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EATĘ RYBOTYCKĄ znam - by tak powiedzieć 

„od zawsze''. Tyle, że jestem nią coraz bardziej za

fascynowany i coraz bardziej zaintrygowany jej 

przemianami artystycznymi. A zaczęło się tak: 

był bodaj rok 1987 (Boże mój toż to już lat dwa

dzieścia!), kiedy Anna Polony poprosiła mnie o opracowanie mu

zyczne do dyplomu w krakowskiej szkole teatralnej; do Mirando

liny Goldoniego, granej wyśmienicie przez młodziutką studen

tkę - Beatę Rybotycką. W finale przedstawienia miała śpiewać 

piosenkę niezapomnianej Gabrielli Ferri. Nigdy nie mogła jej do

kończyć, bo łzy dławiły jej gardło„. Rzadko spotyka się studentkę 

o takiej wrażliwości! Toteż nie zapomnę nigdy czaru i smutku tej 

młodej istoty, tak bardzo już wtedy osobnej . Później, jak to w życiu, 

nasze drogi rozeszły się. Spotykaliśmy się czasem w Piwnicy pod 

Baranami, na benefisach czy imprezach towarzyskich. Beata gra

ła w różnych teatrach: w Starym, Ludowym ... ; śpiewała, nagrywała, 

czarowała, zyskiwała popularność, na którą niewątpliwie zasłu

giwała„. A ja wciąż czekałem, wiedziałem przecież, że stać ją na 

dużo, dużo więcej. 

Doczekałem się. Jej ostatnie role: Podstolina w Zemście, Winnie 

w Szczęśliwych dniach Becketta, Maria Lebiadkin w Biesach pot

wierdzają jedynie jej aktorską klasę. Powiedzieć o niej, że jest tylko 

świetną aktorką, albo świetną śpiewającą aktorką, to wpaść w ba

nał, na który Beata z pewnością nie zasługuje. Obdarzona jest 

bowiem cechami wyjątkowymi: niecodzienną wrażliwością na 

partnera, cienkim i swoistym poczuciem humoru, niezwykłą mu

zykalnością a nade wszystko ciepłem własnej osobowości, które 

promieniuje ze sceny. Miałem szczęście, że zagrała w dwu moich 

spektaklach, wiem przeto jak potrafi nadać swój własny i tak bardzo 

oryginalny ton budowanym postaciom, jak jest koleżeńska, jak 

żyje przedstawieniem, które właśnie powstaje. Jej osobowość jest 
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zjawiskowa, nie sposób z niej spuścić oczu, obojętne czy gra po

stać komediową czy tragiczną. Potrafi swym bohaterkom użyczyć 

fascynujących cech własnej osobowości. Posiada też cechę w naszym 

zawodzie niezwykle rzadką: lojalność. Jest dla reżysera partnerem 

trudnym i wymagającym - ale i niezwykle lojalnym. 

Nie inaczej zdarza się, gdy piosenki śpiewa. Piosenki w jej wy

konaniu to teatr, w którym przegląda się życie. Ze wszystkimi jego 

smutkami i radościami. W tym swoim teatrzyku piosenki obdarza 

poszczególnych jego bohaterów cechami dojmująco osobistymi. 

Może dlatego piosenki komiczne są wtedy tak zniewalająco komi

czne a piosenki smutne, tak przerażająco smutne. W wykonaniach 

Beaty wydają się one proste i jasne, niebywale śmieszne i głęboko 

tragiczne. Oryginalność jej interpretacji wynika z głębokiego przeży

cia, ale i z poczucia formy i stylu. Kiedy śpiewa Tango Notturno, 

wie, że śpiewa utwór z lat międzywojennych, zaprawia go jednak 

dziwną tęsknotą, balansując na granicy pastiszu i realności. Kiedy 

śpiewa tango Piazzolh, nadaje mu osobliwy ton przerażenia świa

tem, a kiedy piosenkę Edith Piaf - świat zdaje się wirować wokół 

w połamanych kawałkach szaleństwa. Ten teatr piosenki, kreowany 

przez Beatę, jest całkowicie oryginalny i osobny. Nie sądzę, żeby 

miał wśród naszych wykonawców wiele konkurencji. 

