


W „Kłach zbrodni" Sam Shcpard 
tworzy jezyk i atmosfere koszmarnej, 
fantastycznej przyszłości, gdzie 
wszystkie systemy władzy skupiają sie 
w rekach „gwiazdorów". Rockand
rollowy dyktator, niegdyś u szczytu 
sławy, a teraz ulegający korupcji, staje 
wobec wyzwania rzuconego przez 
nowy kod postepowania, oparty nasty
lu pozbawionym jakichkolwiek uczuć. 
Gdzie jest miejsce na treść w świecie 
wyrażonym przez „obraz"? To pytanie 
jest szczególnie istome we współczes
nym świecie, w którym dzieki nowym 
technologiom identyczne „obrazy" 
obiegają kule ziemską w ciągu kilku 
sekund. Zagadnienia polityczne, 
społeczne oraz artystyczne są dzisiaj 
także wyrażane w formie obrazu. 
Zmianom ulegają również struktury. 
ale na czym polega istota tych zmian? 
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SAMUEL SHEPARD ROGERS 
syn Samuela Sheparda i Elaine Schook Rogers, modził się w Fort Sheridan, Illinois, dnia 5 listopada 
1943 roku. Bedąc synem zawodowego żołnierza Sam Shepard spędził dzieciństwo w wielu bazach 
wojskowych. Spośród przetyć z wczesnego dzieciństwa Shepardowi pozostał w pamieci pobyt na 
wyspie Guam: ,,Pamiętam baraki kryte metalowym dachem, w których mieszkaliśmy i ten niezwy
kły dźwiek ,kiedy deszcz bębnił w metalowy dach. N a wyspie było wielu Japończyków, którzy mu
sieli mieszkać w jaskiniach ... Wszystkim kobietom rozdano broń i pamiętam, jak moja matka strze
lała do nich." 

Kiedy ojciec porzucił służbę, rodzina Sama przeprowadziła się do domu jego ciotki w Południo
wej Pasadenie, Kalifornia. Ojciec Sheparda zapisał się do szkoły wieczorowej, a matka pracował~jako 
nauczycielka. Ojca fascynował nowoorleański jazz i grając na perkusji w zespole wspomagał budżet 
rodzinny. Następnie rodzina przeniosła się do Duarte w Kalifornii i osiedliła na farmie. Shepardowi 
życie wiejskie bardzo się podobało i chętnie pracował przy koniach i innych zwierzętach. Zaczął się 
takżeuczyćgrynaperkusji,cobyłopoczątkiemjegowieloletniegozwiązkuzmuzykąrockandrollową 

i jej subkulturą. 
Shepard wspomina początki swojego zaii}teresowania teatrem: ,,Prawie nic nie wiedziałem 

o teatrze, kiedy poszedłem do domu swojego kolegi - brodacza w sandałach, który podszedł do 
mnie i rzucił mi na kolana książkę mówiąc „dobrze byłoby, gdybyś to przeczytał ... ". Książka nosiła 
tytuł Czekając na Godota. W 1960 roku Shepard napisał sztukę w Kalifornii, którą okres1ił jakc 
„swoistą imitację Tennessee Williamsa, która dotyczyła dziewczyny zgwałconej w stodole. Zdaje 
się, że jej ojciec rozgniewał się na nią za to .... Ale pierwszą sztuką, którą napisałem w Nowym Jorku 
byli Kowboje." 

Życie rodzinne nie było dla Sheparda źródłem ciepłych wspomnień. Jego ojciec był bardzo suro
wy, ale farma prosperowała zupełnie nieźle. Shepard skończył Duarte High School w 1960,jednak nic 
pasjonowało go studiowanie. W tym samym roku zapisał się na Mount Antonio Junior College, ale 
przebywał tam tylko rok. Skorzystał z pierwszej okazji opuszczenia domu przyłączając się do wę
drownej trupy aktorskiej The Bishop's Company, która dawała przedstawienia w kościołach. ,,Nie 
moglem znieść histerii panującej w moim domu", wspomina, „więc po prostu uciekłem." 

