitary. Ich nadproże również jest nietuzinkowe, bowiem wykonane zostało ze 
skrzyni od pianina. Przed klubem stoi mobilny słup afiszowy. Klub Pieśniarze 
znajduje się wewnątrz podwórza okolonego przez kilkukondygnacyjne bu-
dynki na ogół wybudowane po II wojnie światowej. Stoi tam kilka drzew, pod 

9 Autorem wypowiedzi wziętych w cudzysłów jest Donat Kamiński, założyciel „Pieśnia-
rzy”, którego postać przybliżę w dalszej części tekstu. 
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którymi parkują samochody. Jednak to beton stanowi dominantę tego krajo-
brazu, zaraz po nim kontenery na nieczystości. Do tej dużej oficyny prowadzą 
dwie drogi. Jedną z nich jest wąskie przejście dla pieszych pod budynkiem od 
południowego-zachodu, za którym po drugiej stronie znajduje się wrocławski 
Rynek. Drugą stanowi ulokowana w północno-wschodniej części podwórza 
brama dla samochodów i przejście dla pieszych, również pod budynkiem. 
Także i ten element został poniekąd naznaczony przez „Pieśniarzy”, bowiem 
brama ta jest powyklejana plakatami, rzadko kiedy informującymi o aktual-
nych wydarzeniach. Sporo tam również zadrukowanych tekstem olbrzymich 
arkuszy papieru, podobnie jak ma to miejsce w klubie.

Gdybym miał określić człowieka, który urządził to wszystko, a poza 
tym, co opisałem, jest znacznie więcej szczegółów, to najprościej byłoby mi 
w pierwszej kolejności uciec się do pojęcia „artysty”. 

Geneza

Strona „Pieśniarze” na Facebooku, o której wcześniej już wspomniałem, 
powstała w lutym 2013 roku, czyli jeszcze zanim pojawił się klub przy 
ulicy Szewskiej. Najwcześniej jednak, bo w 2012 roku powstała Fundacja 
Pieśniarze. Jej założycielem i człowiekiem, który ten przysłowiowy wózek 
ciągnie praktycznie w pojedynkę jest Donat Kamiński, który w sensie zawo-
dowym nie wywodzi się ze środowisk związanych z istnieniem jakiejkolwiek 
instytucji kulturalnej.

Donat, jak będę go również przedstawiał w dalszej części tego tekstu, jest 
ojcem czwórki dzieci. Z perspektywy genezy „Pieśniarzy” ważne jest tu naj-
starsze z nich, czyli syn Antoni. Można przyjąć, iż to właśnie z relacji ojciec 
– syn zrodziła się instytucja, której poświęcam ten artykuł. Ojciec niewątpli-
wie zaszczepił synowi zamiłowanie do twórczości słowno-muzycznej, repre-
zentantami której mogą być tacy wykonawcy jak Jacek Kaczmarski, Jacek 
Kleyff, Wojciech Młynarski, Schmaletz, Jan Kelus i inni, spośród których 
wielu wpisało się w nurt piosenki tzw. „drugiego obiegu” w czasach przed 
1989 rokiem. Antoni, jako nastolatek, również sięgnął po gitarę i tekst, jako 
narzędzia wyrażania swojej tożsamości. Zaczął w związku z tym brać udział 
w różnego rodzaju przeglądach piosenki określanej w Polsce – w zależności 
od organizatora przeglądu i środowiska – mianem piosenki autorskiej, poezji 
śpiewanej, piosenki poetyckiej itp. Ojciec towarzyszył synowi w wyjazdach 
poza Wrocław. Wtedy też zaczął poznawać ludzi, którzy podobnie jak jego 
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syn, z gitary uczynili podporę tego, by w muzyczny sposób wyrażać sens 
różnych tekstów i piękno poezji. Na podstawie licznych rozmów przepro-
wadzonych z Donatem uważam, że te wyjazdy przełożyły się na jego nowe 
znajomości i nowe fascynacje. Wyrazem tego stały się koncerty, które Donat 
zaczął organizować we Wrocławiu dla nowo poznanych twórców. Część 
z tych koncertów odbyła się w restauracji o nazwie Piwnica Świdnicka. Jak 
wspominał Donat, miejsce to nasunęło mu skojarzenia ze średniowieczem, 
stąd też rzeczone koncerty zaczął on organizować pod szyldem musica poeti-
ca. Szybko jednak zorientował się, że hasło to, jak stwierdził, jest już „mocno 
wytarte”, dlatego zaczął zastanawiać się nad innym, które mogłoby firmować 
jego działalność, jako organizatora koncertów. Wśród kilku pomysłów znala-
zło się też miejsce na pojęcie „pieśniarzy”. Po kwerendzie przeprowadzonej 
za pośrednictwem Internetu okazało się, że właśnie tego pojęcia nikt jeszcze 
nie wykorzystał na potrzeby sygnowania swojej działalności. Tak powstali 
„Pieśniarze”.

Idea

Zapewne nadrzędna myśl przewodnia opisywanej przeze mnie instytucji 
w pierwszej kolejności sprowadza się do pojęcia „pieśniarzy”. Z pewnością 
ważne są też hasła, które znalazły się w jej logo. Przypomnę, że są to „praw-
da”, „dobro”, „piękno”, „kultura i wolność”. Jestem przekonany, że każda 
próba odniesienia się do wymienionych pojęć niesie ze sobą ryzyko odej-
ścia od podstawowego założenia tego tekstu, jakim jest opis „Pieśniarzy”. 
Z punktu widzenia etnologa chciałbym jednak podkreślić fakt sięgnięcia 
przez Kamińskiego po pojęcia współtworzące fundamenty europejskiej myśli 
estetycznej, czyli „prawdy”, „dobra” i „piękna”, które tworzą klasyczną tria-
dę już od czasów starożytnej Grecji. Innymi słowy, działalność „Pieśniarzy”, 
jak należałoby mniemać, jest sprofilowana – przynajmniej w założeniach – 
artystycznie. 

