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Kiedy wyjeżdżała stu-
diować język francuski 
na paryskiej Sorbonie 

planowała, że zostanie 
tłumaczem. Życie jednak 
szybko zweryfikowało te 

zamierzenia. – Nad Se-
kwaną muzyka zawład-

nęła mną bez reszty, 
postanowiłam zająć się 

nią na poważnie – mówi 
Monika Lidke, jedna z 

najciekawszych polskich 
wokalistek, od sześciu 

lat zakotwiczona  
w Londynie.

Pisze teksty, gra na gita-
rze, śpiewa. Jej debiutancka 
płyta „Waking up to Beauty”, 
na której nie brakuje odwo-
łań do baśniowych klimatów, 
zyskała pochlebne recenzje 
muzycznych krytyków. „Pięk-
na, delikatna, uzależniająca. 
Nie mogę się uwolnić od tej 
muzyki. Po prostu samo do-
bre. Szczere gratulacje. Pani 
Moniko, jestem Pani fanem” 
– tak znany prezenter Ma-
rek Niedźwiecki scharakte-
ryzował tę twórczość, jeden 
z utworów umieszczając na 
składance „Smooth Jazz Cafe 
vol. 10”.

– Czasami śpiewam wła-
sne utwory, czasami stan-
dardy jazzowe. Trochę jazzu, 
trochę folku, a wszystko two-
rzy jedną spójną całość. Moja 
muzyka jest bardzo osobista, 
związana z emocjami poja-
wiającymi się w zetknięciu 
ze światem zewnętrznym, ale 
również w wyniku obcowa-
nia z samą sobą – opowiada 
Monika, podkreślając, że w 
swoich utworach stara się 
przekazać zachwyt nad ży-
ciem, uwypuklić różne stany, 
których sama doświadcza. 

Szukanie samotności
Paryż. Miasto poetów i 

artystycznej bohemy, wiel-
kiej historii i namiętności. 
Kiedy tam przyjechała miała 
dziewiętnaście lat, skończone 
liceum i dużo wiary we wła-
sne siły. Studia na Sorbonie 
(kierunek – literatura fran-
cuska), a w perspektywie za-
wód tłumacza. Szybko jednak 
zdała sobie sprawę, że nieko-
nieczne jest to to, co chce w 
życiu robić. Muzyka znalazła 
się na pierwszym miejscu, po 
dwóch latach zaczęła naukę 
w Paryskiej Wyższej Szkole 
Spektaklu, gdzie studiowała 
śpiew, aktorstwo i taniec. W 
tym czasie związała się jako 
wokalistka z rockowo-popo-
wym zespołem No Way!

– Graliśmy dużo i czę-
sto, wiele się nauczyłam. O 
muzyce, pracy zespołowej, 
podejściu do zawodu – wy-
licza niedoszła tłumaczka, 
dodając, że dziecinne marze-
nia powoli zaczęły przybierać 
realne kształty. Marzenia z 
czasów, kiedy jako kilkuletnia 
dziewczynka spacerowała z 
psem śpiewając bliskie sercu 
utwory – najchętniej w desz-
czu, pod parasolem. Często 
szukała wówczas samotności, 
zachwycała się przyrodą, pró-
bowała sama coś tworzyć.

Mieszkali wtedy w Lu-
binie. Tam skończyła pod-
stawówkę, gdzie śpiewała w 
chórze, a potem – już jako 
licealistka – grała na gitarze 
klasycznej. A w domu słucha-

ła polskiego rocka, w którego 
świat wprowadził ją starszy 
brat Darek. Pożyczane kase-
ty i piosenki nagrywane z ra-
dia – lecące na okrągło, aż do 
zdarcia.

Żegnając Paryż
Pizza Express Jazz Club w 

Soho, The Spice of Life, Jazz 
Cafe POSK. To jej ulubione 
londyńskie kluby, występo-
wała w nich już kilkakrotnie. 
I chętnie tam wraca. Intymna 
atmosfera, wyrobiona pu-
bliczność, specyficzny klimat.

Na koncie ma udział w 
kilku festiwalach jazzowych, 
staje się coraz bardziej rozpo-
znawalna na tutejszym rynku 
muzycznym. Chociaż konku-
rencja jest ogromna, nie przy-
padkiem Londyn nazywany 
jest europejską stolicą jazzu. 
Artyści z różnych stron świa-
ta, różne nurty, różne pokole-
nia. Jednak tylko nielicznym 
udaje się utrzymać z samych 
koncertów, wielu dodatkowo 
udziela lekcji. Ona również.

– Uczę śpiewu i nie ukry-
wam, że bardzo lubię tę pracę. 
Z jednej strony mam satys-
fakcję, że mogę kogoś czegoś 
nauczyć, a z drugiej to sposób 
na utrzymanie głosu w dobrej 
formie – podkreśla Monika. W 
Londynie mieszka od sześciu 
lat, po dwunastoletniej przygo-
dzie z Paryżem poczuła, że się 
nie rozwija, że trzeba coś zmie-
nić. Zespół No Way!, w którym 
występowała, rozpadł się, część 
osób wróciła do Polski. Ona 
wybrała brytyjską stolicę. I nie 
żałuje, bo – jak przyznaje – to 
miasto ogromnych możliwo-

ści, nie tylko muzycznych. Tu 
spotkała znakomitych muzy-
ków, tu wyszła za mąż. Jej wy-
branek, Shez Raja, jest basistą, 
gra w założonym przez siebie 
zespole The Shez Raja Collecti-
ve. W czerwcu spodziewają się 
dziecka.