Do Nowego Jorku Shepard przyjechał w 1963 roku z kilkumiesięcznym doświadczeniem ak
torskim. Zamieszkał tam z Charlsem Mingusem - malarzem i kolegą ze szkoły średniej. Mingus 
pomógł Shepardowi znaleźć pracę w charakterre sprzątacza w klubie jazzowym The Village Gate. 
Podczas pracy w tym klubie Shepard poznał Ralpha Cooka, załotyciela Theatre Genesis, teatru w nur
cie off-off-Broadway. Shapard miał w Nowym Jorku kilku bliskich przyjaciół. Cook wspomina jak 
wyglądało mieszkanie Mingusa"i Sheparda: „to było najdziwniejsze mieszkanie, jakie kiedykolwiek 
widziałem ... Wyłącznie zimna woda na Avenue C. Charlie pomalował ściany. Śmiecie walały się po 
podłodze. Na ulicy bawili się w Indian i kowbojów. Sam zawsze się wygłupiał: na przykład kiedy 
taksówka prrejeżdżała ulicą i nie zatrzymała się na życzenie Sama, on wskakiwał na jej dach i je
chał do końca ulicy. Kowboje (i poprawiona wersja Kowboje 2) to rezultat ulicznych zabaw Mingusa 
i Sheparda. 

Cook doradził Shepardowi, by zaczął pisać sztuki teatralne zamiast poezji. Widocznie Shepard 
wziął sobie tę sugestię do serca, bowiem 16 października 1964 roku jego pierwsze sztuki Uednoak
tówki Cowboys i The Rock Garden) zostały wystawione przez Theatre Genesis w Saint Mark Church 
in-the-Bowery. Były to również pierwsze sztuki tego teatru, którego aktorzy pracowali w klubie 
jazzowym The Village Gate, podobnie jak Shepard i Cook. 

Większość krytyków uznała wczesne prace Sheparda za „słabe imitacje Becketta". W rezultacie 
Shepard rozważał możliwość porzucenia działalności pisarskiej i powrotu do Kalifornii, jednak bar
dzo entuzjastyczna recenzja je go sztuk, która ukazała się w The Village Voice zachęciła go do dalszej 
pracy. Od tego momentu zaczął pisać niesłychanie szybko: w latach 1964-74 napisał ponad dwa
dzieścia sztuk, które były wystawiane w wielu teatrach amerykańskich i europejskich. 

Sbcp-.rd wystc:puje obcc:nic w wielu filmach, mic;,dzy innymi w St.eel MainolW:, ResurrtcHon, Days orllea"en, Raggedy Man. Otrzymał siedem Na
grÓd „Obic"", Nagrodo; Pulitzera. Stypendia Roclccfcllcra i Guggcnbcima. Stypendium OADR. Jc.t również c;dookicro Yale Univcraity Fcllowarup. 



Bonnie Marranca 
SAM SHEPARD, POETA ROCKA 
(fragment) 

Już w ohwili swego debiutu-w teatrach off-off-Broadway' u w latach sześćdziesiątych 
- Sam Shepard zapowiadał sie jako wybitny dramatopisarz. Nigdy nie stał sie autorem 
rynkowym czy popularnym w sensie rozległej widowni lub długo utrzymujących sie na sce
nie przebojów ,zaś prasa establishmentu do dziś traktuje go z mniejszym respektem niż wielu 
pisarzy na pewno mniej utalentowanych. A jednak sława Sheparda rośnie. Od 1964 roku na
pisał blisko czterdzieści sztuk; wydał też tom opowiadań, wierszy i monologów (Hawk 
Moon), pisał scenariusze filmowe (w tym Zabriskie Point dla Antonioniego), sporządził 
dziennik-kroni.ke z toumee Boba Dylana (Rolling Thunder Logbook), a ostatnio wystąpił 
też jako aktor (w Days of Heaven i Resurrection). 

Choć sztuki Sheparda łatwo można rozpoznać po bardzo indywidualnym sposobie wy
korzystania amerykańskiego żargonu, niełatwo je zaklasyfikować. Reprezentują różne ga
tunki: teatr absurdu (Chicago), western (Cowboys 2, Back Bog Beast Bait), Science-;Fic
tion (The Unseen Hand, Operation Sidewinder), spektakle rockowe (Cowboy Mouth, 
Kły zbrodni), sztuki o sztuce (The Melodrama Play, Geography of a Horse Dreamer, 
AngelCity),kryminały(SuicideinB-minor),relacjenaturalistyczne(Action),dramatyro
dzinne(CurseoftheStarvingCI~.BuriedChild).Łączy je wyczucieróżnorodnychryt
mów mowy; odnaleźć można tu jezyk kowbojów ,żargon narkomanów, rytmy rocka, współ
czesny slang, a także jezyk świata Science-Fiction, podziemia gangsterskiego czy sportu. 

