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Wiadomo, praca muzyka jazzowego do łatwych i dobrze płatnych nie należy. „Bycie 

muzykiem jest piękną sprawą, ale nie jest najprostszą profesją. Nie traktuję tego jak 

zawód, jest to miłość i pasja, może ten fakt rekompensuje wszelkie trudności” – mówi 

młody saksofonista Piotr Chęcki.

Saksofonistom jest trudniej niż, na przykład, basistom. Zwłaszcza tak uniwersalnym 

jak Michał Barański, który nie ma powodów do narzekania na brak pracy i niskie 

stawki. A warto zauważyć, że, jak to określa, w 95 procentach gra jazz. Co najmniej 

w kilkunastu grupach jednocześnie. „Zdarzają mi się jakieś komercyjne sytuacje, 

ale bardzo rzadko” – podkreśla Barański. Nic tylko pozazdrościć. A zamiast gonić 

najbardziej profesjonalnych, przejść na jazz amatorski. Przecież największy z jazzo-

wych inżynierów dźwięku właściwie wcale nie był inżynierem, tylko amatorem...

Dziękuję tym, którzy podzielili się swoimi refleksjami na temat filmu Miles Ahead 

(Miles Davis i ja). Jak się okazuje, trudno wśród naszych czytelników znaleźć zwo-

lenników tej fabuły, choć są tacy, którzy próbują dostrzec jakieś jej pozytywne stro-

ny. „Nieczęsto mamy okazję oglądać filmy, których głównymi bohaterami są muzy-

cy jazzowi. Co dziwi, bo wystarczy tylko trochę przestudiować biografie chociażby 

największych gwiazd jazzu, żeby znaleźć mnóstwo fascynujących i nawet mocno 

skandalizujących historii, tylko czekających na wykorzystanie przez scenarzystów. 

Dobrze więc, że w ogóle chociaż taki film, jak ten o Milesie, powstał” – napisała Pani 

Sandra. Zdaniem Pana Zbigniewa w Miles Ahead jest jedna wspaniała scena. „Ostat-

nie kilka minut, kiedy grają muzycy Milesa, Esperanza i Robert Glasper. Pojawia się 

magia, która przecież towarzyszyła muzyce Mistrza zawsze”. Ten jedyny pozytyw 

nie przesłania jednak tego, jak Pan Zbigniew ocenia dzieło Dona Cheadle’a: „Mam 

wrażenie, że w filmie Miles jest wiecznie >>osaczony<< - albo mu próbują wykraść 

nuty, albo utwory. Oczywiście nie był gość zdecydowanie >>kryształowym<< wzo-

rem, kilka lat mu >>uciekło<< z życia, ale jak to się ma do tego, co po sobie pozosta-

wił? Zastanawia, gdzie byli konsultanci podczas kręcenia filmu oraz spadkobiercy, 

współpracownicy”.

Miłej lektury!
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Piotr Wickowski: Co jest pierwsze 
– melodia czy tekst?
Ida Zalewska: Zwykle zaczynam 
od tekstu, bo tekst przychodzi mi 
znacznie trudniej. Gdybym musia-
ła nie tylko pisać ładnie i sensow-
nie, ale jeszcze dopasować tekst do 
muzyki, to szansa na powodzenie 
tej akcji znacznie by zmalała. Śpie-
wając, koncentruję się głównie na 
treści i przekazie, więc siłą rzeczy 
tekst determinuje muzykę, narzu-
ca styl i nastrój.
Kiedy postanowiłaś, że zajmiesz 
się śpiewem na poważnie?
Myślę, że dopiero po wydaniu 
pierwszej płyty zaczęłam myśleć 
o sobie jako o „wokalistce” i na po-
ważnie planować, co dalej ze śpie-
waniem i muzyką począć. Wcześ-
niej traktowałam śpiewanie ra-
czej w kategoriach pasji, hobby czy 
też marzenia, które czeka na speł-
nienie. Konkrety w postaci płyty, 
koncertów, dobrych recenzji spra-
wiły, że uwierzyłam w swoje moż-
liwości.
Gdybyś miała możliwość sfor-
mowania swojego zespołu złożo-
nego z dowolnych historycznych 

gwiazd jazzu i bluesa, to jaki byłby 
jego skład?
Jedyne, o czym naprawdę marzę od 
zawsze, to duet ze Steviem Wonde-
rem. Od niego się zaczęło i mimo 
że moje muzyczne zainteresowa-
nia ewoluowały, zmieniając kie-
runek i słucham jego płyt okazjo-
nalnie, to Stevie zawsze będzie dla 
mnie numerem jeden.
Kiedy po raz pierwszy dowiedzia-
łaś się o istnieniu JazzPRESSu?
Tak na serio, to nie mam pojęcia 
kiedy, ale mogę coś nazmyślac: to 
był piękny jesienny dzień, po raz 
pierwszy jadłam ostrygi i po raz 
pierwszy usłyszałam od znajomej o 
JazzPRESSie.
Czego słuchasz najczęściej w tym 
roku?
W tym roku najczęściej słucham 
Gregory’ego Portera. Dopiero teraz 
go odkryłam i regularnie wracam 
do jego płyt i koncertów.

5 pytań do
Idy Zalewskiej
Koncentruję się na 
treści i przekazie
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Maurycy Monero: W sześciu do-
tychczasowych edycjach wystąpi-
ło trzystu artystów z pięciu kon-
tynentów reprezentujących róż-
ne gatunki, w tym wiele świato-
wych gwiazd jazzu. Duży rozmach 
i duża różnorodność – czy w dal-
szym ciągu taki jest kierunek roz-
woju festiwalu PalmJazz?

Paweł Januszewski (reklama i PR 
PalmJazz): Jeśli by się przyłożyć z 
matematyczną dokładnością, to 
sądzę, że kilka dziesiątek do tych 
trzystu można by nawet dodać. Jed-
nak nie walczymy o wyniki iloś-
ciowe, ale bardziej jakościowe, a w 
tej kwestii, proszę mi wierzyć, je-
steśmy bezkompromisowi (śmiech). 

Wciąż staramy się rozwijać to przedsięwzięcie, każ-
da kolejna edycja jest swego rodzaju poligonem i te-
stem, czy faktycznie działamy w dobrym kierun-
ku. Jedno jest pewne, jest jeszcze przynajmniej kil-
kuset świetnych muzyków, na których czekamy i 
mamy nadzieję, że ich wizyta w Gliwicach jest tyl-
ko kwestią czasu. Niech pan za to trzyma kciuki.

Agnieszka Baron (grafika Palm Jazz): Z mojej per-
spektywy (grafika zajmującego się oprawą fe-
stiwalu) PalmJazz bezustannie się rozrasta – co 
wpływa na ilość pracy potrzebnej na ogarnięcie 
tego tematu. Odpowiedź jest oczywista – zmierza-
my ciągle w tym samym kierunku z tą tylko róż-
nicą, że nabieramy wprawy i nie boimy się sięgać 
po więcej.

Krystian Kijas (finanse, zastępca dyrektora 
PalmJazz): Każda następna edycja PalmJazz jest nie 

Maurycy Monero 

maurycy.monero@radiojazz.fm

Nie boimy się sięgać po więcej
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tylko kontynuacją poprzedniej, ale 
też jej rozwinięciem. Ciągle pracu-
jemy nad usprawnieniem organi-
zacyjnym, ponieważ coraz więk-
szy rozmach wraz z dużą różno-
rodnością wymagają wypracowa-
nia bardziej efektywnych sposo-
bów współpracy w zespole. Nasz 
zespół z roku na rok też się rozra-
sta, a to pozwala na podjęcie no-
wych wyzwań, te zaś są bazą do 
jego rozwoju.

Czym, z waszego punktu widze-
nia, różni się PalmJazz od innych 
polskich festiwali?

Paweł Januszewski: Wydaje mi 
się, że szeroko rozumianą atmo-
sferą. Można ją określić jako mie-
szankę intymności i szaleństwa. 
Już wyjaśniam: większość koncer-
tów odbywa się w sali koncertowej 
Centrum Kultury Jazovia, w miej-
scu, w którym kontakt z artystą 
jest na wyciągnięcie ręki, w któ-
rym czujesz się częścią koncertu, 
bo siedzisz w komfortowych wa-
runkach praktycznie na poziomie 
sceny. To jest ta intymność. A sza-
leństwo jest w momencie, w któ-
rym zdajesz sobie sprawę, że solo, 
na przykład Branforda Marsalisa, 
grane trzy metry od ciebie brzmi 
fenomenalnie, żywo. Tak, to ma 
ogromne znaczenie.

Agnieszka Baron: Powiedziała-E
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bym, że jest bardzo niszowy i „ele-
gancki”. Nasza publiczność to inte-
ligentni, dorośli ludzie, często wra-
cają do nas w tym samym skła-
dzie. Poza tym bardzo ważne jest 
niezwykle klimatyczne miejsce, w 
którym odbywa się festiwal – Jazo-
via. Niesamowicie czyste nagłoś-
nienie i ta odległość na wyciagnię-
cie ręki między artystą i publicz-
nością – super.