Opisać nieopisywalne, opisać kruchość momentu, w którym stwa

rza się wielka rola czy wielka interpretacja piosenki, to zadanie prawie 

niewykonalne. Zostaje nasza pamięć i wdzięczność, żeśmy taką 

chwilę przeżyli . A takich wzruszeń, dzięki Beacie, moja pamięć zapi

sała bardzo, bardzo wiele. Teraz przychodzi się jej zmierzyć z kolejną 

legendą - z Judy Garland, jedną z największych i najbardziej tragi

cznych artystek w historii piosenki. Uwielbiam Judy Garland i uwiel

biam Beatę Rybotycką. Pytania więc nasuwają się same: jak poradzi 

sobie z ciężarem mitu? Co będzie miała do powiedzenia o swojej 

wielkiej poprzedniczce? Jestem tego niezwykle ciekaw. I bardzo liczę, 

Beatko, że kolejny raz wzruszysz mnie głęboko i dotkliwie. 
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UDY GARLAND (prawdziwe nazwisko Frances Ethel 
Gumm) po raz pierwszy pojawiła się na deskach tea
tru mając dwa i pół roku, w programie świątecznym, 

w rodzinnym Grand Rapids w stanie Michigan. Po 
wykonaniu krótkiej piosenki, dała popis stepowania, 

a potem dołączyła wokalnie do programu swoich sióstr. Kiedy dziewczynki 
zaśpiewały Jingle Bells, Judy bez końca intonowała kolejne zwrotki, dopro
wadzając publiczność do absolutnego zachwytu. Wreszcie ojciec musiał 

ją znieść ze sceny, podczas kiedy mała Frances krzyczała: „Chcę jeszcze, 

chcę jeszcze śpiewać". Owacjom nie było końca. Z zespołem Sióstr Gumm 

(później nazwanych Siostrami Garland) przez następne 1 O lat występowała 
na wielu scenach teatralnych i wodewilowych w całej Ameryce. 

W 1935 roku, mając lat trzynaście, podpisała kontrakt z największym i naj

lepszym wówczas studiem filmowym Metro-Goldwyn-Meyer (MGM). 
Przez kolejne piętnaście lat grała w kilku filmach rocznie, stając się jedną 
z najpopularniejszych młodych aktorek filmowych, a w 1939 roku otrzymała 
propozycję zagrania swojej życiowej roli Doroty Gale w filmie Czarodziej 

z krainy Oz. 

Z rolą tą jest kojarzona do dzisiejszego dnia, a piosenka Over the Rainbow 

jest obecnie na pierwszym miejscu w rankingu 100 największych przebojów 
filmowych. Za kreację w Czarodzieju z krainy Oz otrzymała Specjalnego 

Oskara. Stała się gwiazdą.Wraz z aktorem Mickeyem Rooneyem stworzyli 
jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów filmowych wszechczasów, 
śpiewając i tańcząc w dziewięciu kolejnych wielkich hollywoodzkich pro
dukcjach. W tamtym czasie Studio MGM wysyłało Judy i Mickeya na wie
lotygodniowe trasy promocyjne, w czasie których grali przy pełnych salach, 
często aż cztery koncerty dziennie. Ten wyczerpujący tryb życia, w przeko
naniu ich menadżerów, powodował konieczność podawania im amfetaminy 
(aby mogli wykonać stawiane im zadania) oraz barbituranów (aby w ogóle 
byli w stanie zasnąć). Sytuacja pogorszyła się, kiedy Judy skończyła 18 lat 

i nie było już żadnych restrykcji czasowych - aktorka musiała być obecna na 
planie sześć dni w tygodniu, często do 23.00 lub dłużej. Kontrakt zobowią

zywał ją do 40 tygodni pracy w roku, od poniedziałku do soboty włącznie. 