Shepard był kiedyś perkusistą w rockowym zespole Holy Modal Rounders, mowa dla 
niego to przede wszystkim pewien rytm. Nic wiec dziwnego, że jego sztuki mają muzycz
ną strukture,a dialog przypomina frazowanie muzyczne. Choć dla wiekszości sztuk tłem jest 
muzyka rockowa (np. The Tooth of Crime), silne są też wpływy jazzu (Angel City); oba 
te rodzaje muzyki kształtują w jakiejś mierze "solówki" ,duety ,improwizacje i,,.słownearie" 
dialogu, a niekiedy także całą koncepcje postaci. Shepard nawiązuje też do amerykańskiej 
tradycji literackiej, na przykład do prostego, oszczednego stylu powieści Ernesta Hemin
gwaya, Dashiella Hammetta i Raymonda Chandlera, albo do rapsodycznej ,dynamicznej po
etyki Walta Whitmana, Thomasa Wolfe'a i Jacka Kerouaca Jest poetą rocka, który kocha 
świat słowa za jego magiczną moc zak:leć; korzysta z tej potegi najlepiej jak potrafi. 

Ale poetyka Sheparda to także wykorzystanie wyobraźni, zarówno malarskiej, jak lite
rackiej. Niemal każda z jego sztuk zawiera jakiś sugestywny, dominujący obraz: samolot w 
Icarus's Mother, wąż-komputer w Operation Sidewinder, zielony szlam w Angel City, 
pusta lodówka w Curse of the Starving Class. Czesto źródłem tych obrazów jest jedynie 
materia słowna, nieprzebrana mnogość fizycznych i emocjonalnych detali dialogu - zwła
szcza w tych fragmentach, gdzie bohaterowie snują swoje opowieści. 

Shepard jest pisarzem zmysłowym i emocjonalnym, oglądającym świat w technicolorze. 
Scenerie jego sztuk zalewa czesto jaskrawe światło: niebieskie, ż.ółte, purpurowe, pomarań
czowe - barwa odpowiada emocji, nastrojowi. To znaczy: kolor stosowany jest jako eks
presja, a nie jako deskrypcja; nie naśladuje rzeczywistości,łecz infonnuje o uczuciach. She
pard uprawia teatr abstrak:cyjno-ekspresjonistyczny, materializujący spontaniczny potok 
uczuć na kilku płaszczyznach rzeczywistości równocześnie. . 

Mowa jest dla bohaterów Sheparda czymś bardzo ważnym___:_ jako pierwszy szczebel na 
drodze do porozumienia. Sposób ekspresji postaci jest zawsze s:u:.i.ery ,otwarty: mówią to, 
co czują i myślą. Shepard nie kreuje typów cynicznych, mówiących dwuznacznikami i alu
zjami.Jego sztuki zaludniają postaci, które głośno myślą, ujawniając czesto w długich mo
nologach głębsze prawdy o swoim życiu wewnetrznym. Nie ma tu kompilacji danych psy-

chologicznych (jak w konwencjonalnym realizmie), lecz próba odsłoniecia istoty spraw. 
Shepard mniej interesuje sie charakterem postaci niż jej samoświadomością. Przedmiotem 
jego utworów jest właśnie samoświadomość: jednostkowa świadomość własnej odrebności 
w świecie, samoświadomość postaci, a nie obsesyjna autorska fascynacja samym sobą. 

Metodą opanowania tego tematu jest dla Sheparda przede wszystkim spontaniczność. 
Jego postaci są bardzo swobodne,niemal naiwne; lubią otwarcie mówić o swoich uczuciach, 
o swoich ciałach, o swych relacjach z otoczeniem. Na pierwszy plan wysuwa się poczucie 
bycia w określonym miejscu i w określonym czasie - a wiec doświadczenie rzeczywisto
ści. Czesto bohaterowie coś „odgrywają": wymys1ają role dla siebie i partnerów, kreując 
wedle własnej fantazji nowe rzeczywistości (La Turista, Action, Angel City). Można by 
to nazwać „estetyką aktualizacji". Chodzi o to, że bohaterowie od gry w aj ą sam y c h 
s i e b i e czy raczej t w o r z ą s a m y c h s i e b i e, korzystając z transfonnacyjnej 
władzy wyobraźni . 

