Nie jestem
Bogiem,
śpiewam rocka
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Spodziewałam się
wyluzowanej rockmanki,
a powitała mnie gwiazda.
Zdystansowana, wyniosła.
W kreacji lila
i najmodniejszych
zamszowych kozaczkach
na szpilce. Gdy jakieś
pytanie wydało się jej
nudne, mówiła to wprost.
Nie miała zamiaru
udawać, że nie jest
osobą, która podbiła
Amerykę jednym tournee

ranberries, najsłynniejszy Oczekiwałam więc „drobiny” w
po U2 irlandzki zespół militarnym obuwiu, a na 36. pię
rockowy, przyjechali do trze warszawskiego hotelu Marriott
Polski na dwa dni. Okaza wyszła naprzeciwko mnie osoba,
ło się, że właśnie w na której image mogłaby skopiować
szym kraju ich czwarta Tina Turner. To jednak niecała
płyta - „Bury The Hatchet” sprze
prawda o Dolores, bo gdy na Okę
daje się najlepiej w świecie. Z pol ciu wysiadała z samolotu, wygląda
skich magazynów tylko VIVIE! ła jeszcze tak, jak wokalista Cran
udało się porozmawiać z Dolores berries wyglądać powinna: czarne
0 ’Riordan, która bez fałszywej dżinsy, czarny sweter, wiek „na
skromności mawia: „Cranberries oko” 17 lat, do tego okropny katar.
to JA”. Ma do tego prawo. Swo
im nieprawdopodobnym głosem - Spódniczka lila. Kozaczki. Nie
śpiewa pipsenki Cranberries (po przypominasz w tym stroju gwiazdy
polsku: Żurawin), sama pisze rocka.
do nich teksty, gra na gitarze i
Nie mogłabym ubrać się tak na
keyboardach.
koncert. Spójrz na te obcasy. Było
Jej wielbiciele wiedzą, że fizycz by mi okropnie niewygodnie.
nie jest niepozorna - niska, drob - Masz 28 lat, jesteś dziewczyną
niutka, z bardzo krótkimi włosami. z małego miasteczka...
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Nigdy nie analizowałam życia
w ten sposób. Nie dzieliłam go na
odcinki, etapy. Nie rozmyślałam,
który z nich był łatwy, a który
trudny. Pewnie każdy ma w życiu
gorsze momenty. Wszystko, co
można zrobić, to próbować być sil
nym i cierpliwie przeczekać złe
dni. Dorastanie to ewolucja.
- Ludzie zwykle kojarzą rocka z bun
tem. To całkiem naturalne, że buntu
jesz się, gdy masz 1 8 lat. Ale czy
można to robić przez całe życie?

Nie sądzę, by to, co robię, było
buntem. Bardziej pasują tu słowa
„sztuka”, „piękno”. „Linger” to
po prostu piękna piosenka. To pio
senka o miłości, nie o rewolucji.
Oczywiście są rodzaje muzyki czy
artyści, powiedzmy „kontrower
syjni”: zespół „Marylin Manson”,
Shinead 0 ’Connor. Ale nie Cran
berries. My po prostu gramy do
brą muzykę.
- Na początku kariery, gdy nie masz
wiele do stracenia, dość łatwo być
szczerym. Ale gdy osiągasz już sta
tus gwiazdy... otoczonej tymi wszyst
kimi menażerami, z kontraktami
w firmach płytowych. Jak ta cała ma
china ma się do szczerości?

To ja jestem szefem. To ja płacę
moim menażerom. To ja mówię
im, kim jestem, do czego dążę, cze
go chcę. Jeśli przestajesz kierować
ludźmi, oni zaczynają kierować to
bą. Chcę być sobą, chcę być szcze
ra. Nikt nie zna mnie lepiej niż ja
sama. „Szczerość jest niezwykle ła
twa”, tak brzmi jedna z tych zasad,
których nauczyłam się przez ostat
nie dziesięć lat.
- Czyli możesz być absolutnie szcze
ra. A gdybyś nie lubiła... na przykład
U2... mogłabyś o tym szczerze opo
wiadać?

Mieszkałam osiem mil od naj
bliższego małego miasteczka,
jestem więc dziewczyną ze wsi.
Mówiąc poetycznie - dorastałam
wśród pól.
- OK. Dziewczyna ze w si. Później
zbuntowana nastolatka, rockowa
idolka, jeszcze później - żona i mat
ka. Które z tych wcieleń najbardziej
do Ciebie pasuje?

Wszystkie z listy.
- O, nie. Jedno musi być Ci bliższe
od reszty.

Mówiąc szczerze, lubię wszyst
kie. Każde z nich to po prostu mo
je życie.

- Dziewczynie „wyrosłej wśród pól”
nie było pewnie najłatwiej stanąć na
scenie.

- A które było dla Ciebie wyzwa
niem?

To przecież nie stało się w ciągu
jednej nocy. Jestem w zespole od
dziesięciu lat, wszystko działo się
naprawdę powoli. Najpierw śpie
wałam w małych barach dla 50
osób, potem dla 200, 300. Wresz
cie dla tysiąca. I znów dla dwóch
tysięcy, potem 40 tysięcy, 50.

