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rozmowa na czasie
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W 1992 ro ku, za raz po ma tu rze, wy je cha łaś
do Pa ry ża stu dio wać w Éco le Supérieu re du
Spec tac le śpiew, te atr i ta niec. Po wie dzia łaś
mi kie dyś, że by łaś wręcz cho ro bli wie nie -
śmia ła... Jak to się mia ło do tak po waż ne go
wy zwa nia, ja kim był wy jazd do szko ły w ob -
cym kra ju? Czy wte dy owa nie śmia łość by ła
już tro chę prze szło ścią?
To był pro ces, to na dal jest pro ces... Wciąż zda -
rza ją się sy tu acje, w któ rych je stem onie śmie lo na,
cza sem bar dzo mnie to za ska ku je. By łam świa do -
ma tej nie śmia ło ści oraz te go, jak bar dzo mnie
ona ogra ni cza i po zba wia prze żyć, a na wet moż li -
wo ści. Stwier dzi łam, że mu szę coś z tym zro bić, i
przy znam, iż wy jazd z ma łe go mia stecz ka, ja kim
jest Lu bin, do Pa ry ża był bar dzo uwal nia ją cy!

A co dzia ło się w two im ży ciu przed wspo -
mnia nym 1992 ro kiem ar ty stycz nie,
mu zycz nie…?
Uczy łam się grać na gi ta rze kla sycz nej, bar dzo
se rio do te go pod cho dzi łam, mia łam na wet pra -
gnie nie, by grać pro fe sjo nal nie. Nie uda ło się,
mia łam kon tu zję nad garst ka. 

W Pa ry żu stu dio wa łaś śpiew jaz zo wy pod
okiem kom po zy tor ki i wo ka list ki Ca ro le Si -
mon. Ja ki mia ła na cie bie wpływ?
Ca ro le na uczy ła mnie, że kie dy nam coś w ży ciu
nie idzie, nie zga dza się lub nie gra, to wte dy
trze ba od po cząć, wy ci szyć się, nie zmu szać się.
Je że li ja kieś dzia ła nia nie przy no szą efek tu, to
trze ba zdać so bie spra wę, że do ce lu mo gą pro -
wa dzić in ne dro gi... Cza sa mi za moc no się wal -
czy, ocze ku je się na tych mia sto wych re zul ta tów...
Tym cza sem krok do ty łu mo że być kro kiem do
przo du. Dzię ki niej, je że li mam ja kieś mo men ty
ci szy, a kre atyw ność spa da, nie mar twi mnie to,
gdyż wiem, że przyj dzie ta ki mo ment, w któ rym
bę dę mia ła mnó stwo no wych po my słów.

Po wie dzia łaś kie dyś, że pio sen ki „przy da -
rza ją” ci się, wy da ją się pu kać do drzwi w
naj mniej spo dzie wa nych mo men tach i cze -
kać, aż tchniesz w nie ży cie?
Tak wła śnie – to jest bar dzo cie ka wa spra wa, w
ja ki spo sób przy cho dzą róż ne in spi ra cje. Nie za -
kła dam so bie, że w tym ty go dniu na pi szę pio sen -
kę na ta ki, a ta ki te mat. Chwy tam mo ment,
cza sa mi, gdy idę uli cą, po ja wia się coś in te re su ją -
ce go, mo że to być ja kiś ka wa łek me lo dii, któ ry
nie chce się od cze pić ode mnie. Je że li mam czas,

że by się za trzy mać – ro bię to i utrwa lam po mysł.
Tak by ło z pio sen ką Bre ad on To ast, na pi sa łam
ją pod czas lun chu, tekst za pi sa łam na eg zem pla -
rzu ga ze ty „Me tro”. 

