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Prawdziwość, autentyczność, bycie sobą - rozważania wokół problemu
tożsamości na przykładzie twórczości artystów bluesowych

Życie jako tworzywo
Kultura podsuwa wiele możliwości zmiany siebie. W dzisiejszych czasach, w których
teorie wspierające ideę samorozwoju, kształtowania siebie, a także bycia "autorem siebie"[1],
dostrzegając niemal w każdym potencjalnego twórcę i tworzywo, mamy prawo pytać o
prawdziwość

osoby,

która

w

kontekście

płynności

ponowoczesnego

świata

i

zwielokrotnionych możliwości przeistaczania się, stoi przed możliwością wyboru tożsamości
(na przykład regionalnej, narodowej, religijnej, płciowej i wielu innych). W naszym kręgu
kulturowym coraz bardziej namacalnie upowszechnia się postrzeganie życia (oraz siebie
samego) jako tworzywa, które można kształtować, mieć na nie wpływ, poddawać
oddziaływaniom oraz wypełniać określoną treścią wystawiając je na bogactwo nowych
doświadczeń. Twórczość staje się zatem wartością w życiu, która już nie potrzebuje
instytucjonalnego świata sztuki lub inżynieryjnej specjalistycznej wiedzy, aby funkcjonować
w rzeczywistości. Życie jest kreowane także w rzeczywistości wirtualnej, która umożliwia
przekształcanie oraz wystawianie swojego wizerunku na światło dzienne, między innymi za
pośrednictwem portali społecznościowych, blogów i tym podobnych środków. Może to zrobić
niemal każdy, a wizerunki mogą zmieniać się każdego dnia. Parafrazując Kartezjusza, rzec by
się chciało "żyję, więc kreuję, kreuję więc jestem". Powstaje jednak pytanie o prawdziwość
bycia oraz rzeczywiste wyrażanie autentycznego siebie. W tak zróżnicowanym świecie, który
umożliwia częste kreowanie i zmianę wizerunku, wydobywanie na światło dzienne i szybkie
wymazywanie zjawisk, różnych estetyk oraz pomysłów na "siebie", autentyczność osoby (w
tym także twórcy) funkcjonująca jako jeden z wielu sposobów bycia, nie jest prosta do
świadomego zlokalizowania. Można pokusić się o sąd, iż autentyczność artysty bywa
przedmiotem zainteresowań tych odbiorców, którzy poszukują tego, co trwałe. Powstaje
pytanie, co oznacza oraz gdzie w tak zmiennym świecie jest miejsce na autentyczność? Po
jakich tropach jej wypatrywać? W jaki sposób ją usłyszeć? Jakie są ślady autentyczności i
gdzie po nich dojdziemy? Wreszcie dlaczego autentyczność miałaby przedstawiać dla ludzi
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jakąkolwiek wartość? Może jest tylko niepraktycznym pojęciem i kolejnym pomysłem na
życie sprzedawanym podobnie jak inne produkty ukierunkowane na samorozwój człowieka?
W tym celu na kolejnych stronach w pierwszej kolejności podejmiemy próbę zrozumienia
szerszego pojęcia jakim jest "prawdziwość" oraz spróbujemy pochwycić zagadnienie
autentyczności wyrażania siebie. Poruszając się na tle twórczości bluesowej, spróbujemy
zapytać na mocy jakich kryteriów można orzec, iż dany twórca jest autentyczny?
Towarzyszący rozważaniom blues jest tu pretekstem do przyjrzenia się zagadnieniu
prawdziwości w twórczości, a w dalszej konsekwencji prawdziwości w wyrażaniu siebie. W
tym miejscu warto rozprawić się z prawdziwością. O jaką zatem prawdziwość tu chodzi?
Trzy oblicza prawdziwości
Na ogół pojęcie "prawdziwość" nie występuje w ujęciach słownikowych jako osobny
termin lecz można przeczytać o nim przy okazji objaśniania pojęcia "prawda". W literaturze
rysują się co najmniej trzy podstawowe stanowiska. Prawdziwość bywa utożsamiana z