Rzeczywistością najbliższą Shepardowi jest świat jego rówieśników, kultura mło
dzieżowa. Jego sztuki ewokują pejzaż kin samochodowych, poobijanych Chevroletów 
i starych Packardów, wyścigów seryjnych samochodów, barów szybkiej obsługi, szaf gra
jących i gier automatycznych, pejzaż zaludniony kosmitami, kowbojami i innymi boha
terami hollywoodzkich filmów i komiksów. Dodatkowym tłem tego pejzażu jest muzyka 
rockowa - od Big Boppera do Boba Dylana i Rolling Stones - albo rzeczywiście wyko
nywana, al bo jako przedmiot rozmów Shepardowskich ekscentryków, ludzi żyjących poza 
głównym nurtem kultury. Już sama obecność rocka sytuuje te sztuki w kontekście kontr
kultury; ta muzyka odbierana jest jako bezwstydnie seksualna, rytmiczna zniewaga steryl
nej, mieszczańskiej Ameryki. Rock, ikonografia w stylu „pop" i ekscentryczni bohaterowie 
- to mitotwórcza odpowiedź Sheparda na wspólczesną rLeczywistość. 

Amerykę Sheparda zaludniają postaci mityczne: kowboje, gwiazdy rocka, kosmici, In
dianie. Podstawową role pełnią pojawiający sie w kolejnych sztukach kowboje: symbole 
wolności, przygody, przyjaźni. Podobnie jak westerny Johna Forda i Howarda Hawksa, 
które odzwierciedlają podobny „światopogląd", sztuki Sheparda akcentują motyw „męskiej 
przyjaźni" (Buddy! - „Bracie!", „Stary!" - to najczęściej stosowany wołacz), a także 
męskiej rywalizacji. W świecie zdominowanym przez estetykę m ac h i s m o mężczyzna 
musi wciąż potwierdzać swqj,ą wartość w konfrontacji z rywalem. Toteż świat Sheparda po
zostaje światem meżczyzn, gdzie kobiety ,jeszcze nie wyzwolone, grają określone tradycją 
role.podczas gdy mężczyźni pojedynkują siew słońcu. Znamienne jednak ,że nie ma tu miej
sca na romans i seks, mimo konstytutywnej dla tych sztuk warstwy zmysłowej ,jezyka roz
koszy i pełni doznań fizycznych. 

Sztuki Sheparda wyrażają tęskno te za mitem pogranicza, silne przywiązanie do ziemi oj
czystej i sielankowe ideały niedawnej amerykańskiej przeszłości, a także głęboką nieufność 
wobec pojęcia postępu (Operation Sidewinder). Shepard jest romantyczny, a nawet sen
tymentalny, gdy mówi o Ameryce. Jego sztuki są terenem walki miedzy jasnymi ideałami 
Starego Zachodu a ponurą groźbą stechnicyzowanej teraźniejszości (The Unseen Hand); 
przeciwstawiają poczucie więzi ze społecznością lokalną powszechnej dezintegracji ame
rykańskiego społeczeństwa (Operation Sidewinder); eksponują rozczarowanie i zagubie
nie ludzi w wieku alienacji (Action). Co wiecej, Shepard reprezentuje typową, choć zapo
mnianą już nieco wrażliwość Wybrzeża Zachodniego, nakazującą jednostce wciąż na nowo 
sprawdzać swoją sile odnowy duchowej i zachęcającą do eksploracji nowych stanów świa
domości. S he pard krytykuje amerykański styl życia, ale ani przez chwile nie rezygnuje z za
wartej w tym micie obietnicy triumfu ducha ludzkiego. 

pnelotyl Witold Kalinowski 
Dialog 8 / 1985 



DAVID SCHWEIZER 

Jes1i spytać przesiedlonych do Los Angeles nowojorczyków, czego im najbar
dziej brak, niewątpliwie odpowiedzą: „teatru". Najwyraźniej nie słyszeli o Davi
dzie Schweizerze. 

