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By!a mistrzynià Satu. Swoje impro-
wizacje prowadzi!a z takim wdzi´-
kiem i naturalnoÊcià, ˝e cz´sto sta-

wa!y si´ póêniej podstawà aran˝acji utwo-
rów. Tak si´ sta!o chocia˝by z „Lady Be
Good” George’a Gershwina, którego
opracowanie, autorstwa s!ynnego puzoni-
sty i aran˝era Billy Byersa, zosta!o oparte
na linii wokalnej Elli… spisanej z p!yty.
Wszystko, co robi!a, brzmia!o lekko,
p!ynnie, jakby nie wymaga!o wysi!ku. 
W dodatku mia!a znakomite wyczucie
swingu, a jej frazowanie by!o zawsze ide-
alnie trafione rytmicznie.

Chyba ˝aden z artystów uprawiajàcych
muzyk´ popularnà nie by! tak bezkrytycz-
nie uwielbiany i doceniany przez krytyk´
jak ona. Niech Êwiadczy o tym fakt, ˝e 
w ankietach presti˝owego pisma „Down 
Beat” od roku 1953 do po!owy lat 70. nie-
przerwanie wybierano jà najlepszà woka-
listkà. Przy czym dotyczy!o to zarówno
ankiet czytelników, jak i krytyków. ˚aden
inny muzyk jazzowy nie odnosi! podob-
nych sukcesów w tak d!ugim czasie.

Ella Jane Fitzgerald urodzi!a si´ 25
kwietnia 1917 roku w Newport News 
City w stanie Wirginia. Jej rodzice, Tem-
pie i William Fitzgerald, nie byli ma!˝eƒ-
stwem, ale William potwierdzi! ojcostwo
dziewczynki. Tempie by!a praczkà, a jej
partner pracowa! jako kierowca wozu do
przeprowadzek. By!o biednie, cz´sto bra-
kowa!o pieni´dzy na ubrania i wiele in-
nych rzeczy, ale g!odu nie cierpieli.

Wkrótce William Fitzgerald opuÊci!
ma!à Ell´ i jej matk´, a w domu pojawi! si´
Joseph Da Silva – portugalski imigrant.
Skuszeni obietnicami poprawy bytu prze-
nieÊli si´ do miasta Yonkers w stanie 
Nowy Jork. Tam zamieszkali w jednopo-
kojowej klitce, którà znalaz! dla nich
miejscowy koÊció! luteraƒski. Szcz´Êcie

im dopisa!o i znaleêli prac´ – Joseph 
w cukrowni, a Tempie w pralni. Nie zda-
rza!o si´ to cz´sto – wiele rodzin, które
przenosi!y si´ w tamte rejony, poszukujàc
jakiejkolwiek posady, pogrà˝a!o si´ w bie-
dzie i demoralizacji. W 1923 roku na
Êwiat przysz!a druga córka Tempie –
Frances. Przyrodnia siostra by!a jednà 
z nielicznych bliskich Elli osób.

Przysz!a gwiazda jazzu by!a du˝ym 
i doÊç niezgrabnym dzieckiem. Pomimo
nieatrakcyjnego wyglàdu cieszy!a si´ sym-
patià rówieÊników. Zawdzi´cza!a to po-
godnemu usposobieniu; od najwczeÊniej-
szych lat uwielbia!a Êpiewaç, a zw!aszcza –
taƒczyç. W jej sàsiedztwie mieszkali w!oscy
i wschodnioeuropejscy imigranci, a tak˝e
sporo Afroamerykanów. Wbrew temu, 
co si´ powszechnie uwa˝a, bariery rasowe 
i narodowoÊciowe nie stanowi!y wówczas
problemu. Wszystkie dzieciaki spotyka!y
si´ na ulicy i tam taƒczy!y najnowsze taƒce
podpatrzone u starszych braci i sióstr. Wy-
dawa!o si´, ˝e jeÊli Ella zrobi w czymÊ ka-
rier´, to w!aÊnie w taƒcu. 

