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krótkiej karierze Amy okrzyk-
ni!to najwa"niejsz# i naj- 

bardziej oryginaln# brytyjsk# 
wokalistk# pierwszej dekady XXI wieku. 
Obsypano j# nagrodami i wyró"nieniami. 
Rozpisywano si! o jej soulowym feelingu, 
bluesowej autentyczno$ci g%osu i rock’n’rol-
lowym trybie "ycia. Ostatnimi czasy by%o  
o niej g%o$no g%ównie za spraw# koncertów, 
na których nie by%a w stanie wyst#pi&. Kolejne 
wpadki artystki i burzliwe dwuletnie ma%"e'-
stwo z Blakiem Fielder-Civilem przykuwa%y 
uwag! kolorowej prasy. (wiat tabloidów sta% 
si! kronik# nierównej walki wokalistki z na-
%ogiem alkoholowym i narkotykowym.

Z jednej strony chcia%oby si! powiedzie&: 
stara historia o utalentowanym muzyku, któ- 
ry stacza si! ze szczytu popularno$ci ku 
$mierci. Z drugiej, ka"da tego typu opowie$& 
to osobny dramat innego cz%owieka – wielkie-
go pod pewnymi wzgl!dami i bardzo ma%ego 
pod innymi. Nie inaczej jest z losem Wine- 
house. Nawet je$li jest tylko kolejn# osobo-
wo$ci# muzycznego $wiata, która umar%a 
wskutek choroby narkotykowej i alkoholo-
wej, to jest chyba jedyn#, która napisa%a o niej 
piosenk! i jeszcze zgarn!%a za to Grammy. 
„Starali si! mnie zmusi& do odwyku/ odpo-
wiedzia%am: nie, nie, nie” – refren najwi!k-
szego przeboju Amy nie mo"e brzmie& dzi$ 
inaczej ni" jeszcze kilka miesi!cy temu.

Niemal nikomu komentuj#cemu $mier& 
angielskiej wokalistki nie umkn!%o, "e zmar%a 
w wieku 27 lat. Wiadomo: „wybra'cy bogów 
umieraj# m%odo”. Ale nie tylko o m%odo$& 
tutaj chodzi. To dok%adnie ten sam wiek,  
w którym odesz%o wielu wielkich muzyków, 
okre$lanych mianem cz%onków „Klubu 27”. 
Prawo serii prezentuje si! w mediach znako-
micie, wi!c nawet te z nich, które zajmuj# si! 
g%ównie plotkowaniem, podchwyci%y temat. 
Po $mierci Winehouse powróci%o na chwil! 
zainteresowanie dawnymi bo"yszczami, któ-
rych b%yskotliwe kariery muzyczne przerwa-
%a nag%a $mier&. W Internecie, prasie, radiu 
i telewizji pojawi%y si! materia%y, w których 
przynajmniej jednym zdaniem wspominano 
Jimiego Hendriksa, Janis Joplin, Jima Morri-
sona i Kurta Cobaina.

Co wnikliwsi uzupe%nili list! cz%onków 
„Klubu 27” o przedwojennego ameryka'-
skiego bluesmana Roberta Johnsona i gita-
rzyst! )e Rolling Stones – Briana Jonesa. 
Ale ten pierwszy, cho& niebywale utalentowa-
ny, zmar% lata przed rock’n’rollow# rewolucj#, 
która mog%a uczyni& z niego gwiazd! w dzi-
siejszym rozumieniu tego s%owa. Jego wp%yw 
na pó*niejszych muzyków trudno przeceni&, 
ale nigdy nie mia% on $wiata u swych stóp. Po-
nadto to nie „ciemna strona s%awy” pchn!%a 
go w obj!cia kostuchy. Johnson zmar% wsku-

tek niewyja$nionego zatrucia, zostawiwszy po 
sobie oko%o trzydziestu piosenek. O jego pe%-
nym znaków zapytania "yciu i nag%ej $mierci 
do dzi$ kr#"# quasi-faustowskie legendy. Czy 
móg% odda& dusz! i swe krótkie "ycie diab%u 
w zamian za talent? Sam lubi% to sugerowa&. 
Z pewno$ci# mo"na o nim powiedzie& tylko 
to, "e zainspirowa% legion bluesowych i roc-
kowych wykonawców kilku nast!pnych po-
kole'.