W grudniu 1943 roku rozpoczęła zdjęcia do kolejnego filmu Meet Me in St. 
Louis, którego reżyserem został Vincente Minelli. Ich wzajemny zawodowy 
szacunek i podziw przerodził się w romans. W efekcie film Meet Me in St. 
Louis pobił wszelkie rekordy kasowe, a dla studia MGM był to największy 

sukces finansowy obok Przeminęło z wiatrem. 

Judy i Vincent Minelli pobrali się w 1945 roku. Ona miała 23 lata, on 42. 
W marcu 1946 na świat przyszła ich córka Liza Minelli. 
Judy wielokrotnie próbowała skończyć z uzależnieniem od leków, wyrzucała 
tabletki, pastylki, deklarowała, że rozpoczyna nowe życie . Podczas pracy nad 
kolejnymi filmami bardzo źle się czuła, często nie przychodziła na plan, nie 
była w stanie stać o własnych siłach , spóźniała się po kilka godzin, zdarzało 

się, że mdlała z osłabienia. W tym okresie przeżyła całkowite załamanie ner
wowe i nieudaną próbę samobójczą. Stan zdrowia Judy pogarszał się, była tak 
wycieńczona, że po rozpoczęciu zdjęć do następnego filmu, z Fredem Astairem, 

musiała zostać zastąpiona przez Ginger Rogers. Studio lekceważyło opinie 
lekarzy, którzy zabraniali jej grać i tańczyć - w kolejną produkcję zainwesto

wało już przecież ogromne pieniądze. 
W 1949 roku ogłoszono jej separację z Vincentem Minellim. 

Wkrótce podjęła nieskuteczną terapię wstrząsami elektrycznymi. Musiała 
natychmiast być hospitalizowana, a rolę w Annie Get Your Gun, o której 
marzyła, dostała inna aktorka. Tę dramatyczną sytuację pogarszał fakt, że 

finansowo Judy była całkowicie uzależniona od studia MGM, skończyły jej 
się pieniądze (sztab ludzi do utrzymania, podatki, podróże, leki, lekarze). 

Była zrujnowana finansowo. 
Louis B. Meyer, właściciel studia MGM, postanowił pożyczyć jej 9000 dola
rów na opłacenie pobytu w szpitalu. Po powrocie z kliniki, z trudem udało jej 
się skończyć dwa kolejne zakontraktowane filmy. We wrześniu 1950 roku 
została zwolniona z kontraktu z MGM. Z dnia na dzień znalazła się bez pracy. 
Jej publiczność oczekiwała z zapartym tchem: upadnie, czy się podniesie? 
Jesienią 1950 roku związała się uczuciowo z Sidem Luftem, który stał się jej 
producentem, a później mężem. To on zaproponował Judy recitale w naj
większych salach koncertowych na świecie. I tak niespodziewanie rozpoczął 

· się nowy etap jej kariery: Londyn, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Grała 

przy nadkompletach, często po 11 koncertów tygodniowo. Wkrótce okazało 
się, że jest w ciąży. W 1952 urodziła się jej druga córka, Lorna Luft. 
W 1953 roku Sid Luft postanowił zrealizować „remake" słynnego filmu 
Narodziny gwiazdy, o którym Judy zawsze marzyła. Luft zainteresował tym 
projektem studio Warner Bros. Partnerował jej w tym filmie James Mason, 
a premiera w l953 roku była transmitowana na żywo w telewizji. Było to 
największe wydarzenie medialne tamtych lat. 
Ten bardzo ambitny film został świetnie przyjęty przez krytyków i środowisko, 
Judy otrzymała nominację do Oscara, jednak film nie okazał się sukcesem ka
sowym. Była to jej ostatnia duża rola filmowa . Miała wówczas 31 lat. )~ 
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Od 1956 roku zaczęła koncertować, najpierw w Las Vegas, potem w Nowym Jorku, wielokrotnie zapra

szano ją na gościnne występy do programów telewizyjnych CBS. Rok później w czasie trasy koncertowej 

w Washingtonie podcięła sobie żyły. Była to jej kolejna próba samobójcza, po której podobnie jak wcze

śniej , tłumaczyła, że nie wiedziała co robi. 