By!a Êwietna! Potrafi!a çwiczyç ca!ymi
dniami, jeÊli tylko pozwala! jej na to czas.
Jak wiele czarnych dzieci Êpiewa!a w swo-
im koÊciele pieÊni gospel. Robi!a to, bo
tak robili inni, ale nie by!a tym zbytnio
zainteresowana. Znacznie bardziej pocià-
ga!y jà modne szlagiery. Ju˝ wówczas by!a
przeÊwiadczona, ˝e kiedyÊ stanie si´ s!aw-
na. Jak opisujà jej rówieÊnicy, cz´sto po-
wtarza!a, ˝e kiedyÊ b´dzie o niej g!oÊno, 
a jej nazwisko trafi na nag!ówki gazet.

Matka op!aci!a jej kilka lekcji forte-
pianu w jednej z rzadkich chwil, kiedy
mia!a troch´ wolnego grosza. To wszyst-
ko, w po!àczeniu z pierwszà wielkà fascy-
nacjà muzycznà – Louisem Armstron-
giem – sprawi!o, ˝e Ella skoncentrowa!a
si´ na Êpiewie. Szybko te˝ zauwa˝y!a, ˝e

umiej´tnoÊç szybkiego uczenia si´ i naÊla-
dowania przebojów przysparza jej popu-
larnoÊci w Êrodowisku. W ten sposób
zdobywa!a sobie pozycj´ wÊród rówieÊni-
ków, nie by!a bowiem zbyt atrakcyjna 
– du˝a, troch´ przy koÊci, w dodatku nie-
Êmia!a.

Armstrong zas!ynà! jako znakomity tr´-
bacz. Znacznie mniejszà atencjà wÊród hi-
storyków jazzu cieszà si´ jego piosenki.
Nies!usznie. Uto˝samiany z przebojami 
w rodzaju „What a Wonderful World” by!
znacznie bardziej interesujàcym wokalistà,
ni˝ mog!oby si´ wydawaç. By! pierwszym
wielkim artystà u˝ywajàcym scatu. Jako
pierwszy potrafi! wyraziç g!osem rasowe
jazzowe improwizacje. S!owa piosenek
równie˝ traktowa! bardzo swobodnie, roz-
bijajàc je na zrytmizowane czàstki.

Bodaj jeszcze wi´kszy wp!yw na Ell´
mia!y siostry Boswell - Martha, Connee 
i Helvetia. Nie sà one obecnie doceniane
tak, jak na to zas!ugujà. A przecie˝ ich
harmonie wokalne, nowatorskie Êrodki
wyrazu, zaczerpni´te z bluesa i gospel, 
mistrzowski scat (zw!aszcza w wykonaniu

Ella Fitzgerald
wielka dama jazzu
Ella Fitzgerald to najwybitniejsza wokalistka 
w historii jazzu. Jej kariera trwa!a szeÊç dekad,
w czasie których jej g!os brzmia! z niemal 
tà samà si!à i Êwie˝oÊcià. 

Marek Romaƒski
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Connee) do dziÊ robià wra˝enie. Connee
by!a jednà z pierwszych liczàcych si´
kompozytorek i aran˝erek jazzowych.

W latach 30. i 40. siostry zdoby!y popu-
larnoÊç w Stanach Zjednoczonych, a ich
piosenki cz´sto prezentowano w radiu.

Ella po raz pierwszy zetkn´!a si´ z nimi na
p!ycie kupionej jej przez matk´, a póêniej
wielokrotnie s!ucha!a ich nowych szlagie-
rów za poÊrednictwem fal eteru. Powta-
rzajàc ich piosenki i imitujàc charaktery-
styczny styl Connee, uczy!a si´ jazzowego
frazowania i improwizacji.

Jako nastolatka Ella Fitzgerald zarabia!a
taƒczàc w klubach. Razem z kolegà Char-
lesem Gulliverem opracowywali programy
oparte na modnych taƒcach i wyst´powali
w rozmaitych tancbudach, g!ównie w so-
botnie wieczory. Troch´ na tym cierpia!a
nauka, bo dziewczyna korzysta!a z ka˝dej
okazji, by çwiczyç taneczne kroki, co nie-
rzadko koƒczy!o si´ wagarami. By!a jednak
wystarczajàco bystra, by nie mieç proble-
mów z naukà, pomimo doÊç niefrasobli-
wego do niej stosunku.

