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Czy gdyby Billie Holiday nie była pijaczką, narkomanką, ulicznicą, lesbijką 
korzystającą z usług prostytutek i awanturnicą skłonną do tęgiej bijatyki, 
to wciąż słuchalibyśmy jej piosenek? Czy powstałyby o niej sztuki teatralne, 
tomy biografii, a jej fotografie zdobiłyby pocztówki, plakaty naturalnej wiel
kości i nadruki na koszulkach? Złaknieni jesteśmy ludzkich dramatów, zawsze 
chętni obserwować jak one dewaluują, dominują samą sztukę. Wystarczy 
spojrzeć na życie Amy Winehouse w naszym pokoleniu. 

Inaczej : czy gdyby Lady Day była białą studentką Yale, mogłaby powstać 
płyta Lady in Satin? Zostawię czytelnika z tymi niełatwymi pytaniami, bez 
próby jednoznacznej odpowiedzi. 

Nie była klasycznie piękna w epoce Avy Gardner, ale ci, którzy ją znali, za
pewniają, że od dzieciństwa emanował z niej silny erotyzm. Jej przyjaciółka 
Mae Weiss mówi: .Wyprzedzała swoje czasy także w kwestii stylu, żyta według 
zasady „Czarne jest piękne" na długo zanim stało się to modą." Wspominano, 
że kiedy pojawiała się nagle w zatłoczonym jazzowym klubie, gwar cichł w oka
mgnieniu, jak w filmie. Podobno podczas każdego koncertu samą swoją scenicz 
ną charyzmą doprowadzała do tuzina kryzysów małżeńskich na widowni. 

Tak, ten dar pomaga w zostaniu legendą. Billie w naszej opowieści wciąż 
jeszcze nawet nie otworzyła ust. 

Nie była, jak wielu się upiera, wokalistką bluesową, ale śpiewała popularne 
piosenki w taki sposób, że, jak bluesmani , posiadała natychmiast każdą z nich 
na własność. Podobno, ponieważ była Murzynką, dostawały jej się od wy
dawców same resztki, odrzucone przez białych wokalistów a i tak potrafiła 
w każdą z tych piosenek tchnąć duszę . 

Mówiono wówczas: kiedy wokalistka, jak Ella Fitzgerald, śpiewa: „My man 
has le~ me„ .„, wyobrażasz sobie człowieka, który wyszedł z domu i spa
cerkiem wybrał się po bułkę do piekarni. Kiedy Lady Day śpiewa tę samą 
piosenkę, widzisz spakowane walizki, faceta w drzwiach i wiesz, że on już 
nigdy nie wróci. 

Hi storyk jazzu Nat Hentoff: ,,inne wokalistki śpiewają o emocjach. Billie 
je wyzwala". Muzykolog Martin Williams w The Jazz Tradition (1983) dodaje 
też analizę teatrologiczną: „Utrzymywała artystyczny dystans. Była natu
ralną aktorką, która nauczyła się czerpać z własnego doświadcze nia, się

gać do najistotniejszych własnych przeżyć by potem wpisywać te uczucia 
w wykonywa ne piosenki. Ale jak każda wielka aktorka nie stawała s ię nigdy 
całkowicie jednością z przedstawianą rolą, ale w zdumiewający sposób była 
jednocześnie obok, dając nam podwójny obraz każdego charakteru". 

Wydaje się, że Bill ie i Etla Fitzgerald były jak noc i dzień. Równie ważne, 
skrajnie różne. Wracamy tu do odwiecznego sporu o wybór metody Brechta 
czy Stanisławskiego. Zespolenia z postacią, czy zaprezentowania jej dramatu 
z perspektywy. Zapewne każdy artysta, aktor czy muzyk, musi pewnego dnia 
opowiedzieć się po którejś stronie. Szczęśliwie entuzjasta sztuki może, jak pi
szący te słowa, dyplomatycznie zauważyć, że kawa nie wyklucza herbaty„. 
Billie Ho liday u progu kariery w latach 30-tych zaskoczyła muzyków swoich 
zespołów niespotykaną w owych czasach wrażliwością. Słuchała, zamiast 
wymagać . by jej słuchano. Muzykowała. zamiast odśpiewać piosenkę . John 
Hammond, uważający się za odkrywcę jej talentu, pisał później : „Słyszałem 
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w niej coś, co byto w kompletnym stopniu dźwiękiem i frazą instrumentalisty. 
Myślała jak saksofonistka." 

Komik klubowy Pigmeat Markham wspomina: „Byto w niej od początku 
coś innego. Po pierwsze miała dziwaczny (weird) głos. Co wydawało się też 
szczególnie atrakcyjne, to że nigdy nie śpiewała na raz z orkiestrą, zawsze 
śpiewała do tyłu, spóźniała się w ten fascynujący sposó b, nawet w najwol
niejszych utworach." 

Bobby Henderson, pianista, chłopak Billie: „Nie mówiła, zagraj, bym mo
gła zaśpiewać . Prosiła: graj - i słuchała. Mogłem zawędrować dokądkolwiek, 

a ona zawsze była tam natychmiast, idealnie zestrojona z muzyką. Idealny 
timing, perfekcyjna dykcja." 

Można zastanawiać się, skąd u dziewczyny z czarnych dzielnic Baltimore, 
rocznik 1915, miernie wykształconej, o śladowym muzycznym przygotowaniu, 
taki talent, wrażliwość i wyczucie stylu. Sama Bill ie w 1956 roku powiedziała 
do legendarnego radiowca Willisa Conovera: 

„Swój styl skopiowałam od Louisa Armstronga. Uwielbiałam też cios, z jakim 
śpiewała Bessie Smith. Kiedy byłam bardzo młoda , usłyszałam, jak Armstrong 
śpiewa West End Blues. Nie śpiewał żadnych słów. Pomyślałam: to cudowne I 
Starałam się uzyskać te n sam feeling, tę swobodę ale z mocą Bessie Smith. 
Mój głos okazał się jednak słabszy, delikatniejszy, więc gdzieś pośrodku 
z przenikających się wpływów ich dwojga - stałam się Billie Holiday." 

Niech komentarzem do tej wypowiedzi będą słowa Franka Sinatry dla ma
gazynu Ebony w roku 1958: „Z niewielkimi wyjątkami każdy amerykański wo-
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ka lista pop w jej czasach został dotknięty przez jej geniusz. To Billie Holiday 
była i pozostaje największą dla mnie inspiracją . Lady Day ma bez wątpienia 
najważniejszy wpływ na wokalistykę w rozrywce w ostatnich 20 latach." 