Również pojęcia „kultury i wolności” niosą ze sobą olbrzymi wręcz ba-
gaż semantyczny. Samo zaś pojęcie „kultury” jest warunkiem sine qua non 
antropologii kulturowej, czyli dyscypliny zajmującej się badaniem kultury 
ludzkiej jako całokształtu doświadczeń związanych z istnieniem gatunku 
homo sapiens. W oparciu zaś o prowadzone przeze mnie badania empiryczne 
w związku z „Pieśniarzami”, mogę stwierdzić, iż znaczenie terminu „kul-
tury” jest tu przynajmniej podwójne. Z jednej strony sprowadza się ono do 
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wąskiego pojmowania tejże w odniesieniu do jej wymiaru, jakim jest tzw. 
działalność kulturalna, którą w kontekście opisywanej instytucji należało-
by łączyć ze sztuką słowa i dźwięku. Z drugiej strony, chodzi tu o większą 
całość, czyli strukturę rzeczywistości stworzoną z działań i znaczeń, jakie 
tworzą związani z klubem Pieśniarze ludzie. Przy czym należałoby jeszcze 
uwzględnić i ten fakt, iż ludzie ci nie są wyłącznie reprezentantami kultury 
Wrocławia czy Dolnego Śląska. 

Ważne w przypadku „Pieśniarzy” jest również pojęcie „wolności”. W tym 
miejscu również powołam się na moje obserwacje, by stwierdzić, że scena 
opisywanego klubu daje w pełnym tego słowa znaczeniu wolność ludziom 
uważającym się za twórców lub wykonawców w zakresie literackim i/lub mu-
zycznym. Każdy, kto uważa, że ma pod tym względem coś do zaoferowania, 
może tu wystąpić. Niewątpliwie taka strategia warunkuje artystyczny i kul-
turotwórczy potencjał „Pieśniarzy”, choć niesie ze sobą pewne zagrożenia. 
Negatywna strona strategii „wolności” może objawiać się w sytuacjach, gdy 
do klubu zgłoszą się ludzie, dla których ideologia, której są np. wyznawcami, 
jest wartością nadrzędną wobec uprawianej przez nich twórczości. 

Dla ludzi związanych z „Pieśniarzami” nie są tajemnicą poglądy politycz-
ne Donata Kamińskiego ani jego stosunek do wyznawanej przez niego religii. 
Nie jest to jednak przeszkodą, by – posługując się w tym miejscu olbrzy-
mim uproszczeniem – na scenie klubu przy Szewskiej mogli prezentować się 
twórcy o odmiennych poglądach politycznych czy religijnych. Wspominam 
o tym, żeby wyraźnie zaakcentować fakt, iż nie tylko w mojej opinii nie ma 
w „Pieśniarzach” filtra, który eliminowałby na starcie występ danego artysty, 
np. ze względu na jego przekonania światopoglądowe. 

Brak tego filtra, a można wręcz stwierdzić, iż niemal jakiegokolwiek fil-
tra, szczególnie pod względem artystycznym, pozwala zaistnieć na scenie 
„Pieśniarzy” wielu młodym lub nieznanym twórcom. Bez wkraczania w per-
sonalia, chcę tu wspomnieć, iż znalazłoby się sporo wykonawców, którym 
odmówiono występu w innych konkurencyjnych klubach Wrocławia, już to 
ze względów estetycznych, a już treściowych, a którzy dali się poznać, wła-
śnie w klubie Pieśniarze jako artyści na tyle atrakcyjni, że z czasem zaczęto 
im otwierać drzwi lokali przeznaczonych na potrzeby grania w nich muzyki 
na żywo, które wcześniej przed nimi zamykano. Dodam też, że mam tu na 
myśli twórców, którzy są konsekwentni w tym, co robią, dzięki czemu powo-
li wpisują się w krąg pieśniarzy z Dolnego Śląska i nie tylko. 

W tym miejscu wypada mi zgodzić się z opiniami, że idea „otwartej sce-
ny” sprzyja niekiedy prezentowaniu się osób, które nie mają pod względem 
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artystycznym i treściowym zbyt wiele do zaoferowania. Myślę jednak, że 
takie przypadki ustępują sytuacjom, w których mamy do czynienia, rzecz 
jasna w klubie Pieśniarze, z prezentacją ludzi, których twórczość jest pod 
każdym względem dojrzała i trafia do słuchaczy. Z innej jeszcze perspektywy 
należałoby zauważyć, iż wszelkie próby wartościowania twórczości bled-
ną w zetknięciu z różnorodnością ludzkiej wrażliwości artystycznej, którą 
u „Pieśniarzy” niewątpliwie można obserwować.

Na przywoływanej już wcześniej oficjalnej stronie „Pieśniarzy” admini-
strator zamieścił kilka wypowiedzi osób, które wyraziły opinię na temat tego 
miejsca. Rzecz jasna każda jest pochlebna. Niemniej każda rzeczywiście, 
przynajmniej w mojej opinii, oddaje swoisty genius loci klubu przy ulicy 
Szewskiej. Oto jedna z nich, autorstwa Adama Lutkowskiego:

Najlepszy klub muzyczny we Wrocławiu. Taki wrocławski, muzyczny Hyde 
Park. Istnieje przede wszystkim dla sztuki. Muzyka nie jest tu tylko dodatkiem 
do kotleta czy browara, ale zdecydowanie zdaniem [daniem? – G.D.] głów-
nym. Chlubny wyjątek od przykrej normy w tym mieście10. 

Niewątpliwie otwarta scena zachęca wielu ludzi do odwiedzania klubu 
Pieśniarze. W oparciu o prowadzone przeze mnie badania mogę też dodać, 
iż takie miejsce, mimo że małe, odznacza się nieproporcjonalnie większą 
zdolnością tworzenia relacji, które sprzyjają powstawaniu nowych jakości, 
warunkują swoisty artystyczny ferment, dzięki któremu możemy mówić 
o kulturotwórczej roli „Pieśniarzy” w wymiarze wielopłaszczyznowym.

Donat Kamiński, gdy zapytałem go o to, jaka idea nim kierowała, gdy 
otwierał swój klub, odparł w czasie teraźniejszym, iż „marzy mi się taka pie-
śniarska società”. W mojej opinii cel ten został zrealizowany. Również według 
mnie, ludzi, którzy „przewinęli” się przez „pieśniarzy”, nie sposób zliczyć. 
Podobnie jest z tymi, z którymi dzięki temu miejscu wszedłem w bliższe re-
lacje, także te o charakterze twórczym. Myślę, iż wielu ludzi, którzy otarli się 
o opisywane przeze mnie miejsce będzie miało podobne odczucia. 

10 http://piesniarze.info/aktualnosci/ (data dostępu: 17.10.2018 r.).
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Spotkanie

Gdy otworzymy internetową stronę „Pieśniarzy”, od razu przeczytamy tam 
dosyć pojemny i gęsty, acz krótki tekst, który można zinterpretować, jak 
sądzę, nawet w kategoriach ponadlokalnego wymiaru zjawisk związanych 
z klubem przy ulicy Szewskiej. Oto on: 

Pieśniarze – spotkanie poezji, muzyki i tego, co nieznane... A stage for some of 
the world’s best songwriters. Poezja, piosenka autorska, i to co nieznane...11.