Kalifornijczyk rodem z Baltimore (jego pradziadek przybył tam z Johnsern 
Hopkinsem), Schweizer kształcił sie w Yale (studiując razem z Meryl Streep, 
Sigoumey Weaver, Albertem Innaurato i Christopherem Durangiem), pracował 
w Europie jako protegowany Tennessee Williamsa, reżyserował w Williarnstown 
wraz z innymi absolwentami Yale, a nastepnie rozpoczął kariere w Nowym Jorku. 
Odkrywcą Schweizera był Joseph Papp, który wykorzystał jego kontrowersyjną 
inscenizacje „Troilusa i Kressydy" podczas inauguracji Nowojorskiego Festiwalu 
Szekspirowskiego w Lincoln Centre w 1973 r. W 1979 r. Schweizer wyjechał do 
Los Angeles, by pokierować eksperymentalną grupą z Mark Taper Forum. Tarn 
właśnie określił swą unikalną pozycje ~ teatrze amerykańskim. ,,Los Angeles nie 
ma przeszłości ani żadnej formalnej tradycji teatralnej" zauważa Schweizer. ,;Two
rzyć tutaj znaczy wykonać salto w przyszłość bez siatki ubezpieczającej". 

Poprzez swoją Modem Artist Company Schweizer działa jak magnes przy
ciągający środowisko lokalnego teatru eksperymentalnego ~ łączącego czysty 
„performance" z elementarni klasycznymi, teatru, który stara sie skupić wyko
nawców nie mających doświadczenia w pracy w krepujących ramach klasycznej 
sceny. Twórcwść Schweizera jest odważna, polityczna, gwałtowna w swojej 
bezpośredniości i czesto stanowi komiczną synteze tego co przesadne, intelektu
alne i surrealne. 

„Sztuka żywej inscenizacji nigdy nie wydawała mi sie bardziej magiczna niż te
raz" mówi reżyser. ,,Nie cofne sie przed niczym. Wykorzystam różnorodne środki, 
nowoczesną aparature, proste techniki, słowo mówione na nagiej scenie - wszy
stko w celu skrystaliwwania doświadczenia teatralnego w wydarzenie przesycone 
duchowością, które jest dla nas niezbedne w obecnej epoce apatii i śmierci". 

Inscenizacje Schweizera czesto czerpią inspiracje z tekstów z pozoru nieod
powiednich dla teatru. ,Do jego repertuaru należą: „Sympozjum Platońskie" 
(Plato's Symposiurn)- ciepła, subtelna acz nie pozbawiona goryczy prezentac
ja problemu AIDS w kategoriach transcendentalnych; „Dzieje Seksualności" 
(A History of Sexuality), powstałe we współpracy reżysera z Teatrem X, przejmu
jąca analiza zachowań seksualnych na przestrzeni trzech wieków, luźno oparta na 
Foucault; „Transformacje" (Transformations) - piekna adaptacja baśni Anne 
Saxton, wystawiona przez reżysera na szóstym pietrze opuszczonego dornu towa
rowego w Hollywood. 

Schweizera pasjonuje różnorodność, a nowe wyzwania, których iródło stano
wią miedzy innymi liczne podróże reżysera, zdają sie aktyweizować jego prace. 
Inscenizacje Schweizera były pokazywane w wielu teatrach w Stanach Zjedna.: 
czonych oraz na festiwalach i w teatrach Anglii, Francji, Szwecji, Niemiec, 
Jugosławii, Portugalii, a ostatnio również Japonii. 
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Krótki słownik muzyków i zespołów przywołanych w tekście KŁÓW ZBRODNI 

D~anc A liman -gitarzysta, członek zespołu The Allman Brothers Band, najlepszej amerykańskiej grupy blues-roc
k?wcj poc7..ątku lat 7G-tych. Jego brat Greg grał w zespole na organach. Zdaniem rccen:wntów ich wykonania standar
dow blue~owy;~ .(np. „St?~Y Mon'!3y" czy. „States~ro Blues") s~ly sie wzorcem dla całego pokolenia muzyków. Nie
~. wy kła .b1~gło~c. 1 zdo.1'.1osc1 .rmprow~zatorsk1e Duane a Allmana, nieomal telepatycme porozumienie miedzy muzykami 
na sc~me 1 umtejetnosc nawiązywarua kontaktu z publicznością -cechowały koncerty The Allman Brothers Band. Du
anc Allman został również 7.aproszony do nagrania znakomitej płyty „Layla And Other Assoned Love Songs" zespołu 
Enca Claptona - Derek And The Do~inocs, zachwycając słuchaczy karkołomnymi pojedynkami gitarowymi z Clap
tonem. W.1971 roku Duane Allman zgmął w wypadku motocyklowym. W nastepnym roku niemal w tym samym miej
scu, również w wypadku motocyklowym, zginął basista The Allman Brothers Band - Berry Oakley. 

