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Sylwetki

grudnia 2011 zmar!a Violetta Villas. 
Piosenkarka wylansowa!a kilka ever-
greenów polskiej muzyki rozrywko-

wej, jak „Do ciebie mamo”, „Nie ma mi!o-
"ci bez zazdro"ci” (sama napisa!a melodi#  
i tekst), „Szesna"cie lat” czy „Przyjdzie na 
to czas”. By!a jedn$ z najwyrazistszych po-
staci rodzimej sceny, ale od kilkunastu lat 
kojarzy!a si# nie tyle z dokonaniami arty-
stycznymi, co ze skandalami obyczajowy-
mi i plotkami tabloidów.

Gdyby nie muzyka, Czes!awa Gospoda-
rek, z domu Cie"lak, nie zosta!aby Violett$ 
Villas. Gdyby nie autodestrukcja osobo-
wo"ci, pasmo sukcesów muzycznych Vio-
letty mog!oby trwa% do dzi". 

Przypomnijmy dzieje nie!atwych zwi$z-
ków Violetty Villas z muzyk$.  

Talent i edukacja

Muzykalno"% odziedziczy!a po rodzi-
cach. W Belgii (gdzie przysz!a piosen-
karka urodzi!a si# w roku 1938) jej ojciec 
po pracy w kopalni grywa! w zespole 
amatorskim – najcz#"ciej na skrzypcach, 

cho% umia! te& zagra% na wiolonczeli, for-
tepianie, pile czy butelkach nape!nionych 
wod$. Po powrocie z emigracji w 1948  
i osiedleniu si# w Lewinie K!odzkim mu-
zykowa! na weselach w okolicznych miej-
scowo"ciach i w parkowej muszli koncer-
towej w Kudowie Zdroju. Uczy! czworo 
swoich dzieci podstaw muzyki. Najwi#k-
sze zdolno"ci wykazywa!a Czesia. Mia!a 
s!uch absolutny i "wietne poczucie rytmu. 
Gra!a na skrzypcach w zespole szkolnym, 
"piewa!a, ta'czy!a (chodzi!a nawet na za-
j#cia w szkole baletowej w K!odzku), a co 
najwa&niejsze – nie mia!a tremy i lubi!a 
si# popisywa% przed publiczno"ci$. Kiedy 
m!odo wysz!a za m$& i urodzi!a dziecko, 
w muzyce dostrzeg!a swoj$ szans# na wyr- 
wanie si# z domowego kieratu.

Wyjecha!a do siostry do Szczecina i zda-
!a egzamin do "redniej szko!y muzycznej 

na wydzia! wokalny. Po pierwszej 
klasie przenios!a si# do szko!y we 

Wroc!awiu, po trzeciej (zreszt$ nie otrzy-
mawszy promocji) – do Warszawy, do 
Pa'stwowej (redniej Szko!y Muzycznej 
przy ulicy Profesorskiej. We wszystkich 

kolejnych szko!ach pedagodzy zachwycali 
si# jej mo&liwo"ciami wokalnymi – czte-
rooktawow$ skal$, si!$, liryczn$ barw$  
i koloraturow$ gi#tko"ci$ g!osu. Wró&ono 
jej karier# primadonny, ale ona chcia!a 
"piewa% ju& i niekoniecznie na wielkiej 
scenie operowej. 

Celowo wybra!a jako przedmiot dodat-
kowy gr# na puzonie, poniewa& nauczy-
ciel tego instrumentu mia! znajomo"ci  
w Polskim Radiu. Przygotowa! z ni$ kil-
ka piosenek i zaprowadzi! na przes!ucha-
nie. Dyrygent radiowej orkiestry, Edward 
Czerny, doceni! jej talent, zaproponowa! 
nagrania i koncerty. Do tego nie potrzebo-
wa!a dyplomu. W 1960 zosta!a skre"lona  
z listy uczniów.

„Czes!awa Gospodarek” – to nie brzmia-
!o zbyt oryginalnie. Artystka powróci!a 
do imienia danego na chrzcie – Violetta,  
a nazwisko utworzy!a od s!owa „las”. Zo-
sta!a zawodow$ piosenkark$.

ioletta 
i muzyka
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Apogeum

Oprócz zdolno"ci muzycznych atutem 
Violetty w pocz$tkach kariery by!y m!o-
do"%, &ywio!owo"% i wdzi#k. (piewa!a 
bezpretensjonalne opowiastki o dziew-
cz#tach takich jak ona – rozmarzonych, 
roztargnionych, zakochanych. Melodyj-
ne piosenki z chwytliwym refrenem zy-
skiwa!y popularno"%. Na razie dyrygenci 
tacy jak Racho', Czerny czy Klimczuk 
byli dla niej autorytetem. Pilnie uczestni-
czy!a w próbach. S!ucha!a wszelkich rad 
i uwag. Jej talent wokalny by! coraz le-
piej rozpoznany i wykorzystywany, tak&e  
w )lmie. W drugim odcinku serialu TVP 
„Klub profesora Tutki” (1966) brawuro-
wo, z ognistym temperamentem i humo-

rem, wykona!a piosenk# „Chica Helka”, 
inteligentny pastisz latynoskich rytmów, 
skomponowany przez Zbigniewa Cie-
chana. 

