
M ało o tej znakomitej wokali-
stce wiemy, bo jej płyty nie 
są w Polsce dostępne. Na sta-
łe mieszka w Stanach Zjed-
noczonych, gdzie od lat re-

alizuje swoje muzyczne pomysły. Sukces 
odniosła również w Japonii. Tak oto opowie-
działa mi o sobie, na początku bardzo miłe-
go długiego spotkania:

Dlaczego „śpiewam” Jazz?
Bo Jazz to emocje.

Emocje są najważniejsze w życiu każde-
go z nas.

Z nich się składamy i one nami napraw-
dę kierują.

Bez Emocji życie nie ma sensu.
Bez tych wspaniałych radości i czasem 

bez tego smutku.
Inni Artyści – Poeci, Pisarze itp. wyraża-

ją emocje napisanymi słowami.
My – Ja – Artyści Jazzu wyrażamy te 

emocje dźwiękami naszych instrumentów 
czy – jak ja – głosem i kompozycjami.

To nasz język zrozumiały przez każdego 
na całym Świecie.

Nie potrzeba do niego słowników i tłu-
maczy.

To jest coś takiego, co tkwi w każdym 
z Nas i co daje wyrazić się tylko najprostszy-
mi dźwiękami.

To Jazz.
Tak jak śmiech nie wymaga tłumaczenia, 

to i płacz też tego nie wymaga.
To ja i moja Muzyka.
Zaśpiewałam tysiące koncertów w bar-

dzo wielu krajach.
Nagrałam setki dźwięków.
Nie wiem, czy już dojrzałam.
Bezczelnie myślę, że tak.
Wiem, kim jestem i dlaczego śpiewam.
Bo śpiewam moją, jakkolwiek, nazwaną 

duszę.
Bez zbędnych słów.

Adam Dobrzyński
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Tyle słowem wstępu od artystki. Beata 
Pater opowiada w tej rozmowie o począt-
kach swojej drogi artystycznej, o ważnych 
i trudnych decyzjach, fascynacjach, ukocha-
nych muzykach, a także o najnowszych wy-
dawnictwach.

JAZZ FORUM: W wieku sześciu lat 
zaczęłaś edukację muzyczną od gry na 
skrzypcach. 

BEATA PATER: Tak, ale to był rok tak 
zwany eksperymentalny, kiedy mieszali sze-
ściolatków z siedmiolatkami, dostałam za-
wiadomienie, żeby stawić się na egzamin – 
ponoć z przedszkola pani od rytmiki wysłała 
moje dane jako osoby utalentowanej arty-
stycznie. (śmiech) Poskakałam, poklaska-
łam, pośpiewałam i przyjęli. Instrument był 
wybrany przez radę pedagogiczną po prze-
glądzie moich dłoni i postury. Nie śpieszyło 
mi się do szkoły, jak i do ćwiczeń na skrzyp-
cach i przyznam, że nie była to miłość od 
pierwszego wejrzenia. 

Z czasem zakochaliśmy się w sobie – ja 
i skrzypce, czyli „blood sweat and tears”. 
Moim profesorem, a ja jego pierwszą uczen-
nicą, został pan Ludwik Radek, mąż pani 
Krystyny Szostek Radkowej, śpiewaczki 
operowej. A tak naprawdę miałam pójść do 
szkoły baletowej, bo już od pierwszych lat 
tańczyłam i udawałam baletnicę. Czyli dziś 
byłabym już na zawodowej emeryturze. A, 
podobno, w tym, co robię, prawdziwy głos 
uzyskuje się po sześćdziesiątce. (śmiech)

JF: A jak doszło do tego, że zaczęłaś 
śpiewać?

BP: Śpiewanie zawsze towarzyszyło mi 
od czasów przedszkolnych, potem na lek-
cjach solfeżu w szkole, w chórze szkolnym, 
w chórze Władysława Skoraczewskiego przy 
Teatrze Wielkim w Warszawie, w którym 
miałam szczęście uczestniczyć w przedsta-
wieniach takich jak „Carmen” Bizeta, „Bo-
rys Godunow” Musorgskiego, „Tannhauser” 
Wagnera czy „Pasja” Pendereckiego. Było to 
wielkie przeżycie być na scenie z wielkimi 
gwiazdami Opery, od których bił jakiś czar 
i ciepło. To całe zaplecze teatru, magazyny 
z kostiumami, scenografie – było coś ma-
gicznego w tym wszystkim, taki inny świat, 
w którym chciało się być jak najdłużej. 
Wspominam ten czas, jak jakiś piękny, baj-
kowy sen.