prawdą i występuje jako równorzędne hasło[2]. W innym ujęciu prawdziwość pojawia się
wewnątrz definicji prawdy lecz nie jako oddzielne, wyodrębnione pojęcie, a słowo, którym
operuje się wyjaśniając prawdę[3]. Wreszcie prawdziwość jest dostrzegana i wyodrębniana
jako osobna kategoria, która nie równa się prawdzie lecz jest zgodnością teorii, innymi słowy
warunkuje ją zgodność sądu z wcześniej przyjętym w danym środowisku twierdzeniem,
stanowiskiem[4]. To ostanie oznacza mniej więcej tyle, iż o prawdziwości możemy orzekać, a
kierując się tak rozumianym kryterium prawdziwości dokonujemy swego rodzaju umowy
społecznej. Zbieżność sądów i dowodzenie prawdziwości oswaja rzeczywistość, stabilizuje
pewne zagadnienia przynajmniej na czas trwania owej zgody. W tym rozumieniu każda
zgodność z tradycją opisu oraz wpisywanie się w ustanowiony kontekst pozwala uznać
zjawiska za prawdziwe, ogólnie akceptowane, często typowe. W tym celu pożyteczne jest
ustanawianie kryteriów, które pomagają zorientować się czy dane zjawisko (na przykład
postawa, rzecz, osoba, wydany sąd i inne) przyjąć, zdystansować się wobec niego czy też
odrzucić uznając jego nieprawdziwość. W przypadku twórczości, dzieło zostaje
konfrontowane z obowiązującym kanonem. Jego prawdziwość jest często rozumiana jako
odpowiedniość, akuratność wobec kryteriów danego stylu. Nie zawsze jednak przekłada się to
w prostej linii na orzekanie o autentyczności twórcy czego dotyczyć będą dalsze rozważania.
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Znacznie częściej niż pojęcie prawdziwości występuje w literaturze pojęcie "prawdziwy",
które słownikowe definicje zwykle tłumaczą przywołując synonim "autentyczny", inne
określenia to "naturalny", "niesfałszowany", "typowy"[5]. Jest to ujęcie najbliższe także
poniższym rozważaniom, w których określenia "prawdziwy" oraz "autentyczny" (na przykład:
"prawdziwy blues", "autentyczny blues") będą pojawiać się zamiennie.
Jak rozumieć "prawdziwy blues"?
Jak zatem rozumieć "autentyczny blues"? Zbliżając się do prawdziwości tworzenia
prześledźmy kryteria, jakie stawia nam sam rodzaj twórczości. Kryteria dość wyraźnie i
bezpiecznie wybrzmiewają w ujęciu słownikowym. Modelowe definicje powtarzają niemal te
same fakty i określenia identyfikując bluesa w pierwszej kolejności jako gatunek muzyczny,
który ma swoje korzenie "w XIX - wiecznych pieśniach czarnych niewolników z południa
USA; początkowo wokalny, później także instrumentalny. Nazwa gatunku wywodzi się ze
słowa the blues, będącego skrótem dawnego określenia the blue devils oznaczającego stan
przygnębienia, smutku, depresji - taki jest też w powszechnym odbiorze charakter bluesa. W
latach 30. XX w. skrystalizowała się jego typowa struktura, składająca się z regularnych
odcinków 12-taktowych o stałym schemacie harmonicznym; charakterystyczne są dźwięki
tercji, kwinty i septymy obniżone o ok. półton (tzw. blue notes). Typowe instrumentarium to
gitara, pianino, harmonijka ustna, perkusja; śpiewane słowa najczęściej kończą się na
dziesiątym takcie i dwa ostatnie takty są instrumentalne. W latach 40. blues zaczął silnie
oddziaływać na jazz, później także na rock and roll i rock"[6]. Gdyby to przeanalizować,
okazuje się, że definicja ta zawiera trzy charakterystyczne elementy, które traktują kolejno o:
etnicznym pochodzeniu bluesa, etymologii pojęcia oraz zawierają opis formy utworu
muzycznego. Ta ostatnia właściwość umożliwia wstępną identyfikację zjawiska. Pochylmy
się jednak także nad zagadnieniem autentyczności zmierzając w stronę tytułowego "bycia
