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Sylwetki

Anna Jantar
Nie znam drogi, 

którà pójd´...

Kiedy w jednym z wywiadów zapytano jà, 
o czym myÊli, wychodzàc na scen´, odpar!a: 

„˝eby nie potknàç si´ o kable”. Pozostawa!a sobà 
pomimo sukcesów i s!awy, bez cienia megalomanii 

i nad´tego gwiazdorstwa. Kariera Anny Jantar, 
uznawanej dzisiaj za jedno 

z najciekawszych zjawisk polskiej piosenki, 
zakoƒczy!a si´ nagle 
trzydzieÊci lat temu.
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W mroêne przedpo!udnie 14
marca 1980 roku podchodzà-
cy do làdowania samolot

LOT-u, pilotowany przez bohaterskiego
kapitana Paw!a Lipowczana, uleg! powa˝-
nej awarii silników i sterów. Po 26 sekun-
dach bezw!adnego opadania Êcià! drzewo
i uderzy! w powierzchni´ zamarzni´tej fo-
sy zabytkowego fortu. Pilotowi uda!o si´
ominàç budynki mieszkalne. Zgin´li
wszyscy pasa˝erowie. 

Szok spowodowany okolicznoÊciami,
w jakich po˝egna!a si´ z ˝yciem uwielbia-
na piosenkarka, by! olbrzymi. 

Od razu te˝ zacz´to mno˝yç teorie spi-
skowe. Przekazywana konfidencjonalnie
w kolejkach stug´bna plotka sprzyja!a
tworzeniu legendy Anny Jantar. Inaczej
patrzono na teksty Êpiewanych przez nià
piosenek, doszukujàc si´ co krok metafi-
zycznych przepowiedni. Popularne by!y
androny, jakoby „Jantarka” wcale nie zgi-
n´!a w katastrofie, ale tu˝ przed wylotem
zosta!a porwana przez oczarowanego jej
urodà szejka. ˚yje gdzieÊ na kraƒcu Êwia-
ta, uwi´ziona w przecudnym pa!acu jak 
w z!otej klatce. 

Dzisiaj podobne brednie wywo!ujà
uÊmiech politowania; wtedy !agodzi!y
ból po stracie kogoÊ bliskiego. Bo pu-
blicznoÊç, oceniajàc piosenkark´ przez
pryzmat ciep!ych piosenek, widzia!a 
w niej serdecznego cz!owieka. To by!o
êród!o sympatii, którà cieszy!a si´ zawsze
i która trwa do dzisiaj.

Urodzi!a si´ w Poznaniu. Muzyczna
przygoda Ani Szmeterling (tak brzmi
prawdziwe nazwisko Anny Jantar) roz-

pocz´!a si´ w przedszkolu. Od czwartego
roku ˝ycia pobiera!a lekcje gry na for-
tepianie, które kontynuowa!a w szkole
muzycznej. W siódmej klasie koncer-
towa!a w filharmonii, stàd widziano 
w niej raczej talent pianistyczny ni˝ pio-
senkarski. 

„Jako ma!e dziecko – wspomina!a –
by!am podobno znakomità pianistkà.
Chyba coÊ w tym rzeczywiÊcie by!o, gdy˝
wygrywa!am konkursy pianistyczne, b´-
dàc na nich zawsze najm!odszà uczest-
niczkà. Ale im by!am starsza, tym s!abiej
gra!am (...) Moim zdaniem w tym zawo-

dzie nie ma Êrednich sukcesów. Albo si´
zostaje wirtuozem, albo nale˝y zrezygno-
waç. (…) W pewnym momencie zauwa-
˝y!am, ˝e zatrzyma!am si´ w rozwoju
swoich umiej´tnoÊci. Na przeszkodzie
stan´!y warunki fizyczne: mam ma!à
d!oƒ i sprawnoÊç techniczna nie jest 
w stanie tego zrekompensowaç. Zda!am
sobie wówczas spraw´ z tego, ˝e nie b´d´
mog!a graç wszystkiego, przede wszyst-
kim Chopina, którego uwielbiam, a któ-
ry ma bardzo rozbudowanà harmoni´
(...) i tak wbrew aspiracjom i namowom
musia!am podjàç decyzj´!”.

W roku 1969, podczas transmitowane-
go przez telewizj´ koncertu na festiwalu
Piosenki Studenckiej w Krakowie, Anna
zadebiutowa!a na profesjonalnej scenie.
Otrzyma!a wyró˝nienie za wykonanie
w!asnej kompozycji do s!ów brata, Ro-
mana Szmeterlinga: „Nie znam drogi,
którà pójd´”. Ten tytu! to credo jej twór-
czoÊci.