Każde. Dorastanie jest wyzwa
niem, kariera też, bycie matką, żo
ną - też. Całe życie to wyzwanie,
a ja bardzo lubię wyzwania. I jak
dotąd nieźle sobie z nimi radziłam.
To miłe budzić się rano wiedząc,
że czeka cię tego dnia coś, z czym
musisz się zmierzyć.

- Męczę Cię o konkrety, ale co było
najtrudniejsze?
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To dzięki
jej charyzmie
i intrygującej barwie
głosu Cranberries
sprzedało ponad
30 milionów płyt

Pewnie. Choć to nie najlepszy
przykład, bo Larry (Mullen, per
kusista U2 - przyp. red.) jest zu
pełnie fantastycznym facetem.
Przyjaźnimy się. Znam Bono i je
go żonę. To cudowni, wspaniali lu
dzie. I szanuję ich jako artystów.
- Ale gdy grupa sprzedaje 3 0 milio
nów płyt, a przy następnym albumie
już tylko 5 czy 7 milionów, musi po
jawić się u Ciebie ktoś, kto powie:
„Sprzedaż poszła gorzej. Zróbmy
coś, pomyślmy, co by zmienić”.

Chyba nie wiesz zbyt wiele
o przemyśle muzycznym. Powta
rzam: to artysta opłaca menażera.
A menażer pracuje dla zespołu. Po
prostu wynajmujesz kogoś, kto pil
nuje twoich interesów. Nawet jeśli
sprzedam 10 kopii, nie ma to dla
mnie znaczenia, bo nie śpiewam
dla pieniędzy.
- I wszystko zależy od Ciebie?

Dokładnie tak. Liczy się tylko
muzyka. Tylko zespół - ludzie,
którzy robią muzykę i dzieciaki,
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które przychodzą na koncerty, bo
kochają muzykę. Gdy dzieciaki
kupują płytę w sklepie, właśnie
w tym miejscu zaczyna się biznes.
A to już nudzi mnie śmiertelnie,
więc o to specjalnie nie dbam. Bar
dziej zajmuje mnie fakt, że wscho
dzi słońce...

To taki żarcik wymyślony dla
potrzeb prasy.
- Twój syn Taylor ma 2 3 m iesiące.
Jak ch cesz go wychować?

Myślę, że on potrzebuje po pro
stu szczęścia i miłości. Musi wie
dzieć, co to zrozumienie i współ
czucie dla każdej żywej istoty.
Zresztą moim synem opiekuje się
głównie moja mama. Rodzice są

no, lecę gdzieś i wracam wieczo
rem do domu. A gdy jestem z mo
im synem, całe dnie możemy po
święcić tylko na zabawę, jesteśmy
cali dla siebie. Takiego macierzyń
stwa nie traktujesz jak pracę, obo
wiązek, ale jak wielką, wyjątkową
przyjemność. Kobieta, która pra
cuje w fabryce, tak naprawdę mo
że spędzić z dzieckiem po dwie go

sprzedaliśmy pierwszy milion płyt,
wszyscy mieli więc czas, by się
przyzwyczaić. Teraz już nie zwra
cają na to uwagi. Są ze mnie dum
ni, ale w żaden sposób nie żyją
w moim cieniu. Jestem najmłod
sza w rodzinie - mam pięciu braci
i siostrę - więc oni wszyscy zawsze
bardzo o mnie dbali. Ale dziś każ
de z nich idzie swoją drogą.
- Pięciu braci? To musi być nie
sam ow ite uczucie mieć pięciu
braci.

- Gdy grupa startuje, śpiewa dla
rówieśników, najczęściej dla 18-latków. Ty śpiewasz teraz dla 18czy 28-latków?

Mieliśmy bardzo maty dom
- tylko dwie sypialnie, kuch
nia i jadalnia. Często spaliśmy
po troje, czworo w jednym
łóżku. Ojciec był po poważ
nym wypadku, nie mógł więc
pracować, nie mieliśmy pie
niędzy, ale ponieważ nie bra
kowało nam miłości, specjal
nie nie czułam ich braku. Po
prostu wyobrażaliśmy sobie
to, czego brakowała nam w re
alnym życiu.

Piszę piosenki i śpiewam dla
Dolores, dla siebie. Robię to,
bo sprawia mi to przyjemność.
Na pewno nie patrzę na kartkę
z myślą: „Uwaga, teraz piszę
coś dla 18-latków”.
- Masz jeszcze w życiu jakieś wy
zwanie?

To moje nogi, kochanie.
Oczywiście żartuję. To mój głos.
W Cranberries wszystko opiera
się na nim. Jest prawdziwym
darem bożym. Nasz zespół na
leży do tych nielicznych, w któ
rych wokal ma naprawdę wiel
kie znaczenie. Tak jak w przy
padku Presleya, R.E.M., Simply
Red czy U2. W boysbandach
czy girlsbandach rozróżnia się
wykonawców po kolorze wło
sów, nie po głosach, bo wszyscy
brzmią tak samo. To, że w Cran
berries jest jeden, dość niespo
tykany głos, sprawia, że staliśmy
się niepowtarzalni.
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- Podobno sam a marzyłaś o
tym, by być chłopcem?