sobą" w twórczości. To, co jest interesujące dla prowadzonych rozważań, a więc "życiowy"
charakter bluesa, wydaje się być bliskie spostrzeżeniom zawartym w następującej definicji:
"negro-amer. gatunek pieśni osobistej (solowej) [podkreślenie moje - PF] o strukturze
responsorialnej call and response. (...) Tekst poetycki b. operuje asonansami, rymami i
nieregularną stopą metryczną dostosowaną do improwizowanych treści, nawiązujących do
bolesnych ludzkich doświadczeń: nieodwzajemniona miłość, osamotnienie, katastrofy
żywiołowe, choroby, głód, więzienie, źli ludzie itp. Wokalista przekazuje te treści w
pierwszej
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lub drugiej osobie, nigdy nie stosując narracji w trzeciej osobie. Początków b. archaicznego
(wiejskiego) należy szukać w 2 poł. XIX w., w okresie następującym bezpośrednio po wojnie
domowej w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze bluesy były jednowersowymi skargamizaśpiewami, zwykle powtarzanymi trzykrotnie, a ich zawodzenie opierało się na tzw. blue
notes (obniżone stopnie skali bluesowej). Klasyczny 12-takt pojawił się na przełomie stuleci i
został oparty na triadzie harmonicznej - następstwie akordów toniki, subdominanty i
dominanty. Wówczas też rozpoczęło się profesjonalne śpiewanie b. i pojawili się pierwsi
znani wykonawcy"[7]. Zatem obok etniczności oraz opisu struktury odnajdujemy kryterium
"pieśni osobistej". Podobną właściwość sprzężenia bluesa z doświadczeniem osobistym
wskazuje Janusz Ekiert pisząc, iż "blues był pierwotnie pieśnią pracy, skargą na los
niewolnika, ale
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odpowiednikiem murzyńskich pieśni religijnych, negro spirituals"[8].
Na tym etapie dociekań dotyczących prawdziwości twórczości, "prawdziwy blues", a
co za tym idzie prawdziwego artystę bluesowego, można by wiązać co najmniej z trzema
kryteriami: jego przynależnością etniczną (środowisko ludzkie, miejsce i czas), formalną
zgodnością z innymi utworami gatunku (struktura bluesa, wierność odwzorowania, tematyka),
z pieśnią osobistą (indywidualne doświadczenie, odzwierciedlanie własnych przeżyć). Czy
jednak taki opis teoretyczny jest zasadny i przylega do artystycznej praktyki? A jeśli tak to w
jakiej mierze? Faktem jest, że bluesowych wykonawców jest wielu na całym świecie, którzy
pod hasłem "blues" realizują swoją twórczość. Taka praktyka pokazuje, iż tożsamość
artystyczna w tym przypadku wymyka się ujęciom słownikowym. Wygląda na to, iż w
świecie, w którym "każdy" może być twórcą, kryteria stają się śliskie, wymykają się z chwilą
gdy "to podmiot porównuje i niekiedy utożsamia siebie z kimś lub coś z czymś, ustalając
przy okazji kryteria tej procedury lub po prostu orzekając stan"[9]. Pomimo różnic
kulturowych, różnych przynależności etnicznych, pomimo różnej estetyki niejednokrotnie nie
mającej z tradycyjnym bluesem wiele wspólnego, hasło "blues" jest słowem kluczem
identyfikującym artystę w oczach swoich, publiczności oraz krytyków. Na czym zasadza się
taka rozbieżność? By móc zrozumieć swobodne kojarzenie różnych estetyk i artystów z
bluesem wydaje się, że potrzeba poszukać jakiejś wartości, która byłaby kategorią na tyle
uniwersalną, by można było założyć, że stała się odpowiedzią na potrzeby ludzi (w tym
twórców) wywodzących się z różnych kręgów kulturowych, którzy bluesa przyjęli niejako
"oddolnie" upatrując w nim nie tylko wartość
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estetyczną, ale i sposób na życie. W celu znalezienia takich wartości spróbujmy zredukować