W 1932 roku na atak serca zmar!a Tem-
pie. Ojczym niezbyt si´ troszczy! o Ell´ 
i cz´sto bywa! dla niej surowy. Krà˝y!y
nawet pog!oski o wykorzystywaniu seksu-
alnym. W koƒcu siostra jej matki, Virgi-
nia, zabra!a dziewczyn´ do siebie, do Har-

lemu. Dojrzewajàca nastolatka przecho-
dzi!a wtedy okres m!odzieƒczego buntu.
Zrezygnowa!a ze szko!y i gra!a w loteri´
liczbowà (niezwykle popularnà w latach
20. i 30. wÊród nowojorskiej biedoty),
kontrolowanà przez mafi´. Przez pewien
czas zarabia!a równie˝, stojàc na czatach 
i ostrzegajàc przed nalotami policji per-
sonel domów publicznych. Po k!ótni 
z Virginià odesz!a z domu i w!óczy!a si´
po ulicach Harlemu. Spa!a byle gdzie 
i próbowa!a szcz´Êcia w centrum ulicznej
rozrywki, jakà w latach 30. by!a Siódma
Aleja, nazywana „czarnym Broadwayem”.

WÊród wielu mniej lub bardziej ob-
skurnych przybytków, oferujàcych prze-
s!uchania utalentowanej m!odzie˝y, wy-
ró˝nia! si´ Apollo Theatre. KiedyÊ by!o to
miejsce, w którym prezentowano bia!ej
publicznoÊci striptiz. Kiedy jednak przejà!
je sprawny impresario Ralph Cooper, sta-
!o si´ miejscem startu dla czarnych tance-
rzy i piosenkarzy. Cooper zorganizowa!
wieczory amatorów. W poniedzia!ki kan-
dydaci na gwiazdy spotykali si´ – ustalano
tonacje dla piosenkarzy i muzyk´ dla tan-
cerzy, a w Êrody odbywa!y si´ konkursy.
M!odzi ludzie prezentowali si´ przed licz-
nà publicznoÊcià. Dla cz´Êci koƒczy!o si´
to buczeniem i ci musieli po˝egnaç si´ 
z konkursem. Osoby, które przesz!y t´
prób´, mog!y jeszcze zostaç usuni´te z sali
przez „official executionera”. Najlepszych
zapraszano ponownie na scen´. Ka˝dy
k!ania! si´ i otrzymywa! brawa od widow-
ni. W zale˝noÊci od intensywnoÊci aplau-
zu wybierano zwyci´zc´ konkursu. G!ów-
nà i jedynà nagrodà by!y tygodniowe 
wyst´py na g!ównej scenie Apollo Theatre.

Ta tradycja Harlemu przetrwa!a a˝ do
lat 90. XX wieku. Ella mia!a zamiar wystà-
piç tam jako tancerka, ale kiedy zoriento-
wa!a si´, ˝e jej rywalkami b´dà Êwietne
Edwards Sisters, trenowane przez ojca -
profesjonalnego tancerza, zg!osi!a si´ do
Êpiewania. Wysz!a na scen´ niepewna 
i przestraszona. G!os jej si´ !ama! i by!a
bliska p!aczu. Pe!niàcy rol´ konferansjera
Ralph Cooper przerwa! jej, pozwoli! si´
uspokoiç i zaczàç od poczàtku. Posz!o tak
dobrze, ˝e wygra!a konkurs. Nigdy jednak
nie zrealizowa!a swojej nagrody, czyli 
tygodnia wyst´pów na scenie Apollo. By!a
biedna, êle ubrana i zaniedbana – nie
mia!a przecie˝ gdzie mieszkaç. A Apollo
Theatre zaczà! ju˝ w tym czasie przyciàgaç
gwiazdy w rodzaju Boba Hope’a czy Joan
Crawford. Na jego deskach wyst´powali
coraz lepsi piosenkarze, a wszystkim przy-
grywa!a grupa Benny’ego Cartera, z!o˝o-
na m.in. z muzyków znakomitej orkiestry
Fletchera Hendersona. 

