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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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POTRZEBUJEMY TEGO WSZYSTKIEGO, CO NIESIE SERCE

Rozmowa z HALIN FRCKOWIAK
HALINA FRĄCKAWIAK - jedna
z najwiĊkszych artystek polskiej estrady. Jej koncert, odbywający siĊ 4 lipca
podczas Dni Kobylej Góry, przyniósá
publicznoĞci wiele niezapomnianych
wraĪeĔ. Piosenkarka zaprezentowaáa
w nim swoje najpiĊkniejsze piosenki,
najwiĊksze przeboje: „Anna juĪ tu
nie mieszka”, „Papierowy ksiĊĪyc”,
„Panna pszeniczna”, „Napisz, proszĊ”,
i wiele innych, bawiąc i pobudzając do
reÀeksji licznie przybyáych sáuchaczy.
Po koncercie spotkaáem siĊ z artystką
w hotelu Maciejanka, by porozmawiaü
o kondycji polskiej piosenki, o muzyce,
o Īyciu…
Czy pierwszy raz goĞci Pani na
ziemi ostrzeszowskiej?
Prawdopodobnie tak, choü gdzieĞ
w pobliĪu w ostatnich tygodniach graliĞmy.
Jak Pani postrzega to miejsce,
dzisiejszy koncert?
JeĞli mówiü o urodzie krajobrazu,
to jest to wspaniaáy teren. WszĊdzie
tam, gdzie jest zielono, duĪo drzew,
woda - jest piĊknie. ZaĞ w trakcie
wystĊpu reakcja publicznoĞci - fantastyczna. Miaáam wraĪenie, Īe od
początku cháonĊli to, co siĊ dziaáo,
chcieli wspóáuczestniczyü w koncercie.
To waĪne, bo zaczĊáa Pani wystĊp wcale nieáatwymi utworami,
peánymi zadumy, reÀeksji…
Mam w swoim repertuarze wiele
utworów, które zmuszają do jakiejĞ
reÀeksji. LubiĊ je, ale sądzĊ, Īe lu-

dzie równieĪ je lubią. CzĊsto mówi
siĊ w mediach, Īe publicznoĞü czegoĞ
oczekuje i trzeba te oczekiwania zaspakajaü. UwaĪam, Īe tak nie jest, Īe
to wáaĞnie coĞ siĊ tym ludziom narzuca
i oni nie mają wyjĞcia. KaĪdy czáowiek
ma w sobie wewnĊtrzną delikatnoĞü,
potrzebuje liryki, zamyĞlenia… KiedyĞ
mówiáo siĊ, Īe ktoĞ jest romantyczny,
dziĞ wielu to skrywa, ale jednak ludzie
potrzebują autentyzmu, czyli uczuü.
Potrzebujemy bliskoĞci, potrzebujemy
ducha, wartoĞci, szczeroĞci, prawdy…
Tego wszystkiego, co serce niesie.
Wspomniaáa Pani podczas
koncertu o wczorajszym wystĊpie
w Gdyni, w którym towarzyszyá Pani
jeden z máodych raperów. Co sądzi
Pani o tego typu muzyce?
Przede wszystkim nie uwaĪam,
Īe to jest muzyka. Jest to po prostu
potrzeba wyraĪania siebie. Byü moĪe
ci ludzie chcieliby Ğpiewaü, lecz niekoniecznie są do tego predestynowani,
wiĊc na muzyce przekazują treĞci
leĪące im na sercu. Akurat LUC jest
wykonawcą myĞlącym, to nie jest cháopak, który wyrzuca z siebie bylejakoĞü.
Wpadá na pomysá, by zaprezentowaü
utwory z lat 70., w tym moje i to nie
te najáatwiejsze. BĊdący na widowni
máodzi ludzie powtarzali wraz z nim
motyw piosenki „IdĊ dalej” - zdecydowanie nieáatwej.
Pomijając rap, jak wspóáczesna muzyka w wykonaniu máodych
piosenkarzy przemawia do Pani?
OczekujĊ czegoĞ wiĊcej, ale
czas jest jakiĞ taki poĞpieszny, tych
bodĨców mamy strasznie duĪo… I to