wyżej wspomniane kryteria świadczące o bluesie.
W poszukiwaniu uniwersalnych wartości
Uwolnienie rozważań od perspektywy wiążącej "autentycznego bluesa" z jego
etnicznymi korzeniami, pozwoli nam skierować uwagę na tę przestrzeń ogólnoludzkich
wartości, która okazała się być wspólną dla człowieka adaptującego bluesa także w innym
kręgu kulturowym. Także oderwanie tematyki wartości w bluesie od rozważań czysto
strukturalnych nad jego budową i formą, pozwala przyglądać się bluesowi przez pryzmat
różnorodnych manifestowanych przez artystów wartości, które stały się inspiracją także dla
pochodnych gatunków muzycznych i innych przejawów aktywności artystycznej na całym
świecie. Świadomie nie podejmując rozważań związanych z brzmieniem bluesa i
muzykalnością artystów, nie zapominamy o tym, że jest to muzyka i jako muzyka zyskała na
popularności. Jednak zwróćmy uwagę na trzecie - pozamuzyczne - kryterium pieśni osobistej.
Podążając w stronę wartości podsumujmy już przebytą drogę. Na potrzeby niniejszych
rozważań blues został oczyszczony nie tylko ze wspomnianego aspektu źródłowej
etniczności, ale także z brania pod uwagę jego elementów formalnych, które można znaleźć
także w szeroko pojętej muzyce rozrywkowej. Pisząc o jego prawdziwości pozostawiamy za
plecami odniesienia do tradycyjnej budowy utworu bluesowego i konwencji, które czynią z
tego gatunku odrębny środek wyrazu. Jest oczywistym fakt, iż blues z jednej strony jest
pojmowany jako pewna praktyka artystyczna i refleksję na jego temat można sprowadzać do
kategorii estetycznych i analizy jego struktury. Jest oczywistym także fakt, że tematyka wielu
bluesów ma związek z jego historycznymi i kulturowymi korzeniami. Jest to najbardziej
oczywisty sposób przedstawiania twórczości. Trudne warunki niewolnictwa, w jakich
kształtował się blues, nadal odciskają się piętnem na myśleniu o autentycznym twórcy
bluesowym jako o skazanym na biedę i wykluczenie społeczne. Tak postrzegany
"autentyczny blues" ma swoje miejsca "pod mostem, w zaułku, w brudnym pubie, nocą w
knajpie... itd."[10]. Autentyczność zatem może być rozumiana przez pryzmat miejsca, w
którym artysta funkcjonuje. Ten sam artysta usytuowany w innym kontekście, może już dla
niektórych odbiorców nie być autentyczny. Na tym jednak nie kończy się potencjalna
możliwość interpretacji zjawiska. Jak zauważa Marek Jakubowski, blues jest także bliski
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pozaestetycznemu ludzkiemu doświadczeniu, ponieważ już od swoich początków jest
przykładem na "bliskość sztuki i życia"[11]. "Życiowy" charakter bluesa pozwala nam zwrócić
się ku wartościom, jakie manifestuje wykonawca w swojej osobistej narracji. Pozwala
otworzyć interpretację zjawiska na problem aksjologiczny, prawdomówności i kłamstwa,
który - jak zauważa Wojciech Chudy - sytuuje się już na drugim planie refleksji nad sztuką
zaraz po narzucających się kategoriach estetycznych[12]. Jakkolwiek blues na przestrzeni lat
uległ wielu zmianom, to nadal niezmienne wydają się być jego podstawowe uniwersalne
wartości leżące u podstaw gatunku, a są nimi: "prawdziwość, otwartość, bezpośredniość
wypowiedzi, zwięzły sposób wyrażania w słowach i dźwiękach"[13]. Tym samym
doświadczenie artysty, najbliższe mu otoczenie i doświadczenia życiowe, stają się ważniejsze
niż samo pochodzenie gatunku muzycznego oraz miejsce występowania.
W stronę życia autentycznego
