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                    K O B I E T A     M E T A M U Z Y C Z N A

   Nowa lektura nie wzbudziła we mnie szczególnych emocji. Nie przepadam za imprezami 
estradowymi, a większość śpiewanych obecnie piosenek nie zachwyca mnie ani pod 
względem melodycznym, ani werbalnym. Nie słucham piosenek wykonywanych na 
festiwalach, a więc jestem kompletnym ignorantem…. Nie zawsze tak było. Z wiekiem  moje 
zainteresowanie muzyką się zmienia. W dzieciństwie słuchało się Koterbskiej, Mirskiej, 
Połomskiego, nieco później idolką wręcz stała się Ewa Demarczyk, jeszcze później kiedy moje 
dziewczynki dorastały wzruszała mnie skromna i wyciszona Ela Adamiak. Później 
ewaluowałam, ku nieco ambitniejszemu repertuarowi, by teraz preferować muzykę poważną:
operowe arie, koncerty, ze szczególnym uwzględnieniem utworów chóralnych. 

   O autorze do tej pory nic nie wiedziałam, wobec tego należało go poznać. Już we wstępie 
autor daje odpowiedź na pytanie, dlaczego pisze o kobietach. Cytuję: „Otóż nadal uważam się
za feministę.” Szok! To dla mnie  pierwszy taki mężczyzna, który się do tego przyznaje! Nawet 
kobiety, które w głębi ducha są feministkami, publicznie nie przyznają się do tego. Nie 
rozumiem, dlaczego współcześnie, w Polsce, znaczna część społeczeństwa uważa feminizm, 
za coś brzydkiego? Brawo panie Arturze! Już pana lubię.

   Czytam kolejne rozmowy- wywiady. Dużo pięknych słów. Czasem trochę przesady. Dużo 
o pasji, wiele o sukcesach, które przekuwają się często, na całkiem znośny byt. Oczywiście, 
niektóre z pań są bardziej szczere inne mniej. Wszystkie mają problemy egzystencjalne, 
przeżywają tremę przed występem. W wypowiedziach niektórych można odczytać dumę 
z sukcesów, czasem dość nieudolnie przykrywaną skromnością . W większości wypowiedzi 
emanuje strach przed utratą głosu. 

   Jak wcześniej napisałam, jestem ignorantem w dziedzinie piosenki. Kiedy czasem przemknę 
po transmisji z festiwali, zazdroszczę ludziom, którzy tak radośnie przeżywają koncerty, sama 
jednak nie mogę zmusić się do słuchania.

    Napiszę o tych kobietach, które zrobiły na mnie wrażenie. 

Sława Przybylska! Moja studencka młodość! Oczywiście: „mały hotel Pod Różami, pokój nr8..”
Telewizja – czarno-biała i szara dziewczyna o zwyczajnej urodzie a jednak czarująca głosem. 
Szybko „złapałam” melodię i słowa, siadałam do pianina, grałam i śpiewałam, naśladując 
Sławę Przybylską. Śpiew Przybylskiej był tak kojący, że nawet nie zauważałam dwuznaczności 
testu, chociażby : ”staruszek portier, z uśmiechem dawał klucz…” Były to przecież czasy 
purytańskie, a to co sugerowały słowa, wypadało robić wyłącznie po ślubie… 

Urszula Dudziak – jazz średnio mnie interesował, ale słuchając /rzadko/ tego typu muzyki 
i słuchając Dudziak, zastanawiałam się, jak ona to robi?



Jadwiga Rappe – kobieta z CHARAKTEREM . Nie słyszałam o niej wcześniej, natomiast wywiad
z nią przeczytałam z wielką przyjemnością.

   No i Janda! Przebojowa kobieta! Do swojej wcześniejszej popularności, dołożyła ostatnio 
nowa cegiełkę. Ba ! Cegłę! Zorganizowała protest kobiet w obronie naszych praw na 
niebywałą skalę! Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje, że przynajmniej przez jakiś czas, 
właśnie ta jej działalność przysłoni inne, wcześniejsze sukcesy. Nie wiem czy to przypadek, 
ale wszystkie moje znajome Krystyny, to kobiety nietuzinkowe.

   Na koniec: Dzięki panie Arturze za to, że jest pan feministą. Dzięki za delikatność 
w rozmowach z paniami, za chęć zrozumienia ich, bo przecież z powodu ich profesji, trudnej 
i wyczerpującej, nie łatwo jest nawiązać kontakt. Tylko…

   No, zawsze muszę się czepiać. Na stronie 32 pisze pan: ”Mi złe emocje kojarzą się  …” 

Mi się zdaje, że to niepoprawna forma, tak przynajmniej mówiła moja polonistka 
z podstawówki…..
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