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Pokora i praca

Krzysztof Krawczyk

Krzysztofa Krawczyka poznałem, zanim 
się zorientowałem, że w ogóle istnieje. 
Trubadurzy! To robiło swego czasu wrażenie na słuchają-
cych, a może raczej na oglądających ich koncerty. Skąd 
oni wzięli te kostiumy i kto je w ogóle wymyślił? A za-
częło się od „Wojny domowej”. Cała szara, socjalistyczna 
Polska oglądała każdy odcinek i śpiewała razem z nimi. 
Kompletnie nie wiedziałem, że tam śpiewa Krawczyk. 
Jeszcze długo go nie odkryłem. Nawet śpiewając Byłaś 
tu pod blokiem i niezdarnie grając na gitarze dla kole-
żanek. Z czasem Przyjedź, mamo, na przysięgę wygrało 
z „Wojną domową” – może dlatego, że mieszkałem na 
wojskowym osiedlu. Wypadało znać na pamięć. A potem 
już poleciało Znamy się tylko z widzenia, Cóż wiemy o 
miłości… Kurczę, jakie piękne kompozycje! 

Siedzieliśmy kiedyś obok siebie podczas koncertu 
sylwestrowego nagrywanego dla telewizyjnej Dwójki. 
Pierwszy raz na żywo i od razu tak blisko. Szkoda, że nie 
zapisywałem tych dziesiątek dowcipów, którymi Krawiec 
sypał jak z rękawa. Ostatni (o lekarzu) skończył trzy se-
kundy przed wejściem na scenę. To i tak o dwie za szyb-
ko, bo wystarczyła jedna, by Za tobą pójdę jak na bal 
zabrzmiało, jakby ćwiczył godzinami. Jak on to robi? 
Zawodowiec, który wydał w życiu ponad sto płyt. Znamy 
się  długo, więc zacznę od „misia”…
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Powiedz mi, jakich pytań nie lubisz? 
Jakich nie lubię?

Na jakie się wkurzasz.
„Jak tam wnuczek?”. „Jak było z tym rozwodem?”. Takich, wiesz, 
na pograniczu skandalu, plotki. Bo ile razy można to tłumaczyć? 
W pewnym momencie Andrzej Kosmala – mój menago – zaczął 
wysyłać dziennikarzom książkę o mnie, żeby sobie z tych faktów 
dorobili, co im potrzebne.

Wiele życiorysów zaczyna się tak jak twój – rodzice byli aktorami i śpiewakami 
operowymi, więc posłali cię do odpowiedniej szkoły.

Gdy miałem pięć lat, to rysowałem już wszystkie nutki. Ojciec 
przepytywał mnie – na przystanku, w drodze do kościoła czy 
na spacer: „A co leży pod pierwszą dodaną dolną?”. Wcześniej 
myślał o aktorstwie. Chciał mnie przyuczyć do roli Cześnika 
Raptusiewicza z Zemsty, bo dawno temu sam odgrywał go na eg-
zaminie. „Ale zanim to, może najpierw trochę fortepianu?” – tak 
to sobie zaplanował.

Wyjścia nie miałeś?
Nie i byłem wściekły. Wszyscy na zewnątrz kopali piłę...

A ty ćwiczyłeś gamy.
Tatuś był ukochany, ale wymagający. Przeszedłem muzyczną 
szkołę podstawową, ale średniej już nie. Nie udało się utrzymać 
poziomu.
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Pewnie byłeś leniwy.
To raz, a po drugie dostałem wiolonczelę jako dodatkowy instru-
ment i nie bardzo mi to pasowało. 

Ja też miałem dodatkowy i, widzisz, też nie wytrzymałem. No, saksofon czy ja-
kiś tam. Kenny G jeszcze nie grał, nie było tych lasek.

No, wiesz, o co chodzi.

Często się przeprowadzałeś?
Owszem. Po wojnie był problem z pracą dla aktorów. Z powo-
dów politycznych ojciec musiał uciekać gdzieś tam, proszę ciebie, 
do Białegostoku. Z Białegostoku wszyscy wyjechali później do 
Warszawy, a ojciec do Poznania. W ’56 roku znowu ucieczka do 
Łodzi, do operetki.