Jednym z przełomowych momentów było dla Billie spotkanie saksofonisty 
Lestera Younga. Lester był postacią tyleż muzycznie wspaniałą, co życiowo 
barwną. Mówił „swoim językiem" i nieustannie nadawał ludziom przydomki, 
które potrafiły przylgnąć na całe życie. On utytułował Billie słowami „Lady 
Day". I to Lester właśnie wpłynął na muzykalność Billie swoim alta-tenoro
wym dźwiękiem, swoją linearną frazą i nadzwyczajną wrażliwością na me lo
dię Idealnie się uzupełniali. Jak dwa instrumenty. 

Bill ie te ż improwizowała na słowach . Krąży opowieść o tym, jak w jednym 
z klubów śpiewała bez mikrofonu, przy stolikach. Kontynuowała wciąż tę 
samą piosenkę, ale przy każdym stoliku zupełnie inaczej; brzmiało to nieomal 
jak wiele różnych utworów. 

Dziś trudno nam sobie wyobrazi ć sytuację zaledwie sprzed pół wieku, 
kiedy Czarni artyści w południowych stanach Ameryki traktowani byli jak 
przedmioty codziennego użytku. Bez żadnych praw. Ponieważ Billie była 
Czarna, przyjmowały ją tylko niektóre hotele, jeździła windami dla czarnych, 
w klubach wchodziła tylnymi drzwiami, a na scenie nie wolno jej byto siedzieć 
wśród muzyków „ białej" orkiestry, mogła tylko wyjść na swoją piosenkę . Wie
lokrotnie ubliżano jej z widowni (co zresztą często kończyło się skandalem 
lub przepychanką), ale widmo linczu, wbrew pozorom, nie było aż tak odległe , 

więc musiała uważać. 



Wiosną 1939 roku Lewis Allan i Arthur Herzog przynieśli Billie piosenkę 
Strange Fruit. Tym dziwnym owocem w tytule było zmaltretowane po lin
czu, martwe ciało Murzyna. powieszone na drzewie. Ona czytała do tej pory 
głównie komiksy, a śpiewała proste piosenki rozrywkowe nie wykraczające 
swoją tematyką poza miłosny trójkąt. Ale - wszak Bóg nagradza ryzykan
tów - spróbowała. 

Ponieważ uczyła się błyskawicznie, już pierwszego wieczoru zaśpiewała 
Strange Fruit. Publiczność pojęła, że oto ktoś mówi do nich o sprawach naj
ważniejszych. o sytuacji za oknem. Od tamtej pory kończyła każdy koncert 
tą piosenką. w punktowym re~ektorze, na wyciemnionej scenie. Panowała 
absolutna, skupiona. mocna cisza. 

Wtedy też , kiedy wieść o niezwykłym utworze rozniosła się w Nowym 
Jorku, po raz pierwszy w magazynie Time/Life ukazało się zdjęcie Czarnej 
artystki i była nią Billie . 

Lubię jej piosenki z pierwszych lat Wielkiej Wojny. 1939-1942, jesz
cze na chwilę przed strajkiem muzyków, który na kilka lat przerwał historię 
nagrań Billie . Z Teddym Wilsonem przy fortepianie, z zespołem Benny'ego 
Cartera. z „Panem Rytm" Freddie Greenem na gitarze, z Lesterem na tenorze. 
Love Me or Leave Me, Solitude, Gloomy Sunday, I Cover the Waterfront ... 
Głos wciąż świeży, choć szorstki, swoboda i precyzja świetnego jazzowego 
artysty, a umiarkowane stężenie dramatyzmu, co cenię. Po wojnie przyszły 
pierwsze sesje z Normanem Granzem, nie zawsze fortunne towarzysko, ale 
zawsze muzycznie fascynujące, jak album Mus ic for Torching czy osobliwy 
koncert z Carnegie Hall, podczas którego lektor czytał fragmenty autobio
grafii Billie: Lady Sings the Blues. Fan muzyki, mimo przerwy wymuszonej 
przez związki zawodowe, wciąż jeszcze ma szanse zgromadzić godziny na
gra1i Billie z jej najlepszego okresu. Co zdarzyło się potem, wykracza już poza 
sferę samej muzyki. 

„Nie myśleliśmy o tych sesjach w kategoriach historycznych zdarzeń -
wspomina kontrabasista i fotograf Milt Hinton. - Kiedy kończyliśmy granie. 
była to po prostu kolejna dobra sesja i sporo frajdy. Większość z nas nigdy 
nie kupowała płyt na których graliśmy. bo radość kończyła się wraz z samym 
muzykowaniem." 

5 grudnia 1957 roku nawet Milt miał wrażenie, że dzieje się coś niezwy
kłego, że tworzy się historia . Transmisja telewizyjna programu Sound of Jazz 
dla stacji CSS. Billie m i ała zaśpiewać Strange Fruit, ale w ostatniej chwili 
uznano, że Fine and Mellow będzie bardziej stosowne i stworzy też lepszą 
sytuację dla improwizacji kolejnych gigantów. W powołanym na ten dzie1i 
zespole pianisty Mala Waldrona „All Stars" grali: Lester Young, Coleman 
Hawkins i Ben Webster - trzech największych tenorzystów ery swingu; 
młody Gerry Mulligan na barytonie, już po sukcesie projektu Birth of the Cool 
z Milesem Davisem; Doc Cheatcham i Roy Eldrige na trąbkach; Vie Dicken
son na puzonie i fenomenalna sekcja rytmiczna z Hintonem na kontrabasie. 
Wielokrotnie wracam do tego nagrania. szczęśliwie utrwalonego na DVD. nie 
mogąc otrząsnąć się ze zdumienia. Że tyle geniuszu zmieszczono w jednym 
pomieszczeniu w zaledwie ośmiu minutach. To jeden z ostatnich wizerun
ków Billie. Gdzieś między jej zmęczonym uśmiechem , kiedy słucha sola 

Les tera tamtego popołudnia, a jej słynnym nagraniem telewizyjnym, kiedy 
jako nastolatka wzięła udział w swoistym „teledysku" orkiestry Ellingtona 
w latach 30-tych - minęło życie. Trudne, lecz nasycone. Bolesne, lecz barw
ne. Osobliwie jest oglądać jej zebrane występy telewizyjne jeden po drugim. 
Odnosi s i ę wrażenie, że choć to zaledwie kilka, czasem kilkanaście lat - pa
trzymy za każdym razem na zupełnie inną kobietę. 

Po rozstaniu z Granzem u progu 1958 roku (czyżby z lekkiej zazdrości 
o kapitalne projekty „Songbooków" Verve z Ellą Fitzgerald?). Billie związa
ła się z Columbią, która zresztą dziś zebrała w swoim katalogu większość 
nagra1i Billie z rozproszonych, mniejszych wytwórni. Nagrała wtedy swoje 
ostatnie dwie sesje: Lady in Satin i - wiosną 1959 - dwanaście piosenek, 
których wydania miała już nie doczekać. Aranżował Ray Elis i dla fanów 
przyzwyczajonych do powściągliwej, par excellancejazzowej instrumentacji 
orkiestrowa, klasycyzująca Lady in Satin była niewygodna. 