1:hc Beach Boys - zespół założony w 1961 r. w Kalifornii przez trzech braci Wilsonów - Briana, Carla i Dennisa 
oraz ich kuzyn.a Mic:tiaela Love' a. Stworzyli no~ ~ w muzyce młodzieżowej, towarzyszący w pierwszej połowie łat 
6G-tych modzie na importowany z Wysp Hawajskich nowy sport - suńing. Wielki przebój 1963 roku „Surfm' USA" 
zapoc~ątkował ~łą se?c surfującyc.h piosenek. Nag!Yw~ też muzyke rock and rollową, m.in. kompozycje Chucka 
B.erry ~~o. ~eh pi~s~nk1 ?Ył~ staranrue zaaranżo:anc 1 rozpisane na głosy. W 1966 r. nagrali po pólrocmej pracy w stu
dIU swoj naJsłynntejszy 1 najdoskonalszy przebój „Good Vibrations". Po licmych perturbacjach osobistych i zmianach 
składu The Beach Boys grają mowu. 

Chuck Berry - gitarzysta, wokalista i kompozytor, nazywany ojcem rock and rolla. Pochodzi z St. Louis ale ka
ricrc muzycmą zrobil w Chicago. Autor i wykonawca wielu wielkich przebojów, począwszy od ,,Maybellene" w '1955 r., 
a nastcpme „Too Much Monkey Business", ,,Sweet Little Si.xteen"„,Johnny B. Goode", „Carol", „Roll Over Beethoven'', 
„~ock And Roll Music''.· • .M~p~s Te~ne~see". Wywarł ogromny wpływ na wielu amerykańskich i europejskich muzy
kow rockowych. Jego piosenki sp1ewali m.m. The Beatles, The Rolling Stones The Animals The Yardbirds The Kinks 
Elvis Presley, Jimi Hendrix, The Beach Boys, David Bowie, Electric Light O~chestra, Bruc~ Springsteen, Sex Pistols .. '. 

Jim Capaldl -perkusita w zespole Traffic, założonym przez Stevie Winwooda. Po rozwiązaniu iespołu nagrywał 
płyty solowe. 

Crcam -zespół założony w 1966 r. przez Erica Oaptona (gitara), Jacka Bruce'a (gitara basowa) i Glngcra Bakera 
(perkusja), uważanych wówczas za najwybitniejszych instrumentalistów na angielskiej scenic rockowej. Mieli duw do
świadczenie muzycme, solidne bluesowe, bądź jazzowe korzenie, spore sukcesy jako muzycy znanych i cenionych ze
społów. Eric Oapton grał wcześniej z zespołem The Yardbirds, a potem ugruntował swoją pozycje: gitarzysty numer je
den w sławnej grupie Jolma Mayalla- Bluesbreakers. Ginger Baker grał z angielskim i jazzmanami Acker Bil.kicm i Ter
rym Lightfootem, a potem przystąpił do legendarnego zespołu Alexisa Kornera - Blues Incorporated. W zespole tym 
grał równiet Jack Bruce. Potem obaj wystepowali w eksperymentalnym zespole Grahama Bonda. Cn:am był pierwszą 
supergrupą, zespołem, który w król.kim okresie swej działalności (ostatni koncert dali w listopad.zie 1968 r.) zdołał 
otworzyć przed muzyką rockową nowe perspektywy. Grali muzyke okreslaną mianem free-rock, wywodzącą sie z blu
esa, zapowiadającą hard rock, opartą na wirtuozerii muzyków, ze sławnymi koncertowymi improwizacjami (kilkunasto
minutowe wersje koncertowe ,,Spoonful", czy ,,l'm So Glad"). Grupa nagrała 4 płyty, pozostając do dziś dla wielu mu
zyków niedoścignionym wzorem. 

Alnsley Dunbar -perkusista, prowadził bluesowy zespół Ainsley Dunbar Retallation. Po śmierci Johna Bonhama, 
perkusisty Led Zeppelin, był brany pod uwage jako jego nastepca. Niestety, zespół Led Zeppelin rozwiązał sie. 