Myślenie o bluesie dryfuje zatem na obszar wartości, sytuując twórczość pomiędzy
autentycznością a nieautentycznością, prawdą i fałszem, prawdomównością i kłamstwem. Tak
postrzegany blues rości sobie prawo do sprzężenia twórczości z biografią, uczynienia z życia
sposobu na twórczość. Dlatego też myślenie o bluesie wpisuje się w ciąg narracji o tym, co
głęboko ludzkie, o przeżyciu, które jest uzewnętrzniane. Tym samym blues może
zainteresować humanistykę znacznie szerzej aniżeli jako gatunek muzyczny lub zjawisko
społeczno-kulturowe. Zapytajmy ponownie o autentyczność, gdzie ją znaleźć?
Położenie akcentu na pieśń osobistą pozwala na szerokie możliwości interpretacyjne,
otwierając opis na poszukiwanie ogólnoludzkiej prawdziwości doświadczenia, które można
sprowadzić do określenia "bycia sobą". Spróbujmy podjąć rozważania dotyczące
prawdziwości w tym ujęciu. Jest ona silnie związana z momentem wykonywania pieśni
osobistej. W podejmowanej tu tematyce sięgamy do rozumienia doświadczenia człowieka.
Karol Wojtyła, wskazał cztery typy doświadczeń, które wpisują się w kontekst prowadzonych
tutaj dociekań na temat prawdziwości: doświadczenie własnego wnętrza, doświadczenie
siebie od zewnątrz, doświadczenie wnętrza drugiego człowieka i doświadczenie drugiego
człowieka od zewnątrz[14]. W kontekście prowadzonych rozważań szczególną uwagę
zwracają: "doświadczenie własnego wnętrza" i "doświadczenie wnętrza drugiego człowieka".
Podobnie jeden z muzyków bluesowych oraz animatorów kultury bluesowej w Polsce, Marek
Wojtowicz, wypowiadając się na temat prawdziwości w bluesie również wskazał
prawdziwość ekspresji wnętrza:
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"Dla mnie blues jest niesamowitą ekspresją ducha, głębokim wyrazem człowieka <od
środka>. Zdrowe wyrażanie się w bluesie odblokowuje człowieka, uwalnia od napięć, dlatego
bluesman prawdziwie śpiewający o swoim życiu jest zawsze wolny"[15]. Uwalniająca siła
autentyczności, na jaką można sobie pozwolić w bluesie jest oczekiwana zarówno przez
artystów jak i przez odbiorców, o czym świadczą relacje z koncertów, podkreślające nie tyle
wartości estetyczne co walor autentyzmu wykonawcy: "Pierwszy dzień festiwalu rozpoczął
Marek Makaron ze swoim zespołem. (...) Trochę się obawiałem, jak zostanie przyjęta ta dość
egzotyczna mieszanka. Obawy moje okazały się zupełnie nieuzasadnione, bowiem Marek ujął
białostocką publiczność swoim autentyzmem i szczerością [podkreślenie moje - PF]"[16]. W
świetle takiego myślenia o bluesie, muzyka staje się nagle tylko pretekstem do spotkania
artysty z odbiorcą. Podobnie pisząc o solowej płycie Jana "Kyksa" Skrzeka, zatytułowanej
"Górnik blues", recenzent stwierdza, że album ten: "to przejmujący portret człowieka,
ludowego artysty, który bluesa traktuje jako punkt wyjścia do zaprezentowania tego, co
czuje i jako taki dokument warto tę płytę znać [podkreślenie moje - PF]"[17]. Ocena bluesa
wiąże się zatem często z pochwałą autentyczności.
Warto zastanowić się dlaczego autentyczność staje się wartością, która łączy artystę i
publiczność? Dlaczego autentyczność stała się ważnym elementem występu?
Zaryzykuję stwierdzenie, że potrzeba autentyczności w bluesie rodzi się między
innymi z wewnętrznej potrzeby bycia dobrym. Blues pozwala artyście być sobą, bo
dopuszcza do głosu osobę artysty wraz z tym, co w jej życiu niedoskonałe. Innymi słowy
artysta bluesowy ma prawo uobecnić się na scenie wraz ze swoją życiową opowieścią. W
akcie odsłonięcia się przed publicznością, dąży jednak do możliwie doskonałego oddania