Ale była niewygodna także z innego powodu. Milt Hinton sfotografował 
Bill ie podczas tych sesji, słuchającą swoich nagrań i to zdjęcie pozostaje być 
może najbardziej dramatycznym portretem artystki. Repertuar też jest do
tkliwy i z perspektywy lat sprawia wrażenie testamentu, pożegnania, rozli
czenia. To, obok płyt Cheta Bakera i albumu Sinatra Sings for Only the Lonely 
najposępniejsza sesja tamtej epoki. Ale nie można się z niej otrząsnąć. 

Sam Ray Ellis mówił później: „Kiedy skończyliśmy tę płytę byłem nią 
wykończony, sfrustrowany, pełen obrzydzenia." Ray poprosił o jej zmikso
wanie któregoś z kolegów mówiąc , że nie chce tego więcej słyszeć . Dostał 

egzemplarz próbny kilka tygodni później: „Posłuchałem pierwszej strony. 
Wsiadłem do samochodu i ruszyłem do nowego Jorku. Nie chciałem zostać 
sam w domu, ta muzyka mnie całkiem rozbiła. Uderzyła z niezwykłą silą. 
W końcu przestało mnie obchodzić ilu nut Billie nie trafiła podczas sesji. 
Prawdopodobnie wybrała 25 tysięcy złych dźwięków. Ale rozpruta sobie 
przy nas serce i to słychać." 

To chyba wówczas jeden z krytyków napisał: „Być może rację mają ci, 
którzy twierdzą, że to już nie jest śpiewanie. Cokolwiek to jest - komuni
kuje jak nic innego:· 

Billie słuchała tej płyty jeszcze w szpitalu, w którym została zresztą 
zaaresztowana za wcześniejsze posiadanie narkotyków. Wracała wciąż 
do You've Changed, do For All We Know.jakby próbując pogodzić się ze swo
im życiem, jakby po raz pie rwszy naprawdę stojąc obok. 

Nie przeniesiono jej już do więzienia. Zmarła w szpitalu mając 44 lata, 
w narkotycznym głodzie, łagodzonym przez lekarzy methadonern. wskutek 
powikłań wywołanych skrajnym alkoholizmem. 

Marcin Kydryński 
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Julia Blackburn, autorka wydanej w 2005 roku biografii Billie Holiday, któ
ra zbudowała portret artystki z dziesiątek wypowiedzi tzw. osób trzecich, 
na samym wstępie ostrzega Czytelnika: „Już za życia otoczyła ją gęsta mgła 
mitów, plotek i wierutnych przeinaczeń. Po śmierci jeszcze zgęstniała . Nie 
sposób, rzecz jasna, doszukać się absollltnej prawdy o tym, kim była Billie 
ijak żyła, możemy jednak przynajmniej wysłuchać ludzi, którzy ją znali, a po
tem sami zdecydować, w co uwierzymy, a w co nie." 

Z tymi mitami i przeinaczeniami to prawda - chcąc zredagować życiorys 

Billie, już na samym początku napotyka s i ę na pewną niezgodność . Amery
kańskie i angielskie encyklopedie muzyczne podają jako miejsce urodzenia 
artystki miasto Baltimore w stanie Maryland. Natomiast cytowana wyżej 
Julia Blackburn twierdzi, że stało się to w General Hospital w Filadelfii (stan 
Pensylwania). Dziewiętnastoletnia Sarah Julia Harris, znana pod imieniem 
5adie, urodziła 7 kwietnia 1915 roku dziewczynkę, której nadano imię Eleanor. 
Dziecko zostało zarejestrowane jako córka dwudziestojednoletniego kelne
ra Franka DeViese, który niebawem zniknął bez śladu. Ze szpitala odebrał 
je Robert Miller (mąż przyrodniej siostry 5adie) i zawiózł do swojej matki, 
właśnie do odległego o 160 km Baltimore. Biologiczny ojciec - to szes
nastoletni. grający na banjo i gitarze Clarence Holiday. Był ponoć dobrze 
zapowiadającym się muzykiem, grał nawet przez pewien czas w orkiestrze 
Fletchera Hendersona. 

W gruncie rzeczy, dla miłośników talentu Billie Holiday niewielkie zna
czenie ma fakt, gdzie przeżyła pierwszych kilkadziesiąt godzin. Natomiast to. 
gdzie i jak mijały jej pierwsze lata życia, zdecydowanie jest istotne. Ogromny 
bagaż trudnych doświadczeń, który stał się udziałem młodziutkiej dziewczy
ny, nie mógł pozostać bez echa. Ajednak zdołała ona uchronić coś. co naj
bardziej kruche, ulotne i delikatne .. . 

Dzieciństwo ciemnoskórej dziewczynki nie należało do szczęśliwych. Oto 
fragment wspomnień publicysty Andrzeja Matysika, który postanowi! poszu
kać śladów genialnej wokalistki. 

„(„.) Dorastała w atmosferze biedy i ponurych realiów murzyńskiego getta 



foto : Herman Leonard, New York 1949 

w Baltimore, Nawet kiedy kilkadziesiąt lat później, bo pod sam koniec XX 
wieku, miałem okazję pojechać tam szukając śladów wielkiej Billie, nie znala
złem oczywiście nic, bo nie chodziło mi przecież o woskową figurę śpiewaczki 
w muzeum jej imienia, ani nawet o pomnik uświetniający uliczkę, przy której 
się urodziła. Nie znalazłem nic, jeżeli nie policzyć nastroju ogólnego przygnę
bienia, bo nawet teraz, mimo że państwo amerykańskie od dawna zrównało 
prawa obywateli o różnym kolorze skóry, możliwości edukacyjne udostępniły 
wszystkim szanse kształtowania swojej przyszłości, a dostępność nowocze
snych urządzeń utatwita życie w każdym domu, dzielnica ta wywiera wra
żenie dość depresyjne: z ciągnących się kilometrami skromnych, ściśniętych 
domków, między którymi próżno by szukać skrawka zieleni wyziera bieda, 
inercja i brak wiary w świetlane perspektywy, Upal panujący w Baltimore 
w dniu, kiedy tam byłem, dodatkowo wydobywał jaskrawym światłem słoń 

ca wszystkie szczerby na naruszonych zębem czasu wypłowiałych fasadach. 
Ponieważ kto mógł, nie wystawiał nosa na skwar, więc całość robiła wra
żenie wyludnionej pustyni. Tak wyglądają biedniejsze okolice Baltimore dziś, 
a łatwo się domyślić o ile gorzej musiało być dawniej, zwłaszcza, gdy oprócz 
pieniędzy w rodzinie brakowało ciepła. ( ... )" 

To prawda, Wychowywana przez dziadków, jako dziewięciolatka zamknię
ta w zakładzie poprawczym (prowadzonym przez zakonnice, ponurym i odra
żającym Domu Dobrego Pasterza dla Kolorowych Dziewcząt), przestawiana 
z kąta w kąt, milcząca i nieśmiała, wciąż była sama jak palec. W zakładzie 
pomagała w pralni (z której zakonnice utrzymywały siebie i dziewczęta), szy-

ta, robiła na drutach. Jedna z pensjonariuszek, Christine Scott, zapamiętała 
matą Eleanor, tam znaną jako Magde: „to byta bardzo ładna dziewczynka 
o brązowej cerze. Nie taka jasna, jak Ja. ale dość jasna, Miała piękne włosy, 

rysy regularne i delikatne. Byta wzrostu przeciętnej czternastolatki, a przy 
tym dość pulchna". 