Czy sa ma aran żu jesz swo je utwo ry? 
Czę ścio wo, prze waż nie naj pierw znaj du ję har -
mo nię na gi ta rze i przed sta wiam ją ze spo ło wi.
Ko le dzy ma ją swo je po my sły, na któ re cza sa mi
się zga dzam, a cza sa mi nie. Na uczy łam się ta kiej
wier no ści so bie, chcia łam, że by ten al bum (Wa -
king up to Be au ty) był na praw dę w 100 pro cen -
tach mój. Bar dzo za le ży mi na tym, że by utwór
miał ta ki na strój, ja ki so bie wy obra żam. Mo je
pio sen ki opo wia da ją ja kąś hi sto rię. Że by ją prze -
ka zać, mu szę  (i pio sen ka też mu si) wy ra żać ją na
róż nych płasz czy znach. Mam to szczę ście, że się
na praw dę do brze ro zu mie my w ze spo le.  

Ta kie od nio słem wra że nie, ob ser wu jąc was
na sce nie Jazz Ca fe POSK. Mu zy cy da ją ci
wie le prze strze ni, bar dzo uważ nie cię słu -
cha ją i uzu peł nia ją.
To są na praw dę wspa nia li lu dzie, rów no cze śnie
bar dzo speł nia ją cy się ja ko in stru men ta li ści. Każ -
dy z nich pra cu je nad in dy wi du al ny mi pro jek ta -
mi, po nad to każ dy z nich grał z wie lo ma
róż ny mi for ma cja mi. Jest to za wo do wa, mu zycz -
na przy jaźń, je śli cho dzi o gi ta rzy stę i per ku si stę,
na to miast ba si sta Shez jest mo im part ne rem.

Po roz ma wiaj my o two ich in spi ra cjach mu -
zycz nych. Co cię urze ka w mu zy ce Cha ta
Ba ke ra, któ ry wy da je się dla cie bie waż nym
mu zy kiem?
On jest ta ki.... nie chcę po wie dzieć oszczęd ny
(brak mi lep sze go sło wa), ale prze peł nio ny emo -
cją, mo że się wy da wać sto no wa ny, a jed nak do -
pro wa dza mnie do łez! Je go spe cjal no ścią by ła
trąb ka, ale na dal bar dziej po do ba mi się je go
śpie wa nie, uwiel biam je go głos, jest wspa nia ły na -
strój w tym, co ro bił, coś le ni wie roz ma rzo ne go.

A Ewa Cas si dy? Co jest dla cie bie naj waż -
niej sze w jej śpie wa niu?
Chy ba to, co jest dla mnie naj waż niej sze w mu -
zy ce w ogó le – bu dzi w to bie emo cje, nie jest to
tyl ko pięk ny głos, pięk ne wy ko na nie, ale coś, co
na praw dę wzru sza.
Cof nij my się do 2004 ro ku, kie dy przy je cha -
łaś do Lon dy nu. Nie my śla łaś o tym, że by
dzia łać we Fran cji ja ko ar tyst ka?

Ja dzia ła łam we Fran cji ja ko ar tyst ka, mia łam
tam na wet swój ze spół. Do kształ ca łam się w
mię dzy cza sie z Ca ro le, ale pa mię tam ta ki mo -
ment, w któ rym po czu łam, że się nie roz wi jam i
że nie sprzy ja mi ener gia tam te go miej sca. Jed -
nym z po wo dów, dla któ re go tu przy je cha łam,
by ło to, że w Pa ry żu by ło mi cięż ko, a tu na gle
wszyst ko się od mie ni ło, po czu łam się jak u sie bie
i o tym jest pio sen ka Bar nes Brid ge. Po że gna łam
się z Se kwa ną, a Ta mi za wzię ła mnie w swo je
ra mio na. Wy sia dłam na sta cji Wa ter loo w pięk -
ny sło necz ny po ra nek gru dnio wy, co – jak już
te raz wiem – nie czę sto zda rza się w Lon dy nie.
Czu łam, że wszyst ko mi sprzy ja, po czu łam się
chcia na i że coś się od ra dza.