Ten krótki wpis kryje w sobie wiele znaczeń i treści ważnych z perspektywy 
opisywanego w niniejszym artykule zjawiska. Warte podkreślenia jest to, iż dla 
twórcy klubu przy ulicy Szewskiej, pojęcie „pieśniarzy” zdaje się być polskim 
odpowiednikiem anglojęzycznego pojęcia „songwriters”. Nie jest to bez zna-
czenia. Zwróćmy bowiem uwagę, iż według definicji słownikowej pieśniarz 
to, z jednej strony, „wykonawca pieśni, piosenek, najczęściej regionalnych, 
typowych dla danego regionu”, z drugiej, „kompozytor pieśni i śpiewanych 
utworów lirycznych”12. Zestawienie „pieśniarza” z „songwriterem” zdaje się 
bardziej uwypuklać ten kreatywny wymiar zjawiska. Innymi słowy, klub przy 
ulicy Szewskiej 68a we Wrocławiu zdaje się być otwarty szczególnie na osoby 
reprezentujące twórcze podejście w ramach pieśniarstwa. Myślę, że nagrania 
wideo, jakie znajdziemy chociażby na kanałach „Pieśniarzy” w ramach serwi-
su YouTube są w stanie zweryfikować i potwierdzić tego typu pogląd. 

Z perspektywy obserwatora i uczestnika, i z podkreśleniem antropolo-
gicznego sposobu oglądu zjawisk społecznych oraz kulturowych, równie 
ważnym pojęciem w kontekście opisywanej instytucji, prawdopodobnie też 
pieśniarstwa, choćby tylko we Wrocławiu, jest „spotkanie”. Warto w tym 
miejscu zauważyć, że zarówno jednostkowy akt spotkania człowieka z czło-
wiekiem, jak i suma tych spotkań sprzyjają w efekcie procesom budowania 
i podtrzymywania tożsamości13, tak w odniesieniu do jednostki, jak i grupy. 
Przywołując jedną z zasadniczych uwag tzw. dialogików, nie byłoby Ja bez 
spotkania z Ty14. Idąc tym tropem należałoby stwierdzić, iż suma spotkań 

11 http://piesniarze.info/ (data dostępu: 17.10.2018 r.).
12 Zob. hasło „Pieśniarz” https://sjp.pl/pieśniarz (data dostępu: 29.10.2018 r.).
13 Szerzej na temat kategorii „spotkania” piszę w innym miejscu, zob. G. Dąbrowski, 

O spotkaniu z człowiekiem,[w:] Spotkanie z człowiekiem. Zaczynając od Czesława Mi-
łosza, red. B. Dwilewicz, G. Dąbrowski, K. Pietrowiak, Wrocław 2011, s. 9. 

14 Zob. M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przeł. J. Doktór, Warszawa 1992. 
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w klubie Pieśniarze tworzy tożsamość zarówno tego miejsca, jak i związanej 
z nim społeczności. Ta zaś nie ogranicza się wyłącznie do Wrocławia czy na-
wet Dolnego Śląska. U „Pieśniarzy” koncertują bowiem artyści pochodzący 
z różnych miejsc w Polsce, w Europie, Azji, Ameryce... na kuli ziemskiej, co 
z pewnością jest przykładem ilustrującym fakt, iż żyjemy w epoce kultury 
globalnej. Mimo tego, w klubie Pieśniarze dominuje jednak twórczość słowna 
w języku polskim.

Narzędzie umożliwiające akt spotkania w klubie Pieśniarze jest wypadko-
wą omawianego wcześniej pojęcia „wolności”, które sprowadza się nie tylko 
do tego, iż każdy może tu wystąpić, ale również i tego, że po zapowiedzianym 
koncercie zawsze jest czas na tzw. „otwartą scenę”. Pieśniarskie jam session 
zasługuje na uwagę przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, 
że przyczynia się do powstawania grup, które w efekcie postanawiają na 
rzecz jakiegoś projektu lub na dłużej pracować nad wspólnym programem 
artystycznym i razem koncertować – innymi słowy są to procesy związane 
z powstawaniem zjawiska „sceny” muzycznej w danym miejscu i czasie. Po 
drugie, co widoczne jest w przypadku spotkań transnarodowych i transkul-
turowych, wspólne granie zwykle objawia przynależność do tradycji z jakiej 
wywodzą się pieśniarscy indywidualiści. 

*

Bywają okresy, że na scenie „Pieśniarzy” spotykają się studenci pochodzą-
cy z różnych krajów, którzy przyjechali do Wrocławia w ramach programu 
Erasmus. Wtedy normą stają się wspólne występy muzyków pochodzących 
z Francji, Hiszpanii, Włoch czy Wysp Tonga. 

Stałymi wręcz bywalcami „Pieśniarzy” są wykonawcy z Czech, o czym 
szerzej w dalszej części tekstu.

Coraz częściej w klubie przy Szewskiej pojawiają się muzycy pochodzący 
z Ukrainy, którzy bądź to prezentują swój repertuar, bądź też wchodzą w in-
terakcję z innymi pieśniarzami, np. tymi, którzy przyjechali do Wrocławia 
z Chicago czy z Mosulu. 
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Struktura

W dużej mierze struktura działań opisywanej instytucji zależy od wcześniej 
omówionych już pojęć. Określają one jednak także i te inicjatywy, które mają 
ustalony wcześniej i zwykle też cykliczny charakter. 

W pierwszej kolejności należy tu wymienić konkurs na „Pieśniarza roku”, 
który organizowany jest w okresie jesiennym od początku istnienia klubu. 
Jego reguły zwykle są podobne. Za wyjątkiem pierwszego takiego konkursu, 
który odbył się na przełomie września i października w Domu Kultury przy 
ulicy Kołłątaja we Wrocławiu. Reszta miała już miejsce w klubie przy ulicy 
Szewskiej. Dodać należy, iż tego typu wydarzenie jest z reguły niedostępne 
dla publiczności przede wszystkim ze względu na ograniczoną ilość miejsca. 