I w!aÊnie do niego zabra! Ell´ Carter,
który ju˝ wówczas by! pod wra˝eniem jej
Êpiewu. Okaza!o si´ jednak, ˝e i dla Hen-
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dersona wa˝niejszy by! wyglàd ni˝ talent
wokalny. Ella musia!a wróciç na ulic´.

Niewiele wiadomo o tym okresie jej ˝y-
cia. Podobno startowa!a w licznych kon-
kursach, ale nie ma na to wielu dowodów.
Faktem jest, ˝e wygra!a „Wieczór amato-
rów” w Harlem Opera House, kierowanym
przez Toma Whaleya. Tym razem nagro-
dzono jà tygodniowymi wyst´pami. Nie za-
p!acono jej jednak. Najprawdopodobniej
otrzyma!a od teatru kreacj´ scenicznà, za
którà potràcono jej przy wyp!acie. 

Brak informacji o karierze Elli z tamte-
go czasu wynika! po cz´Êci z jej niewielkiej
aktywnoÊci, a po cz´Êci z faktu, ˝e miesz-
kajàca dos!ownie na ulicy dziewczyna od-
strasza!a potencjalnych pracodawców. 

Ogromny talent i niezwyk!y g!os spra-
wi!y jednak cud. Jego emisariuszem oka-

za! si´ znakomity perkusista Chick Webb,
jeden z pierwszych grajàcych nowoczeÊnie
na tym instrumencie, a równoczeÊnie li-
der jednej z najlepszych orkiestr lat 30.
Konkurowa! z takimi s!awami, jak Flet-
cher Henderson, King Olivier, Duke 
Ellington czy Benny Carter.

Mimo niewàtpliwego talentu, doskona-
!ych muzyków i niez!ych aran˝acji (pisa-
nych dla niego przez najlepszych aran˝e-
rów w Nowym Jorku) zespo!owi Webba
brakowa!o elementu, który wyró˝nia!by
go na tle innych orkiestr i uczyni! s!aw-
nym. Takim elementem sta!a si´ w!aÊnie
Ella Fitzgerald. Choç orkiestra mia!a ju˝
swojego wokalist´ – przystojnego play-
boya Charlesa Lintona – Webb instynk-
townie czu!, ˝e przyda!aby mu si´ równie˝
charyzmatyczna wokalistka. Linton zna-
laz! jà za poÊrednictwem znajomej chó-
rzystki, która przyprowadzi!a nieÊmia!à,
zabiedzonà dziewczyn´ do domu Chicka.

Ella wyglàda!a ponoç strasznie – rozczo-
chrana, fatalnie ubrana i brudna. Charles
Linton podobno zagrozi! odejÊciem, jeÊli
Webb jej nie pos!ucha. Nie mia! wi´c wyj-
Êcia – musia! si´ zgodziç. Linton zabiera!
jà codziennie na wyst´py do Savoyu
(gdzie gra!a orkiestra Webba) i kaza! jej
podpatrywaç siebie.

Kiedy wreszcie zaÊpiewa!a, okaza!o si´,
˝e to jest to! W ciàgu dwóch tygodni sta!a
si´ gwiazdà zespo!u Webba i ulubienicà
bywalców Savoyu. Âwietna pami´ç i s!uch
pozwala!y jej b!yskawicznie zapami´tywaç
nowe utwory, dzi´ki czemu niemal z mar-
szu potrafi!a wejÊç w rol´ wokalistki or-
kiestry. Doprowadzi!a do zmiany profilu
zespo!u, który z wyrafinowanego instru-
mentalnie i aran˝acyjnie swingowego
bandu przekszta!ci! si´ w formacj´ akom-

paniujàcà wokalistom w piosenkach 
o sporym potencjale komercyjnym. Takie
te˝ by!y pierwsze p!yty „Love and Kisses”
i „Are You Here to Stay?”, nagrane przez
orkiestr´ Webba w 1935 roku z Ellà jako
g!ównà wokalistkà.

Orkiestra Chicka Webba w tym sk!a-
dzie sta!a si´ jednym z najlepszych i naj-
bardziej rozchwytywanych zespo!ów tam-
tych lat. W 1938 roku Ella skompono-
wa!a piosenk´ „A-Tisket, A-Tasket” (na
motywach dzieci´cego wierszyka, Êpiewa-
nego jeszcze w szkole), która w aran˝acji
Vana Alexandra sta!a si´ jej pierwszym
wielkim przebojem. Utwór ten pozosta-
wa! na czele listy przebojów przez 19 mie-
si´cy, a zawierajàca go p!yta sprzeda!a si´
w iloÊci miliona egzemplarzy!

