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yst!p rozpocz!"o trzech si-
demanów, wspó"pracuj#cych  

z Winterem ju$ od kilku lat: 
Vito Liuzzi (perkusja), Paul Nelson (gitara)  
i Scott Spray (bas). Dopiero po kilku mi-
nutach na scenie pojawi"a si! chuda, przy-

garbiona posta% w czarnym kowbojskim 
kapeluszu. Ka$dy, kto widzia" aktualne 
zdj!cia Wintera, nie mia" w#tpliwo&ci, $e 
to on. Artysta ma ju$ swoje lata i to wida%. 
Porusza si! z trudem i chyba ma problemy 
z kr!gos"upem, bo jest nienaturalnie zgi!-

ty w krzy$u. Dlatego zosta" wprowadzony 
po schodach przez brodatego stroiciela 
instrumentów. Kiedy us"ysza" brawa, od-
suna" si! od podtrzymuj#cego go m!$-
czyzny, zrobi" samodzielnie par! kroków 
w stron! mikrofonu, po czym z wyra'n# 
ulg# opad" na krzes"o. No có$, $ycie niko-
go nie oszcz!dza, a ju$ na pewno nie tych, 
którzy u$ywaj# go zbyt intensywnie. Win-
terowi do siedemdziesi#tki brakuje tylko 
dwóch lat, a u szczytu kariery nie wylewa" 
za ko"nierz i nie stroni" od narkotyków. 
Musz! jednak przyzna%, $e by"em mile za-
skoczony jego niez"# kondycj#, bo pami!-
taj#c go z ok"adki „I’m a Bluesman” (2004) 
– przedostatniej p"yty, na której uwiecz-
niono go siedz#cego z lask# – spodziewa-
"em si! zobaczy% ledwo poruszaj#cego si! 
dziadka. W (odzi mo$e nie skaka" i nie 
wywija" gitarowym gryfem, ale ca"kiem 
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sprawnie przebiera" po nim palcami, gra-
j#c przez chwil! technik# „slide”, a jeden 
utwór wykona" nawet na stoj#co. 

W porównaniu z instrumentami jego 
g"os by" do&% s"aby, ale kiedy ju$ docie-
ra" do odbiorców, równie$ wydawa" si! 
dynamiczniejszy ni$ na wspomnianym 
albumie. Winter wyra'nie z"apa" drugi 
oddech. S"ycha% to na najnowszym kr#$-
ku „Roots”, na którym jest chyba w lepszej 
formie ni$ 7 lat wcze&niej.

John Dawson Winter III (ur. 23.02.1944) 
z Beaumont w Teksasie muzyczn# edu-
kacj! rozpocz#" w wieku zaledwie 5 lat 
od gry na klarnecie. Pó'niej %wiczy" na 
ukulele, a wreszcie zachwyci" si! wokali-
styk#, &piewaj#c przeboje Everly Brothers 
w duecie z o trzy lata m"odszym bratem, 
Edgarem (znanym najbardziej z popi-
sowej interpretacji „Tobacco Road” oraz 
instrumentalnego hitu „Frankenstein”). 
Mimo rozleg"ych zainteresowa) Johnny 
Winter postanowi" si! skoncentrowa% na 

gitarze, graj#c przede wszystkim trady-
cyjnego czarnego bluesa. S"uszna decyzja. 
W rodzinnych stronach mo$na go by"o 
us"ysze% niemal w ka$dym muzycznym 
klubie. Wkrótce popularno&% m"odego  
albinosa dotar"a do czarnych dzielnic, 
gdzie wszyscy $yli bluesem. Mimo $e  
w tamtych czasach Teksas by" miejscem 
zamieszek na tle rasowym, Winter i jego 
brat jako jedni z nielicznych bia"ych bez 
obaw mogli odwiedza% kluby w okoli-
cach zamieszka"ych przez ciemnoskórych 
Amerykanów. 