Poza cywilizacją
Siedzimy w parku, praży 

wiosenne słońce. Niebieskie 
oczy, długie blond włosy, pro-
mienny uśmiech. Monika 

z zapałem mówi o ostatnio 
przeczytanej książce. „Stowa-
rzyszenie miłośników litera-
tury i placka z kartoflanych 
obierek” pióra Anny Shaffer 
i Annie Barrows opowiada o 
wydarzeniach rozgrywających 
się na małej wyspie. Czasy II 
wojny światowej i zaraz po niej, 
historia o ludzkich uczuciach i 
wielkich namiętnościach. To 
opowieść pokazująca jak moż-
na znieść rzeczy wydawałoby 
się niemożliwe do zniesienia.

– Uwielbiam czytać, szcze-
gólnie przy śniadaniu do 
kawy. Książki mogę „połykać” 
zamiast jedzenia, jako nasto-
latka z tego powodu byłam 
ciągle niedożywiona – śmieje 
się artystka, dodając, że bar-
dzo lubi literaturę francuską. 
Inną jej pasją jest gotowanie 
– przy szklance wina i dobrej 
płycie do towarzystwa. A tak-
że chodzenie po górach. Naj-
pierw były Tatry, potem Biesz-
czady. Plecak, wielogodzinne 
marsze, smak zmęczenia. 

– Kilka lat temu wspi-
nałam się z przyjaciółmi w 
Pirenejach. Leżał śnieg, my 
wędrowaliśmy, a nocami spa-
liśmy w kamiennych opusz-
czonych chatkach, których 
tam nie brakuje. Nie należą 
do nikogo, w każdej jest ko-
minek. Chodziliśmy tak przez 
kilka dni od jednej chatki do 
drugiej, od czasu do czasu 
natrafiając na opuszczone 

wioski, zupełnie odcięci od 
cywilizacji. Niesamowite 
przeżycie…

Poprzeczka w górę
Malczyce – niewielkie mia-

steczko na Dolnym Śląsku. 
Tam się urodziła i mieszkała 
do piątego roku życia. W pa-
mięci pozostał mały domek, 
piękny ogród oraz nieskażona 
natura. A także bieganie po 
okolicznych polach, wspina-
nie po drzewach, zabawy w 
Indian. Nosiła wówczas krót-
kie włosy i ubrania po bracie, 
lalki leżały gdzieś w kącie.

Potem był Lubin, następnie 
Paryż, w końcu Londyn. Pol-
ski, francuski, angielski. Tymi 
językami posługuje się na co 
dzień, pisze teksty piosenek, 
śpiewa. Najbliższe miesiące 
zapowiadają się intensywnie. 
Narodziny dziecka, koncerty, 
festiwale, współpraca z mu-
zykami z różnych krajów. A 
przede wszystkim druga płyta, 
która powinna ukazać się pod 
koniec roku. Po sukcesie „Wa-
king up to Beauty” poprzeczka 
poszła w górę.

– W tej chwili mam mate-
riał na trzy różne krążki, ale 
funduszy starczy mi tylko na 
wydanie jednego. Brak rekla-
my i środków na promocję 
sprawia, że trudno jest wypły-
nąć na szerokie wody, jednak 
wyznaję zasadę, że to, co do-
bre, prędzej czy później do-
trze do publiczności – mówi 
Monika i przypomina jeden 
z wieczorów, który szczegól-
nie utkwił jej w pamięci. Po 
koncercie podszedł do niej 
starszy człowiek, Anglik, i ku-
pując płytę stwierdził, że na-
stępnego dnia ma przeszczep 
serca.

– Później dostałam od 
niego wzruszającego maila 
w którym pisał, że zażyczył 
sobie żeby podczas operacji 
lekarze słuchali mojej płyty. 
Wszystko poszło dobrze i po 
kilku miesiącach rekonwale-
scencji ten starszy pan czuje 
się znakomicie. Nadal jeste-
śmy w kontakcie. r
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W deszczu,  
pod parasolem

 � PIOTR GULBICKI
aJeszcze w tym roku powinna ukazać się druga płyta Moniki

aMonika podczas koncertu w Jazz Cafe POSK 

Od czasu wydania debiu-
tanckiej płyty Monika ze 
swoim zespołem wystę-
powała na licznych im-
prezach, w wielu cieka-
wych miejscach. Między 
innymi podczas London 
Jazz Festival, Manchester 
Jazz Festival, Rhythms 
of the World Festival 
oraz Pizza Express Jazz 
Club w londyńskim Soho. 
W 2010 roku prezenter 
Radiowej Trójki Marek 
Niedźwiecki umieścił jed-
ną z jej piosenek na skła-
dance Smooth Jazz Cafe 
Volume 10 obok takich 
gwiazd jak Melody Gar-
dot, Simply Red, Diana 
Krall, Basia, Stacey Kent.
Piosenka Moniki „Bread 
on toast” została wyko-
rzystana jako podkład 
muzyczny w filmie 
„Conversationing” (w 
reżyserii Nicka Calo-
ri), który obecnie jest 
wyświetlany na wielu 
festiwalach filmowych.