Dlaczego Madge? Wszystkim pensjonariuszkom, zaraz po przybyciu nada 
wano nowe imiona, Według oficjalnej wersji, miało to chronić ich prywatno ś ć . 

Zarządcom Domu Dobrego Pasterza chodziło jednak o to, by dziewczynki 
zapomniały, kim są. 

Christine lubiła przebywać z Madge, „Nie wypytywałam jej o nią samą 
ani o rodziców, ona mi nigdy niczego nie powiedziała, („,) Bardzo rzadko się 
z kimś zadawała. Wciąż była w datku, („,) W klasie siedziała sama, kiedy 
wychodziła na podwórko, też stroniła od innych . Nigdy się nikomu nie na
przykrzała. Bardzo rzadko do kogoś się odzywała." 

W marcu 1925 roku Christine Scott zdecydowała się zostać mat
ką chrzestną Madge, Na marginesie - przyszła gwiazda, z jakichś nieja
snych powodów, została po kilkunastu tygodniach powtórnie „warunkowo 
ochrzczona". Kiedy 24 grudnia 1926 roku wróciła do Domu Dobrego Pasterza, 
ochrzczono ją po raz trzeci. Dlaczego? Nie wiadomo. 

W tamtą pamiętną Wigilię, wczesnym rankiem, dziewczynka została 
zgwałcona przez Wilberta Richa, prawdopodobnie mieszkającego w sąsiedz
twie , Łatwo policzyć , że miała wtedy jedenaście laL. Zaledwie trzy lata póź
niej byta już kobietą, i to kobietą z wielkim doświadczeniem, zdobywanym 
głównie w nocnych lokalach Baltimore. Zwłaszcza jeden z nich robił na Ele
anor i jej przyjaciółce, Marii „Pony" Kane, wielkie wrażenie. To dom Alice 
Dean na South Dallas Street. Jak pisze Julia Blackburn, „dziewczyny robiły 
wszystko, żeby się tam znaleźć. Po prostu tam być . I maty się wszelkich prac. 
jakie im proponowano, zarabiając dolara albo pięćdziesiąt centów na dzień. 
( ... )Schody od frontu, którymi wchodzili goście, wymagały nieustannego szo
rowania. Pony („,) bardzo, ale to bardzo powoli przecierała drzwi od sypialni, 
podglądając przez dziurkę od klucza, co kobiety robią z mężczyznami„." 

Według relacji Pony, „bogaci faceci, co dla sportu kręcili się po okolicy" 
byli w większości biali, ponieważ „bardzo niewielu kolorowych miało wtedy 
forsę. (,„) Cholera, w tamtych czasach w ogóle forsy nie byto , Dziewczyna 
za numerek dostawała dolara, czasem ćwierć, Szla do łóżka z gościem na catą 
noc za dwa, trzy dolary." 

Eleanor, szorując schody i krochmaląc firanki w lokalu Alice Dean, dosyć 
szybko zorientowała się jaki jest prawdziwy cel jego funkcjonowania i wkrót
ce - jak to określa Pony - „była gotowa odstawiać numerki". 

,,(.„) Nie robiła żadnych nadzwyczajnych rzeczy, tylko to, co inne dziewczyny." 
- dodaje przyjaciółka. - „Nie zarabiała dużych pieniędzy ( ... ) Czasem jadła 
obiad, innym razem ją omijał, kiedy odwalała parę numerków(. .. )." 

Eleanor sprzedawała swoje ciało , popijała nielegalnie produkowaną whi
sky, była wulgarna i prowokująca . Czasem za to obrywała . Pomagało, ale 
tylko na chwilę, „Byto naturalne, że kobiety klęły, to się podchwytywało 
na ulicy" - opowiada Pony, - „Przeważnie nie mówiły tak do swoich face-

tów, bo wiedziały, że dostaną po tyłku, Billie zwracała się tak do wszystkich, 
nikogo nie wyróżniała," Często wracała nad ranem do domu panny Lou 
(właścicielki domu przy Durham Street 217 w Baltimore, gdzie dziewczyna 
zajmowała niewielkie poddasze) z posiniaczoną twarzą. W końcu panna Lou 
napisała do pracującej w Nowym Jorku Sadie z żądaniem , by zabrała spra
wiającą coraz więcej kłopotów córkę. 

Na podróż dziewczyna ubrała się w białą sukienkę z woalu, podobną do 
tej, w której przystępowała do pierwszej komunii, ale przepasaną błyszczą
cym, czerwonym paskiem, Na szyi błyszcza! zloty krzyżyk, Wyglądała jak 
uosobienie niewinności, Był rok 1929. 

Dla bogatych nowojorczyków białej rasy ówczesny Harlem jawił się jako 
„narodowy synonim perwersji". Chodziło się tam w poszukiwaniu podniet 
i rozrywki , Niektóre lokale, jak chociażby Cotton Club, ściśle przestrzegały 
zasad segregacji rasowej, inne miały mieszaną klientelę. Niezliczona ilość 
klubów, sal balowych, melin, knajp i burdeli tętniła życiem - przez okrągłą 
dobę zażyć tam można było muzyki, tańca, seksu, narkotyków i alkoholu, 
Równocześnie jednak, prawie polowa mieszkańców Harlemu pozostawała 
bez pracy i korzystała z zasiłku, Ponieważ wynosił on osiem centów na po
siłek (ale przyznawany był tylko wtedy, gdy w rodzinie nie było zdolnego 
do pracy mężczyzny), zwyczajnym widokiem były cale rodziny grzebiące 
w kubłach na śmieci.„ 

Sadie zamieszkała z córką w domu publicznym przy Zachodniej Sto Czter
dziestej ulicy. 