jest to, o czym juĪ wspomniaáam, Īe
osobom mającym wpáyw na popularyzacjĊ muzyki wydaje siĊ, Īe ludzie
tego oczekują i trzeba im to daü w najprostszej formie. A tak nie jest - sáuchacze, jeĞli dostaną coĞ gáĊbokiego,
coĞ mądrego, chĊtnie to akceptują,
tylko trzeba im to daü.
Ale kto moĪe daü, skoro dziĞ
kaĪdy wystĊpujący uwaĪa siĊ za
artystĊ samowystarczalnego - sam
sobie pisze, komponuje i myĞli, Īe
tworzy arcydzieáa. Tymczasem brak
im nie tylko talentu, lecz takĪe rzemiosáa. Wspominaáa Pani w trakcie
koncertu o Jarku Kukulskim, TrzciĔskim, Kondratowiczu, Kofcie… DziĞ
juĪ nie ma takich twórców.
Jeszcze są. Jest pan Jacek Cygan, Wojciech Máynarski, Andrzej
Poniedzielski, Wojciech Kejne, JaĞ
Woáek… Są jeszcze ci autorzy.
Z wszystkimi wspóápracowaáam,
z kaĪdym pewnie w innym okresie;
to są znakomici twórcy, którzy jeszcze wiele dobrego mogą stworzyü.
Owszem, są teĪ tacy, którzy odeszli
na zawsze, z którymi byáam blisko
związana: Ania Jantar, Mira KubasiĔska, Czesáaw Niemen, Kasia Sobczyk,
Ada Rusowicz… Pozostaáo teĪ trochĊ
tych starszych, jak Irena Santor, Halina Kunicka, Sáawa Przybylska czy
cudowna Maria Koterbska.
Czy spoĞród piosenkarek máodszego pokolenia widzi Pani kogoĞ
mogącego nawiązaü do tych mistrzyĔ?
WciąĪ uwaĪam,
Īe taką osobą jest
Edyta Górniak, nawet jeĞli trochĊ siĊ
zmieniáa. Ma nie tylko
gáos, ale i duszĊ. Są
wykonawcy, których
bardzo ceniáam i lubiáam, a jakoĞ odeszli
od siebie. ZaczĊli tak
bardzo poszukiwaü
czegoĞ, co ich zmieniáo na niekorzyĞü.
Tu wracamy do
braku profesjonalizmu wĞród máodych twórców,
wszystko chcą robiü sami i takie
czĊsto są efekty.
Marek Grechuta takĪe Ğpiewaá
swoje teksty, ale, po pierwsze, byáy
to teksty wyjątkowe, nie wszystkie, po
drugie - sam byá wyjątkowym artystą,
który miaá taki talent twórczy. Tymczasem wielu piosenkarzy pisze, ot, Īeby
skleciü parĊ sáów. Szkoda.
DuĪo Pani koncertuje, jest aktywna, czy za tym idą teĪ jakieĞ
nowe nagrania?
Jestem w trakcie przygotowania
starszych nagraĔ w nowych aranĪacjach. BĊdą to piosenki z lat 70.,
muzyka, którą najbardziej kocham.
Mam nadziejĊ, Īe w nowych wersjach
te piosenki odĪyją na nowo i máodzi
ludzie teĪ bĊdą mieü z tego jakąĞ korzyĞü. Nie wiem, na ile to siĊ uda, ale
mam taką ogromną tĊsknotĊ i potrzebĊ tworzenia czegoĞ, w czym jeszcze