- Jesteś niepowtarzalna i z innych
powodów. Podobno poślubiłaś
swojego męża po jednym dniu al
bo - według innych źródeł - po
dwóch miesiącach znajomości...

Po ośmiu miesiącach.
- To i tak d ość szybko. Mo
żesz polecić takie tempo innym
dziewczynom?

Nie, nie jestem kaznodzieją,
nie jestem nauczycielką, by coś
komuś polecać. Każda kobieta
jest inna, każda wybiera sama
i każdą co innego uszczęśliwia. Je
śli masz na to ochotę, czas i pienią
dze - świetnie. Tak samo rzecz ma
się z urodzeniem dziecka. Nie
można nikomu powiedzieć: „Bądź
matką”. Przynajmniej ja nie mó
wię, nie jestem Bogiem.
- Ale się na to zdecydow ałaś.
Co w Twoim mężu je st takiego
wyjątkowego?

Jestem w nim po prostu zako
chana. Wierzę w miłość na całe ży
cie. Bez tego nie wyszłabym za
mąż. Widzę siebie jako starą kobie
tę, która paląc fajkę spogląda na
wnuki - jego i moje (śmiech).
- A ta historia o kobiecie z pokaź
nym biustem, którą ostatnio pobiłaś
w pubie za zbytnie zainteresowanie
Twoim mężem?

Parę razy chcieli się rozwiązać. Najpoważniejszy kryzys
przechodzili wtedy, gdy Dolores walczyła z anoreksją.
Uratowała ją miłość i urodzenie synka - Taylora
bardzo szczerymi, bardzo żarliwy
mi katolikami. Moi bracia ciągle
chodzą do kościoła w każdą nie
dzielę. Myślę, że to najlepsze
z możliwych otoczenie dla niego.
Tam sprawy materialne liczą się
w minimalnym stopniu. Za to
wiadomo, że każdy człowiek za
sługuje na miłość i szacunek, bo
jest częścią tajemniczego dla nas
boskiego planu. Dziadkowie na
uczą go wszystkiego, czego dla
niego pragnę. Tym, czego dziecku
potrzeba, jest twoja miłość, akcep
tacja i twój czas.
- Ciężko pracujesz. Tego czasu dla
syna nie masz pewnie zbyt wiele?

Ty pracujesz o wiele ciężej ode
mnie. W tym tygodniu pracuję tyl
ko dwa dni - wychodzę z domu ra

dziny w ciągu dnia. Tyle że ona jest
zajęta cały tydzień.
- Tak, ale Ty musisz żyć w otoczeniu
ochroniarzy, pod Twoim domem ko
czują fani...

Masz mnie chyba za Madonnę.
Takie rzeczy nie zdarzają się w Ir
landii.

Prawie nim byłam, skoro
bawiłam się tylko z chłopcami
- z moimi braćmi i ich kum
plami. Uważałam, że są lepsi,
zazdrościłam im nawet sposo
bu, w jaki są w stanie siusiać.
A oni wściekali się, że ja nie
potrafię załatwić tego szybko,
że potrzebuję jakiegoś krzacz
ka i oni wszyscy muszą na
mnie czekać. Nigdy nie wyrósł
mi biust, więc nie doszło do
momentu, żeby wszyscy byli
czymś we mnie zafascynowa
ni. Za to ja zakochałam się
w kumplu brata i spędzałam
godziny na rozmyślaniach o
nim - wiesz, te wszystkie dzie
cięce fantazje z nami obojgiem
w głównych rolach. Nie wi
działam ani jednej pozytywnej
strony bycia dziewczynką, mo
że dlatego nigdy nie zostałam
feministką.

- Piosenkarzy i aktorów często trak
tuje się jak guru, żąda od nich odpo
wiedzi na najtrudniejsze pytania. Lu
bisz, gdy dziennikarze wypytują Cię
na przykład o politykę?

- Bracia i siostry nie są trochę za
zdrośni o Twoją karierę?

To nie jest dla mnie wielki pro
blem. Nie czuję, że muszę trak
tować moje odpowiedzi bardzo
poważnie. To niezobowiązujące,
jak... wypicie z kimś piwa. Nie
jestem lekarzem, nie jestem
prawnikiem, jestem gwiazdą roc
ka. Piszę piosenki. Nigdy nie
twierdziłam, że wiem wszystko o
wszystkim.

To raczej nie wszyscy znajomi
traktują mnie tak jak dawniej. Ale
powodzenie nie spadło na mnie
znienacka. Jak mówiłam, to trwa
ło lata, niemal osiem lat, nim

Rozmawiała
AGNIESZKA LESIAK
W spółpraca
AGNIESZKA JASTRZĘBSKA

- I niczego się nie boisz?

Niczego. No dobrze - robaków.
- A węży?

Lubię węże. Są tak miłe w doty
ku, zwłaszcza w postaci torebek.