Osoba biorąca udział w takim konkursie dostaje przeważnie pół godziny na 
zaprezentowanie swojego programu lub może wykonać do pięciu utworów. 
Najwyżej, jak można sądzić na podstawie repertuaru kolejnych laureatów, 
oceniana jest twórczość autorska, przy czym rolę osób oceniających przej-
mują pozostali uczestnicy. W zależności od tego, ile osób bierze udział w tym 
współzawodnictwie, taka jest największa liczba punktów, którą każda osoba 
może otrzymać od każdego uczestnika z osobna. Występ najwyżej oceniany 
dostaje najwięcej punktów, najniżej, najmniej. Z uwagi na różne dyskusje, 
których celem było zwrócenie uwagi na to, iż w tej sytuacji o wygranej mogą 
decydować różne strategie, jeden z konkursów, czwarty, został poszerzony 
o nagrodę jury, które zebrało się na tę okazję. W efekcie tytuł „Pieśniarza 
roku” przypadł wówczas dwóm osobom. Warto w tym miejscu podkreślić, iż 
zgłoszenie udziału w tym konkursie było dla niektórych osób pierwszym kon-
taktem z klubem Pieśniarze. Do grona laureatów dotychczasowych konkur-
sów u „Pieśniarzy” należą: Zuzanna Moczek, Remigiusz Szuman, Grzegorz 
Dąbrowski, Justyna Sieniuć oraz, z nadania jury, Marcin Piotrowski, wreszcie 
Irena Salwowska. 

Nagrodą za zwycięstwo, oprócz gratyfikacji pieniężnej, jest udział 
w innym festiwalu, który jest organizowany przy współudziale Fundacji 
Pieśniarze przez Janusza Kasprowicza pod nazwą Pieśniarze Niepokorni. 
Festiwal ten, mający pięcioletnią tradycję odbywa się głównie w salach 
koncertowych Wrocławia, takich jak Sanatorium Kultury (Obecnie Klub 
Proza) przy Przejściu Garncarskim czy Sala Gotycka w Starym Klasztorze. 
Dotychczas wykonawcami występującymi na tym festiwalu, łącznie 
z „Pieśniarzem roku”, byli: Roman Kołakowski, Projekt Volodia, Andrzej 
Kołakowski, Jacek Kowalski (I), Renata Przemyk, Projekt Volodia, Piotr 
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Bakal, Remigiusz Szuman (II), Andrzej Garczarek, Projekt Volodia, Jacek 
Kleyff i Tomasz Jaśkiewicz, Igor Jelinek i Stanisław Marinczenko, Paweł 
Orkisz, Marek Bojda, Zuzanna Moczek (III), Mirosław Czyżykiewicz, Adam 
Strug, Kasprowicz & Marinczenko, David „Alfik” Dewetter, dr Grzechu, 
Kuba Sienkiewicz, Tomasz „Budzy” Budzyński, Paweł „Aldaron” Czekalski 
(IV), Tadeusz Woźniak, Trzeci Oddech Kaczuchy, Projekt Volodia, Ania 
Broda, Irena Salwowska (V). 

Warto przy tej okazji przybliżyć, jak pojęcie „pieśniarzy” pojmują or-
ganizatorzy festiwalu Pieśniarze Niepokorni, o czym możemy przeczytać 
w informacji zamieszczonej na stronie Polskiego Radia Wrocław przy okazji 
organizowania jednego z nich:

Festiwal Pieśniarze Niepokorni zainaugurowany w 2013 r. jest odpowiedzią 
na potrzebę organizacji wydarzeń, festiwali z kręgu piosenki literackiej, poezji 
śpiewanej oraz wszelkiej jej odmiany. Istotą tego przeglądu, jak i w głównej 
mierze całej działalności Pieśniarzy, jest promowanie piosenki autorskiej i po-
etyckiej. Założeniem organizatorów jest przybliżenie oraz możliwość pozna-
nia twórczości, w której pierwszoplanową rolę odgrywa niebanalna warstwa 
tekstowa, zwłaszcza ta mniej spopularyzowana – odbiegająca od powszechnie 
prezentowanej podczas dużych wydarzeń muzycznych i festiwali15.

Jak można zaobserwować na przykładzie relacji zachodzącej między kon-
kursem na „Pieśniarza roku” a festiwalem Pieśniarze Niepokorni, struktura 
działań, których źródłem jest klub przy ulicy Szewskiej wykracza poza to 
miejsce. Podobnie jest w wielu innych przypadkach. Przykładem może być 
relacja, jaka zawiązała się między klubem a wykonawcami z Czech śpiewa-
jącymi w swoim ojczystym języku. Osobą odpowiedzialną za te kontakty, 
przez długie lata był mieszkający w Pradze pieśniarz Dawid „Alfik” Dewetter. 
Sens tych kontaktów sprowadzał się do tego, że praktycznie raz w miesiącu, 
„Alfik”, przyjeżdżając do Wrocławia, przywoził ze sobą wykonawców z krę-
gów pieśniarskich swojego kraju. Do gości „Pieśniarzy” w tym kontekście na-
leżeli zatem m.in. Marek Bojda, Petr Rímský, Zdenek Bartak i wielu innych. 

Przy okazji przyjazdu gości z Czech w klubie Pieśniarze odbywały się 
regularne spotkania o nazwie „czeski z pianką”, których celem było kulty-
wowanie i propagowanie języka czeskiego we Wrocławiu. Inicjatorką tych 
wydarzeń była pochodząca z Ostrawy, a mieszkająca we Wrocławiu Natálie 

15 Zob. http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/45114/III-FESTIWAL-PIESNIARZE-
NIEPOKORNI# (data dostępu: 18.10.2018 r.).
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Raclavská, blogerka, animatorka kultury, przewodnik i tłumacz. Od 2015 
roku Raclavská prowadzi bloga o nazwie Květ Evropy, który jest najobszer-
niejszym czesko-słowackim informatorem na temat stolicy Dolnego Śląska. 

Relacje z Czechami skutkowały również wyjazdami na koncerty i festi-
wale pieśniarskie do Czech polskich wykonawców związanych z klubem 
Pieśniarze.