Poznański Czerwiec?
Obyło się bez wilczego biletu. Wtedy dostawali je aktorzy, którzy 
się angażowali. Tak jak ojciec. Potem, gdy w łódzkiej operetce 
śpiewał potężnym głosem – a miał piękny baryton – panie dys-
kretnie ocierały łzy wzruszenia.

W  latach sześćdziesiątych wciąż byłeś młodym chłopakiem, a  grałeś już 
w Trubadurach, najbardziej, obok Czerwonych Gitar, popularnym zespole big-
bitowym. Zaznaczam: bigbitowym. Nie wolno było nawet używać określenia 
„rock and roll”. Franciszek Walicki wymyślił hasło: „Polska młodzież śpiewa 
polskie piosenki” i ty, jako Trubadur, śpiewałeś. Kasię, Znamy się tylko z wi-
dzenia, Byłaś tu, Ej, Sobótka, Sobótka, Cóż wiemy o miłości. To piękne ballady, 
ale z perspektywy czasu wydaje mi się, że teksty były trochę infantylne, trochę 
o niczym.

Tak się śpiewało, bo się nikt nie wychylał. Utwór Kim jesteś wśród 
fałszu i kłamstw, dosyć trudna piosenka, której już dzisiaj nie wy-
konuję, bo chyba nie dałbym rady, przeszła cudem. Tak mocno 
sprawdzali nas wszystkich.

Pamiętasz wasze początki?
Żeby kupić pierwsze gitary, zadłużyliśmy się ze Sławkiem 
Kowalewskim u całej rodziny. To były czeskie jolany.

Bardzo dobre gitary!
Tak. No, więc po wyjściu ze sklepu złapaliśmy tramwaj, zagada-
liśmy się, a że byliśmy do tych gitar nieprzyzwyczajeni, wysied-
liśmy bez nich. I za tym tramwajem dwa przystanki... Wiesz, jaki 
mieliśmy sprint, żeby go złapać?

Wtedy Jolana to było coś. Używało się głównie polskich gitar Defil...
...w których struny były tak daleko od progów, że, cholera, trzeba 
było mieć imadło w ręku. No, skóra zdarta do kości!

Graliście w całej Europie, głównie w demoludach. Koledzy ze starszych kapel 
opowiadali mi niestworzone historie o koncertach w Związku Radzieckim. 
Podobno płacili tam kosmiczną kasę, której nie można było wywieźć. Tam się 
ludzie w szampanie kąpali podobno!

Działała szara strefa. Można było wszystko dostać, nawet do-
bry koniak, ale to oni raczej szukali u nas. Jeden z moich ko-
legów miał taki stary paltocik i bardzo ładne buty. Przychodzi 
do niego jeden i mówi, że te sapogi bierze. A on na to: „Jeszcze 
płaszczyk”. „A dlaczego?”. „Bo eta komplet”! Myśmy dostali za-
kaz występowania, gdy kupiliśmy od milicji dolary. Raz umówi-
łem się w hotelu z portierem – dałem mu pieniądze, żeby przy-
niósł kawior, dwie butelki wódki, jakieś pieczywo. I się zaczęło! 
Po koncercie piliśmy z miejscowymi wódeczkę. Ja im mówię: 
„Wy tak nie szalejcie z dowcipami, bo, wiecie, tu jest podsłuch”. 
Oni wszyscy w śmiech. Więc ciągnę ich do łazienki i taki robię 
numer, że podchodzę do spłuczki i mówię: „Pażałsta pół litra 
wódki, czerwony kawior czy czarny i chlebek za dziesięć minut”. 
Słuchaj, za chwilę – puk, puk – wchodzi serwis. Jak się wszy-
scy zaczęli grzecznie rozchodzić! Ja nie zapomnę tego nigdy. 
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W tym samym hotelu, w apartamencie na piętrze podsłuchu 
szukali Skaldowie. Znaleźli jakąś wielką mutrę na środku po-
koju, więc zaczęli ją odkręcać. Nagle jak nie pieprznie gdzieś 
na dole! Okazało się, że to nie był podsłuch, tylko mocowanie 
żyrandola. Spadł cały, kryształowy. Na szczęście była druga 
w nocy, lokal zamknięty i obyło się bez ofiar. Oni musieli potem 
zapłacić majątek. Ale, wiesz, taka publiczność jak w Rosji jest 
jeszcze tylko w Ameryce. Tak wrażliwe mają ucho. I gościnność 
tych ludzi! Trzeba było się zrewanżować, więc te apanaże szły 
na świętowanie. Mieliśmy inne wątroby, inne zdrowie. 