Stawa!a przed coraz trudniejszymi wy-
zwaniami z pogranicza muzyki popularnej  
i powa&nej. „Malagueña” Lecuony, „Mam-
ma” Bixio, „Ave Maria no morro” Martin-
sa to utwory, w którym mog!a wreszcie 
pokaza% swój niezwyk!y g!os, w kraju i za 
granic$.

Hiroszima vel�)XGĝLMDPD
S!ynny )lm Alaina Resnais’go „Hiroshi-

ma mon amour” (1959) zapocz$tkowa! 
nurt nowej fali w kinie europejskim. Opo-
wiada! histori# trudnej mi!o"ci Francuzki 
i Japo'czyka na tle Hiroshimy, która kil-
kana"cie lat po wybuchu atomowym nadal 
by!a martwym miastem. Obraz Resnais’go 
zainspirowa! twórczo"% niejednego artysty 
z kr#gu muzyki rockowej – cho%by Bryana 

Ferry czy grup# Ultravox. Pisarz, aktor  
i re&yser Maciej Zenon Bordowicz (1941-
2009), wstrz$"ni#ty fabu!$ i atmosfer$ )l-
mu, napisa! oniryczny erotyk „Hiroshima 
mon amour”. Oto fragment:

Jak! mi"o#ci! zmaza$ #lady bólu?
Jakie ziemie naraz zatrzyma$?
Jakim powietrzem Ci% do "ez przytuli$?

O mon amour Hiroshima […]

Rzeki odchodz! na pó"noc codziennie,
&odzi rybackich port nie zatrzyma,
Morze na brzegach o#lep"e znów wi%dnie

O mon amour Hiroshima

Muzyk# do wiersza Bordowicza skom-
ponowa! Zbigniew Ciechan (ur. 1929), 
uprawiaj$cy zarówno muzyk# powa&n$, 
jak rozrywkow$. „Hiroshima mon amour”  
to utwór, który trudno zaklasy)kowa% 
do jednej z tych kategorii. Prawie siedem  
i pó! minuty, pot#&na obsada instrumen-
talna w postaci orkiestry symfonicznej 
(Ciechan sporz$dzi! te& inne wersje aran-
&acji – na zespó! kameralny i na fortepian) 
i g!os solowy okre"lony jako alt, ale w isto-
cie linia wokalu wymaga tu czterooktawo-
wej rozpi#to"ci skali – od skrajnych do!ów 
kontraltowych do gór sopranu koloratu-
rowego. To bardzo trudna partia. B!yska-
wiczne przechodzenie mi#dzy rejestrami  
i rozpi#to"% dynamiki – a nie da si# temu 
sprosta%, nie panuj$c nad barw$ d*wi#ku; 
krtanio!omne skoki interwa!owe i porta-
menta – nie do wykonania, je"li "piewaka 
nie cechuje perfekcja intonacyjna. Tekst 
literacki o skomplikowanej dramaturgii  

i zmienno"ci nastrojów – a nie sposób tego 
odda%, nie dysponuj$c doskona!$ dykcj$  
i umiej#tno"ci$ zró&nicowania emisji g!o-
su – od szeptu, poprzez parlando i liryczne 
legato, do krzyku. W nagraniu radiowym 
(dost#pnym na YouTubie) dodano pog!os 
i efekt dobiegania g!osu z oddali. Ciechan 
skomponowa! t# pie"' specjalnie dla Vio-
letty Villas i jej mo&liwo"ci wokalno-ak-
torskich. Powierzy! "piewaczce diament, 
a ona zrobi!a ze' brylant – najja"niejszy 
punkt programu rewiowego „Grand Mu-
sic Hall de Varsovie”, z którym grupa pol-
skich artystów zawita!a w lipcu 1966 roku 
do paryskiej Olympii. Villas zaprezento-
wa!a, nie wahamy si# powiedzie%, genial-
n$ interpretacj# „Hiroshima mon amour”. 

Wykonanie Anny German z 1978 roku, 
na tle pierwowzoru, mo&na uzna% tylko za 
bardzo dobre.