W okresie od jesieni 2016 roku do wiosny 2018 roku miały miejsce u „Pieś-
niarzy” w miarę systematyczne, odbywające się co dwa trzy miesiące, spo-
tkania z twórcami, które prowadził autor tego artykułu. Odbywały się one 
pod nazwą „spotkanie z Grzechem”. W tym miejscu czuję się zobowiązany 
wyjaśnić, iż jedną z moich motywacji było bliższe poznanie osób, których 
twórczość po prostu mnie zaintrygowała. Dodatkowym bodźcem była tu chęć 
zwrócenia uwagi na różnorodny wymiar twórczości oraz jej uwarunkowania. 
W ramach tych spotkań przewidziane było miejsce na rozmowę jak i wspólne 
muzykowanie bądź odegranie na zmianę swoich utworów przed publiczno-
ścią. W ten sposób mogłem nawiązać bliższe relacje z wieloma twórcami, 
które przerodziły się w wiele wspólnych inicjatyw ważnych dla mnie, jako 
muzyka, ale też dających bardzo ugruntowaną wiedzę na temat sporej części 
środowiska pieśniarskiego we Wrocławiu i nie tylko, jak i samego tematu 
pieśniarstwa od strony praxis, z uwzględnieniem refleksji na temat katego-
rii twórczości. Niestety nie spotkałem się ze wszystkimi osobami, z którymi 
planowałem to zrobić, gdyż w pewnym momencie inne obowiązki i również 
potrzeba zdystansowania się względem instytucji, którą postanowiłem uczy-
nić przedmiotem opisu w ramach uprawiania przeze mnie zawodu etnologa, 
przyczyniły się do przerwy w tym cyklu. Nie jest jednak powiedziane, że jest 
on skończony.

Mam nadzieję, że będzie mi dane przybliżyć w innym miejscu przede 
wszystkim artystyczne sylwetki osób, które przyjęły moje zaproszenie w ra-
mach organizowanych przeze mnie spotkań. Dodam, iż ważny był dla mnie 
również ich wymiar antropologiczny, w związku z wartością, jakiej można 
upatrywać w samym już fakcie spotkania człowieka z człowiekiem, w tym 
przypadku w kontekście twórczości w zakresie słowa i muzyki. Moimi gość-
mi byli natomiast: Paweł Korkuś, Piotr Rejda, Marcin Piotrowski, Remigiusz 
Szuman, Ewa Grzeszczuk, Beata „Betka” Czapińska, Leszek Kopeć, Justyna 
Sieniuć, Leszek Pietrowiak, Katarína Gorunová, Hans de Nivelle, Tadeusz 
Bogucki, Krzystof Rodak, Łukasz Kulig, Dawid „Alfik” Dewetter, Marcin 
Wisłocki, Paweł „Gura” Górecki i Joanna Kuklińska. 
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Spośród innych spotkań o charakterze cyklicznym, jakie mają miejsce 
u „Pieśniarzy”, należałoby wymienić przynajmniej jeszcze dwa, które spro-
filowane są na literacki wymiar twórczości. 

Jednym z takich cykli są spotkania organizowane od ponad dwóch lat 
przez ludzi z Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Główną 
inspiratorką tych działań jest profesor Dorota Heck16. Pomaga jej Ireneusz 
Staroń. Sens tych spotkań sprowadza się do wykładów czy dyskusji na temat 
literatury, jak również do tego, iż zaprasza się na nie literatów, prozaików 
i poetów, którzy mają okazję zaprezentować swoją twórczość i spotkać się 
z refleksją na jej temat. 

Inny cykl tego typu funkcjonował pod szyldem „Stanisław Srokowski przed-
stawia”. Chodzi tu o urodzonego w 1936 roku Stanisława Srokowskiego, pol-
skiego pisarza, prozaika, dramaturga, poetę, krytyka literackiego, tłumacza czy 
publicystę, autora tomów poezji i powieści. Na podstawie jednego ze zbiorów 
opowiadań Srokowskiego, Nienawiść17, powstał w 2016 roku film Wojciecha 
Smarzowskiego, pt. Wołyń. Działalność Srokowskiego u „Pieśniarzy” spro-
wadzała się głównie do tego, iż przedstawiał on sylwetki i fragmenty twór-
czości związanych z Wrocławiem literatów, poetów, pieśniarzy etc. na łamach 
„Gazety Obywatelskiej”, a następnie organizował spotkanie z danym twórcą 
w klubie Pieśniarze. 

Stosunkowo ugruntowaną formą cyklicznego spotkania u „Pieśniarzy” są 
organizowane w okolicach 24 maja, „urodziny Boba Dylana”. Głównym po-
mysłodawcą tego wydarzenia jest Marcin Piotrowski, który przy tej okazji, 
oprócz innych wykonawców, prezentuje swoje interpretacje utworów pieśniar-
skiego noblisty, jak również wygłasza wykłady poświęcone temu twórcy. 

Fragment o strukturze działań „Pieśniarzy” chciałbym zakończyć przy-
kładem imprezy, która odbyła się jednorazowo, aczkolwiek pojawiło się 
wiele głosów, iż warto byłoby ją powtórzyć. Chodzi tu o „Błękitne ptaki”, 
czyli „Stachuriadę u Pieśniarzy”, w ramach której zorganizowano spotkanie 
z Danutą Lisiecką, autorką festiwalu „Biała Lokomotywa” oraz Marianem 
Buchowskim, biografem Stachury, który jest autorem książki Buty Ikara. 

16 Autorka wielu prac z zakresu literaturoznawstwa. Zob. m.in. D. Heck, „Bez znaku, 
bez śladu, bez słowa”. W kręgu problemów duchowości we współczesnej literaturze 
polskiej, Wrocław 2004; idem, W stronę morfologii kultury. Z paradoksów dyskusji 
o perspektywach literaturoznawstwa wobec tzw. końca teorii literatury (Rekonesans), 
Wrocław 2014. 

17 S. Srokowski, Nienawiść, Warszawa 2006. 
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Biografia Edwarda Stachury18. Przy tej okazji odbył się koncert Antoniego 
Kamińskiego i Dawida Gębali oraz konkurs na najlepszą muzyczną interpre-
tację tekstu Stachury, którego zwycięzcą został Łukasz Kulig. 

Niezależnie od tego, czy „Błękitne ptaki” zostaną powtórzone, wskazałem 
na ten fragment działalności „Pieśniarzy” dlatego, żeby podkreślić, iż w ra-
mach panującej tu „wolności” twórczej możliwych jest wiele scenariuszy. 
Natomiast niezależnie od pomysłu czy mającej moc sprawczą inicjatywy, 
ważna jest w kontekście budowania trwałej struktury działań również konse-
kwencja. Tej, choć nie w każdym przypadku, trudno odmówić twórcy klubu 
Pieśniarze. 

Scena 

Pod pojęciem „sceny” rozumiem kompleks działań w ramach danej dzie-
dziny, w którym bierze udział większa grupa ludzi, co przekłada się na po-
wstawanie nowych ruchów społecznych i często też stylistyk artystycznych. 
Posługując się zatem w dalszej części pojęciem „sceny pieśniarskiej Dolnego 
Śląska” będę miał na myśli szersze zjawisko, niż na przykład to, co związane 
jest ze sceną, jako podwyższeniem dla artystów, które znajduje się w klubie 
Pieśniarze. 