W połowie lat siedemdziesiątych ciągle byłeś bardzo młodym chłopakiem, ale 
zdecydowałeś się na karierę solową. To była prawdziwa trampolina w twojej 
karierze. Wyskoczyłeś z takimi piosenkami, które do dzisiaj wszyscy znają na 
pamięć. Parostatek się wtedy pojawił, pojawił się Rysunek na szkle. To były po 
prostu absolutne hiciory. Śpiewałeś nawet w Kołobrzegu, na Festiwalu Piosenki 
Żołnierskiej w 1975 roku.

To wszystko działo się za przyczyną Rysia Poznakowskiego 
z Trubadurów. Cały czas mówił mi: „Ty powinieneś śpiewać. 
Ten zespół przetrwał już dziesięć lat, już się wszyscy ze sobą 
nudzą”.

Wtedy na świecie byli Zeppelini, w  Polsce grały grupy Romuald i  Roman, 
Test. Już można było słuchać rocka zaangażowanego. A  ty wyskakujesz 
z Parostatkiem?

Którego jestem współautorem, ale w śmieszny sposób. Bo Jurek 
Milian to właściwie napisał w całości. Myśmy po winku wyjęli 
tekst Tadzia Drozdy i zaczęliśmy kombinować, ale tak naprawdę 
on to wykończył. I utrzymał w stylu nowoorleańskim. Nie mo-
głem znaleźć klucza do tej piosenki. Poleciałem taką manierą 
jakby troszkę. No, bo jak śpiewałem np. Pamiętam ciebie z tam-
tych lat, Wróć do mnie, to wiedziałem, że muszę pod Elvisa śpie-
wać czy pod Bobby’ego Solo, miękkim barytonem.

Byłeś wtedy w kogoś zapatrzony, w jakiegoś wokalistę?
Ja zawsze byłem zapatrzony w Presleya i w Toma Jonesa. I, przede 
wszystkim, w Beatlesów, bo gdyby nie Beatlesi, nie powstałyby ta-
kie zespoły jak Trubadurowie. Ale w Związku Radzieckim dopiero 
po naszych występach powstały znakomite grupy typu Pojuszczije 
gitary. Tak że my daliśmy tam z Czerwonymi Gitarami sygnał.

Śpiewałeś też mojego ulubionego Jesienina.
Uwielbiałem go. Gdy czytałem te teksty, tłumaczenia i w orygina-
le, i on pisał, że pachnie słomą i jabłkami, ja to po prostu czułem. 
Był taki sugestywny.

Jak to wreszcie jest: czy Tom Jones ma twoją barwę głosu czy ty jego?
On jest nieosiągalny. Nieosiągalny.

Nie?
Dostałem od Toma Jonesa, że tak powiem, po pysku. Kiedyś na-
grał do jakiejś bajki piosenkę i w polskiej wersji ja musiałem pod 
niego zaśpiewać. Ale nie wiedziałem, że mi dadzą jego oryginalną 
tonację. On po prostu ryczał nieprawdopodobnie wysoko. Byłem 
wściekły, bo nie udało się tak, jak chciałem. Natomiast Elvis po 
polsku mi wyszedł. On był bardziej osiągalny, ale tylko w pewnym 
momencie jego kariery.

Był czas, że zakazano grać cię w radiu. Nie występowałeś w telewizji. Wtedy sze-
fem Radiokomitetu, czyli organizacji, która w PRL-u kontrolowała pracę stacji 
radiowych i telewizyjnych, był Maciej Szczepański. On cię odsunął.

Bez żadnego okólnika w tej sprawie.