Wskutek wielkiej obławy na miejscowe prostytutki, dziewczyna została 
zatrzymana w areszcie, a potem w zakładzie karnym, jako winna „włóczęgo
stwa i rozpusty". Wyszła z niego po prawie sześciu miesiącach i po krótkim 
pobycie na Brooklynie wróciła z matką do Harlemu, 

Julia Blackburn pisze: „Najpierw z pewnością trudniła się od czasu do cza
su prostytucją, żeby zarobić parę dolarów, ale miała również swój głos. Pierw
szą pracę jako wokalistka znalazła w Nowym Jorku w 1930 lub 1931 roku 
w zespole Hata Huntera, który grai w kabarecie Grey Dawn na Jamaica Ave
nue. Zgarniała pieniądze rzucane dla niej na podłogę. Kiedy przeprowadziły 
się do pokoiku przy Zachodniej Sto Dwudziestej Siódmej, Sadie znalazła pracę 
w restauracji Mexico's. Eleanor została tam kelnerką i śpiewała za napiwki." 
Pracowała też w innych lokalach: Ed Small's Paradise, Alhambra i wreszcie 
w Pod & Jerry's, w którym to klubie akompaniował jej pianista Bobby Hen
derson, Zarabiała wtedy dwa dolary za wieczór, nie licząc napiwków. 

„Gdybym był kobietą i znalazł się na jej miejscu, pewnie tak samo przebijał
bym się przez życie. („,) Widziała dużo rzeczy, których wielu z nas nie musi 
oglądać. Musiała walczyć, nie chciała dopuścić, żeby ktoś ją powstrzymał ... " 

- opowiada zauroczony śpiewaczką Bobby, 
Śpiewała coraz więcej. Wolny czas spędzała z muzykami - pila z nimi, 

paliła marihuanę , była przez nich bardzo lubiana i postrzegana jako,„ nie
śmiała, Jazzman John Chilton wspomina: „Syta bezkompromisową, niesamo
wicie uczciwą dziewczyną ( ... ) bardzo atrakcyjna, bardzo opanowana, bardzo 
łagodna ( ... ) nadzwyczaj spokojna osoba, która lubiła się śmiać („J nosiła 

I --::"..._.· ~ -"'t -· „„ .. 
I Pomnik Billie Holiday w Baltimore 

foto: Andrzej Matysik 

sukienkę w kratkę, była pełna energii, młoda, mila. Ach, tyle miała w sobie 
życia, była jak promień słońca' " 

Wtedy właśnie postanowiła przybrać pseudonim, Imię wzięła od białej 
aktorki Billie Dove, (którą reklamowano jako „amerykańską piękność" nieme
go kina), obsadzanej najczęściej w rolach niewinnych dziewic, wpadających 
w tarapaty i w ostatniej chwili ratowanych przez dzielnych brunetów. Nazwi
sko przyjęła po swoim biologicznym ojcu. Tak narodziła się Billie Holiday„. 

BIBLIOGRAFIA: 

Julia Blackburn, . Billie Holiday. Biografia", Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2007 

Andrzej Matysik, . Billie Holiday. Lady Sings The Blues", „Twój Blues", lato 2005 
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8 TEORETYCZNIE RÓWNI 

„(„ .) Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworze
ni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, 
że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania si ę o szczę
ście, że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zost aty wśród ludzi rządy, 

których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych , że jeżeli 

kiedykolw iek jakakolwiek forma rządu uniemożl iw i ałaby os iągn i ęc i e tych ce
lów, to naród ma prawo taki r ząd zmienić lub oba l ić i powołać nowy, którego 
podwa linami będą tak ie zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą s i ę 

narodowi najbardziej sprzyjające dla szczęścia i bezpieczeństwa." 

Tak, w złożonej 4 lipca 1776 roku Deklaracj i Niepodległości, zapisali swe 
przekonania przedstawiciele Stanów Zjednoczonych Ameryki na Generalnym 
Kongresie. Tymczasem jeszcze w połowie XX wieku amerykańskie Południe 
trwa ł o w zapiek ł ej n i enawiś c i do Czarnych, nieprzerwanie podtrzymując, 
w mniej lub bardziej lega lny sposób, system dyskryminacji rasowej i nie 
wo lnictwa. 
Julia Blackburn, w ks i ążce „Bill ie Ho liday. Biogra~a" pisze: .Wyzwolen i nie
wolnicy sta li s ię teoretycznie równ i wszystkim pozostałym obywate lom, 
w praktyce jednak nie uzyskali nigdy swobody przemieszczania się - inte
gralnej części wolności jednostki. Inni mężczyźn i i kobiety mogli się przeno
sić ze stanu do stanu i znikać w coraz głośniejszym zgie ł ku wielkich miast, 
zapominając o przeszłoś ci i według własnego uznania kształtuj ąc swoją 

przyszłość . Sytuacja czarnych Amerykanów była odm ienna . Kiedy tys i ącami 

porzucali południowe stany, szukając lepszego życia na Północy, wszędz i e, 

gdzie s i ę znal eźli , byli pozbawieni demokratycznych praw. Wielu ubogich bia 
łych imigrantów napływających do Stanów Zjednoczonych z zadowoleniem 
korzystało z szansy poczucia się kimś lepszym; twierdzili, jak ten delegat 
na ko n ferencję w Alabamie, ż e żaden czarny cz łowiek na tym świec ie nie 
jest równy najgorszemu, najubozszemu bia łemu , znajdującemu się na samym 
dole dra biny społe cznej ." 

Biali Amerykanie nie ogran iczali się do pozbawiania praw, pogardy czy nie
nawiści . M ając żywo w pamięci etos Dz ikiego Zachodu, bardzo chętnie sarni 
wymierzali sprawied liwość . Od 1882 do 1951 roku zarejestrowano w Stanach 
Zjednoczonych 4.720 przypadków s amosądu na Czarnych ! A trzeba pam ię 

tać. że dane te na pewno nie są kompletne, pon i eważ wiele zwłok nigdy nie 
zostało odnalezionych . 

Przyczyną lin czu mogło być cokolwiek, począwszy od nieodpowiedniego 
zachowania. a skończywszy na za bójstwie. Brak uktonu, „zadzieran ie nosa", 
używanie nieprzyzwoitych słów, kradz i eż, domniemany gwałt na b i ałej ko 
biecie - to najczęstsze przyczyny tych potwornych praktyk. Warto jednak 
zwróc ić uwagę, że - o ile na początku samosądy wymierzane były przez 
dyszący pragn ieniem zemsty tłum krótko po wzbudzającym si lne emocje 
zdarzen iu, o tyle późn iej , na początku wieku XX te potworne incydenty były 
organizowane z dużym wyprzedzeniem! 