W 1958 wystąpiła o rozwód z Sidem Luftem. Ich sytuacja finansowa była bardzo trudna, Judy potrzebowała 

ogromnych środków na utrzymanie swojego personelu, agentów, adwokatów (walczyła z sądami w długich 

i kosztownych procesach, w związku z niedotrzymanymi terminami koncertów, nagrań, itp) . Czuła się 

bardzo źle fizycznie. Ważyła wówczas już ponad 80 kg. Wezwani lekarze stwierdzili, że jest w stanie kry

tycznym, wskutek nadużycia leków i alkoholu, a jej wątroba jest czterokrotnie większa od normalnej. 

W tym stanie została przewieziona do szpitala. Po kilku tygodniach leczenia została poinformowana, że 

nigdy nie powinna już występować i musi całkowicie ograniczyć wszelką fizyczną aktywność ... Judy 

wysłuchała tego spokojnie i odpowiedziała : „- Ups!" 

W 1961 roku wystąpiła w Carnegie Hall w Nowym Jorku, na koncercie nagrywanym przez wytwórnię 

Capitol. Płyta Judy w Carnegie Hall zdobyła pięć nagród Grammy w 1962 roku, stając się „albumem roku" 

i jednocześnie legendą w historii showbiznesu. 

Ten wspaniały powrót na scenę przyniósł jej nie tylko uznanie publiczności, ale też ogromne zaintere

sowanie mediów. Była znowu wielką gwiazdą, w dodatku w świetnej formie. W tym samym czasie za

grała drugoplanową rolę w filmie Wyrok w Norymberdze i została za nią nominowana do Oscara. 

Wszystko wskazywało na to, że Judy Garland wracała do formy. Nieustannie pracowała. Godziła się 

prawie na każdą propozycję koncertową. Zarabiała, wydawało się , że niemal spłaciła długi, ale prze

pracowanie dawało o sobie znać i Judy znowu zaczęła wracać do swoich przyzwyczajeń, irracjonalnych 

zachowań i nadużywania leków. 

W czerwcu 1963 roku rozpoczęła nagranie serii koncertów dla CBS. Judy była gwiazdą każdego odcinka 

i zapraszała do udziału największych artystów m.in: Franka Sinatrę, Peggy Lee, Toniego Bennetta. 

Była to nareszcie szansa uzyskania stabilizacji finansowej. Kamery podkreślały szczupłą sylwetkę Judy 

(przeszła wielodniową głodówkę przed nagraniami) , a scenariusz dawał jej możliwość pokazania talentu 

w zabawnych, często autoironicznych skeczach. Jednak z wielu powodów, niezależnych od niej, show nie 

wytrzymał konkurencji oglądalności i został zdjęty po dwudziestu sześciu odcinkach. 

Wiosną 1964 roku Judy została zaproszona do Australii. I chociaż fizycznie była bardzo słaba (wówczas 

ważyła poniżej 45 kg), musiała zagrać serię koncertów w salach na 10.000 osób. Po kilku występach 

straciła głos. Nasiliła się bezsenność i objawy lękowe. Nic dziwnego, że bała się wyjść na scenę. Na jed

nym z koncertów publiczność czekała na nią ponad godzinę, a kiedy pojawiła się na scenie, z widowni 

dobiegły ją nieprzyjemne komentarze. 

Po zaśpiewaniu kilku piosenek, szlochająca Judy uciekła za kulisy. Przyleciała do Londynu. Po próbie 

samobójstwa po raz kolejny znalazła się w szpitalu. 

W marcu 1969 roku w Londynie poślubiła dwanaście lat młodszego od niej Mickeya Deansa. W czerwcu 

1969 znaleziono ją martwą, w łazience, po przedawkowaniu tabletek nasennych. Za jej pogrzeb zapłacił 

Frank Sinatra. 

James Mason (Narodziny gwiazdy) powiedział na jej pogrzebie, że to właśnie życie było wielką miłością Judy. 

Bo kiedy była szczęśliwa , to ekstatycznie, a kiedy było jej smutno, była smutniejsza niż ktokolwiek inny. 
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