Do grona wielbicieli Johnsona nale"a% gi-
tarzysta Brian Jones. To on jako pierwszy 
z rockmanów lat 60. zmar% w wieku 27 lat, 
staczaj#c si! ze szczytu popularno$ci na dno. 
Jones uton#% we w%asnym basenie, odurzony 
alkoholem i narkotykami, za których nadu"y-
wanie zosta% wcze$niej usuni!ty z szeregów 
Stonesów. Tragiczny "yciorys Anglika bli"-
szy jest biogra+om pó*niejszych cz%onków 

„Klubu 27” ni" "yciorys bluesmana Johnso-
na. A jednak jego los wci#" ró"ni% si! od losu 
cho&by dobrze mu znanego Hendriksa. Jones 
nie pisa% piosenek, wi!c nawet je$li otar% si!  
o s%aw! i bogactwo, to powszechne uwiel-
bienie nie sta%o si! jego udzia%em. Fani przy-
chodzili na koncert )e Rolling Stones po to, 
by us%ysze& s%ynny kwintet albo by zobaczy& 
Jaggera, wzgl!dnie Jaggera i Richarda, a nie 
Jonesa. Mo"liwe, "e to ci#g%e pozostawanie  
w cieniu s%awnych kolegów pchn!%o Briana  
w stron! na%ogów. 

Pozostali cz%onkowie „Klubu 27” to zu-
pe%nie inna historia. Wszyscy byli indywi-
dualno$ciami, gwiazdami, których blask 
przy&miewa% innych. Zmieniali trendy, ini-
cjowali nowe nurty, tworzyli legendy. Fascy-
nowali miliony. 

Hendrix i Joplin byli rówie$nikami. Morri-
son by% od nich m%odszy o rok. Zdarza%o im 
si! spotyka& tak w trakcie wielkich wydarze' 
muzycznych, jak i przy okazji najzupe%niej 
przyziemnych pijatyk. O Cobainie, liderze Nir- 
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vany, mówiono, "e jest ostatni# wielk# gwiaz-
d# rocka. Utalentowany i tragiczny, mimo "e 
"y% 20 lat po poprzednich „klubowiczach”, 
pasuje do ich grona jak ula%. Ale Wine- 
house? Inna epoka, inne gatunki i inne realia…  
A wydaje si!, "e historia niemal ta sama.

']LHFLñVWZR
Amy Jade Winehouse przychodzi na $wiat 

w pó%nocnej cz!$ci Londynu jako drugie 
dziecko taksówkarza Mitchella i farmaceut-
ki Janis Winehouse’ów. Od dzieci'stwa jest 
roz$piewana, a bardziej ni" popem, którego 
s%uchaj# jej rówie$niczki, interesuje si! Billie 
Holiday i Frankiem Sinatr#. Gdy ma 9 lat, 
jej rodzice rozchodz# si!. W tym czasie, za 
namow# babci, Amy zaczyna nauk! w kolej-
nych muzycznych szko%ach. Od 13. roku "y-
cia próbuje gra& na gitarze i pisa& piosenki.

Jimi Hendrix, „Buster” – jak nazywali go 
bliscy – w swojej twórczo$ci zwyk% idealizo-
wa& matk!, Lucille. Jednak prawda jest taka, 
"e ani ona, ani jej m#" Al nie byli w stanie 

zapewni& jemu oraz jego rodze'stwu domu. 
Trójk! z pi#tki potomstwa oddali do adopcji. 
Najstarszym synom serwowali za$ zakrapia-
ne alkoholem awantury, rozstania, powroty 
i przeprowadzki. O+cjalnie rozwiedli si!, 
gdy Jimi mia% 9 lat. Gdy mia% 15, jego mat-
ka umar%a na skutek powik%a' zwi#zanych  
z piciem. 