Czy kto" pami#ta dzi" o tej pie"ni? Nie 
wymienia si# jej w"ród najwi#kszych prze-
bojów artystki. Nies!usznie. „Hiroshima” 
jest szczytowym osi$gni#ciem sztuki wo-
kalnej Violetty. Nigdy wcze"niej nie tra)!a 
na utwór, który wykorzysta!by w pe!ni jej 
talent. Nigdy pó*niej nie zawiesi!a sobie 
poprzeczki tak wysoko. „Hiroshima” oka-
za!a si# dla niej w!a"ciwie Fud&ijam$. Od 
tej pory Villas zacz#!a schodzi% ze szczytu; 
najpierw powoli, robi$c d!ugie postoje,  
a potem – p#dz$c na !eb na szyj#.

Muzyka coraz dalej

Dzi#ki sukcesowi w Pary&u Villas do-
sta!a kilkuletni kontrakt do Casino de 
Paris w ameryka'skiej stolicy hazardu – 
Las Vegas. Sztywne warunki: re&im prób 
i koncertów, narzucony scenariusz wy-
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st#pów (standardy muzyki rozrywkowej, 
popowe aran&acje przebojów muzyki 
powa&nej), narzucone stylizacje, blichtr, 
przepych strojów, "wiate! i scenogra)i. 
Od tej pory Violetta wmówi!a sobie ju& 
na zawsze, &e nie mo&na "piewa% bez tego 
ca!ego sztafa&u. 

W Las Vegas opanowa!a obszerny reper-
tuar w dziewi#ciu j#zykach, ale w!a"ciwie 
po powrocie z USA (1971) nie nauczy!a 
si# ju& niczego nowego. Przez cztery de-
kady setki razy powtarza!a na estradzie 
„Oczy czornyje”, „Libiamo” czy „My heart 
belongs to daddy”, a ze starszych piosenek 
najcz#"ciej – „Do ciebie mamo”, coraz bar-
dziej przerysowuj$c interpretacj#, a& za-
mieni!a si# we w!asn$ karykatur#. Kreacja 
wampa czy raczej demonicznej dominy 
(na sadomasochistyczy rys estradowego 
wcielenia Violetty zwróci! uwag# psycho-
log Piotr Szarota w ksi$&ce „Od skarpetek 
Tyrmanda do krawata Leppera”) z wiekiem 
zacz#!a budzi% "miech i politowanie. Przy-
pomina!a tytu!ow$ bohaterk# )lmu „Co 
si# zdarzy!o Baby Jane”. Barokowe kaskady 
wokaliz brzmia!y coraz mniej precyzyjnie  
i to nie tylko w wyniku naturalnego starze-
nia si# aparatu g!osowego, lecz po prostu 
przez brak regularnych %wicze'. Gwiazda 
uwierzy!a, &e jej artystyczny geniusz nie 
potrzebuje fundamentu codziennej pracy 
i wsparcia m$drych profesjonalistów – dy-
rygentów i kompozytorów, tek"ciarzy, ko-
stiumografów, re&yserów etc. Zero dyscy-
pliny, zero punktualno"ci, uzale&nienie od 
psychotropów i alkoholu, dewocja i mania 
prze"ladowcza, otaczanie si# zwierz#tami 
i hochsztaplerami – w takim "wiecie Vio-
letty coraz mniej by!o miejsca na muzyk#. 
Szerokiej publiczno"ci to nie przeszkadza-
!o. Przychodzi!a ogl$da% legend#, a nie s!u-
cha% muzyki.

Z Ameryki przywioz!a co" jeszcze. Pi-
sze Witold Filler (1973): „Jaki" czarodziej 

teatralnej mody wymy"li! t# kaskad# lo-
ków, ten fajerwerk pukli, to fryzjerskie 
nie-wiadomo-co, które zrobi!o z Violetty 
sko'czon$ szatanic# seksu. Trudno dzi" 
wyobrazi% sobie Violett# bez uczesania,  
a ona sama przypisuje mu znaczenia nie-
mal magiczne: «Je"li kobiecie kto" obci$!-
by jej w!osy – zmieni!by jej osobowo"%». 
W tym okrzyku kryje si# skryte wyznanie, 

i& ten kto", co uczesanie Violetcie wymy-
"li! – zmieni! te& jej osobowo"%. Z pe!nej 
kompleksów i neurastenicznych l#ków 
dziewczyny – przemiana w prawdziw$ 
gwiazd#!”. Gwiazd# popkultury, ale za jak$ 
cen#? Odpowied* da!a kiedy" sama Villas: 
„Przygotowanie fryzury kosztuje mnie 
wi#cej ni& "piew”. Nic doda%, nic uj$%.

Kto roztrwoni! wielki talent Violetty 
Villas? Przede wszystkim ona sama.   ■
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