
R.R.: Popularność to część naszego zawodu, mnie ona nie
przeszkadza. Byłbym troszeczkę nieszczery gdybym powie-
dział, że denerwują mnie ludzie, którzy podchodzą i proszą
mnie o autograf, bo przecież pracuję także po to, aby ci
ludzie mnie rozpoznawali i o ten autograf prosili. 

Jaki repertuar zamierzasz zaprezentować w Australii?

R.R.: Mam nadzieję, że zaśpiewam coś z płyty "Zachwyt",
nad którą obecnie pracuję i która, jak wszystkie moje po-
przednie, ukaże się prawdopodobnie w okolicach Gwiazdki.
Na koncertach w Perth, Melbourne, Sydney i Adelaide będę
śpiewał numery, które osoby lubiące moje piosenki już sły-
szały. Na pewno zaśpiewam swoje najbardziej znane utwo-
ry, a przy okazji trochę tych, które nie są tak popularne. 

Myślę, że wiele młodych osób marzących o zrobieniu
kariery estradowej chciałoby Cię zapytać o radę jak to się
robi. Czy mógłbyś odpowiedzieć im na takie pytanie?

R.R.: Mógłbym i odpowiedziałbym, że muszą mieć praw-
dziwą pasję. Pasję do muzyki i do śpiewania. Nie można
tego przeliczać na stopnie kariery. Młodzi ludzie są na ogół
niecierpliwi, bo też niecierpliwość jest cechą młodości.
Jednak w naszym zawodzie cierpliwość i wiara w sens
swojej pracy jest, po prostu, niezbędna. Często spotykam
się z pytaniami jak zostać piosenkarzem, ale w podtekście
tych pytań jest, na ogół, pytanie o to jak zostać sławnym.
Na pytanie jak zostać piosenkarzem odpowiedź jest prosta:
ćwiczyć! A największą rzeczą, którą trzeba w sobie wypra-
cować, przy założeniu, że talent został nam dany od Boga,
to dyscyplina, dystans do siebie i cierpliwość. Rok, czy dwa
lata niepowodzeń wcale nie oznaczają, że to nie wyjdzie!
Mój profesjonal-ny debiut miał miejsce w 28 roku życia.
Niektórzy artyści kończą już wtedy swoją karierę.

R.R.: Kim byłbyś gdybyś nie był piosenkarzem? Nie mam
pojęcia, lecz był w moim życiu okres kiedy marzyłem, by
zostać kierowcą ogromnej ciężarówki. Oczywiście, pracę tę
znałem tylko z amerykańskich filmów, ale przez moment
była to alternatywa dla muzyki, bo przyznam, że uwielbiam
samochody. 

A gdyby ktoś, nieważne kobieta, czy mężczyzna, chciał Cię
ująć, w jaki sposób osiągnąłby najłatwiej swój cel? 

R.R.: Jestem dość łatwowierny i dość łatwo można mnie, że
tak powiem, “obrobić”, ale mam też i tę cechę, że tak na-
prawdę pozwolę się oszukać tylko raz. Gdyby było inaczej
oznaczałoby to, że jestem tumanem, bo nie potrafię uczyć
się na błędach. Generalnie ufam ludziom, jestem na ludzi
otwarty, natomiast ogromnie cenię, i tych ludzi zostawiam
sobie najbliżej, uczciwość i prawdomówność.

Tradycją rozmów, które przeprowadzam z artystami
będącymi gośćmi Tadeusza Matkowskiego jest, że kończą
się one podaniem przepisu kulirnago dania, które mój
rozmówca szczególnie lubi.

E.R.: Chętnie podzielę się przepisem na krem z pomidorów,
jest to danie łatwe do przygotowania i takie, które smakuje
nie tylko nam, ale też wielu naszym gościom.

Do jego przygotowania potrzebne są:
6 dużych pomidorów,
1 papryka czerwona i 1 pomarańczowa,
1 cebula i 5 ząbków czosnku,
świeża bazylia,
5 szklanek bulionu,
łyżka oliwy z oliwek i przyprawy: pieprz, sól oraz
mała łyżeczka cukru.