siĊ nie speániáam, np.
kiedy Ğpiewaáam muzykĊ Józka Skrzeka
z SBB. To byá dla
mnie fantastyczny
okres artystyczny.
TrochĊ Īal, Īe tak
naprawdĊ ludzie
dojrzeli do tej muzyki
teraz, wtedy to byáo
za trudne. Zawsze lubiáam taką muzykĊ,
trochĊ kosmiczną,
gdzie mogĊ improwizowaü i niekoniecznie jestem zmuszona
do refrenu i zwrotki,
lecz mogĊ swobodnie poruszaü siĊ po
dĨwiĊkach. Zobaczymy, moĪe siĊ uda.
DziĞ wszystko oparte jest na ekonomii,
a ja nie mogĊ wydawaü pieniĊdzy
tylko na nagrania. Nie zarabiamy aĪ
tyle, Īeby produkowaü páyty. Ten efekt
artystyczny powinien bardziej docieraü
do ludzi.
Tylko, Īeby sáuchacze, a przede
wszystkim media lansujące muzykĊ,
chciaáy otworzyü siĊ na utwory artystyczne.
To nie jest wina ludzi. Bardzo
czĊsto spotykam siĊ ze sáuchaczami
i bywa, Īe Ğpiewam tylko z fortepianem i kwartetem smyczkowym - publicznoĞü to cháonie, ale trzeba jej to
daü. Mamy zalew szybkiej, gáoĞnej
twórczoĞci, a choüby Opole pokazaáo,
Īe to siĊ nie sprawdziáo. KiedyĞ tam
wystĊpowali Cz. Niemen, E. Demarczyk, Skaldowie, ABC - kwintesencja ówczesnej muzyki, a dziĞ mamy
zalew bylejakoĞci. Podobnie moĪna
mówiü o festiwalu sopockim, który byá
miĊdzynarodowym ĞwiĊtem piosenki.
W tym roku zobaczyáam coĞ, co mnie
negatywnie powaliáo. Sopotu juĪ nie
ma. Tak siĊ zdarza, jeĞli o muzyce
decyduje jeden czy drugi urzĊdnik,
a nie ci, co ją czują.
Powróümy jeszcze do tych
lepszych czasów, chciaábym spytaü o AniĊ Jantar, z którą siĊ Pani
przyjaĨniáa i o której Ğpiewa Pani
piĊkną piosenkĊ…
MogĊ mówiü o Ani jako o osobie,
z którą siĊ przyjaĨniáam. WyrastaáyĞmy
z dwóch róĪnych stylistyk muzycznych.
To teĪ znamiĊ tamtych czasów, Īe nie
musiaáyĞmy konkurowaü, bo kaĪda
byáa inna.
ChociaĪ pochodziáyĞmy
z Poznania,
tak naprawdĊ
poznaáyĞmy
siĊ w Opolu
na festiwalu.
Potem spotykaáyĞmy siĊ
i w Stanach,
i w Warszawie, gdzie
Ania mieszkaáa - caáy jej
dom byá dla
mnie przyjazny i bliski. PoznaĔ
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nas áączyá o tyle, Īe obie miaáyĞmy
wychowanie poznaĔskie (do dzisiaj
odczuwam to, Īe inaczej zachowuje siĊ pan taksówkarz w Poznaniu,
a inaczej w Warszawie) i Ania byáa
bardzo solidną, uáoĪoną, grzeczną
osobą. Lata mijają - nie ma Ani, nie ma
Jarka, nie ma mojej przyjacióáki Kasi
Sobczyk, lecz jeszcze paru przyjacióá
z tej branĪy pozostaáo.

zabiü, zniszczyü w imiĊ bogacenia,
w imiĊ wáadzy, idei… PrzecieĪ nikt
z nas niczego z sobą nie zabierze. Pozostanie po nas tylko to, jakimi byliĞmy
ludĨmi - przyzwoitymi czy nie. ĩyjemy
w czasach, kiedy nastĊpuje rozwój
intelektualny i powinniĞmy zdaü sobie
sprawĊ, Īe kaĪdy z nas jest tak samo
najwaĪniejszy. I nie moĪna myĞleü
tylko o swoim Īyciu, swojej sprawie.

Aby nie koĔczyü tak nostalgicznie spytam o plany, marzenia…
Chciaáabym zrobiü coĞ, co jest mi
bliskie muzycznie, o czym juĪ wspominaáam.
A takie zwyczajne marzenia - mieü
poczucie bezpieczeĔstwa w tej rzeczywistoĞci. MyĞlĊ, Īe dotyczy to wielu
ludzi. ĝpiewając piosenkĊ „Jak piĊknie
by mogáo byü”, powiedziaáam, Īe jest
to modlitwa o pokój, bo waĪne jest, byĞmy czuli, Īe jesteĞmy w bezpiecznym
miejscu na ziemi. Ludzie naprawdĊ nie
zasáuĪyli sobie na to, Īeby chcieü ich

Co poza Ğpiewaniem lubi Pani
robiü najbardziej?
WáaĞciwie caáy dzieĔ jestem zajĊta. Mój dzieĔ koĔczy siĊ o pierwszej,
drugiej w nocy… Bardzo lubiĊ czytaü
i czĊsto dopiero w nocy mam na to
chwilĊ. Mam wiele fascynacji, kiedyĞ
trochĊ rysowaáam, lubiĊ poezjĊ, ale jak
na to wszystko znaleĨü czas?
To niechaj ten czas wypeániają
Pani same dobre chwile.
Rozmawiaá K. Juszczak
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