Krystian Kijas: Niewątpliwie na 
wyjątkowość wpływa magia miej-
sca, jakim jest scena w Jazovii. To 
element kluczowy w odbiorze na-
szego festiwalu, to jest po prostu „to 
coś”. Jednakże, aby wszystko było 
razem perfekcyjnie zaplanowa-
ne, zgrane i przygotowane potrzeb-
ni są ludzie. Nasz zespół jest wyjąt-
kowy i dzięki niemu PalmJazz ma 
przewagę nad innymi festiwalami. 
Są w nim ludzie sercem zaangażo-
wani w jego organizację, zgrany ze-
spół profesjonalistów kochających 
muzykę. Nie byłoby takiego zespo-
łu, gdyby nie Krzysztof Kobyliń-
ski, który stworzył festiwal, a tym 
samym i wszystkich nas dla festi-
walu… Wirtuozeria w tworzeniu i… 
działaniu.

Według jakiego klucza ustalany 
jest program festiwalu?

Paweł Januszewski: My, jako zespół 
organizacyjny, jesteśmy raczej cia-
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łem doradczym w temacie doboru 
artystów. To Krzysztof Kobyliński, 
dyrektor festiwalu rozdaje pod tym 
względem wszystkie karty. Raz w 
roku Krzysztof zadaje nam pyta-
nie: „Kogo chcielibyście usłyszeć na 
PalmJazz?”. To fajny moment pra-
cy, dużo wtedy mówimy o muzyce, 
przerzucamy się pomysłami, na-
zwiskami. Po jakimś czasie, kiedy 
dowiadujemy się, jaki jest skład, za-
wsze dostrzegamy, że wśród arty-
stów, którzy grają na PalmJazz, są 
nazwiska, które padły wcześniej w 
rozmowach.

Agnieszka Baron: (śmiech) Tak 
jak powiedział Paweł – o to trze-
ba zapytać Krzysztofa. Moje gusta 
muzyczne niestety nie pasują do 
PalmJazzu, więc mojej opinii na 
ten temat raczej nie bierze się pod 
uwagę. Skupiam się na aspektach 
wizualnych...

Krystian Kijas: Klucza należy szu-
kać u Krzysztofa, to on zna odpo-
wiedzi na te pytania. Jedno mogę 
powiedzieć, ramy programowe fe-
stiwalu opierają się na jego bez-
kompromisowości. To on przesłu-
chuje setki plików z nagraniami 
od setek zespołów niemal z całego 
świata, sam jest muzykiem i kom-
pozytorem: z tej pozycji dokonuje 
wyboru. To on decyduje. Jest w tym 
znakomity.
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PalmJazz 2016
Festiwal form etnicznych i jazzowych

P R O G R A M

18 X
19:00

CK Jazovia, Gliwice, Rynek 10

Carlos Martins Quartet

20 X
19:00

CK Jazovia, Gliwice, Rynek 10

Erik Truffaz Quartet – Doni Doni

24 X
19:00

CK Jazovia, Gliwice, Rynek 10

Anatol Stefanet Trio – FOLK REVERSE

25 X
19:00

CK Jazovia, Gliwice, Rynek 10

Piotr Wyleżoł Sekstet – HUMAN 
THINGS

27 X
19:00

CK Jazovia, Gliwice, Rynek 10

Maciek Pysz, feat: Daniele Di 
Bonaventura

28 X
19:00

Teatr Miejski, Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57

Hiromi – The Trio Project

30 X
19:00

CK Jazovia, Gliwice, Rynek 10

Stanley Clarke Band

02 XI
19:00

CK Jazovia, Gliwice, Rynek 10

Jerry Gonzalez Band

03 XI
19:00

CK Jazovia, Gliwice, Rynek 10

Mika Urbaniak Duo

04 XI
19:00

Teatr Miejski, Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57

Anna Maria Jopek

07 XI
19:00

CK Jazovia, Gliwice, Rynek 10

Myrczek & Tomaszewski

08 XI
19:00

CK Jazovia, Gliwice, Rynek 10

Sons of Kemet

09 XI
19:00

CK Jazovia, Gliwice, Rynek 10

Yaron Herman

10 XI
19:00

CK Jazovia, Gliwice, Rynek 10

Jacques Kuba Seguin Quintet

13 XI
19:00

CK Jazovia, Gliwice, Rynek 10

Ari Hoenig Trio

14 XI
19:00

CK Jazovia, Gliwice, Rynek 10

Oz Noy Trio featuring Keith Carlock 
and Jimmy Haslip

15 XI
19:00

Teatr Miejski, Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57

Yasmin Levy

 

Jaka jest publiczność festiwalu? 

Krystian Kijas: Publiczność mamy 
wspaniałą. Tak po prostu wspa-
niałą. Kiedy zapowiadam kon-
cert, publiczność potrafi docenić 
oklaskami to, że PalmJazz wspie-
ra Miasto Gliwice, kiedy muzy-
cy kończą swoje solówki w trak-
cie koncertu, publiczność nagra-
dza je oklaskami, a kiedy przycho-
dzi czas na bisy – potrafi żywio-
łowo zareagować brawami, czę-
sto niejeden raz… Artyści również 
doceniają taką publiczność, a wie-
lu wręcz nam jej zazdrości. Z tego 
miejsca chciałbym naszej publicz-
ności powiedzieć – jesteście super! 
Dziękujemy.

Adresujecie festiwal przede 
wszystkim do społeczności Gliwic 
i Śląska?

Paweł Januszewski: W moim wy-
obrażeniu ten festiwal jest adreso-
wany do każdego, kto jest wrażli-
wy na dobrą muzykę, niezależnie 
od tego, z jakiej szerokości geogra-
ficznej pochodzi. Wśród publiczno-
ści są mieszkańcy Gliwic, aglome-
racji śląskiej, Warszawy, Krakowa, 
a zdarzali się także Portugalczy-
cy, Ukraińcy, Niemcy, Holendrzy. 
Mam poczucie, że ta społeczność 
festiwalowa poszerza się, i to w każ-
dą stronę. Z roku na rok jest nas co-
raz więcej, więcej młodzieży i ludzi 
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starszych, więcej kobiet i mężczyzn. Ludzie ze sobą 
rozmawiają, przekazują informacje o PalmJazz Fe-
stival dalej. Cieszy nas to, bo to niezwykłe grono. 
Dobrze się patrzy na ludzi wychodzących z sali z 
uśmiechami na twarzy, to miły moment.

Publiczność zmieniała się przez kolejne edycje fe-
stiwalu?

Agnieszka Baron: Nasza publiczność – tak, jak 
już wcześniej wspomniałam – to przeważnie 
ci sami ludzie, plus oczywiście nowi miłośnicy 
muzyki, których jest coraz więcej. Myślę, że po-
znawaliśmy się nawzajem przez te wszystkie lata 
i teraz jesteśmy na takim etapie, że mniej wię-
cej przewidujemy oczekiwania ludzi. Mam przy-
najmniej taką nadzieję (śmiech). Ciągle jednak 
mamy sporo pracy do zrobienia, żeby ludzie o 
nas się dowiedzieli. Cel jest taki, by przyciągnąć 
na nasz festiwal jak najwięcej ludzi ze wszyst-
kich zakątków Śląska, Polski, Europy a nawet 
świata.

W ostatnich latach coraz więcej 
jest jazzowych festiwali w naszym 
kraju. Czy są one zagrożeniem dla 
PalmJazz?

Agnieszka Baron: Nie, myślę, że so-
bie poradzimy (śmiech).

Paweł Januszewski: Rywalizacja w 
takich kategoriach chyba nie ma 
sensu. Na mapie Polski faktycznie 
dużo się dzieje, są festiwale mniej-
sze i większe. Nasz jest nasz i dba-
my o jego wyjątkowość. Czy to się 
udaje? Proszę przyjść, na którykol-
wiek z tegorocznych koncertów i 
losowo zapytać publiczność. Wtedy 
my się też dowiemy.

Krystian Kijas: Nowe festiwale to 
dla nas również kierunek rozwo-
ju, szansa współpracy z ciekawymi 
i nowymi projektami. Nie zamyka-
my się w swojej obecnej formie, je-
steśmy otwarci na propozycje. W 
tym roku rozpoczęliśmy współpra-
cę z Raciborskim Centrum Kultu-
ry, czego owocem są Dni PalmJazz 
w Raciborzu, na które serdecznie 
zapraszamy.

Co jest najtrudniejsze w organi-
zacji takiego przedsięwzięcia, jak 
PalmJazz?

Paweł Januszewski: Każdy z nas 
robi swoje. Ja zajmuje się promocją, 
Agnieszka graficznie potrafi zdzia-

PalmJazz Days 2016
P R O G R A M

23 X
20:00

Muzyczne Studio Polskiego Radia im. Agnieszki 
Osieckiej, ul.Myśliwiecka 3/5/7, Warszawa

Bill Evans & Krzysztof Kobyliński 
gościnnie Adam Makowicz

6 XI
18:00

Sala widowiskowa RCK RDK, ul. Chopina 21, Racibórz

The Mike Stern/Dave Weckl Band 
featuring Bob Malach and Tom 
Kennedy

11 XI
18:00

Sala widowiskowa RCK RDK, ul. Chopina 21, Racibórz

The Blessed Beat

18 XI
18:00

MDK Batory, ul. Stefana Batorego 6, Chorzów

KK Pearls

19 XI
18:00

Sala widowiskowa RCK RDK, ul. Chopina 21, Racibórz

Hanna Banaszak
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łać cuda, Krystian organizacyjnie 
i logistycznie działa mistrzowsko, 
Waldek Szostak przygotuje dla ar-
tystów instrumenty, posiłki, a jak 
trzeba to nawet gwiazdkę z nieba. 
Jak przychodzi moment, w którym 
trzeba wszystkie pojedyncze dzia-
łania połączyć ze sobą, to czasa-
mi nie jest łatwo, wtedy emocje są 
mocne.