Bob Dylan (wł. Robert Zimmerman), piosenkarz, kompozytor, poeta. Być może najwic:ksza postać współczesnej mu
zyki rozrywkowej. Na jego oficjalną dyskografie składa.sie ponad 30 płyt, na liście bootlegów' jest ponad 200 pozycji. 
Debiutował w 1962 r. płytą „Bob Dylan", zawierającą piosel'lk.i w stylu folk, wykazujące wpływy folkowców - Woody 
Guthriego i Pete'a Seegera OJ11Z czarnego pieśniarza ludowego LeadbeUy'ego. Jut druga płyta „The Freewheelin' Bob 
Dylan" przyniosła mu rozgłos, zwłaszcza dzic:ki songowi „Blowin' In The Wind". Trzeci longplay „The Times They Are 



A Oaangin'" kończy tzw. akustycmy okres Dylana, okres muzyki folie i protest songów. W 1965 r. wydaje pierwszy al
bum elektryczny (.,Bringing It All Back Home") i wkracza na teren muzyki rockowej. Towarzyszy mu kanadyjska grupa 
The Band. „Highway 61 Revisited" z wiellim przebojem „Like A Rolling Stone", „Blonde On B!onde" i „Ilascment Ta
pes" to najlepsze płyty tego okresu. Ciągłe poszukiwania, kolejne przemiany, wierność przede wszystkim sobie tworzy
ły legendc: Dylana. W 1969. r. na płycie ,,Nashville Skyline" nagra! muzykc: country, w 1979 r. ochrzci! sic: i wydał trzy 
albumy „chrześcijańskie", w 1985 r. na płycie ,,Empire Burlesque" po raz pierwszy zastosowal syntezatory i bebny Sim
monsa. Pisał muzykc: filmową („Pat Garrett i Billy The Kid") i sam wystc:powaljako aktor. Napisał i wydał powieść „Ta
rantula". W ostatnich latach koncertowa! i nagrywa! zarówno z muzykami nowego pokolenia ( fom Peny and the Heart
breakers), jak i z dinozaurami ery hippisowskiej (Grateful Dead). Wydana w 1989 r. płyta „Oh , Mercy" znowu stała sic: 
ogromnym i zasłuronyrn sukcesem. Jego piosenki nagrywało tak wielu wykonawców, że nie sposób skompletować na
wet w miarę pełnej listy. Wystarczy przypomnieć wspaniałą wen.je „All Along The Watchtower" Jimi Hendrixa, czy prze
bój karnawału '91,,I'l!Be YourBabyTonight"Roberta Palmerai zespołu UB 40(obiepiosenki pochodzązalbumu ,,John 
Wesley Harding", wydanego p rzez Dylana w 1968 r.). Duże macunie w piosenkach Dylana odgrywa! tekst, niosąc czc:
sto treści społeczne i polityczne. Śpiewa! on o problemach mlodzieży, jej niepokojach, narkomanii, wystc:powal przeciw 
polityce wojennej, zbrojeniom nuklearnym, przesądom rasowym, wulgaryzacji miłości, demo ralizacji. Dz.icki Dylanowi 
rock zwróci! uwagc: na tekst, starał sic wyrazić 1iebie nie tyllco poprzez dźwic:ki. 

• bootleg - pirackie nagranie, wydawane bez wiedzy i zgody wykonawców; najczcściej amatorskie nagrania kon
certowe lub ze zdobytych nielegalną drogą taśm z sesji nagraniowych - wersje próbne, utwory odrzucone, nagrania 
radiowe itp. 

Les Paul Gibson - gitarzysta i ceniony konstruktor gitar elektrycznych 

Mick Jagger-wokalista zespołu The Rolling Stones, uważanego przez wielu krytyków z.a najwiekszy rock and rol
lowy zespól w historii tej muzyki , j~yny zespól, który skutecznie konkurował na listach p rzebojów z The Beatles. Nie
zmiennie popularni od niemal 30 lat (pierwszy longplay w 1964 r„ ostatni - jak dotychczas - „Steel Wheels" w 1989) 
są dziś żywą legendą rock and rolla. Grają w prawie nie zmienionym składzie -Mick Jagger, Keith Richard, Bill Wy
man, Charlie Wans,jedynie t ragicznie zmarłego Briana Jooesa zastąpi! Micie Taylor, a potem Ronnie Wood. Lista prze
bojów, plyt długogrających, plotek, skandali i anegdot dotyczących The Rolling Stones jest naprawdc: imponująca. 