Pomidory należy sparzyć i obrać ze skórki, paprykę
pokroić w paski, cebulę w kostkę, czosnek w plasterki.
Wszystko w takiej kolejności jak wymieniam "poddusić"
na oliwie przez ok. 15 min. Następnie proszę dodać
pomidory i dusić przez kolejny kwadrans. Masę tę włożyć
na ok. 2 min do gotującego się bulionu dodając 5 rozdrob-
nionych listków bazylii. Kiedy zupa ostygnie należy ją zmik-
sować. Krem podajemy na ciepło, z grzankami i listkami
bazylii.

Mam nadzieję, że i Państwu będzie smakował...

R.R.: A ja, pozwalam sobie skorzystać z okazji, i serdecznie
zaprosić Państwa na koncerty. Będę miał przyjemność wy-
stępować w towarzystwie pięknej i utalentowanej artystki,
Ani Sroki. Zapraszamy. 

Rozmowiała Wiesława Sujkowska

Każde spotkanie z publicznością jest dla mnie ważne...
Rozmowa z Edytą i Ryszardem Rynkowskimi

Za kilka tygodni, we wrześniu, już po raz trzeci, odwiedzisz
Australię. Lubisz tu przyjeżdżać?

R.R.: O tak, to wspaniały kraj i, ku mojej wielkiej radości,
mogłem go poznać. Jest w nim jakaś magiczna siła, znam
wielu ludzi, którzy Australią są do tego stopnia zafascyno-
wani, że po prostu muszą tam bywać. Jednak w sprawach
zawodowych jeżdżę przede wszystkim tam gdzie mnie
zapraszają.

Dlaczego urzekła Cię Australia?

R.R.: Bo jest to kraj, który ma 3 najważniejsze, a jedno-
cześnie uniwersalne właściwości: ma "cywilizację", ma
wspaniałą przyrodę i ma to coś, co szczególnie lubię -
ludzi, którzy nie żyją jak w mrowisku. Gdyby kiedykolwiek
przyszło mi wybierać życie wśród Polonii na pewno
spojrzałbym w stronę Polonii australijskiej. W Australii
spotyka się ludzi, którzy są trochę "maniana", w pewnym
stopniu przypominają mieszkańców krajów południowej
Europy. Życie biegnie tam według zegara, ale bez nerwo-
wości i biegania.

Spotkałam się z opinią, że Polonia australijska różni się od
Polonii w innych krajach. Czy podzielasz ten pogląd?

R.R.: Wydaje mi się, że tak. A ta różnica bierze się, prawdo-
podobnie, stąd, że Australia leży bardzo daleko od Polski,
a więc decyzja o osiedleniu się tam podejmowana być mu-
siała w sposób przemyślany, to po pierwsze. Po drugie,
Australia była krajem, który bardziej niż inne przesiewał po-
tencjalnych emigrantów. Prawdopodobnie mieszkająca tu
Polonia jest wyżej niż inne rozwinięta intelektualnie, bar-
dziej wykształcona i w społeczności australijskiej zajmuje
dość wysoką pozycję. Tutaj można być dumnym ze swojej
polskości.

Wiem, że Wasz dom, miejsce które kochacie, znajduje się
z dala od miasta.

R.R.: Rzeczywiście, na szczęście oboje lubimy przyrodę
i dobrze czujemy się w miejscach pozbawionych zgiełku.
Nie cierpimy "korków", pośpiechu, popychania. Oczywiście
trudno porównywać bogactwo przyrody polskiej i australij-
skiej, bo niezwykłość niektórych zakątków tego kontynentu
po prostu zapiera dech. Cieszę się, że będę mógł pokazać
te miejsca Edycie.

Czy lubicie opowiadać o swojej prywatności?

E.R.: Cóż, pochodzimy z dwóch różnych światów. To co jest
dla Ryszarda powszednie, myślę na przykład o ciągłym za-
interesowaniu zupełnie obcych osób, dla mnie stanowi
absolutną nowość... 