JF: Donny Hathaway, Jaco Pastorius 
i Miles Davis – to Twoje wczesne muzycz-
ne odniesienia, inspiracje. Jak ich odkry-
wałaś?

BP: Nie pamiętam dokładnie. Mój tata 
uwielbiał muzykę latynoską, zresztą miał 
niesamowite poczucie rytmu, piękny głos 
i uwielbiał grać na marakasach. W domu za-
wsze było dużo muzyki i gorących rytmów. 
Tata zbierał stare radia i gramofony. Te radia 
były wielkie z takimi dużymi głośnikami 
w środku i miały klawisze oraz podziałkę 
z zielonym świecącym się wskaźnikiem. 

Muzyczne słuchanie w późniejszych la-
tach to chyba sprawka starszych kolegów, 
którzy mieli kolekcje płyt. Wiem, że Witold 
Zieliński, który był dźwiękowcem naszego 
zespołu FunLight, miał wielką kolekcję płyt. 
U Witka w kawalerce na Mokotowie siedzia-
ło się do białego rana i słuchało wszystkiego 

po kolei. Tomasz „Kciuk” Jaworski, z któ-
rym założyłam pierwszy swój zespół, wspo-
mniany FunLight, słuchał dużo Jaco Pasto-
riusa i Weather Report. 

Były prywatki albo zwyczajne „napa-
dówy”, na których zawsze coś ciekawego 
można było posłuchać. Czasami, po przesłu-
chaniu tej samej płyty ileś tam razy, zwalnia-
ło się obroty, żeby można było wysłuchać 
jeszcze czegoś innego, nowego. Wtedy nie 
opuszczało się żadnego koncertu w Akwa-
rium czy innych klubach, nie wspominając 
o Jazz Jamboree każdego roku. Nie było do-
stępu do nagrań tak, jak dzisiaj, więc każda 
okazja posłuchania jazzu była na wagę złota.

JF: Jesteś jak wulkan pełen energii 
i to od najmłodszych lat. Jako czternasto-
latka założyłaś wspomniany FunLight, 
z którym nagrywaliście w Polskim Radiu 
przy Myśliwieckiej 3/5/7. Opowiedz o tym.

BP: FunLight to Tomasz „Kciuk” Jawor-
ski na basie, Wojtek Lewandowski na perku-
sji i ja wtedy na wokalu i fortepianie. Nie 
wiedziałam, co ze sobą zrobić na scenie 
w trakcie solówek kolegów, więc fortepian 
był najlepszym rozwiązaniem. Ale ja na tym 
fortepianie grałam nasze kompozycje bardzo 
serio i właśnie wtedy śpiewałam bez słów. 

FunLight miał wzloty i upadki, koncerto-
wał w Akwarium, w Starym Medyku, gdzie 
zresztą przez jakiś czas miał próby i bardzo 
interesujący projekt z Arturem Turalskim, na 
Zaduszki Jazzowe. To było połączenie cieka-
wej scenografii Artura z tańcem i naszą im-
prowizacją. Następnie graliśmy stałe koncer-

ty, wystąpiliśmy na Zaduszkach Jazzowych 
w Nowym Medyku, a Hybrydy to był wów-
czas nasz drugi dom. Codzienne próby i kon-
certy – także w Remoncie, ale tam krócej, bo 
rockowcy nas zwyczajnie przegonili. FunLi-
ght był w Zamościu u Kosza, w Jaszczurach 
w Krakowie, pojeździliśmy też trochę po 
Polsce. W sumie sporo muzyków przewinęło 
się wtedy przez zespół. Na dłuższy czas za-
witał Robert Chojnacki na saksofonie, na 
krótki Wojtek Konikiewicz na klawiszach, 
na jeszcze krótszy Zefir na gitarze. 