Skip James -przedstawiciel wiejskiego bluesa. Jego kompozycje byly czcsto wykonywane przez białych rockma
nów, m.in. ,,I'm So Glad" było popisowym numerem zespołu Cream. 

Blind Lemon JełTerson (1897-1930),jeden z wielkich wykonawców wiejskiego bluesa. Pochodzi! z Teksasu. Znany 
by! ze swej rozwiąilości erotycznej, co znalazlo wyraz w śpiewanych przez niego tekstach. 

Jerry Lee Lewis - legenda rod and rolla, wokalista i pianista, ekstrawagancki na es!Jlldzie i w życiu. Pierwszy 
wielki przebój - „Whole Lotta Shakin'Goin' On" nagra! w 1957 r. Potem przysily nasr.cpne - „Great Balls of Firc", 
„Breathless", „High School Confidential". Jego żywiołem był rock and roll i boogi~woogie, później śpiewa! również 
piosenki w stylu country and western. Znany z brawurowej gry na fortopianie, podczas której uderzał w klawisze nie tylko 
palcami. Małżeństwo ze swoją trzynastolClni• kuzynką nastawiło do niego wrogo amerykańsq opinie publiczną i prze
rwało karien: muzycmą. Wróci! na estrady w końcu lat ©-tych nagrywając kolejne przeboje. 

Buddy Miles - perkusista, grał w zespole Electric Flag, założonym przez sławnego gitarzystc: blues-rockowego 
Mike'a Bloomfielda. Przez krótki czas grai też w grupie towarzyszącej Jimi Hendrixowi - The Band of Gypsys. 
Nagrywa! z wieloma muzykami, m.in. z gitarzystą Carlosem Santaną. 

King Oliver (1855-1938), trębacz jazzowy, w latach 1910-1918 król trębaczy nowoorleańskich. Louis Armstrong 
pisal, że ,,nikt inny przed nim nie stworzy! tyle muzyki i niemal wszystko co w jazzie jest istollle - pochodzi od niego. 
Dlatego też nazwano go Kingiem". W 1920 r. przywiózł muzy kc nowoorleańską do Oaicago, gdzie kierowa! własnym 
zespołem King Oliver's CreoleJazz Band, w którym drugim trębaczem był Louis Armstrong. Po latach świetności umarl 
w nc:dzy i zapomnieniu w Savannah w 1938 r. 

Ma Ralney (1886-1939), śp.iew11czka bluesowa. Rozpoczcła karierc od wystcpów w zespolach czarnych minstreli. 
Stworzyła klasycmy styl bluesowy, wychowała najsłynniejszą gwiazde bluesa lat 20-tych i 30-tych - Ilessie Smith. 
Nagrywała od 1924 r. Była,jak mówiooo, pociągająco brzydka (ugly-attractive), ale zdobywała publiczność bezpośre
dniością i potcg• wyrazu. 

Pete Townshend (gitara) i Kel.th Moon (perkusja), członkowie legendarnej grupy The Who. W 1965 r. wraz z wo
kalistą Rogerem Daltreyem i basistą Johnem Entwislle wylansowali wielki przebój ,,My Ge:nenition", który stal sic: po
koleniowym hymnem mlodzieży w połowie lat 60-tych. Nagrali ok. 20 p1yt długogrających, w tym dwie rod-opery -
„Tommy" (1969) i „Quadrophenia" (1973). Pierwszą z nich sfilmował Ken Russell, a obok The Who wystąpili m.in. Tina 
Turner, Elton John i Eric Qapton. W filmowej wersji „Quadrophenii" w j~nej z głównych ról wystąpi! Sting. W 1970 r. 
zespół odbył trasc koncertową ,,Tommy", grając w dużych salach koocertowych, m.in. w Cmcertgebouw w Amsterda
mie i Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Muzyka The Who była agresywna, niezwykle ekspRiyjna, byla wyrazem ży
wiołu mlodości, afirmacją spontaniczności w przeciwieństwie do spolccmej dyscypliny. Wichzość koncertów zespo
łu kończyła sic: niszczeniem inslrUmentów. Ostatnie tourne w 1990 r. zgromadziło mowu tysi ce wielbicieli grupy. Skład 
zespołu pozostaje niezmienny od dnia jego założenia, z wyjątkiem perkusity. Keith Moon mn.rł w 1978 r. 

Tony Williams - perkusista z kręgu awangardy jazzowej i jazz-rocka. 
(opr. wr) 
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