Od jedenastego roku "ycia ma%y Buster 
„grywa” na szczotce do pod%ogi niczym na 
gitarze. Jako czternastolatek dostaje pierwsz# 
gitar!. W zachwytach nie przeszkadza mu 
nawet to, "e ma ona tylko jedn# strun! i nie 
nadaje si! prawie do niczego. Godzinami &wi-
czy. Gdy ma lat siedemna$cie, ojciec kupuje 
mu pierwsz# gitar! elektryczn#. Szybko staje 
si! ona jego "yciem. Jimi jamuje ze wszystki-
mi w okolicy i gra pierwsze koncerty.

Drugi z lewor!cznych gitarzystów z „Klu-
bu”, Kurt Cobain, jest o rok m%odszy od 
Jimiego, gdy rozwodz# si! jego rodzice. Ra-
dosny jako dziecko, w szkole staje si! ponury 
i niesforny. Jako nastolatek odkrywa $wiat 
muzyki punkowej, do której wyra*nie go 
ci#gnie. Daje w ko$& innym uczniom i swo-
im rodzicom. Sam jest w szkole dr!czony za 
przyja*' z homoseksualist#. Muzyk# intere-
suje si! od czwartego roku "ycia, gdy zaczyna 
gra& na pianinie i tworzy& pierwsze piosenki. 
Od m%odo$ci zdradza te" talent do sztuk pla-
stycznych. 

Niektóre fakty z "ycia lidera Nirvany przy-
pominaj# fragmenty biogra+i Janis Joplin. 
Janis rysuje, odk#d nauczy%a si! trzyma&  
w d%oni o%ówek, a akceptacj! w szkole traci  

w dziewi#tej klasie, gdy opowiada si! za in-
tegracj# rasow#. Takie pogl#dy w jej rodzin-
nym teksa'skim miasteczku portowym nie 
s# dobrze widziane. Broni#c swojego stano-
wiska, Janis coraz bardziej stara si! odró"ni& 
od rówie$ników; wpada te" w coraz dziwniej-
sze towarzystwo. Brak urody i og%ady dope%-
nia wizerunku odmie'ca. W grupie „zbunto-
wanych” popularna jest czarna muzyka. Janis 
zakochuje si! w bluesie.

Dzieci'stwo Jima Morrisona znacz# po-
dró"e i przeprowadzki, do których zmuszany 
jest jego ojciec, wojskowy. Gdy Jim ma cztery 
lata, jego rodzina jest $wiadkiem wypadku sa-
mochodowego na pustyni. Nie wiadomo, jak 
du"o autokreacji jest w pó*niejszych s%owach 
muzyka, ale w doros%o$ci wielokrotnie opo-
wiada o tym wydarzeniu jako kluczowym 
dla swojego "ycia. W szkole Jim radzi sobie 
dobrze. Jako ponadprzeci!tnie inteligentny 
siedemnastolatek jest ju" oczytany w poezji  
i literaturze, g%ównie francuskiej.

'URJD�QD�V]F]\W
Gdy Winehouse ma 19 lat, jej g%osem za-

czynaj# si! interesowa& wytwórnie p%ytowe. 
Rok pó*niej, nak%adem nale"#cej do Univer-
salu wytwórni Island, ukazuje si! jej pierwsza 
p%yta. „Frank” staje si! olbrzymim sukcesem, 
a mieszanka jazzu, soulu i popu pozwala 
Amy wyst!powa& zarówno na festiwalach 
jazzowych, jak i w ramach popularnego Gla-
stonbury. W wieku 23 lat, za spraw# drugiego 
albumu – „Back to Black”, Winehouse osi#ga 
najwi!kszy sukces komercyjny w Anglii. Jest 

76 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

.XUW�&REDLQ� 
ļ�WUDJLF]Q\�L�XWDOHQWRZDQ\�� 

1D]\ZDQ\�RVWDWQLP� 
ZLHONLP�PX]\NLHP�URFNRZ\P�

%ULDQ�-RQHV� 
ļ�SLHUZV]D� 
]�JZLD]G� 
ODW����� 

2ğDUD�URFND� 
L�DXWRGHVWUXNFML�

74-77 klub 27.indd   76 8/23/11   2:31:52 PM



77+Lľ)L�L�0X]\ND�����

te" pierwsz# Brytyjk#, która otrzyma%a 5 na-
gród Grammy.