Był to dość burzliwy okres. Osobowo-
ściowo kolorowy i abstrakcyjny na tle ogól-
nej szarości i finansowych problemów. To-
mek gotował struny, żeby dobrze brzmiały, 

a ja pożyczałam buty od koleżanki, żeby ład-
nie wyglądać na scenie. Ktoś mi ostatnio po-
wiedział, że teraz też się gotuje struny. Nie-
samowite. Z tego okresu i z FunLight pozo-
stały nagrania z Myśliwieckiej, live 
z Zamościa w klubie Kosz, jeden utwór na 
płycie z Czesławem Niemenem – Little Wing 
i dużo nagrań analogowych, które zalegają 
gdzieś u Witka Zielińskiego. Szkoda, że tak 
niewiele zostało.

JF: To wtedy nawiązałaś współpracę 
z Andrzejem Przybielskim?

BP: Andrzej Przybielski pojawił się 
troszkę później, pod koniec istnienia zespo-
łu. Z tego, co pamiętam, to na naszym kon-
cercie Zaduszkowym w Nowym Medyku. Po 
prostu pojawiał się i znikał. Nagraliśmy 
w studiu przy Myśliwieckiej w Polskim Ra-
diu parę fajnych, funkowo-jazzowych utwo-
rów, z moim wokalem bez słów. Całe szczę-
ście, że udało nam się coś utrwalić i razem 
nagrać, bo to był piękny, wspaniały muzyk. 
I bardzo ciekawa osobowość. Wtedy nie zda-
wałam sobie sprawy, z kim gram, ale teraz 
sobie myślę, że miałam niesamowite szczę-
ście. 

Kontynuacją tej przygody z Andrzejem 
Przybielskim jest moja ponaddziesięcioletnia 
wirtualna znajomość muzyczno-interneto-
wo-nagraniowa z Januszem Smykiem – sak-
sofonistą i trębaczem, multiinstrumentalistą, 
kompozytorem i aranżerem, po prostu zna-
komitym muzykiem, który współpracował 
z Andrzejem Przybielskim przez wiele lat. 
Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości 
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będę mogła zaprezentować coś płytowego 
z moich i Smyka wspólnych projektów.

JF: I nagle z jazzowych, funkowych, 
czy wręcz rockowych brzmień wpadasz 
w czysty rock i punk rock. Deuter i Aya 
RL… mało kto chyba o tym dziś pamięta.

BP: Jak śliwka w kompot? Oj, to tak nie 
było. (śmiech) Te projekty działy się jakby 
równolegle do tego, co robił FunLight. 
Z Deuterem Pawłem „Kelnerem” Rozwa-
dowskim poznaliśmy się w kanciapach Hy-
bryd. FunLight grał w swojej, a Deuter 
w swojej. Po jakimś czasie Paweł zapropo-
nował nam wspólną pracę. Tak powstała 
przygoda z Deuterem, z której jest płyta LP 

i jeszcze parę innych wykro-
czeń. 

Aya RL, a raczej Igor Czer-
niawski, „zaadoptował” mnie 
na 21 piętrze swojego studia na 
trzy lata. Nie pamiętam dokład-
nie, jak doszło do naszego spo-
tkania, ale ktoś musiał mnie 
tam zaprowadzić, zapewne ktoś 
z Hybryd. Z Igorem dużo na-
grywaliśmy, było szukanie 
brzmień, formy, szukanie tej 
prawdy, może dlatego nic kon-
kretnego nie powstało, choć 
pracowaliśmy codziennie. 
Można mnie jednak usłyszeć tu 
i tam na krążkach produkcji 
Aya RL – Igor Czerniawski, 
Santic, Giro Arana. Jedyne so-
lowe nagrania, gdzie występuję 
w roli głównej to Charinko 
oraz I tylko z Tobą. 

W tym czasie dużo też pra-
cowałam u Waltera Chełstow-
skiego w studiu nagrywając 
wokal do rożnych produkcji. 
Walter pozwolił mi nawet 
usiąść za sterami konsoli. Wła-
śnie tam chyba była pierwsza 
poważna przymiarka do pracy 
studyjnej, która zaowocowała 
w CBS Sony w Tokio.

JF: Chciałbym uchwycić 
moment Twojego wyjazdu do 
Japonii na sześć miesięcy. Jak 
do niego doszło, a może bar-
dziej, co go zdeterminowało?