Po maturze przystàpi!a do egzaminów
w PWST w Warszawie. Komisja, w której

Sylwetki

Z!ota P!yta

Ania Szmeterling i Waganci

Sopot ‘76
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zasiadali Bielicka i Rudzki, przyzna!a jej
Êwietnà, piàtà lokat´, ale studentów
przyjmowano wed!ug klucza polityczne-
go i punktów za pochodzenie, których
m!odej artystce zabrak!o. To niepowo-
dzenie zbieg!o si´ z ci´˝kà chorobà mat-
ki i wymusi!o decyzj´ o rozpocz´ciu ka-
riery zawodowej.

Pierwszym krokiem by!o nawiàzanie
wspó!pracy z zespo!em Waganci. Niszowa
grupa poszukiwa!a pomys!u na brzmie-
niowe odró˝nienie od popularnych „Tru-
badurów” i postanowi!a zaanga˝owaç 
solistk´. W castingu wzi´!a udzia! 19-let-
nia Ania Szmeterling. To by! strza!
w dziesiàtk´.

Waganci i m!odziutka woka-
listka szybko wylansowali prze-
bój: „Co ja w tobie widzia!am”.
Piosenka przez pó! roku znajdo-
wa!a si´ na pierwszym miejscu 
listy przebojów popularnego Stu-
dia Rytm i wygra!a plebiscyt 17 roz-
g!oÊni. Polskie Radio nadawa!o jà po kil-
ka razy dziennie. Rozbrzmiewa!a na fa-
lach kultowego Radia Luksemburg, co 
w przypadku szlagierów zza ˝elaznej kur-
tyny zdarza!o si´ rzadko.

Autorem przeboju by! lider grupy Ja-
ros!aw Kukulski, kompozytor, aran˝er, 
a wkrótce tak˝e mà˝ Ani. Przez lata stano-
wili artystyczny tandem, który stworzy!
najwi´ksze hity polskiej piosenki lat 70.

Czy istnieje prosta recepta na sukces?
„Chyba nie ma takiej recepty – mówi!a
Anna. – W moim przypadku szcz´Êciem
by!o to, ˝e poczàtkujàcy kompozytor –
Jaros!aw Kukulski – napisa! nieznanej
nikomu piosenkarce Annie Jantar pio-
senk´, która chwyci!a – „Najtrudniejszy
pierwszy krok”. Ale zdarza si´, ˝e zdolny
piosenkarz czeka latami na swój przebój
i nigdy si´ go nie doczeka.” Mo˝na sza-
cowaç, ˝e do dziÊ liczba sprzedanych p!yt

z muzykà Anny Jantar przekroczy!a pó!
miliona. Dwa longplaye doczeka!y si´
statusu z!otej p!yty, do tego dochodzà
„czwórki”, single, kasety magnetofonowe
i sk!adankowe CD. O sukcesie zadecy-
dowa!y pi´kne, liryczne teksty piosenek
(pisali dla niej najlepsi: Kondratowicz,
Olewicz, Mogielnicki) oraz krystalicznie
czysty g!os. DoÊç ostry w wy˝szych reje-
strach, takie „skowronkowe belcanto”.
Wspó!pracownicy wspominajà, ˝e cokol-
wiek zaÊpiewa!a, by!o charakterystyczne

i od razu rozpoznawalne. Mia!a w barwie
g!osu to samo co w oczach – jakiÊ nie-
uchwytny rodzaj smutku.

„W dolnych partiach wokalnych cie-
p!a i wra˝liwa, w górnych – olbrzymia
ekspresja” – uwa˝a Piotr Figiel, kompo-
zytor i aran˝er.

„Ania uwielbia!a wielkie imprezy –
wspomina Jaros!aw Kukulski – a zw!asz-
cza festiwale, gdy˝ te mobilizowa!y jà 
w sposób niewiarygodny. Nie pami´tam
takiego festiwalu, z którego wróci!aby
przynajmniej bez jednej z liczàcych si´ 
nagród. Nie mia!a szcz´Êcia jedynie do
Opola, ale nie ona jedna...”