Agnieszka Baron: Najtrudniejsze 
dla mnie jest zgranie wszystkiego 
tak, by podać publiczności wszyst-
ko w „jednym kawałku”  – zawsze 
nam czegoś brakuje, żeby ruszyć ze 
sprzedażą biletów i promocją festi-
walu. A to materiałów promocyj-

nych od artystów, a to akceptacji plakatów od jed-
nej czy drugiej strony, a to sponsor nie może się zde-
cydować. Nie mówiąc już o tym, ile innych  spraw 
muszą ogarnąć moi koledzy. Szaleństwo. Dwa mie-
siące przed festiwalem to zawsze niesamowita ner-
wówka  – przeważnie nie wiadomo za co się naj-
pierw zabrać. Ale, dzięki Bogu, zawsze jakoś udaje 
nam się wszystko opanować… Uff.

Krystian Kijas: Wszystko jest trudne, dopóki nie 
stanie się proste – tak określiłbym sposób na rze-
czy trudne w organizacji przedsięwzięcia, jakim 
jest PalmJazz. Jednak najtrudniejsze, moim zda-
niem, to tak zorganizować PalmJazz, aby między 
koncertami, bądź po zakończeniu festiwalu, otwo-
rzyć palmjazzową skrzynkę e-mailową i przeczy-
tać wiadomość ubraną w słowa: „Było super! Dzię-
kujemy! Chcemy więcej...!”.

 Już od 23 października 
- niedziele z PalmJazz Festival

w RadioJAZZ.FM.
Start o godzinie 20:00

 
Agnieszka Baron 
(grafika Palm Jazz) 
 
Paweł Januszewski 
(reklama i PR PalmJazz) 
 
Krystian Kijas 
(finanse, zastępca dyrektora PalmJazz)
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3275kg Orchestra oraz Eskau-
bei & Tomek Nowak Quartet 
wystąpili 24 września w Be-
mowskim Centrum Kultury 
w Warszawie, na specjalnym 
koncercie jedynej polskiej roz-
głośni jazzowej. RadioJAZZ.
FM świętowało tego dnia rok 
działalności w nowej lokali-
zacji i zarazem rok współpra-
cy z BCK oraz pierwszą roczni-
cę zakończonej sukcesem akcji 
crowdfundingowej. To właś-
nie dzięki tej akcji oraz współ-
pracy z Bemowskim Centrum 
Kultury we wrześniu ubiegłe-
go roku możliwa była reakty-
wacja rozgłośni.
3275kg Orchestra zaprezen-
towała inspirowany moty-
wami wschodnimi program 
Orientoscope, autorstwa Tade-
usza Czechaka, który jest jed-
nym ze stałych kompozyto-
rów zespołu, grającym jedno-
cześnie na gitarze i lutni oud. 

Eskaubei & Tomek Nowak 
Quartet przeboje ze swojej de-
biutanckiej płyty Będzie do-
brze przeplatali utworami z 
Tego Chciałem – nowego albu-
mu, którego promocyjna tra-
sa rozpocznie się pod koniec 
października..

Orkiestra, rap i jazz, czyli rok RadioJAZZ.FM w Bemowskie Centrum Kultury

fo
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Jan „Ptaszyn” Wróblewski 
otrzymał Nagrodę Honoro-

wą w tegorocznej edycji Ko-
ryfeuszy Muzyki Polskiej. W 
tym roku laureatami rów-

nież zostali: Karol Mossakow-
ski (debiut roku) i Agata Zubel 
(osobowość roku). Otwarcie 
siedziby Narodowego Forum 
Muzyki we Wrocławiu uzna-
no za wydarzenie roku. Lau-
reatów ogłoszono 1 paździer-
nika podczas w gali w Studiu 
Koncertowym Polskiego Ra-
dia im. Witolda Lutosławskie-
go w Warszawie.
Wśród nominowanych było, 
między innymi, dwoje mu-
zyków ze środowiska jazzo-
wego: Adam Bałdych i Dorota 

Miśkiewicz. Podczas koncer-
tu galowego – Do przodu żyj! 
– którego tytuł zapożyczono 
od pierwszych słów przeboju 
Ewy Bem Żyj kolorowo, skom-
ponowanego przez Jana „Pta-
szyna” Wróblewskiego – wy-
stąpili między innymi: Aga 
Zaryan z towarzyszeniem Ni-
kola Kołodziejczyk Orchestra. 
Organizatorem gali był Insty-
tut Muzyki i Tańca oraz Pro-
gram 2 Polskiego Radia. W 
tym roku Koryfeusze wręczo-
no po raz szósty.

Śląski Jazz Club świętuje 60 
lat istnienia. Na uroczystej 

gali w gliwickim Kinie Amok, 
15 października, wystąpi Big 
Band Akademii Muzycznej 
w Katowicach, pod kierow-
nictwem dyrektora Instytu-
tu Jazzu, prof. Jerzego Jarosi-
ka oraz prof. Andrzeja Zubka, 
z gościnnym udziałem mię-
dzy innymi: Ewy Urygi, Beaty 
Przybytek, Wojciecha Myrczka 
i Piotra Schmidta.
Śląski Jazz Club jest najstar-
szym stowarzyszeniem jazzo-
wym w kraju oraz jednym z 
ważniejszych ośrodków kul-
turalnych w regionie. Jego ze-
branie założycielskie odby-
ło się 19 października 1956 
roku. Śląski Jazz Club ma swój 
udział w powołaniu takich 
przedsięwzięć muzycznych, 

jak: Boom Jazz, Rawa Blues, 
Ogólnopolski Konkurs Im-
prowizacji Jazzowej w Filhar-
monii Śląskiej, Moc Bluesa, 
Jazz w Ruinach, Silesian Voi-
ces w Jastrzębiu, a nawet Me-
talmania i Festiwalu w Jaroci-
nie. Stowarzyszenie powoła-
ło do życia Dom Pracy Twór-
czej Śląskiego Jazz Clubu Leś-
niczówka (obecnie DPT Arty-
stów Muzyków „Leśniczów-
ka”) w Chorzowie.

Śląski Jazz Club pełnił rolę  
agencji koncertowej gliwi-
ckiego High Society Band 
(zespołu jazzu tradycyjne-
go działającego od lat sześć-
dziesiątych do osiemdziesią-
tych), grupy Kwadrat, duetu 
Bednarek – Zgraja i, przez pe-
wien czas, zespołu Dżem. Przy 
współpracy z ŚJC zrealizowa-
no również wiele audycji ra-
diowych i telewizyjnych.

60 lat Śląskiego Jazz Clubu

Koryfeusz dla Ptaszyna
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Quo Vadis – tak zatytułowa-
ny jest zbiór transkrypcji 

partii solowych Zbigniewa Sei-
ferta, który pojawił się na pol-
skim rynku. Transkrypcje, na 
podstawie płyt Seiferta: Solo 
Violin, Man Of The Light oraz 
Passion, wykonał Maciej Afa-
nasjew – wykładowca Akade-
mii Muzycznej w Bydgoszczy. 

Quo Vadis jest drugą, po wy-
danym w 2014 roku pod-
ręczniku Pasaże jazzowe na 
skrzypce, książką Macieja 
Afanasjewa. Wcześniej zbiór 
transkrypcji 18 wybranych 
utworów Zbigniewa Seifer-
ta opublikował Mateusz Smo-
czyński.

Quo Vadis, czyli solówki Seiferta

więcej informacji o aktualnych wydarzeniach 
jazzowych znajdziesz na stronie www.jazzpress.pl

http://www.isoft.pl
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Pobierz aplikację mobilną

Oceń aplikację, zostaw swoją opinię   WWWWW
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Krzysztof Komeda – Litania

Agencja Muzyczna Polskiego Radia siódmym 

woluminem kończy serię Krzysztof Komeda w 

Polskim Radiu. Finałowa płyta zawiera trzy na-

grania. Obok tytułowej Litanii znalazły się na niej 

dwie wersje utworu Night Time, Day Time Requi-

em dedykowanego pamięci Johna Coltrane’a. 

Nagrań dokonano podczas różnych sesji i w róż-

nych składach, w studiach Polskiego Radia oraz 

podczas Jazz Jamboree. Wśród muzyków, obok 

lidera, znajdziemy Zbigniewa Namysłowskiego, 

Tomasza Stańkę, Romana Dyląga i Rune Carls-

sona. Płyta miała premierę 16 września.

Piotr Salata – PS

Były członek legendarnej grupy King Crimson 

– Gordon Haskell – wystąpił gościnnie w dwóch 

utworach na nowej płycie wokalisty Piotra Salaty. 

Jest to druga studyjna płyta Piotra Salaty, laure-

ata telewizyjnego talent show Droga do gwiazd. 