W roli wirtuoza sze&ciostrunowego 
wios"a zauwa$yli go te$ krytycy, nazywa-
j#c najgor!tszym towarem estradowym od 
czasu Janis Joplin. Jego *zjonomia okaza"a 
si! atutem reklamowym. Jako albinos, wy-
konuj#cy czarnego bluesa, by" bardzo roz-
poznawalny. Do tego fenomenalnie gra"  
i &piewa". O jego wyj#tkowych umiejetno-
&ciach &wiadczy epizod na koncercie B.B. 
Kinga w klubie „Raven” (1962). Podob-

no obecny na widowni Winter namówi"  
kogo&, $eby go zarekomendowa" ciemno-
skóremu bluesmanowi i poprosi" o zgod! 
na wyst!p. B.B. King uleg" pro&bie i zapro-
si" Wintera na scen!. Tam m"ody Teksa)-
czyk, wówczas 17-latek, da" popis swojego 
talentu, zbieraj#c owacje na stoj#co.

W (odzi widzowie te$ stali, kiedy 
Winter przypomina" bluesowe hity. Ale 
nie tylko blues królowal na scenie. Obok 
„Mojo Working” oraz innych standardów 
pojawi"y si! utwory w ducha Dylana i Sto-
nesów. Od albumu „Johnny Winter And” 
w poczynaniach artysty nast#pi" zdecy-
dowany zwrot w kierunku ostrego roc-
ka. Jego kulminacj# by" pocz#tek lat 70.  
XX wieku, a najlepszym &wiadectwem 
– longplay „Captured Live”. Wcze&niej –  
o czym mo$e nie wszyscy wiedz# – Winter 
wyst#pi" na Woodstock (1969). Nie wida% 
go w pierwszym, najs"ynniejszym *lmie  
o tym festiwalu, który mia" kinow#  
premier! w 1970 roku. Za to niedawno 

ukaza"o si! kilka CD i DVD, przypomina-
j#cych tamten wyst!p. W tym re$yserska 
wersja „Woodstock: 3 Days of Love and 
Peace”, z Winterem wykonuj#cym „Mean-
town Blues”.

Tu$ przed Woodstock do sklepów tra-
*" jego debiutancki album „+e Progres- 
sive Blues Experiment” (1968). Pochleb-
ne opinie krytyków i zachwyty s"uchaczy 
zrobi"y swoje. Winter podpisa" wyj#tkowo 
lukratywny, jak na tamte czasy, kontrakt  
z wytwórni# Columbia, zapewniaj#cy mu 
zaliczk! w wysoko&ci 600000 dolarów. Dla 
fonogra*cznego giganta nagra" w 1969 
roku dwie p"yty – „Johnny Winter” i „Se-
cond Winter”. Wpisa" si! dzi!ki nim na 
dobre w pejza$ ameryka)skiego bluesa, 
staj#c sie równocze&nie jednym z najs"yn-
niejszych jego przedstawicieli. 

,wietnie rozpocz!t# karier! przyha-
mowa"y problemy z alkoholem i heroin#. 
Winter tra*" na odwyk. Na szcz!&cie te-
rapia da"a pomy&lny efekt. W 1973 roku  

artysta powróci" na scen! z fenomenal- 
nym kr#$kiem „Still Alive And Well” 
(„Wci#$ $ywy i w dobrej formie”). Pisa"em 
o nim w cyklu „P"yty, które (by% mo$e) 
umkn!"y”. Je&li kto& nie mia" jeszcze 
okazji go pos"ucha%, powinien to nadro-
bi%. Zgromadzony na p"ycie repertuar to 
kwintesencja talentu Wintera i jedna z naj- 
lepszych próbek blues-rocka, jaka w owym 
czasie ukaza"a si! na winylu. 10 &wietnych 
numerów, z tytu"owym – autorstwa Ricka 
Derringera – na czele: „Chwilami wiem, 
$e tak do ko)ca trudno po mnie pozna%, 
ale wci#$ $yj! i mam si! dobrze”. Winter 
nie k"ama". Uda"o mu si! wyj&% na prost#. 
Dowodem na to jest chocia$by ok"adka, 
gdzie na jednym ze zdj!% bior#cego udzia" 
w sesji tria w sk"adzie Winter, Randy  
Jo Hobbs (bas) i Richard Hughes (per-
kusja), wida% zawadiacki u&miech gitaro-
wego wirtuoza. Nie ma tu rozczarowa). 
Ka$da chwila z muzyk# ze „Still Alive And 
Well” jest bezcenna. ,wietny wokal i za- 