Pierwszy planowany wyst´p w Opolu
nie doszed! do skutku. Przyjecha!a ze
starannie przygotowanà piosenkà, ale
uniemo˝liwiono jej wykonanie. Oficjal-
nie mówiono, ˝e ma sukni´ nieodpo-
wiednià do repertuaru. W rzeczywistoÊci
by!a to zemsta re˝yserów imprezy, którzy
próbowali jà molestowaç. W Êrodowisku

d!ugo opowiadano, jak jednego z adora-
torów mà˝ Anny obi!, a drugiego ciàgnà!
za krawat przez ca!y amfiteatr. Choç
utwór „Tyle s!oƒca w ca!ym mieÊcie” nie
zosta! doceniony w Opolu, to sta! si´
wielkim przebojem. Jantar zawsze Êpie-
wa!a dla zwyk!ych ludzi. Kole˝anki po
fachu zazdroÊci!y jej zdolnoÊci uprawia-
nia sztuki trafiajàcej do wszystkich, bez
kokieterii i maniery.

Najszcz´Êliwszym momentem w karie-
rze by! festiwal sopocki w 1975 roku. Cze-
ka!a na ten wyst´p cztery lata. Sopot by!
ukoronowaniem dotychczasowych doko-
naƒ i marzeniem wokalistów tamtej epo-

ki. Impreza mia!a mi´dzynaro-
dowà rang´. Na piosenkark´
spad! deszcz nagród; siedmio-
krotnie wychodzi!a do uk!onów.
Utwory „Staruszek Êwiat” i „Tyle

s!oƒca...” sta!y si´ hitami. Kontekst so-
pockiego wyst´pu by! jednak dramatycz-
ny. Do amfiteatru Anna przyjecha!a 
karetkà ze szpitala, gdzie przez szeÊç dni
le˝a!a pod kroplówkà, dr˝àc o zdrowie
nienarodzonej córki. Czu!a si´ fatalnie,
ale odnios!a wielkie zwyci´stwo, zdoby-
wajàc a˝ cztery nagrody. Za kulisami je-
den z jurorów ujawni!, ˝e poczàtkowo to
jej przyznano Bursztynowego S!owika,
ale zaoponowa! polski juror, który uwa-
˝a! wygranà Polki za obni˝enie presti˝u
festiwalu. G!osowano wi´c ponownie 
i przyznano nagrod´ Rumunce. Jantar
by!a druga. 

„Wtedy sàdzi!em, ˝e po tak wielkim
zwyci´stwie si!y woli i ducha nad z!ym
fatum nic z!ego nie mo˝e nas ju˝ spo-
tkaç” – powie po latach Kukulski.

Oryginalna osobowoÊç sceniczna sta-
nowi!a potencja! do rozwoju ambitniej-
szych rodzajów twórczej ekspresji. Na
przeszkodzie stan´!y jednak nachalne

Sylwetki

70-73 Jantar  6/1/10  12:30 PM  Page 72



lansowanie piosenek lekkich i inercja, 
a czasem zawiÊç Êrodowiska.

Artystyczny dylemat pomi´dzy „chcieç”
i „móc” wyraênie dostrzega! Wojciech
Mann – autor kilku tekstów jej piose-
nek, pisywanych pod pseudonimem Ewa
Kolon. Jantar nale˝a!a do tzw. grupy 
„Jedynki” (I Programu PR), w „Trójce”
by!a praktycznie nieobecna, jednak
Mann lansowa! jej ulubionà muzyk´,
którà mu podrzuca!a, przywo˝àc p!yty 
z zagranicznych woja˝y. To mi´dzy inny-
mi dzi´ki niej s!uchacze poznawali naj-
nowsze trendy Êwiatowego popu. Nieraz
˝artowa!a, ˝e jeszcze wszystkich zaskoczy
i zaspokoi wyrafinowane gusta.

„PomyÊla!em – wspomina Bogdan
Olewicz – ˝e Ania ma w sobie tyle dra-
matycznej ekspresji, i˝ mo˝na namówiç
jà na piosenk´ z innej szuflady. Napisa-
!em „Tylko mnie poproÊ do taƒca”.
Pierwsze recenzje mia!y posmak skanda-
lu z powodu z!amania niepisanej kon-
wencji (...) To by!o fantastyczne. Zabul-
gota!o w polskim piekie!ku”. Najg!oÊniej
protestowa!o Êrodowisko „Piwnicy pod
Baranami”, zarzucajàc stylistyczny pla-
giat Ewy Demarczyk.

Jantar nagrywa!a z ka˝dym, kto wyda!
si´ inspirujàcy. Fascynowa!o jà odkrywa-
nie nowych brzmieƒ. Dla niektórych 
by!o szokiem, ˝e zacz´!a nagrywaç 
z Budkà Suflera. Wed!ug Andrzeja Mo-
gielnickiego pomys! wyszed! od Ani. 
Zamiar, na pierwszy rzut oka szalony,
wyda! si´ jednak ciekawy. Budka nie by-
!a wtedy nadawana, ale mia!a rzesze 
fanów, a przed Annà telewizja i radio sta-
!y otworem. Eksperyment si´ uda!. Stwo-
rzony wspólnie z Romualdem Lipko
utwór „Nic nie mo˝e wiecznie trwaç”
wygra! plebiscyt na najpopularniejszà
piosenk´ 1979 roku.