Gordon Haskell napisał teksty do obu utworów, w 

których zaśpiewał: Rio i Żywago. Oprócz angiel-

skiego muzyka w nagrywaniu PS wzięli udział, 

między innymi: Rafał Stępień, Paweł Twardoch, 

Mirosław Wiśniewski oraz występujący gościnnie, 

Robert  Majewski. Płyta miała premierę 23 wrześ-

nia. Wydawcą jest Universal Music Polska.

Pod naszym patronatem
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Jachna, Tarwid, Karch – Sundial II

Wojciech Jachna, Grzegorz Tarwid i Albert Karch 

wydali debiutancką płytę swojego tria w roku 

2014. Po dwóch latach powracają z kolejnymi 

nagraniami – wydanym przez słowacką Hevhe-

tię albumem Sundial II. Zawiera on dziewięć ze-

społowych kompozycji, które obrazują rozwój 

zespołu zarówno w wypracowywaniu wspólne-

go brzmienia, jak i wzajemnych interakcji. Znaj-

dziemy tu odwołania do delikatnej kameralisty-

ki, nowoczesnego, akustycznego mainstreamu, 

a także elementy improwizacji free. Płyta miała 

premierę 30 września.

The Beat Freaks – Leon

The Beat Freaks debiutuje albumem, w którym 

odwołuje się do mitycznej postaci Leona Koka-

kiewicza, miejskiego barda sprzed dwóch wie-

ków. Dziewięć autorskich kompozycji łączy ele-

menty jazzu, bluesa, muzyki improwizowanej, 

etnicznej i ludowej. Kwartet zebrany przez gita-

rzystę Michała Starkiewicza tworzą oprócz lide-

ra: Tomasz Licak, Paweł Grzesiuk i Radek Woś-

ko. Połowa składu The Beat Freaks kształciła się 

w duńskiej akademii w Odense. Premierę płyty, 

wydanej przez duńskie wydawnictwo Gateway 

Music, zaplanowano na 6 października.
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Wendy Lands – Władysław Szpilman 
Piosenki

Kanadyjska artystka Wendy Lans, śpiewają-

ca jazz, soul i pop, swoje interpretacje piosenek 

Władysława Szpilmana nagrała w 2002 roku. 

Reedycja tego materiału, przygotowana przez 

Agencję Muzyczną Polskiego Radia, ukazała się 

7 października. Płyta zawiera tuzin kompozycji 

Szpilmana, na nowo zaaranżowanych, z teksta-

mi w języku angielskim. Są wśród nich: Deszcz 

(w angielskiej wesji jako: Someday We Will Love 

Again) z repertuaru Reny Rolskiej oraz Tak mało 

Cię znam (Dancing With Antonio), piosenka wy-

konywana przez Sławę Przybylską.

Piotr Scholz – Suite: The Road 

„Tytułowa droga może być interpretowana na 

wiele sposobów: zarówno dosłownie, jak i w prze-

nośni. W końcu każdy z nas podąża w wyznaczo-

nym kierunku, po określonej przez los ścieżce” 

– wyjaśnia Piotr Scholz. Do nagrania swojego 

debiutanckiego albumu zaprosił on trzynaścioro 

muzyków, tworząc jazzową orkiestrę, którą sam 

poprowadził. Wypełniająca płytę suita autorstwa 

Scholza, łączy staranne wykonanie dźwięków, 

zapisanych przez kompozytora, z żywiołową im-

prowizacją. Nagrania wydała 7 października po-

znańska oficyna RecArt.

aF L P w w w . j a z z p r e s s . p l
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Mariusz Bogdanowicz – Przy Tobie 

Album zawiera jedenaście piosenek napisanych 

przez Mariusza Bogdanowicza do tekstów au-

torstwa, między innymi: Jana Wołka, Wojciecha 

Młynarskiego i Justyny Holm. Każdy z utworów 

nagrany został w innym składzie, a obok lidera 

zagrali: Włodzimierz Nahorny, Adam Wendt, Pa-

weł Tomaszewski, Piotr Schmidt, Marcin Olak, 

Sebastian Frankiewicz, Michał Iwanek i Rafał Ka-

zimirski. Piosenki zaśpiewały wokalistki związane 

z Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Premiera płyty, 

wydanej przez Confiteor, 13 października.

Marek Napiórkowski Sextet – Trójka 
Live

Po świetnie przyjętym albumie KonKubiNap z 

2011 roku, to kolejne koncertowe nagrania czoło-

wego polskiego gitarzysty i kompozytora Marka 

Napiórkowskiego. Tym razem podczas koncertu 

w Studiu Programu Trzeciego Polskiego Radia 

im. Agnieszki Osieckiej, lidera sekstetu wspierał 

gwiazdorski zespół w składzie: Krzysztof Her-

dzin, Adam Pierończyk, Robert Kubiszyn, Henryk 

Miśkiewicz i Paweł Dobrowolski. Płyta wydana 

przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia jest ko-

lejną częścią serii Koncerty w Trójce. Jej premiera 

przewidziana jest na 14 października.

#JazzDoIt!
od poniedziałku do piątku,
godz. 11:00-13:00 na antenie

RadioJAZZ.FMm
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TOP  
NOTE

Marcin & Bartłomiej Oleś Duo 
– One Step From The Past

Dopiero co pisałem w tym miejscu o płycie Maggid grupy Sefardix, 
którą wraz z Jorgosem Skoliasem tworzą Marcin i Bartłomiej Ole-
siowie, a już bracia proponują nam do słuchania kolejny materiał. 
Tym razem w stu procentach „braterski” – nagrany tylko w duecie.

Bracia Olesiowie grali już w tylu polskich i międzynarodowych 
składach, że ich lista zabrałaby pewnie całą przestrzeń przezna-
czoną na tę recenzję. Grali rzeczy bardzo różne, ale ich dokonania 
w duecie kojarzą mi się z improwizacją na styku free jazzu i mu-
zyki współczesnej. Posiadając wspaniały warsztat i niezwykle kre-
atywne podejście do tworzenia muzyki penetrowali często te nie-
oczywiste i niełatwe w odbiorze obszary muzyczne. Często zaska-

Fenommedia, 2016 / www.fenommedia.pl
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Mimo do minimum ograniczonego 
instrumentarium nie ma na tej pły-
cie chwili nudy. Możemy tu znaleźć 
elementy silnie osadzone w stricte 
jazzowej tradycji, motywy etniczne, 
chwile zadumy i eksplozje energii, 
hipnotyczne basowe ostinato i po-
szarpane perkusyjne improwizacje

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

kiwali słuchaczy doborem gości, 
tematów i zmianą stylistyki. Za-
skakują i tym razem.

Płyta One Step From The Past jest 
pełnokrwistą płytą jazzową. Wy-
pełnioną świetnymi kompozycja-
mi. Pełną jazzowego groove’u i nie-
powtarzalnego nastroju. Wydany 
latem tego roku materiał ma już 
kilka lat. Jest zapisem sesji, jaką w 
2011 roku bracia nagrali dla pro-
gramu BBC Jazz on 3. Brzmi jednak 
zdecydowanie świeżo i pokazuje 
kolejne, ciekawe oblicze Marcina i 
Bartłomieja Olesiów.

Tym, którzy znają różne wcielenia 
braci, a zwłaszcza widzieli duet na 
żywo, nie trzeba udowadniać, jak 
dużo muzyki może stworzyć grają-
ca samodzielnie „sekcja”, czyli kon-
trabas i perkusja. Może trudno w 
to uwierzyć, ale podczas słuchania 
trwającej ponad 48 minut płyty, ani 

przez moment nie brakuje nam harmonii fortepia-
nu, sola saksofonu czy trąbki. Mało tego, kiedy sam 
prowokowałem takie myślenie (co by było, gdyby 
teraz…), moja percepcja szybko odpowiadała: „Nie!”. 
Za siłą i oryginalnością tego materiału stoi właśnie 
ten ascetyczny (a jak bogaty brzmieniowo) skład. 
Skład, w którym wydawałoby się, tak łatwo zdefi-
niować role obu instrumentów. Ale nie w przypad-
ku Olesiów. Nie brakuje na płycie momentów, kie-
dy to perkusja buduje melodię na bazie warstwy 
rytmicznej granej przez kontrabas. Daje tu o sobie 
znać ogromna wyobraźnia muzyków, którzy uży-
wając teoretycznie bardzo prostych środków, potra-
fią wykreować niezwykłą atmosferę.

Na płycie dostajemy zestaw siedmiu autorskich 
kompozycji Marcina i Bartłomieja Olesiów. Są 
wśród nich zarówno utwory solowe każdego z 
braci, jak kompozycje zespołowe. Jest też jeden 
standard. Jak dla mnie – perełka! To In a Silent 
Way Davisa (a w zasadzie Joe Zawinula…). Utwór, 
który w oryginale emanuje rodzącą się wtedy fa-
scynacją Milesa elektroniką, ma wiele warstw 
dźwiękowych stworzonych przez muzycznych ge-
niuszy: Davisa, Hancocka, Coreę, Shortera, Hol-
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Monika Borzym
Ja tu tylko śpiewam

Rozmowy:
Wojtek Justyna

Greg Osby
Mateusz Smoczyński

TOP NOTE
Sefardix

– Oleś Brothers
& Jorgos Skolias

– Maggid

Take 5,
czyli 5 pytań do

Wojciecha Jachny

plozje energii, hipnotyczne basowe 
ostinato i poszarpane perkusyjne 
improwizacje.