Nastoletni Hendrix boryka si! z bied#, ale 
robi wszystko, by utrzyma& si! z grania jako 
gitarzysta akompaniuj#cy. Jego umiej!tno-
$ci rosn#. Jako 22-latek grywa m.in. z Little 
Richardem. Prze%om nast!puje, gdy pozna-
je Chasa Chandlera z grupy Animals, który 
– oszo%omiony jego technik# gry – propo-
nuje mu kontrakt i nagranie p%yty w Anglii. 
Powstaje trio )e Jimi Hendrix Experience. 
Swoj# gr# Jimi zachwyca i deklasuje dotych-
czasowych idoli gitary.

Dziewi!tnastoletnia Janis Joplin nagrywa 
pierwsz# piosenk! z koleg# ze studiów. Prze-
nosi si! do San Francisco i dwa lata pó*niej 
rejestruje kilka bluesowych standardów  
z przysz%ym gitarzyst# Je,erson Airplane. Ju" 
wówczas zaczyna mie& k%opoty z narkotyka-
mi. Odcina si! od nich na jaki$ czas i wraca 
do rodzinnej miejscowo$ci. Gdy ma 23 lata, 
jej solowe wyst!py z gitar# $ci#gaj# uwag! 
psychodelicznej grupy Big Brother and the 
Holding Company. Janis przystaje do nich  
i podpisuje kontrakt. Pierwsza p%yta zespo%u 
ukazuje si! rok pó*niej, mniej wi!cej w czasie, 
w którym ma miejsce prze%omowy wyst!p na 
festiwalu Monterey Pop (w$ród uczestników 
imprezy jest te" $wie"o przyby%e z Anglii trio 
Hendrixa). Janis ma 24 lata.

W 21. roku "ycia Morrison tra+a do szko%y 
+lmowej przy Uniwersytecie Kalifornijskim, 
w której poznaje Raya Manzarka. Po zako'-
czeniu nauki ich drogi rozchodz# si!, ale 
gdy pó%tora miesi#ca pó*niej przypadkiem 
wpadaj# na siebie na pla"y, dziel# si! pomy-
s%em za%o"enia zespo%u rockowego. Morrison 
$piewa Rayowi swój utwór „Moonlight Dri-

ver”. Klawiszowiec jest zachwycony. Dwójka  
z miejsca zak%ada zespó%. )e Doors zaczy-
naj# próby i wyst!py w lokalnym klubie. Gdy 
Morrison ma 23 lata, ukazuje si! ich pierw-
sza p%yta, a singiel „Light My Fire” tra+a na 
pierwsze miejsce listy „Billboardu”. Doorsi 
wyst!puj# w ogólnokrajowej telewizji i zy-
skuj# popularno$&.

Jako nastolatek Kurt Cobain próbuje 
si% w kilku amatorskich zespo%ach, zanim  
z Kristem Novoseliciem za%o"y Nirvan!. Gdy 
ma 22 lata, zespó% nagrywa album „Bleach”. 
Wa"niejszy jest jednak „Nevermind”, wydany 
dwa lata pó*niej dla du"ej wytwórni. Razem 
z trzeci# p%yt# studyjn# i wydawnictwami 
koncertowymi oraz kompilacjami Nirvana 
sprzeda ponad 50 mln p%yt i spopularyzuje 
podgatunek alternatywnego rocka zwany 
„grunge”.

8SDGHN
Trzema p%ytami studyjnymi i niezliczo-

nymi koncertami Hendrix ugruntowa% po-
zycj! niekwestionowanego wirtuoza gitary. 
Niestety, udowodni% te" inny talent. Koledzy 
z zespo%u zwykli mówi&, "e bierze dwa razy 
wi!cej ka"dego narkotyku ni" pozostali. 
Cz%onkiem „Klubu 27” zosta% 18 wrze$nia 
1970 roku. Prawdopodobnie przypadkowo 
przedawkowa% $rodki nasenne.

Janis Joplin wyda%a cztery p%yty z trzema 
zespo%ami. „Per%y”, najpopularniejszej z nich, 
nie doczeka%a. Pomimo prób ucieczki od nar-
kotyków do „Klubu 27” wst#pi%a 4 pa*dzier-
nika 1970 roku po przedawkowaniu heroiny.