BP: Jak zwykle życie i mu-
zyka, „Cisza jest nic się nie 
dzieje”, jak Czarek Cezariusz 
Włodarczyk śpiewa na płycie 
Brygady Miłości, a ja mu wtó-

ruję swoim anielskim głosem. Kraj Kwitną-
cej Wiśni wydawał mi się bardzo interesują-
cy, propozycja była kusząca, więc pomyśla-
łam: „A dlaczego nie? Sześć miesięcy to nie 
tak długo”. Wiedziałam, że drugi raz taka 
okazja może się nie zdarzyć.

Z sześciu miesięcy przedłużyło się do 
dziesięciu bardzo owocnych lat.

Dużo się działo, podróże, dużo muzyki, 
grania. Już bardziej akustycznego i jazzowe-
go. Współpraca z CBS Sony, gdzie byłam 
wokalistką sesyjną (takim to sposobem mię-
dzy innymi nagrałam utwór z Take 6), na-
uczyła mnie bardzo dużo, a przede wszyst-
kim szybkiej i perfekcyjnej pracy studyjnej. 

W Japonii koncertowałam w Blue Note 
Tokio i wielu innych tokijskich klubach, 
a także w Jokohamie i Nagoi z muzykami 
z USA i Japonii. Brałam udział w programie 
dla TV NHK o historii jazzu, w którym za-
śpiewałam parę utworów live. W tym czasie 
nauczyłam się języka japońskiego, kultury 
japońskiej, gotowania i wielu innych rzeczy. 
Nawet potrafię zaśpiewać tradycyjne „enka” 
po japońsku, i to całkiem nieźle. Mogę po-
wiedzieć, że czuję się w Japonii, jak ryba 
w wodzie, a jeżdżę tam w trasy koncertowe 
każdego roku. 

W tym roku byłam w Japonii przez dwa 
tygodnie na przełomie kwietnia i maja kon-
certując i promując swoją akustyczną płytę 
„Golden Lady”. Koncerty odbywały się 
w Tokio, Yokohamie, Chiba i Nagoyi. Uwiel-
biam japońską publiczność i profesjonalizm 

organizatorów. Do niektórych miejsc wra-
cam po latach i jest to niesamowite, że przy-
chodzą tam ludzie, którzy przychodzili na 
moje koncerty dwadzieścia lat temu. Zawsze 
są to przemiłe i niezapomniane chwile.

JF: Współpraca z pianistą Donnym 
Schwekendierem i basistą Bootzą Neca-
kiem to bardzo ważny moment dla Twojej 
kariery. Z nimi zresztą pracowałaś nad 
swoim fonograficznym debiutem.

BP: Płytę „Session” nagraliśmy w Joko-
hamie po długim tournee po Japonii. Ja 
w roli głównej oraz Donny Schwakendiek na 
fortepianie i Bootza „Buca” Necak na kon-
trabasie. To było dość ciekawe doświadcze-
nie, bo cześć została nagrana w klubie jazzo-
wym Dolphy, a część w studiu nagraniowym 
YaYa. Na tej płycie nagrałam utwór Whisper 
Not w duecie z Necakiem. Parę razy zdarza-
ło nam się grać koncerty w duecie, które bar-
dzo miło wspominam, myślę, że to było zna-
komite doświadczenie, wymagające dużej 
koncentracji, jak i fizycznego wysiłku. Płyta 
„Session”, po wyczerpaniu nakładu, została 
ponownie wydana w USA.

JF: Koncerty, praca w studiu, zwie-
dzanie Japonii oraz nowa rola wykładow-
cy w Yamaha School of Music. Chyba jest 
co wspominać?

BP: Jest, ale to wszystko działo się tak 
szybko. Ja chciałam tylko grać. Jak mój ka-
lendarz miał jedno wolne okienko bez gra-

3/1448

fot. Jacqueline Amparo 

Muzyka jest odzwierciedleniem      wszystkiego, co nas otacza. Jazz daje wolność improwizacji. 
Możemy przetwarzać wszystko       to, co czujemy, jak myślimy, i za każdym razem robić to inaczej



nia, to cały miesiąc uznawałam za stracony. 
Praca z dziećmi w Yamaha School była uro-
cza, ale ja chyba nie byłam dobrym pedago-
giem. Zresztą w szkole mieliśmy specjalny 
program nauczania, a ja uwielbiając indywi-
dualistów nie miałam sumienia stawiać mło-
dych talentów w szeregi. Nasze drogi roze-
szły się po zakończeniu kontraktu i zapewne 
to bardzo dobrze, bo szkoła nie szła w parze 
z moimi koncertami i wyjazdami.