swoich przeżyć. To duże ryzyko, nie tylko artystyczne, angażować się w przeżycie
jednocześnie poddając się ocenie publiczności. To niemal tak, jakby poddawać swoje życie
ocenie osobom trzecim. Dlatego usprawiedliwienie niedoskonałości musi przyjść z zewnątrz,
od drugiej osoby. W tym rozumieniu, odsłaniając swoje rozterki i słabości, często nawet w
naiwny sposób swoje smutki i radości, wykonawca bluesowy daje "mi" szansę bycia dobrym.
Czasem "moja" milcząca obecność wystarcza, by artysta mógł uobecnić się i "bym" go
usprawiedliwił. Otwarcie się zawsze jest szansą na zawiązanie więzi opartej o
odpowiedzialność i szacunek. Nie jest rzeczą oczywistą autentyczność artysty. Nie jest rzeczą
oczywistą, że tak rozumiana autentyczność w twórczości przetrwa w kulturowej
rzeczywistości. Nie jest rzeczą oczywistą,
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że taki styl artystycznej wypowiedzi będzie podejmowany przez kolejne pokolenia.
Pocieszającym wydaje się fakt, iż nikt z nas nie jest doskonały, a blues pokazał, iż
niedoskonałość (ludzkie upadki, słabości, trudy życia) także ma prawo być na scenie. Mało
tego, niedoskonałość może nawet programowo zabierać głos, mieć swoje audytorium i
wzbudzać zachwyt. W tym horyzoncie etycznym, przyjęcia lub odrzucenia Drugiego, sytuuje
się często nawet najbardziej prozaiczna twórczość oraz czynności dnia codziennego.
Powrót do domu
Wróćmy do początku naszych rozważań. Przeszliśmy drogę, w czasie której artysta
bluesowy został pozbawiony swojej etniczności, a także bluesowej formy wyrazu. W naszych
rozważaniach pozostała tylko autentyczność, rozumiana jako odsłanianie siebie, opowieści o
swoich przeżyciach, wzlotach i upadkach. Zabieg redukcji bluesa tylko do kategorii tak
rozumianej autentyczności miał posłużyć temu, by kategoria ta wybrzmiała jako osobne
kryterium identyfikujące zjawisko. Autentyczność jest wyrazistym elementem bluesa. Jeżeli
weźmiemy pod uwagę fakt, iż w prostej linii muzycznym dzieckiem bluesa jest rock and roll
wraz z całą przemianą obyczajową oraz licznymi zmianami w kulturze zachodu, warto
pamiętać, iż ślady autentyczności we współczesnej kulturze masowej wiodą między innymi
do bluesa. Blues za pomocą stosunkowo prostych środków pokazuje, że jest możliwy styl
życia oparty o autentyczność, pozwala artystom opowiadać o sobie, o swoim osobistym
przeżyciu. Pochodzenie, miejsce z którego się wyszło, okazuje się też ważne! Bo blues daje
mentalne i emocjonalne schronienie, a na drodze życia staje się namiastką domu:
"bracie który nie wiesz
co to próg własnego domu
bracie który niesiesz ciężar
a twa droga ciągle się nie kończy
usiądź w cieniu bluesa
usiądź w cieniu bluesa
usiądź w cieniu mego bluesa"[18]

Blues, dając schronienie, staje się bezpiecznym miejscem. Jest to miejsce mentalne.
Pozostaje zgodzić się z Joe Olivierem, który blues określił jako swoisty stan umysłu [19].
Autentyczność, aby dała się wyrazić potrzebuje poczucia bezpieczeństwa czyli domu, bo to
dom jest tym miejscem, w którym możemy być "sobą u siebie"[20]. To w domu i poprzez dom
możemy się wyrażać.
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Czasem to blues, jak każde inne miejsce mentalne sprzyjające autentyczności, może stać się
domem. Domem może stać się też Drugi, który przyjmie mnie wraz z całą moją
niedoskonałością. Jeśli tylko te stwierdzenia są prawdziwe, wówczas bycie autentycznym
okaże się wartością, która sprzyja zadomowieniu.
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