Olesiowie swoją grą w duecie udo-
wadniają, że w teoriach o „magicz-
nej więzi”, jaka łączy bliźniaków, 
musi być choć trochę prawdy. Ich 
muzyczne porozumienie ma iście 
telepatyczny charakter. W notce na 
okładce płyty bracia cytują Marię 
Kuncewiczową: „Twórczość zaczy-
na się z chwilą przekroczenia gra-
nicy konwencji, którą opanowa-
ło się już tak dobrze, że w dalszym 
ciągu nie trzeba się nią posługi-
wać”. Artystyczna droga Marcina 
i Bartłomieja Olesiów doskonale 
wpisuje się w tę fi lozofi ę. Czym za-
skoczą nas na kolejnej płycie?

landa, Zawinula, McLaughlina i 
Williamsa – tu zagrany jedynie 
na perkusji i kontrabasie. Ale jak! 
To szczególny utwór w dyskografi i 
Davisa i coverowanie go, jeszcze 
przy tak, wydawałoby się, szalo-
nym założeniu aranżacyjnym jest 
ogromną sztuką. Olesiowie poka-
zali, że potrafi ą.

Kompozycje braci również potra-
fi ą zachwycić słuchacza – czasem 
uwodzącymi melodiami, czasem 
wciągającym, pulsującym rytmem. 
Mimo do minimum ograniczone-
go instrumentarium nie ma na 
tej płycie chwili nudy. Możemy tu 
znaleźć elementy silnie osadzone 
w stricte jazzowej tradycji, moty-
wy etniczne, chwile zadumy i eks-
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RecArt, 2016 / www.recart.pl

Pusta droga wiodąca w stronę od-
ległych gór, zatopionych w gę-
stych chmurach – nostalgiczny 
kadr z okładki Suite The Road jesz-
cze przed odtworzeniem odda-
je jej specyficzny nastrój. Swój de-
biut laureat nagrody JazzPRESSu 
na festiwalu Jazz Wolności, a co za 
tym idzie, bohater naszej okładki z 
września, określa, jako: „podróż po 
świecie dźwięków”. Należy dodać, 
że jest to podróż niejednoznacz-
na i bardzo osobista, co słychać w 
każdej z pięciu znajdujących się tu 
kompozycji.

Motyw wędrówki rozwinięty jest 
w nazewnictwie poszczególnych 
utworów. Album otwiera najdłuż-

sza kompozycja zatytułowana Be-
ginning of a Journey. Już od począt-
ku słychać, jak ważne miejsce w 
zespole zajmuje Kacper Smoliński 
grający na harmonijce. Połączenie 
tego instrumentu z saksofonem 
tenorowym Kuby Marciniaka, to 
zabieg wykorzystywany wcześniej 
w ramach Weezdob Collective, w 
którym grają razem od 2014 roku 
– bardzo interesująca i nieczęsto 
spotykana obecnie kombinacja. 
W mojej ocenie najciekawiej wy-
brzmiewa drugi utwór 322 km, tu 
znakomite, energetyczne partie 
solowe odgrywają Jakub Skowroń-
ski i Maciej Kociński na saksofo-
nach.

Layover to już, jak sam tytuł wska-
zuje, moment wytchnienia – po-
stój. Początkowe, niespieszne tem-
po nadaje sekcja smyczkowa, póź-
niej utwór przyspiesza, a na pierw-
szy plan wybija się trąbka Toma-
sza Orłowskiego. Bardzo ważny jest 
wkład pianisty Krzysztofa Dysa 
– warto podkreślić, że podobnie, 
jak Maciej Kociński oraz Piotr Ba-
nyś (grający na puzonie) to wykła-
dowcy poznańskiej Akademii Mu-
zycznej, do której uczęszczał Scho-
lz. Płytę zamyka kompozycja o wy-

Piotr Scholz – Suite The Road

Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl
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mownym tytule Goodbye. Większą 
rolę odgrywa tu brzmienie zespo-
łu, niż indywidualna gra poszcze-
gólnych instrumentów. Central-
ny punkt stanowi recytacja teks-
tu Antoniny Babczyszyn w wyko-
naniu Agaty Rożankowskiej, której 
subtelne wokalizy wkomponowa-
ne są również w pozostałych par-
tiach albumu. „Nigdy nie było koń-
ca drogi. Koniec drogi był wszę-
dzie.” – cytat z tego tekstu dopełnia 
zdjęcie z okładki, autorstwa Barta 
Pogody, znakomicie ilustrując na-
strój suity.

Piotr Scholz w 2015 roku zainicjo-
wał jedną z pierwszych orkiestr 
jazzowych w Poznaniu – Poznań 
Jazz Philharmonic Orchestra. To 
właśnie członkowie tej grupy zaan-
gażowani zostali do nagrania Su-
ite The Road, swoją drogą dobrze, 
żeby tak zgrany kolektyw znalazł 
miejsce na lokalnej scenie muzycz-
nej. Warto podkreślić, że kompo-
zytor jest absolwentem dwóch kie-
runków na poznańskiej akademii 
– gitary jazzowej oraz kompozycji 
i aranżacji. Jako gitarzysta z sukce-
sami realizuje się we wspomnia-
nym Weezdob Collective oraz Piotr 
Scholz Sextet. To jednak druga spe-

cjalizacja dała mu możliwość nagrania pierwszej 
autorskiej płyty – suita została napisana na recital 
dyplomowy. Autor przyznaje, że poszczególne in-
strumenty od początku przypisał konkretnym wy-
konawcom – wiele ryzykował, gdyż nie konsulto-
wał z nimi wcześniej udziału w projekcie. Ostatecz-
nie jednak każdy z 13 muzyków przyjął jego zapro-
szenie.

Recenzowanie debiutanckiej płyty Piotra Schol-
za, sprawia mi, poznaniakowi, wielką radość i sa-
tysfakcję. Możliwość wysłuchania muzyków wy-
kształconych na tutejszej uczelni, czy w inny spo-
sób związanych z miastem, pokazuje jaki potencjał 
ma lokalne środowisko jazzowe. Odkładając jed-
nak na bok regionalne sentymenty, należy obiek-
tywnie stwierdzić, że jest to materiał bardzo uda-
ny. Słychać, że mamy do czynienia z głęboko prze-
myślaną koncepcją, której poszczególne partie są 
dokładnie rozpisane. Nie oznacza to jednak, że au-
tor tłumił kreatywność towarzyszących mu in-
strumentalistów – znalazło się tu sporo miejsca do 
twórczej improwizacji, co świadczy tylko o bardzo 
świadomym doborze personalnym. Zespół, jak się 
wydaje, tworzą dobrzy znajomi, grający wspólnie 
od lat przy okazji różnych projektów. Jeśli chodzi 
zaś o kompozytora – bardzo mocno podkreślił swo-
ją obecność na jazzowej scenie. Warto śledzić jego 
kolejne przedsięwzięcia, również te, w których się-
ga po gitarę, a jak zapowiedział na łamach wrześ-
niowego JazzPRESSu, aktualnie chodzi mu po gło-
wie formuła trio. Jestem przekonany, że nawet w 
takiej formie sprawdzi się znakomicie.
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Big Flow, 2016 / www.bigflow.pl

Chango, czego bym się w życiu po 
samej muzyce nie domyślił, to ze-
spół polski, a do tego jeszcze po-
chodzący ze Szczecina. Nie wiem, 
co w tym Szczecinie się dzieje, ale 
nagrali tam – bo płyta rejestrowa-
na była w studiu Stobno Records w 
2015 roku – rzeczy nad wyraz nie-
prawdopodobne.

Gdybym słuchał tego dzieła w 
„ślepym” teście, od razu skojarzył-
bym muzykę z typowo kampuso-
wym środowiskiem amerykań-
skim, w rodzaju Medeski, Martin 
and Wood. Brzmienie oparte na 
sprzęcie typu „vintage” (plumkają-
ce rozkosznie piano Fendera – jak 
ja to lubię!) i stylistyka wychodzą-
ca od rocka, a raczej blues rocka w 

Chango – Mono vs. Stereo

Jarosław Czaja 

jarczaja@poczta.onet.pl

kierunku fusion, funky i wresz-
cie rasowego jazzu, że o śladowym 
hip-hopie nie wspomnę. Czyli ina-
czej rzecz ujmując – zapatrzenie w 
lata siedemdziesiąte.