Niewątpliwie wokół „Pieśniarzy” zebrała się grupa ludzi, których cele, 
działania czy preferencje artystyczne pozwalają im na to, by mimo własnej 
odrębności tworzyć kolejne jakości podporządkowane idei współdziała-
nia. Pieśniarskie spotkania i improwizacje, m.in. te przy ulicy Szewskiej 
we Wrocławiu, przyniosły nie tylko powstanie nowych zespołów, zarówno 
tych efemerycznych, powołanych na rzecz konkretnej inicjatywy czy oko-
liczności, jak i tych, które porwały się na dłuższą współpracę. Spotkania te 
pozwoliły też wielu wykonawcom odczuć, iż ich repertuar zyskuje na sile 
wyrazu, gdy wykonywany jest przez więcej osób. Czytelna pod tym wzglę-
dem będzie działalność chociażby Kamila Borkowskiego, Pawła Góreckiego, 
Pawła Korkusia, Krzysztofa Opieki, Marcina Piotrowskiego, Piotra Rejdy 
czy Krzysztofa Rodaka. Twórcy ci funkcjonują na scenie pieśniarskiej za-
równo jako indywidualiści, jak też pod egidą nazw tworzonych przez siebie 
zespołów, które do współpracy zapraszają jeszcze innych muzyków. Wśród 
tych zespołów są m.in.: Antybiotyka, Bardziej, Jeźdźcy, Rejda z zespołem 
czy Sort-B. 

18 M. Buchowski, Buty Ikara. Biografia Edwarda Stachury, Warszawa 2014. 
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Na kształt sceny „Pieśniarskiej” wpływają również inicjatywy, które nie 
wyszły bezpośrednio od właściciela klubu Pieśniarze, za to zaistniały w dużej 
mierze dzięki potencjałowi, jaki powstał przy ulicy Szewskiej. Do takich ini-
cjatyw należą działania o wymiarze artystycznym bądź to zbliżone do tego, 
co oferują „Pieśniarze”, bądź też te, które należałoby określić pojęciem „pie-
śniarskich świąt”. W tym kontekście szczególna uwaga należy się inicjatywie 
Patrycji Gołębowskiej, która od początku 2017 rok organizuje przy Domu 
Kultury w Trzebnicy cykl na ogół comiesięcznych spotkań pod nazwą „Nie 
przeciągaj struny”. Na trzebnickiej scenie występują wówczas ci sami wy-
konawcy, zarówno z Polski jak też z Czech, których spotkać można również 
u „Pieśniarzy”. 

Do kategorii swoistych „pieśniarskich świąt” można z kolei zaliczyć 
imprezy, które od 2016 roku odbyły się już trzykrotnie w okresie letnim. 
Jednym z nich jest „Festiwal Wielka Lipa”. Nazwa jest związana z miej-
scowością, w której odbyły się dotychczasowe dwudniowe spotkania w ra-
mach których twórczość swą zaprezentowali m.in. Paweł Korkuś, Marcin 
Piotrowski, Piotr Rejda, Marcin Wisłocki, Remigiusz Szuman, Łukasz 
Kulig, Justyna Sieniuć, Joanna Kuklińska, „Wuja Marian”, czyli Marian 
Kowalski oraz zespoły Antybiotyka, Bardziej, Benjaming’s Clan z Czech, 
Sort-B i Stan Surowy. Podobną imprezą jest „Ślężański Krzyk”, którego ini-
cjatorem jest Paweł Korkuś. Festiwal ten istnieje od 2016 roku i odbywa 
się w sierpniu w miejscowości Strzegomiany nieopodal Sobótki, tuż pod 
górą Ślężą. W ramach tej imprezy zaprezentowali się: Marcin Piotrowski, 
Piotr Rejda, Katarìna Gorunová, Kamil Borkowski, Remigiusz Szuman, 
dr Grzechu, Paweł Korkuś, Piotr Rejda solo i z zespołem, Mateusz Nocek, 
Krzysztof Rodak, Łukasz Kulig, Joanna Kuklińska, Janusz Reichel oraz ze-
społy Bardziej i Stan Surowy. 

Spośród jednorazowych akcji zbliżonych formułą do pieśniarskiego fe-
stiwalu wymienić można m.in. spotkanie zorganizowane w 2017 roku przy 
BWA we Wrocławiu pod nazwą „Pieśniarze z Pieśniarzy”. Tu współorgani-
zatorem była fundacja MiserArt z Wrocławia. Wśród pieśniarzy, którzy już 
wcześniej zostali wymienieni w tym tekście, wystąpili tu również Dawid 
Gębala oraz Irena Salwowska. Podobna, jednorazowa inicjatywa, odbyła 
się również we wsi Gorzeszów pod Kamienną Górą, której organizatorami 
byli Dorota i Przemysław Burchardt. Oprócz kilku pojawiających się wcze-
śniej nazwisk, punktem centralnym tego spotkania był koncert Andrzeja 
Wodzińskiego (Easy Rider) z towarzyszącym mu Marcinem Wisłockim. 
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Związek z Fundacją Pieśniarze ma też inny festiwal, który odbywa się 
od 2011 roku w lipcu i w warunkach plenerowych w miejscowości Gajów 
koło Radkowa u podnóża Szczelińca w masywie Sudetów pod nazwą 
„Wołodia pod Szczelińcem”. Festiwal ten poświęcony jest głównie twór-
czości Włodzimierza Wysockiego, która jest w tym przypadku przedmiotem 
interpretacji tudzież inspiracją dla własnej twórczości zapraszanych tu wy-
konawców, którzy przyjeżdżają zarówno z Polski jak i zagranicy. Na stronie 
internetowej festiwalu możemy przeczytać, iż „Na festiwal zapraszani są 
również artyści i wykonawcy z kręgów poezji śpiewanej, piosenki literac-
kiej oraz turystycznej, na twórczość których, osobowość Wysockiego wy-
warła bardzo znaczący wpływ”19. Dużą estymą darzy się tu również spuści-
znę artystyczną Jacka Kaczmarskiego. W kolejnych edycjach „Wołodii pod 
Szczelińcem” wystąpili m.in.: Evgen Malinowski, Projekt Volodia, Michał 
Konstrat, Antoni Kamiński, Triada Poetica, Artur Barciś, Volodja, Antoni 
Muracki, Kuba Blokesz, Jacek Kadis, Z. Wiśniewska i M. Gąbka, Janusz 
Kasprowicz i Stanisław Marinczenko, Mirosław Czyżykiewicz czy Wolna 
Grupa Bukowina. 