Jim Morrison mawia%, "e b!dzie trzeci po 
Hendriksie i Joplin. Nie uda%o mu si! umkn#& 
$mierci, chocia" po sze$ciu p%ytach zawie-
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si% dzia%alno$& )e Doors i przeniós% si! do 
Pary"a. Brak pewno$ci co do przyczyn jego 
$mierci, cho& najbardziej prawdopodobne s# 
konsekwencje wieloletniego ci!"kiego picia. 
„Klubowicz” od 3 lipca 1971.

Cobain eksperymentowa% z narkotykami, 
odk#d sko'czy% 13 lat. Cz!$& z nich bra%, by 
zwalczy& n!kaj#cy go ból "o%#dka. Cierpia% 
te" na depresj! dwubiegunow#. Od 24. roku 
"ycia powa"nie uzale"niony od heroiny, przy-
st#pi% do „Klubu 27” 5 kwietnia 1994 roku na 
skutek samobójstwa.

W biogra+i Winehouse od 22. roku "ycia 
regularnie powtarza%y si! cugi alkoholowe  
i narkotyczne. Wbrew s%owom s%ynnej pio-
senki, artystka spróbowa%a kilku odwyków, 
ale bezskutecznie. Do „Klubu 27” zosta%a 
przyj!ta 23 lipca 2011 roku.

To tylko cz!$& historii o przedwcze$nie 
zmar%ych muzykach. Nie brak%o wszak ta-
kich, którzy zgin!li przed 27. rokiem "ycia  
i takich, których $mier& dopad%a pó*niej. Ilo$& 
opowie$ci o talencie, s%awie i tragedii stawia 
wielbicieli muzyki i sztuki w ogóle przed kla-
sycznym dylematem. Czy najwi!ksze nawet 
dzie%o warte jest "ycia jego twórcy? To powa"-
ny problem, a "eby go zrozumie&, potrzebna 
jest odrobina gdybania. Zastanówmy si!: jak 
wygl#da%by $wiat, gdyby cz%onkowie „Klubu 
27” nie wst#pili na muzyczn# drog! i w zaci-
szu swoich domów do"yli spokojnej staro$ci? 
G%upio to przyzna&, bo przynajmniej pozor-
nie "yczymy idolom jak najlepiej, ale ich d%u-
gie i spokojne "ycie wcale by nas nie cieszy%o. 
Nie mieliby$my wówczas kilku najcenniej-
szych p%yt w kolekcji i nie do$wiadczyli pi!k-
nych muzycznych chwil. A mo"e stosowniej 
spyta&, czy arty$ci $wiadomie wybraliby krót-
kie i intensywne "ycie w $wietle re-ektorów, 
zamiast d%ugiego i statecznego?

Niestety, cz%onkowie „Klubu 27” nie odpo-
wiedz# ju" na "adne pytania. Ale nawet je$li 
naiwnie, to przyjemniej jest wierzy&, "e „po-
$wi!ciliby si! dla sztuki”, "e by%a tego warta. 
.atwiej wyobra"a& sobie, "e byli$my ostatnio 
$wiadkami, jak Amy Winehouse z preme-
dytacj# p%aci za sw# s%aw!, zamiast widzie&  
w niej kolejn# samotn# o+ar! koszmarnego 
na%ogu. O+ar!, której "ycie dos%ownie za%a-
ma%o si! na oczach czytelników tabloidów.

Jim Morrison mia% s%abo$& do Fryderyka 
Nietzsche, w którego dzie%ach rozczytywa% 
si! jeszcze jako nastolatek. Musia% wi!c zna& 
aforyzm niemieckiego +lozofa dotycz#cy 
boskich ulubie'ców. Mo"e dla wokalisty )e 
Doors i innych „klubowiczów” jego druga 
cz!$& stanowi%a wystarczaj#c# motywacj! do 
wybrania losu „boskich faworytów”? Ca%y 
cytat brzmi: „Ulubie'cy bogów umieraj# 
m%odo. Ale potem "yj# wiecznie w ich towa-
rzystwie”.  ■
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