Ale Chango, który to zespół tworzą 
czterej instrumentaliści: Borys Sa-
waszkiewicz – klawisze (wymie-
nię dokładnie, bo to poezja dla mo-
ich uszu): Rhodes, Moog, Clavinet, 
Hammond, Szymon Drabkowski – 
gitary elektryczne, Maciej Kałka – 
gitara basowa, Kuba Fiszer – bęb-
ny, plus specjalni goście: Tomasz Li-
cak – saksofon, DJ Falconi – „turn-
tablist” i Adam Dziewiałtowski – 
instrumenty perkusyjne, nie tyle 
nawiązuje świadomie do stylisty-
ki fusion z siódmej dekady XX w., 
co raczej reprezentuje podobne do 
tamtych czasów podejście w kwe-
stii materii muzycznej. Niczym 
nieograniczona wolność twórcza i 
mieszanie wszystkiego ze wszyst-
kim, ale z wyobraźnią i smakiem 
– otóż to! Dodam tylko, że Chango 
tym dziełem debiutuje, ale człon-
kowie zespołu debiutantami bynaj-
mniej nie są, bo zdobywali ostrogi 
w wielu zespołach (Łona, Webber 
& The Pimps, K Bleax, Jan Gałach 
Band, UKEJE, Big Fat Mama).
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Słuchamy. Pierwszy utwór Tra-
in Of Thoughts od razu przywo-
dzi na myśl Billy'ego Cobhama i 
jego Spectrum. Ale to nie jest wca-
le stylizacja. Drugi utwór Song For 
Rachel ma klimat bardziej fun-
ky, a nawet soulowy w typie Isaa-
ca Hayesa. Niesamowite, czego ci 
ludzie w Szczecinie słuchają! I tak 
dalej można wymieniać po kolei, 
że na przykład Boyhood ma coś z 
klimatu starych nagrań Santa-
ny, a Traffic Jam Hancocka z okre-
su Secrets. Lazy Junkie to już żyw-
cem Medeski, Martin and Wood, a 
Ballad Of A Bearded Man Booker T. 
and the MG's. Z tym, że nie chodzi 
o to, kogo to przypomina, ale jak 
to jest zagrane! Chango brzmi nie 
tylko rasowo, ale po prostu fanta-
stycznie.

Kompozycje dopracowane są w naj-
drobniejszych szczegółach, dzie-
je się wiele na różnych planach, z 
przyjemnością odnajduje się wciąż 
coś nowego przy kolejnych prze-
słuchaniach. Ta bliskość „mental-

na” ze wspomnianymi MM&W na tym się głów-
nie zasadza, że Chango podchodzi do sprawy z gło-
wą, czyli od strony rytmu. To jest akurat mój ko-
nik, bo zawsze uważałem, że w Europie nadmier-
ną wagę przykłada się do nadbudowy (czyli melo-
dii i partii solowych), a za małą do bazy (czyli ryt-
mu). W Ameryce jest dokładnie na odwrót. Myślę 
oczywiście o „czarnej” muzyce. Wiadomo, że naj-
ciekawiej brzmiące bandy fusion z lat siedemdzie-
siątych, musiały mieć czarną sekcję rytmiczną. Ta-
jemnicą dla mnie pozostaje, jak zespołowi ze Szcze-
cina udało się uzyskać podobną intensywność ryt-
miczną. Ten sekret odrobinę się wyjaśnia po spoj-
rzeniu na okładkę. No tak, miks i mastering wyko-
nany został w USA, przez tamtejszych speców od 
konsolety w porządnych studiach (Mountain Rec. 
Studio, Charlotte). W Chango najwidoczniej wie-
dzą, co robią!

Aby jednak zrekompensować słuchaczom fakt, 
że płyta pierwsza (Stereo) jest stanowczo za krót-
ka – trwa zaledwie 40 minut, Chango dołożyło jesz-
cze płytę drugą, czyli Mono. Zawiera ona zapis „na 
żywo” z jam-session w studiu nagraniowym. Jakość 
dźwięku może gorsza, ale zespół nadrabia luzem,  
spontanicznością i zwyczajną radością ze wspólne-
go muzykowania! A to są wartości nie do przece-
nienia w dzisiejszych czasach...

aF L P w w w . j a z z p r e s s . p l
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Soyka & Cracow Singers 
– Shakespeare a cappella
Basia Gagnon 

basiagagnon@gmail.com

Stanisław Sojka, Karol Kusz, 2015 
www.cracowsingers.pl

Dawno nie słuchałam tak orygi-
nalnego nagrania. Kompozycje al-
bumu są nienowe – z tekstami an-
gielskiego barda Soyka zmierzył 
się dwadzieścia lat temu, kiedy po-
wstały Sonety Shakespeare (1995). W 
2013 roku odnalazł je Karol Kusz, 
spiritus movens Cracow Singers, 
i zaproponował naszemu znako-
mitemu kompozytorowi i soliście 
współpracę, w sam raz na obcho-
dzoną w tym roku 400. rocznicę 
śmierci Mistrza ze Stratfordu. Ory-
ginalne kompozycje Soyki w aran-
żacjach Kusza łączą jazzujący wo-
kal z wielogłosowymi harmonia-
mi jego chóru, tworząc dzieło wy-
bitne.

Soyka podjął się nie lada wyzwa-
nia. Album składa się z dwóch płyt 
z sonetami: w oryginalnej wersji 
staroangielskiej na płycie pierw-
szej i polskiej, w przekładach Stani-
sława Barańczaka i Macieja Słom-
czyńskiego na drugiej. Niewiary-
godne jak różnie brzmią te dwie 
płyty – pozornie te same melodie 
i słowa. Pozornie, bo w tym przy-
padku odważny zamysł się broni, 
a każda wersja językowa tworzy 
nową jakość. To tajemnica języka, 
który, jak każdy tłumacz doskona-
le wie, jest zakotwiczony w kultu-
rze – te same sonety z tą samą linią 
melodyczną po polsku i po angiel-
sku brzmią całkiem inaczej. An-
gielska wersja jest w moim odczu-
ciu zdecydowanie bardziej jazzują-
ca, podczas gdy polska brzmi swoj-
sko, chwilami wręcz ludowo. Łą-
czenie jazzu z klasyką, o staroan-
gielskiej poezji nie wspominając, 
brzmi karkołomnie, ale tu panu-
je czysta symbioza. To w równej 
mierze zasługa kompozycji (Stani-
sław Soyka), aranżacji (Karol Kusz) 
i perfekcyjnego wykonania. 

Pentametr jambiczny sonetów, za-
równo w oryginale jak i w genial-
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nych tłumaczeniach Barańcza-
ka i Słomczyńskiego, jest natu-
ralnie melodyczny i Soyka to ge-
nialnie wykorzystuje. W jego wer-
sji brzmią tak, jakby Soyka-mu-
zyk, spotkał się z Willem-tekścia-
rzem, przy jednym stole i razem 
stworzyli coś unikalnego. Znam 
te teksty od dawna, nie są łatwe, a 
w tej wersji odkryłam je na nowo, 
z ogromnym wzruszeniem. Sie-
demnastowieczne sonety w inter-
pretacji Soyki brzmią zadziwiają-
co współcześnie. Melodie prosto, 
ale z ogromną wrażliwością wy-
śpiewane mięsistym wokalem do-
skonale dopełniają perfekcyjne 
głosy Cracow Singers. To wyjątko-
wy chór, słychać w nim nie tylko 
perfekcję wokalną, ale też wielką 
muzyczną dojrzałość. Brzmi bar-
dzo nowocześnie, w duchu najlep-
szych jazzowych zespołów wokal-
nych jak Novi Singers czy Man-
hattan Transfer. Każdy sonet jest 
autonomiczną jednością, ale opo-
wieść dwóch bardów wije się kon-
sekwentnie od melancholii, zadu-
my, miłosnego żaru, poprzez żar-
tobliwe, skoczne fragmenty do fi-
lozoficznej konkluzji. Muzycznych 
możliwości Soyki z pewnością nie 

muszę reklamować, ale na uwagę zasługuje dosko-
nała dykcja, co w przypadku Szekspira w oryginale 
nie jest bez znaczenia.

Sonety są muzycznie tak różnorodne, jak poezja 
Szekspira. Jest melancholijny blues (Sonet CXVI), 
swingująca ballada (CXV), czy taneczny żart (CLIII). 
Od pierwszych krystalicznych dźwięków Sonetu 
XLIV (Gdyby dwa mego ciała ospałe żywioły) wia-
domo, że czeka nas wyjątkowa uczta. Ciężko opisać 
niezwykłą unię charyzmatycznego wokalu Soyki z 
perfekcyjnymi, ale też pełnymi żarliwości głosami 
chóru, o energii rzadko spotykanej w klasycznych 
ansamblach.

Funkowy wręcz Sonet CXV (Kłamią te wiersze 
wcześniej napisane) jest zdaniem Mateusza Borkow-
skiego, autora tekstu zamieszczonego w książeczce 
do płyty, bliski absolutu, i jestem skłonna się z nim 
zgodzić, chociaż moim faworytem jest Sonet XLVI 
(Śmiertelną wojnę serce z okiem toczy), przejmują-
ce wyznanie miłości z melodią godną radiowego 
hitu. Świetny jest też następujący zaraz po nim żar-
tobliwy Sonet CLIII (Usypia Kupid, odłożył pochod-
nie). Z kolei żałobny lament Sonetu CXVI (Zdrady są 
w związku dusz wiernych nieznane) to przejmujący 
blues przywodzący na myśl ballady Leonarda Co-
hena.

Cykl zamyka Sonet XXXIII (Wiele wspaniałych po-
ranków widziałem), radosna apoteoza piękna przez 
krytyków uznawana za najwspanialszy wyraz li-
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rycznej ekspresji w angielskiej 
poezji. Nagranie konkluduje in-
strumentalny Epilog – eteryczne 
harmonie chóru z przejmującą, 
oszczędną improwizacją Soyki na 
fortepianie.