Równie udana okaza!a si´ wspó!praca
ze Zbigniewem Ho!dysem i Perfectem.

Âwietna kompozycja Ho!dysa „Spo-
czàç”, nagrana tu˝ przed wylotem do
USA, to ostatni zarejestrowany utwór, 
w którym Anna zaskoczy!a wszystkich
ujawnieniem nowych predyspozycji wo-
kalnych. Do dzisiaj nie wiadomo, w jaki
sposób namówi!a Ho!dysa do nagrania
takiej ciep!ej i nostalgicznej piosenki.

Na co dzieƒ ˝yczliwa ludziom, opinie 
o nich wypowiada!a z rozwagà. Barwa
g!osu, sposób poruszania si´ i zniewa-
lajàcy uÊmiech sprawia!y, ˝e robi!a wra-
˝enie, gdziekolwiek si´ pojawia!a. Pew-
nego razu podesz!a do niej jakaÊ kobieta
i zapyta!a: „Przepraszam, czy pani Jan-
tar?”. Us!ysza!a odpowiedê: „Nie, Ania”.
Umia!a nie tylko pi´knie Êpiewaç, ale 
i pi´knie ˝yç – przekonujà bliscy.

Pos!ugiwa!a si´ celnym, lapidarnym
˝artem. Cz´sto mylono jà z Irenà Jaroc-

kà, co jà troch´ irytowa!o. W czasie ban-
kietu po imprezie zorganizowanej na 
zlecenie w!adz jednego z miasteczek na
prowincji podszed! do niej miejscowy
notabl i ca!ujàc w r´k´, powiedzia!: „Bar-
dzo si´ ciesz´, ˝e zechcia!a pani u nas 
zaÊpiewaç, pani Jarocka”. W odpowie-
dzi us!ysza!: „A ja troch´ mniej, panie
Bierut”.

Nie dostawa!a tantiem. W telewizji
p!acono marnie. Sama musia!a dbaç 
o kostiumy. Wyjazdy za chlebem by!y
koniecznoÊcià i p!aci!a za nie wysokà ce-
n´. èle znosi!a roz!àk´ z najbli˝szymi,
szczególnie z córkà Natalià, która by!a

dla niej ca!ym Êwiatem. Wieczorami roz-
k!ada!a na !ó˝ku sukieneczki kupione 
dla ma!ej i wyobra˝a!a sobie, ˝e przy niej
zasypia. Z listów przesy!anych z ostatnie-
go pobytu za Oceanem wynika, ˝e t´sk-
nota za córkà nabiera!a wymiaru fizycz-
nego cierpienia. Ba!a si´ tego wyjazdu,
ale marzy!a o domu w Starej Mi!osnej 
i groszkowym fiaciku 126p. Chcia!a te˝
pomóc Perfectowi, z którym wyst´powa-
!a, zarobiç na nowy sprz´t. Z tej podró˝y
ju˝ nie wróci!a.

„Nieprawdà jest, ˝e na Êniadaniu jeste-
Êmy w Moskwie, a na obiedzie w Pary˝u.
Nasza codziennoÊç to nie Montreal, 
Tokio, Londyn, ale Wa!cz, Pu!tusk, Bi!-
goraj. Âpiewam cz´sto w niedogrzanych
salach, sypiam w kiepskich hotelach, 
jadam w pod!ych restauracjach. Czasami
miewam trzy wyst´py dziennie. Ale lubi´
swój zawód, lubi´ si´ w!óczyç po kraju,
Êpiewaç dla ka˝dej publicznoÊci. Lubi´
ludzi i lubi´ Êpiewaç dla ludzi” – wyzna-
!a w wywiadzie.

Gdzie tkwi fenomen niegasnàcej po-
pularnoÊci Anny Jantar, s!uchanej przez
coraz m!odszych odbiorców? Dora-
sta trzecie pokolenie wielbicieli, którzy 
w jej piosenkach odnajdujà rzeczy bliskie 
i wa˝ne. „Tak wiele jest radoÊci w ka˝-
dym dniu i w ka˝dej sprawie prostej...”.

Zostawi!a po sobie muzyk´ rozÊpiewa-
nej m!odoÊci, a m!odoÊç podÊwiadomie
odkrywa prawdy, które – tak jak ˝ycie 
– sà tylko pozornie banalne. !
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