Mówiąc o scenie pieśniarskiej przez pryzmat klubu „Pieśniarze” trudno 
nie wspomnieć i o tym, że istnieje szeroka grupa osób spoza Wrocławia, 
które cyklicznie występują w klubie przy ulicy Szewskiej. Do takich twór-
ców na pewno należałoby zaliczyć Lecha Talara, Dorotę „Sowę” Kuzielę, 
Krzysztofa Komorowskiego czy Jacka Kowalskiego z Poznania. Ten ostatni 
swoim repertuarem sięgającym czasów średniowiecza, par excellance wpisu-
je się w tradycję pieśniarstwa nie tylko w kontekście kultury polskiej. 

W klubie Pieśniarze występują też artyści, czasem jednorazowo, czasem 
częściej, którzy przynależą bardziej do świata polskiej popkultury muzycznej, 
na ogół ze względu na popularność, niż na charakter ich twórczości. Za przy-
kład może posłużyć Tomasz Budzyński, znany między innymi z twórczości 
takich zespołów jak Armia czy Siekiera, jak również Kuba Sienkiewicz, lider 
zespołu Elektryczne Gitary. 

W moim odczuciu ludzie z zewnątrz, choć wpisują się w idiom funkcjo-
nowania klubu Pieśniarze, nie do końca uczestniczą już w tworzeniu sceny 
pieśniarskiej na Dolnym Śląsku, choć z pewnością pozwalają określić grani-
cę jej funkcjonowania pod względem artystycznym i stylistycznym. 

19 http://wolodia.pl/index.php/festiwal/ (data dostępu: 24.10.208 r.).
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Środowisko

Pisanie o wszystkich instytucjach wrocławskich, w których możemy spotkać 
się ze sztuką słowa i muzyki nie jest przedmiotem tego artykułu. Niemniej 
jednak podkreślić wypada, iż klub „Pieśniarze” nie jest jedynym punktem 
zbornym poetów i muzyków lub tych, którzy lubują się w słuchaniu bądź 
uprawianiu twórczości spod znaku „gitary i pióra”. Wymieniając te inicja-
tywy, które mają najdłuższą tradycję, wspomnieć należy o „Salonie Jacka 
Kaczmarskiego” prowadzonym przez Szymona Podwina. Spotkania w ra-
mach tego cyklu odbywają się głównie na scenie Starego Klasztoru we 
Wrocławiu. Jest tu przestrzeń dla twórczości własnej, niemniej największy 
nacisk kładzie się tu na kultywowanie dorobku Kaczmarskiego. 

Na pewno dobrą okazją do studiowania tego, co skrywa się pod pojęciem 
„poezji śpiewanej” będą cykliczne spotkania organizowane przez Wojciecha 
Jana Piotra Podgórnego i Macieja Kałamarskiego, m.in. we wrocławskim 
klubie Wędrówki, które mają formułę poetyckiego, jak przyjęło się w tym 
przypadku pisać, „Dżem Session”. Polega to na tym, że osoby przybyłe na 
takie spotkanie, na ogół bez specjalnych zaproszeń, mogą zaprezentować 
fragmenty swojego programu przed publicznością. 

Miejscem, które pod wieloma względami zasługiwałoby na szersze omó-
wienie jest Galeria Sztuki i Miejsce Spotkań „Ślimak”, które obecnie znaj-
duje się przy ul. Dąbrowskiego we Wrocławiu. Przestrzeń „Ślimaczka”, jak 
powszechnie się mówi, jest niewielka, chyba nawet jeszcze mniejsza niż 
„Pieśniarzy”. Ale podobnie jak w przypadku klubu przy ulicy Szewskiej, tak-
że tu mamy do czynienia ze swoistym fermentem artystycznym buzującym 
wokół pojęć „poezji” i „muzyki”. Koncerty, spotkania z poetami, wieczory 
literackie etc. odbywają się w „Ślimaczku” na ogół od czwartku do soboty 
niemal w każdy tydzień roku z wyłączeniem wakacji. Występujący tu ludzie 
zwykle są tu zapraszani według klucza preferencji estetycznych właścicielki 
„Slimaka”, Anety Dotki. Warto dodać, że oprócz twórczości słowno-muzycz-
nej, Galeria Sztuki i Miejsce Spotkań „Ślimak” promuje również twórczość 
wizualną i rękodzieło. 

„Ślimaczek” działa krócej od „Pieśniarzy”. Odkąd się pojawił, obie wy-
mienione instytucje funkcjonowały na zasadzie bliźniaczej kooperatywy. 
Zarówno tu jak i tu występowali ci sami twórcy. Z czasem zaczął zarysowy-
wać się wyraźny podział, w ramach którego można w przypadku wielu osób 
mówić o etykietach, odpowiednio „pieśniarskiej” i „ślimaczkowej”. 

„Pieśniarze na Szewskiej”. Zarys problemu
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Istotnym elementem środowiska pieśniarskiego we Wrocławiu jest osoba 
Leszka Kopcia, pieśniarza i redaktora radiowego. Związany jest on między 
innymi z Polskim Radiem Wrocław, w którym od lat prowadzi audycję pt. 
„Muzyczna cyganeria”. Program ten spełnia funkcje informacyjne, promocyj-
ne czy popularyzatorskie. W każdym razie wielu wykonawców związanych 
ze środowiskiem pieśniarskim Wrocławia, jak i przyjeżdżających tu arty-
stów, skorzystało z zaproszenia Kopcia, by opowiedzieć o swojej twórczości 
i zaprezentować ją w małym fragmencie szerszej publiczności za pomocą 
fal radiowych. Leszek Kopeć również koncertuje. Spotkać go można także 
w tych miejscach, o których wspomniano powyżej. 