Chick Webb zmar! w roku 1939. Przez
nast´pne dwa lata to Ella by!a szefowà je-
go orkiestry, a po tym okresie wybra!a 
karier´ solowà.

W po!owie lat 40. zosta!a w!àczona do
wielkiego projektu impresaria Normana
Granza „Jazz at The Philharmonics”, któ-
ry sta! si´ niejako oknem amerykaƒskiego
jazzu na Êwiat. W ramach tego projektu
wyst´powa!a z triem Oscara Petersona,
Tommym Flanaganem, Hankiem Jone-
sem, a tak˝e Rayem Bryantem i Joe Pas-
sem. Pod wp!ywem Granza znacznie roz-
win´!a swojà wokalistyk´. Nie cià˝y! ju˝
na niej obowiàzek produkowania przebo-
jów i mog!a si´ skupiç na improwizacji
scatem, którà czarowa!a s!uchaczy na
wielkich scenach w Ameryce i poza nià.
Zrealizowa!a te˝ swoje marzenia – nagra-
!a p!yty z Louisem Armstrongiem. Za-
Êpiewa!a z orkiestrami Duke’a Ellingtona
i Counta Basie’ego. Z Ellingtonem wystà-
pi!a w s!ynnej Carnegie Hall.

Dzi´ki Granzowi mog!a sfinansowaç seri´
albumów z kompozycjami s!ynnych twór-
ców jazzowych tematów: George’a Gersh-
wina, Harolda Arlena, Johnny’ego Mercera,
Jerome’a Kerna, Cole Portera, Irvinga Berli-
na i, oczywiÊcie, Ellingtona. P!yty te do dziÊ
nale˝à do jazzowych bestsellerów.

Ella Fitzgerald dwukrotnie wysz!a za
mà˝. Pierwszy raz za jednego ze swoich
fanów – Benny’ego Kornegaya. Drugi raz
za basist´ Raya Browna. Oba ma!˝eƒstwa
nie by!y zbyt szcz´Êliwe, choç z Rayem ad-
optowali dziecko. Jednak dla Elli liczy!a
si´ przede wszystkim muzyka. Podpo-
rzàdkowa!a jej wszystko, tak˝e kosztem
˝ycia prywatnego.

Ella Fitzgerald dorasta!a w biedzie, ale
dzi´ki talentowi osiàgn´!a status multimi-
lionerki. By!a przedstawiana koronowa-
nym g!owom, najwa˝niejszym postaciom
polityki, sztuki i nauki swoich czasów.
Wielbiono jej talent, obdarzano zaszczy-
tami, fetowano na wiele sposobów. Mimo
to do koƒca ˝ycia pozosta!a osobà skrom-
nà i troch´ nieÊmia!à. Nawet walczàc 
z chorobà – post´pujàcà Êlepotà i os!abie-
niem – koncertowa!a, choç mog!aby od-
poczywaç w luksusie i odcinaç kupony od
swego bogatego dorobku.

W latach 80. jej aktywnoÊç nagraniowa
znacznie zmala!a z powodu problemów
zdrowotnych – mia!a k!opoty z sercem 
i cukrzyc´. W wyniku tej ostatniej powoli
traci!a wzrok. Na domiar z!ego w po!owie
lat 90. amputowano jej nogi. Niemal 
do koƒca ˝ycia koncertowa!a. Zmar!a 
15 czerwca 1996 r. w Beverly Hills. W Pol-
sce wystàpi!a tylko raz – w 1965 roku. "

Najwa˝niejszym êród!em informacji 
o ˝yciu Elli Fitzgerald w j´zyku polskim
jest, prze!o˝ona przez 
Andrzeja Schmidta, ksià˝ka 
Stuarta Nicholsona „Ella Fitzgerald”
(Prószyƒski i S-ka, Warszawa 2008).

95-97 Ella Fitzgerald  4/1/10  10:47 AM  Page 97