JF: Dlaczego ostatecznie zamieniłaś 
Japonię na Stany Zjednoczone?

BP: Czysta kalkulacja, zimna, wyracho-
wana. Bo jeśli kocham jazz i moje w nim 
śpiewanie, to chciałam sprawdzić to, co ro-
bię u źródła. Więc postanowiłam zmierzyć 
się z jazzem w USA, bo chciałam wiedzieć, 
jak to naprawdę jest. Nie miałam dużo do 
stracenia. Nie czułam żadnego strachu, a że 

już grałam na stałe w Japonii z muzykami ze 
Stanów Zjednoczonych, to pomyślałam, że 
chyba krzywda mi się nie stanie. I że nie taki 
diabeł straszny.

Początki były dosyć ambitne bo zaczę-
łam od Birdland w Nowym Jorku w towa-
rzystwie Waltera Bishopa Jr. na fortepianie. 
Pamiętam, jaka byłam na początku przerażo-
na, bo wtedy Walter to już był pan w dosyć 
sędziwym wieku. Weszłam cichutko do sali 
przed naszym koncertem, a on siedział przy 
fortepianie i grał swoją kompozycję. W pew-
nym momencie odwrócił się dziarsko jak 
młodzieniec i z uśmiechem na twarzy oznaj-
mił: „Hi there, young talented Lady, we gon-
na have lots of fun tonight!”. No i było „lots 
of fun”.

JF: Który rynek muzyczny jest bar-
dziej wymagający?

BP: Każdy rynek ma wymagających słu-
chaczy, może są inne muzyczne smaki, może 
każdy rynek rządzi się swoimi kulturowymi 
upodobaniami, a jazz ma przecież inne bar-
wy w każdym regionie świata. Muzyka jest 
odzwierciedleniem wszystkiego, co nas ota-
cza. Jazz daje wolność improwizacji. Może-
my przetwarzać wszystko to, co czujemy, jak 
myślimy w wolne formy, możemy to wszyst-
ko zmieniać i za każdym razem możemy to 
robić inaczej. Rynek rządzi się swoimi pra-
wami i zapewne narzuca pewną formułę, ale 
ja jednak wierzę w słuchacza, odbiorcę.

JF: W tym roku opublikowałaś trzeci 
album ze swojej kolorowej serii. W 2006 
roku było „Black”, pięć lat później „Blue”, 
a w kwietniu do naszych rąk oddałaś 
„Red”. Co wyróżnia wspomniane kolory?

BP: „Black” powstała po długiej współ-
pracy koncertowej w San Francisco z piani-
stą Markiem Little. Na tej płycie śpiewam 
znane utwory jazzowe tak, jak przystało, 
czyli ze słowami, ale już z moimi aranżacja-
mi. Dosyć ciekawie potraktowałam utwór 
Moon River, który zaskakuje rytmem i tem-
pem. Na tej płycie towarzyszy mi wspaniała 
gitarzystka Mimi Fox, z którą koncertowa-
łam przed nagraniem „Black”. 

„Blue” jest pierwszą, na której śpiewam 
bez słów. Na tym albumie w większości 
znajdują się moje kompozycje, jak i wspól-
nie napisane z Markiem Little, są też znane 

Afro Blue i Blue in Green. Jako ciekawostkę 
dodam, że jest też inspiracja utworem 
Krzysztofa Komedy. „Blue” została szybko 
zauważona przez krytyków, zebrała świetne 
recenzje i trafiła na listy radiowe w 150 sta-
cjach w całych Stanach, ale też w innych 
krajach. Nagrania z tych płyt znalazły stałe 
miejsce na playlistach radiowych – co mnie 
ogromnie cieszy. 