Zdarzen ia tak ie byly szeroko nagłaśn i ane, w prasie publikowano zdjęcia , 

a pocztówki z fotograpami rozc h odz iły się w ogromnych nak ładach . Ludzie 
z oko licznych miasteczek p rzywożen i byli specjal nymi autobusami, a dzieci 
m iały w szkole dzień wolny. Lokalne władze często przymykały oko na lin
cze, pastorzy metodystów i babtystów wygłaszali z ambon podburzające 
do nienawiści i przemo cy kazania, a członkowie Ku-Klux-Klanu za ł atwiali 

resztę (w 1869 roku l<u-Klux Klan liczy! 500 tysi ęcy cz ł onkówl) Badacze 
tematu tw ierdzą , ż e na zachowanych fotograpach uderza jedno: obok zamor
dowanych Cza rnych stoją grupy ludzi (w tym kob iet i dzieci), którzy patrzą 
w ob iektyw, często uśmiechając się triumfalnie. Chociaż trudno w to uwie
rzyć, lincz był swego rodzaju atrakcją . H. L. Mencken, dziennikarz z Baltimo
re, stawia ł tezę , że d z iało s ię ta k z braku innych rozrywek: „Lincz zastępuje 
często karuze lę . teatr, orkiestrę symfoniczną i inne atrakcje rozpowszech 
nione w większych miejscowościach . " Amatorzy pamiątek mogli sobie za b rać 

do domu kawałe k ludzkiej kośc i , strzęp ubrania albo osmaloną linę . Panowała 

p r zerażająca obsesja na punkcie męski ch na rządów płciowych . Wiele opa r 





linczu kastrowano, obcinano im uszy i palce. Wszystko po to, „żeby nauczyć 
czarnuchów troc h ę szacunku". 

Billie Holi day nie była nig dy świadk i em linczu, mogła so bie jednak wy
obraz ić, jak wyg l ąda, i z pewnością rozm awiała z wieloma osobami, które zna 
ły t o z własnego doświadczenia. Jej przyjaciel, stynny muzyk jazzowy, Lester 
Young pomógł swojemu kuzynowi uciec przez linczującym tłumem (obydwaj 
byli wtedy nasto latkami), a wokalistka Lena Home opowiedziała jej o tym, jak 
w dzieciństwie , wraz z matką , była świadkiem samosądu na Florydzie. 

Billie Hol iday nie byta nigdy świa dkiem linczu, ale dyskryminacji i poga rdy 
doświad cza ł a bardzo często. Pewnie dlatego, śp i ewając STRANGE FRUI T, 
poruszała se rca wszystki ch Czarnych. Pianist a Leonard Feather nazwał ten 
utwór „pi erwszym znaczącym protestem ujętym w s łowa i m u zykę, pierw
szym n iestłumionym krzykiem przec iwko rasizmowi" Perkusista Max Roach 
z przekonaniem twierdzi!, że „było to więcej niż rewolucyjne. Bill ie wypowie

d z ia ł a to, co my wszyscy, Czarn i, czuliśmy . Nikt inny się nie odważył. Ta pięk
na dama, która swoim śpiewem poruszała uczuc ia, stała się bojown i czką." 

Jot Ka 

Thoma s Sh ipp i Ab ram Smith - ofiary linczu z 7 sierpnia i930 r. 

Zdjęcie . które wykonał Lawrence Beitler, stało się dla Lewisa Al lana inspiracją 

do napisania utworu STR ANGE FRU IT. 
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10 STRANGE FRUIT 

Southern trees bear a strange fruit, 
Blood on the leaves and blood at the root, 
Black bodies swinging in the southern breeze, 
Strange fruit hanging from the pop lar trees. 

Pastora! scene of the gallant South, 
The bulging eyes and the twisted mouth, 
Scent of magnolias sweet and fresh, 
Then the sudden smell of burning flesh. 

Here is a fruit for the crows to pluck, 
For the rain to gather, for the wind to suck, 
For the sun to rot, for "the tree to drop, 
Here is a strange and bitter crop. 

Choć owoc to z południa drzew, 
na liściach łzy, na skórze ma krew, 
ten dziwny owoc ma goryczy smak 
i czarną skórę, którą smaga wiatr. 

Sielski widok i wyniosły chłód, 
w białych ciałach nienawiści lód, 
zapach magnolii z bezkresnych tąk 
stadko wnika w ciat palonych swąd. 

Dziwny owoc żyje, by go porwał kruk, 
by go wiatr zwiat z drzewa, los rzucił o bruk, 
by go palii żar, by mu ugiąć kark, 
ten dziwny owoc ma gorzki smak. 

(tekst polski. Wiesława Sujkowska) 
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ANNA SROKA 

Absolwentka Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie, finalistka wroctawskiego Przeglądu Piosen
ki Aktorskiej 2003 oraz laureatka Ili nagrody i nagrody dziennikarzy Wybrzeża w VI edycji konkursu „ Pamiętajmy 
o Osieckiej" (2003). W tym samym roku Rektor Akademii Teatralnej przyznał aktorce Nagrodę im. Janiny Nowic
kiej-Prokuratorskiej i Stanisława Prokuratorskiego „za twórcze osiągnięcia i postawę umacniającą etos artysty ". 
Anna Sroka związana jest ze Studiem Teatralnym KOŁO, a niegdyś - z Grupą Kolektyw - Teatr pod Gryfami we 
Wroctawiu oraz kabaretem Olgi Lipińskiej. W rzeszowskim Teatrze im. W. Siemaszkowej zagrała m. in. tytułową 
rolę w sztuce „Piaf" Pameli Gems . Tam też odbyła się premiera muzycznego spektaklu pt. „George & lra Gershwin" 
w reżyserii Jana Szurmieja, w którym Anna Sroka - ciekawostka! - gra z doskonale znanym chorzowskiej publicz
ności Januszem Krucińskim. 
Aktorka wykładała interpretację piosenki w ZPSM im F. Chopina w Warszawie . Wraz z Urszulą Borkowską założyła 
grupę wokalną „Ale Babki", która doszła do finału konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej 2005". 