pieraj#c# dech gitar! elektryczn# wzbo-
gacaj# fenomenalne fragmenty akustycz-
ne. S# te$ doskona"e kompozycje, w tym 
napisany dla Wintera, cho% wykonywa-
ny równie$ przez Stonesów, hit Jagge-
ra i Richardsa „Silver Train” oraz „Let It  
Bleed” – jeszcze bardziej popularny utwór 
tych samych autorów. Ciekawie wypad"a 
folkowa piosenka „Ain’t Nothing To Me” 
(Pending), a rockowa ballada „Cheap Te-
quila” (Derringer) naprawd! "atwo wpada 
w ucho. Niestety, kompozycja tytu"owa 
ze „Still Alive And Well” nie pojawi"a si! 
podczas "ódzkiego koncertu. Czy$by z t# 
kondycj# nie by"o jednak najlepiej? Ta-
kie $ycie... Na p"ycie „Let Me In” z 1991 
roku Winter genialnie wykonuje piosenk! 
„Life is Hard” Freda Jamesa. Brzmi ona 
zupe"nie tak, jakby Johnny sam ten utwór 
napisa": „Niewa$ne jak si! starasz, $ycie 
jest ci!$kie, a potem &mier%”. Na mojej 
prywatnej li&cie bluesowych hitów wszech 
czasów to nagranie znajduje si! w &cis"ej 
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czo"ówce. Ale nie ma co snu% mrocznych 
wizji. Winter wcia$ jest z nami i potra* 
gra%, co zaprezentowa" na "ódz-
kim koncercie. Na 

wspomnianym kr#$ku z 1991 roku mo$e-
my us"ysze% nagranie, które opisuje jesz-
cze jedn# cech! wyró$niaj#c# tego artyst!. 
Otó$ na d"ugo przedtem, zanim tatua$e 
sta"y si! powszechnie modne, zdobi#c 
cia"a wi!kszo&ci m"odych ludzi, jak to 
jest dzi&, Winter by" ju$ g!sto wytatuowa- 
ny. Nic wi!c dziwnego, $e nagra" kom-
pozycj! „Illustrated Man”. Tatua$e nadal 
s# jego znakiem rozpoznawczym, co po-
twierdzi"o sie w (odzi, gdzie mia" na sobie 
koszulk! z krótkimi r!kawami, wi!c czar-

ne wzory na jego r!kach 
by"y dok"adnie widoczne. 

Tego wieczoru us"y-
szeli&my wiele piosenek  
z d"ugiej listy blueso-
wych i rockowych ever-
greenów, które muzyk 
ma w swoim bogatym 
repertuarze. Wyda" a$  
18 p"yt studyjnych 
(nie licz#c duetów  
z bratem i wspól-
nych nagra) z inny-
mi muzykami) oraz 
8 koncertowych. 

Gra" z najwi!kszymi. Na 
jego stronie internetowej 
mo$na obejrze% zdj!cia 
gitarzysty ze s"ynnymi 
przyjació"mi: Hendrik-
sem, Claptonem, Zap-
p#, Slashem, Dixonem, 
Hookerem, Janis Jop- 
lin, Muddym Water-
sem... Z tym ostat-
nim wspó"pracowa" 
zreszt# najd"u$ej. 
Wyprodukowa" na-

wet kilka jego nagra), które 
kandydowa"y do Grammy (na-
grod! zdoby"a p"yta „Hard Rain”  
z 1977 roku). 

(ódzka publiczno&% mia"a 
okazj! pozna% na $ywo jed- 
nego z najwspanialszych bia-
"ych bluesmanów. Spotkanie 
z muzyczn# legend# by"o 

wyjatkowo udane. Koncert trwa" prawie  
2 godziny i chcia"oby si! wi!cej, ale artysta 
tylko raz bisowa", mimo $e zgromadzeni 
w „Wytwórni” melomani klaskali jeszcze 
d"ugo po tym, jak po raz ostatni zszed" 
ze sceny. Jednak nie od razu odjecha" do 
hotelu. Przez kilkana&cie minut rozdawa" 
autografy w swoim camperze. Na taki 
gest sta% tylko wykonawców, którym na-
prawd! zale$y na kontakcie z publiczno-
&ci#. Takim w"a&nie jak Winter – genialny 
bluesaman z Teksasu.  ■
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