Nie przypadkiem ta muzyka doj-
rzewała dwadzieścia lat. Taka 
właśnie jest – dojrzała i dopełnio-
na. Kompozycje, tak adekwatne do 
tekstów, dowodzą więcej niż głębo-
kiego zrozumienia, ale i muzycz-
nego szóstego zmysłu Soyki. Daw-
no nie miałam tyle przyjemności 
ze słuchania płyt, które zmusza-
ją do zaprzestania jakichkolwiek 
innych działań – nie zagłusza-
ją myśli, ale prowokują do reflek-
sji. To muzyka to delektowania się 
w skupieniu ze szklaneczką dwu-
dziestoletniej whisky z dodatkiem 
dwóch kostek lodu. Bez tej ostat-
niej, powinny być też obowiązko-
wym dodatkiem do lektury – nie 
wyobrażam sobie lepszej zachęty 
do poznania Szekspira. To sztuka 
w najwyższej formie, zasługująca 
na Grammy.
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Skaldowie to unikat na skalę kra-
ju, a przy okazji, mam wrażenie, 
zespół otoczony mgiełką negatyw-
nych stereotypów. Bo przecież dla 
współczesnych słuchaczy, zwłasz-
cza młodych, kapela ta bynajmniej 
nie kojarzy się z tym, z czym de 
facto kojarzyć się powinna.

Kapitalne, nowatorskie rozwiąza-
nia aranżacyjne, nagrania na total-
nie światowym poziomie, zgrabne 
i lekkie (choć niebanalne) piosen-
ki, długie, pokomplikowane suity, 
których nie powstydziliby się pro-
gresywni giganci z Zachodu, zna-
komita sekcja rytmiczna, jazz-ro-
ckowe partie skrzypiec i organów, 

nawiązania do klasyki, prawdziwy 
rock’n’roll, soul, góralskie brzmie-
nia, a wszystko to okraszone nie-
tuzinkowymi tekstami. Zespół ten 
nie przestaje mnie zachwycać, po 
ilekroć zgłębiam jego dokonania. 
Nie dziwi mnie, że jazzmani (mię-
dzy innymi Jarosław Śmietana, Do-
rota Miśkiewicz i autorzy omawia-
nego tu wydawnictwa) biorą się za 
Skaldów, bo to repertuar melodyj-
ny, nieoczywisty i… dużo w nim 
jazzu.

Trio Wojciecha Gogolewskiego 
podchodzi do repertuaru zespołu 
w sposób nienapuszony, swobod-
ny, a zarazem z dużym respektem 
do oryginałów. Muzycy nie pory-
wają się na nieznane nikomu kom-
pozycje, a w dużej mierze oferu-
ją swoisty przegląd hitów Skaldów, 
które rozpozna w nowych aranża-
cjach każdy, nawet ewentualnie 
przestraszony jazzem, słuchacz. Za-
wsze piękna polifoniczna perełka 
Cała jesteś w skowronkach, otwiera-
jąca płytę, w zasadzie daje od razu 
poczucie z jakim projektem mamy 
do czynienia. Ma być pomysłowo, z 
klasą, a zarazem mainstreamowo 
atrakcyjnie. W Prześlicznej wiolon-

Wojciech Gogolewski Trio 
– Medytacje wiejskiego listonosza jazzowego

Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl

Studio Realizacji Myśli Twórczych, 2016 
www.studiormt.net
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czelistce rolę owej bohaterki przejmuje Paweł Pań-
ta, grający smykiem po kontrabasie, a zespół w swej 
aranżacji zbliża się do rozwiązań praktykowanych 
przez Grzegorza Turnaua interpretującego Grechu-
tę, za chwilę oddając się łagodnej, jazzowej rytmice 
i wysmakowanym partiom solowym.

Znacznie bardziej zdekonstruowany pozostaje wal-
czyk Wspólny jest nasz świat, ze świetną solówką li-
dera (Wojciech Gogolewski) i perkusisty (Adam Le-
wandowski). Znany i kochany Kulig, czyli piosen-
ka Z kopyta kulig rwie zaczyna się intrygująco, lecz 
efekt niebawem nieco psuje wiodąca, cokolwiek 
infantylna melodia oryginału. Choć i tak, pomysł 
aranżacyjny i szacher-macher w harmonii zasłu-
guje na oklaski. Stricte jazzowe odejście od pier-
wotnej kompozycji, na który to moment przypa-
da kolejne ciekawe solo Gogolewskiego, to zdecy-
dowanie bardzo udany moment płyty. Pomiędzy 
uszlachetnionymi na jazzowe ballady piosenka-
mi (może już nieco jawiącymi się jako oldschoolo-
we: Uciekaj, uciekaj, Życzenia z całego serca, Dopó-
ki jesteś ze mną) pojawia się świetna wersja (Adam 
Lewandowski na cajonie, a Paweł Państwa na ba-
sie elektrycznym) pompatycznego i dedykowanego 
w oryginale Niemenowi Mateusza IV. Melancholij-
na, choć niepozbawiona soulowego pazura Piosen-
ka dla Zielińskiej również okazuje się świetnym ma-
teriałem na współczesne jazzowanie, które muzy-
kom wychodzi doborowo, choć to następująca po 
niej finalna piosenka Medytacje wiejskiego listono-
sza wzbudza jeszcze większy zachwyt nad oszczęd-
nością w doborze środków i magią, która tworzy 

się w, o dziwo, również znanym do 
bólu utworze. Brawa za pomysł!

Znane melodie, zwłaszcza takie jak 
Z kopyta kulig rwie, mogą niekiedy 
utrudniać jazzmanom zadanie, ale 
od czego fantazja i jazzowy sznyt? 
Tu udało się w sposób europejski, 
nieprzekombinowany, błyskotli-
wie oddać romantyzm i eklektycz-
ność muzyki braci Zielińskich. Pły-
ta powinna spodobać się zarów-
no fanom Skaldów, jak i miłośni-
kom mainstreamowego jazzu, któ-
ry płynie, uspokaja, a zarazem kre-
atywnie intryguje, poprzez użycie 
znanych melodii. Skaldowie gra-
ją dla nas już 50 lat. To kapitalny 
wynik i absolutny powód (jeden z 
wielu), aby ocenić kapelę jako kul-
tową. Zróbmy to, jeżeli jeszcze ktoś 
tak nie uważa, za życia Zielińskich, 
bo zasługują na to. Skaldom, któ-
rym w ostatnim czasie przytra-
fił się wypadek, z serca dziękuję 
za muzyczne przeżycia, życzę szyb-
kiego powrotu do zdrowia, a Woj-
ciechowi Gogolewskiemu, Pawłowi 
Pańcie i Adamowi Lewandowskie-
mu (pozdrowienia z countrowe-
go pola!) składam gratulacje za po-
święcenie całego jazzowego projek-
tu Skaldom właśnie. Wreszcie!.
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Zin do hezaran... jest albumem do-
skonale pokazującym, jak szero-
kie horyzonty ma katalog wytwór-
ni For Tune. Obszarem zaintere-
sowań członków zespołu Malerai 
jest poszukiwanie właściwej mu-
zyki do brzmienia słów, realizowa-
ne w ramach wieloletniego projek-
tu „muzyka do języków”. Po utwo-
rach, w których eksplorowali poe-
zję między innymi rosyjską, jidysz 
czy japońską, tym razem skupia-
ją się na pochodzącej z XIII wieku 
perskiej twórczości Dżalaluddina 
Rumiego.

Sięgnięcie po dorobek kultury isla-
mu jest tym ciekawszy, że recyto-
wane w oryginale wiersze powsta-
ły w języku, który fonetycznie jest 

niezwykle melodyjny. Zespół two-
rzą lider – klarnecista Michał Gór-
czyński (gra tu także na saksofonie 
tenorowym, drewnie i ciecierzy-
cy), skrzypaczka Dagna Sadkowska 
i wiolonczelista Robert Jędrzejew-
ski. Skład uzupełniają recytatorzy 
Awa Bargh i Farzad Goodarzi (gra-
jący też na instrumentach perku-
syjnych).

Dla właściwego zrozumienia wy-
branych tekstów warto zgłę-
bić podstawy filozofii Rumiego*, 
wpisującej się w międzykulturo-
we idee projektów Górczyńskie-
go. „Wchodzę do muzułmańskie-
go meczetu, żydowskiej synagogi 
oraz chrześcijańskiego kościoła i 
wszędzie widzę jeden ołtarz” – ten 
cytat najlepiej oddaje naukę mi-
strza Rumiego. Ponoć jego pogrzeb 
zgromadził tysiące wyznawców 
wszystkich religii, do dziś jest po-
strzegany jako „poeta miłości”. „W 
istocie wszyscy jesteśmy jednym i 
tym samym światłem” – to kolejne 
słowa mistyka. Można powiedzieć, 
że tak jak Rumi swoją nauką prze-
kraczał granice podziałów religii, 
tak Górczyński swoimi projekta-
mi przybliża całkiem odlegle od 
siebie kultury.

Malerai, Bargh, Goodarzi – Zin do hezaran...