Podsumowanie

Zasadniczym celem tego artykułu był opis zjawiska określanego za pomocą 
pojęcia „pieśniarzy”, które w tym wypadku odsyła w pierwszej kolejności do 
klubu o nazwie Pieśniarze, jak też społeczności, którą on integruje. Zgodnie 
z założeniem nie wikłałem się w teorie naukowe bądź też próby włączenia 
przedmiotu mojego opisu do kategorii pojęć stosowanych wśród przedsta-
wicieli nauk o kulturze. Strategia ta została z jednej strony wymuszona de-
ficytem informacji w literaturze naukowej na poruszony przeze mnie temat, 
z drugiej jednak, kierowałem się też ideą, w myśl której etnografia, czyli, 
ogólnie rzecz biorąc, opis zwyczajów czy praktyk danego ludu bądź grupy 
społecznej20, to rodzaj kronikarstwa, którego owoce smak swój objawiają 
dopiero z perspektywy historii. Szczególnie, w związku z istnieniem opisane-
go przeze mnie zjawiska, zastanawia mnie też to, czy Oskar Kolberg, gdyby 
żył współcześnie, zwróciłby uwagę na „Pieśniarzy”, jako grupę ludzi, wśród 
której funkcjonuje żywa pieśń i twórczość muzyczna, która niewątpliwie 
określa pewien rys kultury, w jakiej obecnie żyjemy. Dodam, iż większość 
występów w klubie Pieśniarze jest rejestrowana. Niestety jakość tych nagrań 
nie jest studyjna, jednak dzięki temu, co jest, można z pewnością zweryfi-
kować, jak duża jest ilość tych swoistych „pieśniarskich” utworów. Myślę, 
że liczba ta idzie w setki, jeśli nie tysiące. Myślę też, że w takim zbiorze na 
pewno znajdą się teksty i melodie tudzież to, co jest wyrazem jednej i drugiej 
kategorii, które zasługują na szerszą uwagę, do poświęcenia której chciałbym 

20 Zob. J. Burszta, Etnografia, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Stasz-
czak, Warszawa–Poznań 1987, s. 89–91. 
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zachęcić badaczy zjawisk mieszczących się w obrębie pojęć „kultury”, „mu-
zyki”, „poezji” czy „folkloru”. 

Warte podkreślenia są moim zdaniem pewne realia społeczne związane 
ze zjawiskiem – jeśli można tak to określić – współczesnego pieśniarstwa 
na Dolnym Śląsku. Otóż jest ono reprezentowane przez środowisko ludzi 
skoncentrowanych bądź też zintegrowanych w obrębie kilku instytucji reali-
zujących w zasadzie podobne założenia w zakresie tzw. działalności kultu-
ralnej. Podkreślić jednak należy, że instytucje te powstały w sposób oddolny. 
Liczba takich miejsc, jak też dokonujące się wśród ich bywalców podziały 
społeczne będące zapewne w jakimś stopniu wyrazem potrzeby podkreśla-
nia odmienności oraz przynależności do danego z nich, świadczą w moim 
mniemaniu o dużej społeczności zorientowanej wokół pieśniarstwa w stolicy 
Dolnego Śląska. 

Warto jednak zauważyć, że to Donat Kamiński, jako pomysłodawca Fun-
dacji Pieśniarze i założyciel klubu przy ulicy Szewskiej we Wrocławiu, który 
spełnia wręcz funkcję Domu Kultury, w znacznym stopniu przyczynił się do 
odświeżenia i spopularyzowania współcześnie pojęcia „pieśniarzy” w kultu-
rze Wrocławia. 

Puenta

Na Dolnym Śląsku niemal ze świecą trzeba by szukać skrzypka, który nie jest 
absolwentem szkół muzycznych. Pod tym względem łatwiej o akordeonistę. 

Nie znam badań na ten temat popularności poszczególnych instrumentów 
w kulturze Dolnego Śląska, która to popularność mogłaby odznaczać się po-
wszechnym użyciem danego z nich. Obserwując jednak to, co ma miejsce 
m.in. u „Pieśniarzy”, odnoszę wrażenie, że najczęściej sięga się dziś po gitarę 
akustyczną lub klasyczną. Już to dlatego, by zaprezentować własną twór-
czość, a już i po to, by wspólnie pośpiewać to, co znają współcześnie żyjący 
ludzie – trochę w tym folkloru studenckiego, trochę rekonstruowanej muzyki 
ludowej pochodzącej z różnych obszarów świata, trochę też piosenek pop lub 
tych początkowo niszowych, które z czasem zyskały na popularności i utrwa-
liły się w kulturze masowej, trochę tzw. piosenek turystycznych czy poezji 
śpiewanej. Słowem, tego wszystkiego, co śpiewają dzisiejsi – przynajmniej 
we Wrocławiu – pieśniarze. 

Trudno w Polsce przyporządkować gitarę do kategorii muzyki ludowej. 
Trudno również w warunkach współczesnej wielokulturowości o wymiarze 
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globalnym mówić o muzyce ludowej danego regionu czy grupy społecznej, 
jak widzieli to np. dziewiętnastowieczni ludoznawcy. Warto jednak, jak są-
dzę, skoncentrować się też na tym, co w danym miejscu i czasie jest w kul-
turze zjawiskiem powszechnym, choć nie zawsze oczywistym. Nie twierdzę, 
że takim zjawiskiem jest właśnie pieśniarstwo. Choć nie wiem, czy przy-
padkiem gitara jako narzędzie pomocne przy wyrażaniu własnej twórczości 
o charakterze słowno-muzycznym tudzież odgrywające dostrzegalną rolę 
w sytuacjach o charakterze integracyjnym, nie jest dziś najbardziej popu-
larnym instrumentem, przynajmniej w Polsce. Dobrze byłoby takiego stanu 
rzeczy nie prześlepić. 

Podkreślić wypada, że podobne zjawisko kulturowe o charakterze mu-
zycznym, jak to opisane w niniejszym artykule, nie uszło np. uwadze amery-
kańskiego folklorysty i pieśniarza, jakim jest Allan Lomax, m.in. autor pracy 
pt. Folk Songs of North America21. Dziś już wiadomo, że ten swoisty grunt 
amerykańskich ludowych piosenek stał się inspiracją dla wielu artystów, 
w tym Boba Dylana22, którego dziś już przedstawiać nie trzeba. 

Summary

„The Singers in Szewska Street”

The article describes, based on field research, the genesis and the structure 
of functioning of the Singers Foundation (Polish: Fundacja Pieśniarze), and 
the Pieśniarze Club, related therewith, located in Wrocław, in Szewska street 
– hence its title: „The Singers in Szewska Street”. The method of presenta-
tion proposed therein, i.e. mainly the structural description of functioning of 
the aforementioned institution, is justified by the absence of any informa-
tion about it, in scientific literature. Thus, the text of the article contributes 
to promotion of knowledge on the phenomenon of „song singing”, which 
should not be perceived as a kind of contemporary or ephemeral fashion, but 
rather as a reflection of existence of a relatively complex and diverse social 
environment, which generates multiple cultural dimensions and meanings 
associated with its functioning.

21 A. Lomax, Folk Songs of North America, New York 1960. 
22 C. Heylin, Dylan. Droga bez końca, przeł. J. Jarniewicz, A. Sumera, Łódź 1993, s. 41, 
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