Ale za co?
Nikt nie wie do dzisiaj. Prawdopodobnie dlatego, że nie odpłynąłem 
tą łódką, którą wzięły trzy Holenderki na festiwal w Sopocie. Już 
nie pamiętam w którym roku, siedemdziesiąte lata. On się wściekł 
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po prostu: „Co ten Krawczyk chodzi po scenie jak mimoza? Tak się 
snuje”.

Po prostu mu się nie podobałeś.
To samo zrobił Skaldom, to samo zrobił Ani Jantar. Bez żadnych 
okólników. Ale niedawno, parę lat temu, spotkaliśmy się. On jest 
teraz biznesmenem. Nie poznałem go i tylko Andrzej Kosmala mi 
potem powiedział, że jak Szczepański mnie zobaczył, to hulnął 
szybko za kurtynę, bo się bał. Zawsze się odgrażałem, mówiłem: 
„Jakbym spotkał tego człowieka, tego Maciusia...”.

Więc wyjechałeś do Stanów. Szukałeś...
Uciekałem.

Sławy szukałeś? Toma Jonesa szukałeś?
Uciekałem po prostu, przez tę historię, przez krwawego Maciusia. 
Nie miałem tu nic do roboty.

Myślałem, że pojechałeś po sukces. Bo jak by się zdarzył tam, to już wyżej nie 
można. Wielu artystów tak wyjeżdżało.

Oczywiście, Urszula Dudziak...

...Stan Borys, ale wracają. Jednak coś nie zażera. Jak myślisz, dlaczego? 
Utalentowani ludzie jadą, ale nikt się na nich nie poznaje, nie wykłada kasy 
na promocję.

No nie, Michał Urbaniak zrobił dużo, nagrał wspaniałe płyty. „Los 
Angeles Times” wybrał Urszulę Dudziak na piosenkarkę roku.

Ale komercyjnego sukcesu nie było.
Nie było. Ja pracowałem w Las Vegas, w Atlantic City, wszędzie 
tam, gdzie są kasyna, gdzie są nieduże sceny, gdzie może przyjść 
dwieście osób. To ciężka robota. Tam się nauczyłem naprawdę 
dwóch rzeczy: pokory i pracy. Gdy pracowałem w klubie, to stał 

nad nami facet, który całemu zespołowi mówił: „Proszę, każdy po 
dwie aspiryny przed koncertem”.

Czemu?
Potem z tyłu, przez kurtynkę puszczał ogrzewanie. Więc wiesz, co 
się działo po dziesięciu minutach. Pot się z nas lał, a publiczność 
widziała to i szalała. Widzieli, jak ciężko pracujemy.

Byłeś na tej przymusowej emigracji dziewięć lat. Potem nagrałeś Zatańczysz ze 
mną jeszcze raz, Za tobą pójdę jak na bal.

I tu się zaczęło, tak.

Piękne rzeczy, mnóstwo koncertów. Krawiec poszedł w rynek. Wszędzie byłeś, 
śpiewałeś Stevie’ego Wondera, Prince’a śpiewałeś.

Rzeczywiście, ale skąd ty to wytrzasnąłeś? To całkiem fajnie wy-
szło, te polskie wersje. 

No i co? Potem miałeś ten okropny wypadek samochodowy, do czego nie chcę 
wracać, bo pewnie zbyt często cię o to pytają, i znowu wyjechałeś do Stanów. Po 
co? Po takich sukcesach, po tych piosenkach, które wymieniłem, Krawiec znowu 
jedzie do Stanów?

Słuchaj, nie było pracy w Polsce.

Dla ciebie nie było pracy? No, proszę cię.
Nie było pracy, wierz mi. A poza tym rozgrzebałem płytę, którą 
musiałem skończyć.

Tu czy tam?
Skończyłem ją tam. Ja tam w ogóle nagrałem dwie płyty, których 
nie muszę się wstydzić. Tak jak mogę powiedzieć o jakichś utwo-
rach, że niepotrzebnie, to naprawdę było warto. I nie liczyłem na 
sukces, ale się o niego otarłem. Zacząłem bywać w telewizji. Nie 
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było problemu z językiem, bo teksty puszczali na ekranach i lu-
dzie przyjmowali to bardzo sympatycznie. Z tym że Polacy ciągle 
kojarzą się z polką, która nawet nie jest polskim tańcem.