Jesteście razem od niedawna?

E.R.: To niezupełnie tak. Od niedawna jesteśmy małżeństwem,
ale znamy się ponad 5 lat.

Miłość od pierwszego wejrzenia?

E.R.: Może nawet wcześniej, ale proszę potraktować to jako
żart. Niemal od zawsze byłam fanką Ryszarda, nie ukrywam,
że zawsze podobał mi się jako mężczyzna. Kiedyś, po kon-
cercie poprosiłam Go o autograf... 

R.R.: ...a jak poczułem jak na Jej widok mięknie mi serce...

i...

R.R.: ...i powiedziałem sobie stop! to nie jest kobieta dla
ciebie. Różnica wieku jest zbyt duża.

E.R.: Zawsze chciałam Go poznać, ale nie przypuszczałam,
że to się tak rozwinie.

R.R.: Jest już udowodnione, że przy poznaniu się ludzi naj-
ważniejszych jest 30 pierwszych sekund. W moim wypadku
te sekundy zadziałały, po prostu zostałem sparaliżowany.

E.R.: Nasz związek rozwijał się długo, można powiedzieć,
że do siebie dojrzewaliśmy. Nie byliśmy pewni tego co mo-
że nas razem spotkać.

R.R.: Moja pierwsza żona zmarła przed 10 laty. Długo oba-
wiałem się tego co los przyniesie mojej córce i mnie. Dopie-
ro Edyta otworzyła mnie na życie dniem bieżącym i czerpa-
nie radości z teraźniejszości. Dzięki Niej przestałem bać się
o przyszłość...

E.R: ...a ja powiedziałam sobie, że nawet kilka lat spędzonych
z mężczyzną takim jak Ryszard będzie czymś zupełnie wy-
jątkowym. 

Co, poza urodą, zachwyciło Cię w Edycie?

R.R.: To, że jest skromna, a poza tym bardzo szybko się
uczy... Zresztą, człowiek skromny, a więc taki, który ma dys-
tans do samego siebie, jest nie tylko lepszy, ale też jest kimś
kto na pewno odniesie sukces. Może nie spektakularny i nie
tak atrakcyjny jak w przypadku ludzi bardzo ekspansywnych,
może dłużej do tego sukcesu będzie zmierzał, ale też dany
mu on będzie na dłużej. Ale to tylko taka dygresja... 

Czym jest dla Was wspólny dom?

R.R.: Dom, który mamy teraz jest dla mnie portem, do któ-
rego zawsze mi się spieszy. Pędzimy tam nawet wtedy gdy
jest to irracjonalne, bo spędzamy tam np. tylko jedną noc
i ruszamy w dalszą drogę. Kiedyś spędziłbym tę noc w ho-
telu, dzisiaj ciągnie mnie do domu.

Mówi się, że wszystko w życiu ma swoją cenę. Czy płacisz
jakąś szczególną cenę za swój zawodowy sukces i za po-
pularność?

R.R.: Trudno powiedzieć, ponieważ mój zawód można wy-
konywać tylko wtedy gdy się go kocha. Jeżeli ktoś chce zaj-
mować się muzyką musi się jej oddać. Jeśli odczuwam, czy
odczuwałem, jakąś stratę to jest to utracony czas. Szcze-
gólnie wtedy gdy jest rodzina, gdy są dzieci. To, niestety,
moja pierwsza żona wychowywała naszą córkę, bo ja wtedy
byłem bardzo zajęty wyjazdami. Kiedy w Polsce wykonuje
się zawód muzyka, wiedzie się życie "na walizkach". To są
lata i sytuacje bezpowrotnie stracone. Każde spotkanie
z publicznością jest dla mnie ważne, ale życie poza domem
powoduje powstawanie dziur w życiu prywatnym. Coś
umyka, czegoś się nie dostrzega, bo jest się zajętym czymś
innym.

A jak się czujesz z tym, że na każdym kroku jesteś rozpoz-
nawalny? 