„Red” została wydana w tym roku. Tutaj 
w towarzystwie kompozycji moich i wspól-
nych z Markiem Little umieściłam Butterfly 
i Red Clay oraz jeden utwór BachNova pol-
skiego wokalisty, gitarzysty i kompozytora 
Marka Bałaty. W „Red” elementem uzupeł-
niającym są skrzypce, na których gram 
skromnie, żeby nie pretendować do miana 
skrzypaczki jazzowej, bo nią nie jestem. Mo-
że kiedyś będę... Na tej płycie znajduje się 
specjalna kompozycja poświęcona mojemu 
przyjacielowi Dougowi Edwardsowi, aktywi-
ście jazzowemu, krytykowi muzycznemu, 
producentowi radiowemu, który od płyty 
„Black” czuwał nad moimi muzycznymi 
przed sięwzięciami. Utwór nosi tytuł Sir  
Doug of Edwards. Niestety Doug nie docze-
kał premiery tej pozycji. Bardzo przeżywałam 
Jego odejście i wciąż bardzo mi go brakuje.

JF: Czy „kolorowa” seria będzie miała 
swój ciąg dalszy?

BP: Żeby ponudzić jeszcze trochę kolo-
rami, następna płyta to „Green”, a na samym 

końcu, żeby zamknąć serię, wydam „White”. 
Nie zdradzę jednak, co będę robić. Materiał 
do „Green” jest już napisany i mam nadzieję, 
że płyta zostanie nagrana w tym roku. 
Z „White” muszę jeszcze poczekać, na razie 
mam szkice.

JF: Wydaje się, że 2013 rok jest dla 
Ciebie wyjątkowy. W Japonii wydałaś 
jeszcze jedną płytę – „Golden Lady”. 

BP: „Golden Lady” jest projektem aku-
stycznym, który nagrałam ze stałymi muzy-
kami – pianistą Aoki Hiromu i Bootzą „Bu-
ca” Necakiem. Ta płyta jest pierwszą pozycją 
akustycznej serii, ale mam nagrane jeszcze 
trzy albumy, które czekają na swoje wyda-
nie. 

Tytuł „Golden Lady” należy do Ste-
vie’ego Wondera, ponieważ śpiewam jego 
kompozycję o takim tytule. I to chyba przez 
przypadek, ponieważ nigdy nie podjęłabym 
się wykonywania jego utworów. Zaśpiewa-
łam, bo mój znajomy nalegał, natomiast ja 
miałam mieszane uczucia. Jest to jedyna 
kompozycja, która odstaje od całości płyty, 
a ja zaaranżowałam ten utwór w dosyć ryzy-
kowny sposób dodając własne partie melo-
dyczne. Nie wiem, co widział Stevie, ale ja 
widziałam wielką Złotą Buddę Lady wynu-
rzającą się z oparów mgły o świcie, może 
dlatego jest taka powolna i melancholijna. 

Cały materiał wypełniają kompozycje 
niezbyt często grane. „Golden Lady” została 
wydana w USA oraz w Japonii i jest dostęp-
na w Disk Union – jednym z największych 
sklepów muzycznych w Japonii.

JF: Od fascynacji Sarą Vaughan i Shi-
rley Horn do Antonio Carlosa Jobima 
i Stevie’ego Wondera. Czy są jeszcze takie 
rewiry, których nie dotknęłaś wokalnie? 

BP: Nie wiem, ale chyba Charlie Parker, 
bo już Milesa dotknęłam na „Blue”. Jest 
mnóstwo artystów i ich kompozycji, z który-
mi chciałabym się zmierzyć. To jakby doj-
rzewa we mnie, nie mam konkretnego kie-
runku, a w większości przypadków kieruję 
się intuicją. Dla mnie jest bardzo ważne, czy 
coś przemawia czy nie. Jednak zawsze musi 
tam być dusza tak, jak w skrzypcach. 

JF: Jedno marzenie, którym chciała-
byś (mogłabyś) się z nami podzielić?

BP: Żeby być jak najdłużej zdrową, wte-
dy wszystko jest możliwe.

JF: Dzięki za rozmowę 
BP: Ja też dziękuję i serdecznie pozdra-

wiam całą rodzinę JAZZ FORUM. Do zoba-
czenia i usłyszenia. Zapraszam na moją stro-
nę www.beatapater.com. 
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Muzyka jest odzwierciedleniem      wszystkiego, co nas otacza. Jazz daje wolność improwizacji. 
Możemy przetwarzać wszystko       to, co czujemy, jak myślimy, i za każdym razem robić to inaczej