Czeskim.
Tak. I repertuar, jeśli chodzi o jadłospis, jest ciągle ten sam: kieł-
basa, pierogi, gołąbki, które Amerykanie uwielbiają. Jeden skarb, 
który przywiozłem z powrotem, to moja Ewcia. Jestem z nią dwa-
dzieścia siedem lat. Dwudziestopięciolecie ślubu będzie w przy-
szłym roku. Ta dziewczyna wyciągnęła mnie z różnych rzeczy 
i obdarzyła takim uczuciem, że po prostu zwariowałem. Myśmy 
chyba ze trzy albo cztery śluby brali. Jeden w Ameryce po rozwo-
dzie, drugi w Polsce – to facet nie chciał uznać tego ślubu... 

Więc wzięliście trzeci.
Na trzeci, kościelny, czekaliśmy, bo trzeba było unieważnić po-
przedni związek. Można to zrobić, gdy są poważne powody, 
a były. Więc ta dziewczyna uratowała mi życie. I do dzisiaj się 
mną opiekuje, organizuje koncerty.

Dłużej jesteś tylko z Andrzejem Kosmalą, twoim menedżerem. Ewka zazdrości?
Andrzej mówi: „Przeżyłem wszystkie twoje żony, przeżyłem 
wszystkie twoje przygody. Zaparkowałeś u mnie i do dzisiaj par-
kujesz”. A ja na to: „Bo to jest spokojna zatoka, ja pirackim tym 
swoim okrętem zapuściłem tutaj kotwicę i dobrze mi tu”. 

Jakie jest twoje największe doznanie artystyczne? To znaczy, kiedy poczułeś, że 
być artystą to najpiękniejsza rzecz na świecie?

Bardzo wcześnie. Napisali mi piosenkę Byłaś tu, którą śpiewałem 
z manierą Michaja Burano. Ta piosenka stała się tak popularna, że 
ludzie tańczyli przy niej i wzruszali się tak, jak wtedy, gdy mój oj-
ciec śpiewał w operetce Wiktorię i jej Huzara. To był wstrząs – że 
coś dobrego można zrobić śpiewaniem.

Myślałem, że wspomnisz, jak śpiewałeś przed papieżem w 2000 roku. Że to było 
coś niezapomnianego.

To zupełnie inna kategoria. W obecności papieża człowiek się 
dziwnie zachowuje. Śmiali się ze mnie wszyscy w  2000 roku 
na pielgrzymce rządowej. Ja o lasce, biodro świeżo po operacji. 
Skończyłem śpiewać psalm, a ksiądz, który prowadził spotka-
nie, mówi: „Szybko, do papieża, na kolana”. I ja tę laskę trzask, 
i do papieża, na kolana! To później cała delegacja mówiła: „Cud 
w Rzymie się zdarzył, Krawczyk laskę rzucił”. A ja się przy papie-
żu po prostu popłakałem. I dopiero jakiś biskup mi pokazał, że 
trzeba pocałować w pierścień, że taki jest zwyczaj. Jeszcze tego 
samego dnia było nabożeństwo i, wyobraź sobie, idziemy ze zło-
tą płytą dla niego, ja, moja żona i Andrzej Kosmala. Więc obie-
całem sobie: teraz się nie skompromituję, nie będę płakał. Tylko 
powiem: „Kochany Ojcze Święty to jest to, to płyta”. Ale zamiast 
tego, kiedy klęknąłem, wyrwało mi się: „Najdroższy Ojcze Święty, 
my niegodni...”. No, zupełnie kabaretowa odzywka i wszystkim 
ręce opadły. Ale papież zatrzymał mnie i mówi tak: „Przepraszam, 
jacy niegodni?”... 

Cudnie.
Nieprawdopodobne. Do dzisiaj zawsze śpiewam mu na koncercie. 
Mówię ludziom, że chcę mu w ten sposób podziękować. Jemu, im, 
tym na dole i tym na górze. Wszyscy jesteśmy godni.