Obecnie wykłada interpretację piosenki w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia 
w Warszawie, na Wydziale Aktorskim. 
„Ulica, która płyną moje dwie dłonie " - to autorski spektakl, zrealizowany wespół z Jarosławem Stańskiem (cho
reografia, współreżyseria}, Janem Kozikowskim (scenografia} i Urszulą Borkowską (aranże} do piosenek Zygmunta 
Koniecznego i Andrzeja Zaryckiego. Premiera odbyła się w lipcu 2005 r., natomiast w grudniu 2005 r. aktorka 
zagrała premierowy spektakl pt. „Taksówka" Igora Gorzkowskiego (Studio Teatralne KOŁO} . Za role w tym właśnie 
spektaklu (aktorka kreuje tu osiem postaci) otrzymała Nagrodę im. J. Świderskiego Sekcji Teatrów Dramatycznych 
Związku Artystów Scen Polskich w Xll Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej 
organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współudziale Teatru Narodowego 
i ZASP. 
Anna Sroka współpracuje z Teatrem Montownia w Warszawie, grając m. in . w sztuce H. Ibsena „Peer Gynt" oraz 
„Lovv" S. Lindberga . Występuje też stołecznym Teatrem „Bajka", grając jedną z sióstr w .. Kopciuszku". 
W Chorzowie Anna Sroka grała Mariolę w przedstawieniu „Odjazd" Freda Apke, a obecnie przyciąga uwagę widzów 
świetnie narysowaną postacią Anity w „West Side Story" i równie znakomicie zbudowaną rolą Maureen w musi
calu „Rent". Za tę ostatnią kreację aktorka otrzymała Nagrodę Artystyczną ZŁOTA MASKA 2007. Kolejna rola 
w Teatrze Rozrywki - to Fałszywa !vet w spektaklu Łukasza Czuja, opartym na prozie Eduardo Mendozy, 
pt. „Przygoda fryzjera damskiego". 
W sierpniu 2008 r. wzięła udział w spektaklu .. Anty Szanty", zrealizowanym w sopockim Teatrze Atelier 
im. A. Osieckiej w reżyserii Jerzego Satanowskiego. 
Ma w swoim dorobku kilka ról filmowych i serialowych. Jest również aktorką dubbingową. Koncertuje, a w reper
tuarze ma recitale pt. „Ale i nie tylko" (piosenki E. Piaf), „TanGo" (tanga argentyńskie i polskie} oraz „ Ulicę, która 
płyną moje dwie dłonie" (piosenki Ewy Demarczyk}. 
Prowadzi warsztaty artystyczne z młodzieżą, nie tylko w Polsce. W tym roku takie zajęcia odbyły się ... na Kubie! 

WŁODZIMIERZ NAHORNY 

Multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, jeden z najbardziej wszechstronnych polskich muzyków jazzowych. 
Studiował grę na klarnecie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie . Jeszcze w czasie studiów, w 1959 
roku założył własny zespół - kwartet .. Little Four", równoc ześnie występując z grupą .,North Coast Combo" oraz 
zespołem jazzu tradycyjnego „Tralabomba Jazz Band". Współpracował także z orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej. 
W 1962 roku zadebiutował na festiwalu „Jazz Jamboree" jako solista - saksofonista altowy w big-bandzie Jana 
Tomaszewskiego. Przez piętnaście kolejnych lat występował na tym najw i ększym polskim festiwalu jazzowym, 
głównie z formacjami Andrzeja Trzaskowskiego. Jako pianista współpracował również z zespołami Ryszarda Kruzy 
i Alojzego Musiała (1963-64). 
W 1965 roku założył własne trio, z którym zadebiutował na festiwalu „Jazz nad Odrą" we Wrocławiu, zdobywając 
z nim I nagrodę dla zespołu, i I nagrodę indywidualną - dla siebie. Sukces ten byt swego rodzaju przełomem, który 
zapoczątkował długą drogę wspanialej kariery muzycrnej artysty. 
W 1966 roku podczas Światowego Konkursu Jazzu Nowoczesnego w Wiedniu został uhonorowany li nagrodą, 
a w 1967 roku na 6. Festiwalu Jazzu Amatorskiego w Wiedniu odebrał z rąk samego Duke·a Ellingtona I nagrodę 
indywidualną oraz li nagrodę dla swojego tria . Poza tym dwukrotnie otrzymał nagrodę podczas Krajowego Festi
walu Piosenki Polskiej w Opolu (w 1972 roku nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za „Jej portret" i w 1973 - I nagrodę 
za „Tango z różą w zębach"). 
Jako pianista , saksofonista, ~ecista, kontrabasista oraz kompozytor i aranżer współpracował m. in . z Andrzejem 
Kurylewiczem, Krzysztofem Sadowskim, Andrzejem Trzaskowskim i Janem Ptaszynem Wróblewskim, wokalist
kami: Marianną Wróblewską i Łucją Prus, zespołami „Novi Singers" i „Breakout" oraz Studiem Jazzowym Polskiego 
Radia. Występował w wielu krajach, m. in. w Belgii, Austrii, Danii, Finlandii, Holandii, Niemczech, Francji, Hiszpa
nii, Jugosławii , Norwegii, na Węgrzech oraz w byłej Czechosłowacji i ZSRR. Jest kompozytorem muzyki filmowej, 
teatralnej oraz licrnych piosenek. Nagrał serię płyt ,.Fantazja Polska" z jazzową interpretacją twórczości Karola 
Szymanowskiego, Fryderyka Chopina i Mieczysława Karłowicza. W 2000 roku Włodzimierz Nahorny został uho
norowany statuetką „Fryderyka" w kategorii Jazzowy Muzyk Roku 2000. 

Dionizy Piątkowski pisze o nim: „z jednej strony multiinstrumentalista o wyrafinowanym brzmieniu, poszukiwany 
zarówno przez jazzmanów, jak i rockmanów. z drugiej twórca najbardziej lirycrnych tematów muzyki popularnej". 
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LANIE ROBERTSON 

Autor scenariuszy teatralnych, telewizyjnych i filmowych. 

Jego sztuki wystawiane są w teatrach w całych Stanach Zjednoczonych. 

Również w Europie i Australii oraz w„. Polsce. W roku 2005 Krzysztof Kol 

berger wyreżyserował dwuosobową sztukę Lanie Robertsona pt. „Kocham 

O'Keeffe", w której zagrał wraz z Małgorz atą Zajączkowską. Prapremiera 

polska miała miejsce w stołecznym Kino-Teatrze Bajka, scenografię zapro

jektował Marceli Sławińsk i, a muzykę skomponował Włodz i m i erz Nahorny. 

Lanie Robertson mieszka na now ojorskim Manhattanie, a j ego dramaty 

można zobaczyć na prestiżowych scenach Nowego Jorku, m. in . Colon

nades Theatre („Back County Crimes" ), Hudson Guild Theatre („ Cannibal 's 

Waltz "), Westside Arts Theatre & Vineyard Theatre („ Lady Day at Emerso

n's Bar & Grill") oraz innych miast: Hartfordu, Waszyngtonu, Chicago i in. 

Lanie Robertson jest laureatem wielu prestiżowych nagród: m. in. New 

York Outer Critics Circle Award: The Kleban Award, Best Libretist: Natio

nal Endowment For The Arts, Playwritting Fellowship; The Berrilla Kerr 

Foundation Award, Best Playwright za sztukę „Lady Day at Emerson's 

Bar & Gr ill" w roku 1987, The Carl Schaffer Memoria! Award, P!ay w ritting . 