Jak wspo mi nasz dzie ciń stwo, czy uda ło ci
się za cho wać dzie cię cą wraż li wość?
Chy ba tak, chy ba tak... a je że li nie, to sta ram się
ją od na leźć. By łam dość sa mot ni czym dziec kiem.
Gdy mia łam pięć lat, nie in te re so wa ły mnie już
za ba wy lal ka mi. Bar dzo szyb ko na uczy łam się
czy tać i po chła nia łam książ ki na te mat li te ra tu ry,
mu zy ki, sztu ki w ogó le. Czę sto wy cho dzi łam z
psa mi na spa ce ry, na wet kie dy pa da ło. Pa mię -
tam, że bar dzo mi się tę sk ni ło do do ro sło ści,
chcia łam być nie za leż na. Kie dy by łam sie dem -
na sto lat ką, po czu łam, że mu szę wy je chać z Lu bi -
na, bo jest dla mnie za ma ły, za cia sny, czu łam,
że nie mo gę tam roz wi nąć skrzy deł. Ca ły czas
by ło to ma rze nie o do ro sło ści.

Te raz masz tę do ro słość, a oka zu je się, że
baj ki i wraż li wość dzie cię ca ca ły czas są dla
cie bie waż ne i in spi ru ją cię. Wy da je się, że je -
steś oso bą bar dzo po zy tyw nie na sta wio ną
do świa ta, do ży cia.
Wiesz co – ja wie rzę w czło wie ka i wie rzę, że czło -
wiek mo że się zmie nić, je że li chce, na lep sze, i ta ka
jest mniej wię cej mo ja dro ga. Po pro stu sta ram się
być lep szym czło wie kiem, z róż nym skut kiem... 

Pły ta Wa king up to Be au ty by ła wy da na w
2008 ro ku, czy my ślisz o no wej?
Tak, mam już na wet dzie sięć no wych utwo rów.
Chcia ła bym ją na grać w tym ro ku, choć na ra zie
nie mam jesz cze me ne dże ra ani spon so rów. Do
tej po ry wszyst ko sa ma wy da wa łam. Sta ram się
zna leźć swo ją pu blicz ność – to, co ro bię, jest
gdzieś na po gra ni czu fol ku i jaz zu, dla nie któ rych
jest za ma ło jaz zo we, dla in nych za bar dzo – ale
mnie wła śnie to się po do ba, i wy da je mi się, że
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jest wie lu lu dzi, któ rzy lu bią te go ty pu mie szan kę
sty li stycz ną!

A je że li po ja wi ła by się pro po zy cja od du żej
fir my fo no gra ficz nej, któ ra by chcia ła za in -
we sto wać w two ją twór czość, ale
wy ma ga ła by od cie bie ja kie goś kom pro mi -
su, czy by ła byś w sta nie to zro bić?  
To za le ża ło by od te go, na ile ten kom pro mis był -
by dla mnie bo le sny. Te raz na grać pły tę mo że
każ dy, to nie jest aż tak kosz tow ne. Ja po pro stu
wzię łam kre dyt z ban ku i na gra łam pły tę. Bar dzo
dro ga jest pro mo cja i tu taj wła śnie jest ten pro -
blem. Pły ta ze bra ła po chleb ne opi nie, ale nie
mam środ ków na jej pro mo cję, a du że fir my ta -
kie fun du sze ma ją. My ślę, że każ dy pod cho dzi
do ta kie go py ta nia in dy wi du al nie i każ dy roz wa -
ża za i prze ciw... Od po wiedź za le ża ła by od te go,
na czym po le gał by ten kom pro mis, na pew no nie
zro bi ła bym cze goś, cze go bym się po tem wsty -
dzi ła. Je że li to nie by ło by wbrew mnie... słu chaj,
mieć kon trakt, któ ry za pew nia ci  bez pie czeń -
stwo, da je ci swo bo dę fi nan so wą i przy naj mniej
do pew ne go stop nia swo bo dę ar ty stycz ną – hej,
to nie mam z tym pro ble mów!

Czy my ślisz o Pol sce w kon tek ście swo jej ar -
ty stycz nej po dró ży?
Mo im ma rze niem jest po dró żo wać i wy stę po wać
w Pol sce, Fran cji, An glii i na świe cie, wy ra żać sie -
bie w tych trzech ję zy kach, ja kie znam. Każ dy ję -
zyk jest spe cy ficz ny, ma swo je spo so by wy ra ża nia
emo cji czy od czu wa nia sy tu acji i to jest cu dow ne.