Jest autorem scenariuszy filmowych „ Baby Love" i „ Blind Leopard ". Wśród 

jego scenariuszy dla telew izji znajdują się : „ ABC 'S The Diana Ross Spe

cial ", „ Red Hot Rhy thm & Blues", „The Young Eugene O' Neill" i presti żowa 

seria „ Journey into Genius" 

NATALIA BABIŃSKA 

Muzyk, reżyser teatralny. Ukończyła PSM im. K. Szymanowskiego w Warszawie w klasie skrzypiec, a następnie 

Akademię Muzyczną w Warszawie na wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Mu zyki (dyplom z wyróżnieniem 

2001). Za pracę magisterską poświęconą Generatywnej Teorii Muzyki Tonalnej Lerdahla i Jackedoffa otrzyma

ła li Nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Akademii Muzycznych (2002). Współpracowała 

z zespołami muzyki dawnej, jak Alienor, Comtess a i Dekameron, uczęsz c zała na zajęcia Międzywydziałowego 

Studium Muzyki Dawnej w Akademii Muzy cznej w Warszawie, a także na letnie kursy w Wilanowie i Sandomierzu . 

Uczestniczyła w warsztatach Teatru Gardzienice i współpracowała z tą sceną . Uczęszczała na warsztaty panto

mimy Stef ana Niedziałkowskiego. 

Jest absolwentką Wyd z iału Reżyserii Dramatu w Akademi i Teatralnej w Warszaw ie (dyplom z wyróżnieniem 2006). 

Jako asystent reżysera pracowała w Operze Narodowej przy spektaklu „Podróż do Reims" Rossiniego (reż. To 

masz Konina, 2003), i jako asystent Jitki Stokalskiej przy „Czarodziejskim Flecie" Mozarta w Akademii Muzycznej 

w Warszawie (2006). 

Przygotowałajuż przedstawienia: „AmorEi" (Wyróżnienie na IV Międzynarodowym Festiwalu Działań Teatralnych 

i Plastycznych w Tczewie 2003), „Noce Szeherezady" (Nagroda główna przeglądu monodramów w Starej Pro

chowni 2005, I Nagroda na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Niewielkich Lublin 2006, spektakl jest obecnie 

w repertuarze TR w Warszaw ie), „ Lady M. Szkice z Makbeta" (pokaz w arsztatowy Akademia Teatralna w War

szawie, kwiecień 2005), inscenizację Kantat Bacha (festi w al Barok Forum, Stare Miasto w Warszawie, wrze 

sień 2005), „ Komórkow e Love" Jakuba Boryczki w Teatrze w Radomiu (2006), muzy czne przedstawienie „ Diabe ł 

w Hadesie" (Muzeum Niepodległości w Warszawie , maj 2006), „ Różaniec. Misterium Ekumeniczne poświęcone 

Janowi Pawłowi li " do muzyki Weroniki Ratusińskiej (Kościół Ewangelicko - Reformowany 2007), widowisko „ Hej, 

hej Komendancie" z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (WAT 2007), „La serva 

padrona" G.P. Pergolesiego (grudzień 2007, klub M25 w Warszawie). 

Sprawowała ponadto opiekę reżyserską nad próbami czytanymi dramatów współczesnych w Teatrze Jeleniogór

skim (2005) i dwukrotnie na festiwalu Tydzień Sztuk Odważnych w Teatrze w Radomiu (2005 i 2006), a także nad 

Galą Totalizato ra Sportowego (Teatr Narodowy w Warsza w ie 2006). 

W sferze za interesowa1i i działań artysty czny ch Natalii Babińskiej szczególne miejsce zajmuje teatr autorski i mu 

zyczny, a także muzyka w teatrze i filmie . Jest autorką opraw y muzycznej do swojego spektaklu „Lady M. Szkice 

z Makbeta", a także do „ Kra iny Kłamczuchów " M. Wojtyszki (Teatr im. J. Słowa ckiego w Krakowie, 2005), serialu 

„Tak miało być " (TVP 1) i „ Ale się kręci" (POLSAT) . 

ALEKSANDRA GRUDZIŃSKA 

Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych , scenograf. Zajmuje się przede wszystkim teatrem plastycznym 

i lalkowym. Najważniejsze realizacje, w których brała udział , to: „Sanatorium Pod Klepsydrą " B. Schulza w reżyserii 

Roberta Drobniucha (Teatr Academia w Warszawie, 2005), „Córka Słońca" w reżys erii Radka Dobrowolskiego (Teatr 

Wytwórnia w Warszawie, 2007) oraz „ Republika Marzeń" Karola Smacznego (Grupa Gremin, Białystok, 2007). 

Trzykrotnie wzięła ud z i a ł w wystawach zbiorowych podczas Międzynarodowych Festiwalach Działań Teatralnych 

i Plastycznych „ Zdarzenia . Tcze w - Europa". 
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Ann a Sroka pod dome m, w kt órym 

m ies zkała Billie Holiday, Filadelfi a 2008; 
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Te atr Apollo, Nowy Jork; 

foto : Andr zej Matysik 
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Nat alia Babińsk a i Anna Sroka 

pod Teatrem Apollo, Nowy Jork 2008; 

f oto : arc h. pryw. 



Autorzy programu serdecznie dziękuj 
The Walker Art Center in Minneapolis, 
za udostę pnienie prac Kary Walker na 
potrzeby niniejszej publikacji. 

We would like to give 

thanks to The Walker Art 

Center in Minneapolis for 

making Kara Walker's works 

available for this program. 

W programie za zgodą twórcy wykorzystano prace: 

MiiWW&1 
Kara Walker 

Selections from Oo you like Cream in Your Coffee and Chocolate in Your 

Milk, [Czy pijesz kawę ze śmietanką a mleko z czeko/adq?] 1997, watercolor, 
colored pencil, graphite on paper, 11-5/8 x 8- 3/16, 

Collection Walker Art Center, Minneapolis, 
Justin Smith Purchase Fund, 1998; 

Mii''·§+I 
Kara Walker 

The means to an End ... A Shadow Drama in Five Acts, [Środek do celu ... 

dramat cieni w pięciu aktach]. 1995-

etching, aquatint on paper, 34 3/ 4 x 115 5/8, 
Collection Walker Art Center, Minneapolis, 
T. B. Aqusition Fund, 1996; 

autorstwa wspótczesnej artystki afro-amerykańskiego pochodzenia - Kary 
Walker. 

Prace Kary Walker (ur. Stockton 26.11.1969) poświęcone są zagadnieniom 
tożsamości, rasy, pici, seksualności i przemocy. 
Jest najbardziej znana z wielkoformatowych tableaux utrzymanych 
w stylistyce czarno-biatej, sylwetowej wycinanki, charakterystycznej dla 
europejskiej, salonowej „pop -sztuk i"' baroku. 

Osoby zainteresowane twórczością tej artystki zachęcamy do 

odwiedzenia stron Fundacji Kary Walker 

http://learn.walkerart.org 