Jakub Krukowski 

j.krukowski@op.pl
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Nastrój muzyki podyktowany jest 
wyborem recytowanych wierszy, 
w opisie albumu czytamy, że „nuty 
są ludem mrówek podążających za 
słowami wierszy”. Muzyków inte-
resuje  przede wszystkim dźwięk 
wypowiadanych strof, ten jednak 
bezpośrednio wynika z ich treści, 
dlatego warto pochylić się nad sen-
sem wykorzystanych fragmentów. 
Pojawiające się teksty, Bang miz-
an, ej monadi czy Waj an del, są sku-
pione wokół opisu tęsknoty poety 
za utraconym przyjacielem Szam-
sem z Tabrizu – stąd nostalgicz-
na aura tych partii. Znajdziemy tu 
też utwory emanujące radością, jak 
otwierający album Zin do hezaran 
czy zamykający go Saqi-je dżan. Siłą 
muzycznego tła są partie klarne-
tu i sekcji smyczkowej grane uni-
sono, szczególnie w trakcie Waj an 
del brzmią przenikliwe i silne. Nie 
sposób też pominąć świetnych so-
lowych fraz Górczyńskiego.

Eklektyzm grupy Malerai, to, z jaką 
konsekwencją jej członkowie podą-
żają po kolejnych obszarach muzy-
ki, budzi ogromne uznanie. Oczy-
wiście trudno w pełni odebrać tę 
płytę bez kulturowego kontekstu. 
Twórczość Rumiego, jak i sztuka 

perska w ogóle, nie są szczególnie 
popularne w naszym kraju. Warto 
jednak dodać, że nie jest to postać 
obca polskiej kulturze – istnieje 
szereg młodopolskich przekładów 
jego twórczości (jeden z nich był 
inspiracją dla Karola Szymanow-
skiego przy tworzeniu Symfonii nu-
mer 3 Pieśni o Nocy op. 27).

Dla tych, którzy nie mają zamia-
ru zagłębiać się w filozoficzno-re-
ligijne konotacje, pozostaje zawsze 
świetna muzyka, na pewno nie aż 
tak orientalna, jak można by się 
spodziewać. Perski język faktycz-
nie jest niezwykle dźwięczny, do-
skonale wypełnia przestrzeń, którą 
tworzą mu instrumentaliści. War-
to jednak poczytać o Rumim i jego 
koncepcji miłości, zwłaszcza w cza-
sach, gdy islam postrzegany jest 
jako wroga religia. For Tune daje 
nam taką możliwość, na stronie in-
ternetowej znajdziemy przekłady 
wszystkich tekstów zawartych na 
płycie.

* Informacje o Dżalaluddinie Rumim czerpa-

łem głównie z artykułu Prorok Miłości autor-

stwa Lidii Gruse z tygodnika Polityka (numer z 

16 stycznia 2008 r.).
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Prawdopodobnie znaczna część 
słuchaczy, widząc nazwisko lide-
ra na okładce płyty, pomyśli sobie: 
„Znowu For Tune znalazło młode-
go artystę, którego warto wydać. 
Ciekawe, co tym razem usłyszymy 
na płycie?” Rzeczywiście, Marcin 
Krzyżanowski raczej nie jest zna-
ny fanom jazzu. Zaryzykowałbym 
stwierdzenie, że w ogóle jest zna-
ny stosunkowo niewielkiej gru-
pie melomanów. Pewną wskazów-
ką może być kod kolorystyczny sto-
sowany przez wytwórnię. Płyta Ke-
nosis Music ukazała się w serii „po-
marańczowej”, a więc prezentującej 
muzykę współczesną. Krzyżanow-
ski to urodzony w 1958 roku wio-
lonczelista i kompozytor, uczeń Bo-

gusława Schaeffera, mający wśród 
swych dokonań przede wszystkim 
muzykę teatralną i filmową (mię-
dzy innymi Cudowne miejsce i Mat-
ka Teresa od kotów). 

Na płycie znajdujemy 13 utworów – 
pięć z nich to Fucksoundage (cytu-
jąc notę wydawcy: „nazwa nawią-
zuje do techniki amballge’u; ener-
getyczne utwory oparte na koncep-
cji »obszarów motywicznych«”), 
sześć to Chorały i Psalmy („ponowo-
czesne melodie oparte na koncep-
cji »chmur harmonicznych«”). Te 
dwie grupy uzupełnione są przez 
Pizzicaterię – utwór wykorzystują-
cy na wiolonczeli technikę pizzica-
to oraz PS. In Memoria M. M („utwór 
inspirowany twórczością wybit-
nego francuskiego kompozytora i 
gambisty Marina Maraisa”).

Powyższe opisy sugerują, że nie 
będzie łatwo. Ale zapewniam, że 
jest ciekawie. Nie podejmę się sty-
listycznego określenia muzyki, z 
którą spotykamy się na płycie. O 
jej charakterze może świadczyć 
już niecodzienny skład wykonaw-
ców: lider Marcin „Xooxen” Krzyża-
nowski na elektrycznej wioloncze-
li, Paulina Owczarek na saksofo-

Marcin Krzyżanowski – Kenosis Musik

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com
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nach, Piotr Żyła obsługujący elek-
tronikę, Susanne na fisharmonii 
oraz Mieczysław Eligiusz Litwiń-
ski, który gra na skrzypcach, na gi-
tarze elektrycznej oraz udziela się 
wokalnie. Notabene wokalizy Li-
twińskiego są w mojej ocenie naj-
słabszym elementem zawartego na 
albumie materiału.

Muzyka rozpostarta jest pomiędzy 
dynamicznymi, abstrakcyjnymi 
kolażami dźwiękowymi (na przy-
kład *** Fucksoundage c) a kame-
ralnymi, nastrojowymi melodia-
mi (00 Choral 2). A pomiędzy tymi 
biegunami bywa rytmicznie, bywa 
etnicznie, ale przede wszystkim – 
oryginalnie. Krzyżanowski tworzy 
swój własny muzyczny świat i z po-
mocą towarzyszących mu muzy-
ków z doskonałym efektem wciela 
tę wizję w życie. Wśród instrumen-
tów dominują wiolonczela i sakso-
fony, ale dźwiękowe plamy elektro-
niki, partie gitary, skrzypiec i fis-
harmonii tworzą wyjątkowy kli-
mat i czynią brzmienie płyty zde-
cydowanie nieszablonowym.

Dobrze, że jesienią wcześnie robi 
się ciemno. Kenosis Musik najlepiej 
słucha się po zmroku.
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Kajetan Borowski Trio – Totem

Jarosław Czaja 

jarczaja@poczta.onet.pl

Inetive Records, 2016 
www.kajetanborowski.com

Dla mnie to płytowy debiut roku. 
Chociaż po prawdzie Totem wcale 
na debiut nie wygląda. Młodzi mu-
zycy:  pianista Kajetan Borowski, 
kontrabasista Jakub Dworak i per-
kusista Grzegorz Masłowski, star-
tują od razu z pułapu, który jeszcze 
niedawno byłby trudno osiągalny 
dla wielu nawet doświadczonych 
formacji. To  dojrzali już i w peł-
ni ukształtowani artyści, świado-
mi swojej sztuki i dobrze wiedzący, 
do czego zdążają. Potrafią też nieźle 
słuchacza zaskoczyć!

Przyznam, że dałem się nabrać 
na ten – otwierający płytę – żar-
cik. Oto pierwszy, trwający tylko 
dwie minuty temat nazywa się Por-

tal (czyli wejście), a brzmi jak  ty-
powy produkt wytwórni ECM. Na-
strój rzewnej zadumy, kontraba-
sista gra smyczkiem, myślę sobie 
– no tak, będą „smęty” – idę zrobić 
kawę, bo usnę. Ale nagle gruch-
nął drugi utwór i dosłownie onie-
miałem. Sam tytuł mówi wszystko: 
Roadrunner! Widział ktoś kiedyś 
taki tytuł na jazzowej płycie, w do-
datku fortepianowego trio? W blu-
esie czy rocku to co innego. Dodam 
tylko, że wspomniany smyczek do 
końca płyty już się nie pojawił ani 
razu. Ot, żarcik, ale chyba niektó-
rzy wzięli to na serio albo wysłu-
chali tylko tego jednego utworu, bo 
widziałem kilka anonsów tej pły-
ty i mowa była w nich, że jest zrea-
lizowana w „konwencji jazzu euro-
pejskiego”. Czyżby?

W grze Kajetana Borowskiego ude-
rzyły mnie od razu dwie, mogło 
by się wydawać drobne, ale jednak 
istotne rzeczy. Pianista ma ognisty 
temperament, ale potrafi nad nim 
zapanować – wypuszczając parę 
spod kotła w odpowiednich mo-
mentach. Wie, jak prowadzić frazę 
pomiędzy natężeniem a zrelakso-
waniem tak, aby narracja wciągała 
słuchacza. To znamionuje mistrza. 
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A po drugie potrafi fantastycznie 
operować dynamiką. Właśnie! Dy-
namika, o czym się dziś – zwłasz-
cza w Europie – zapomina, to był 
zawsze w jazzie potężny środek wy-
razu. I na szczęście nadal jest. Nie 
ukrywajmy, w stylach najbardziej 
popularnych: popie, rocku, ale też 
niestety w bluesie elektrycznym, 
już dawno prawdziwej dynamiki 
nie ma, bo gra się zwykle na jed-
nym, wyśrubowanym poziomie 
głośności, że o paskudnej kompre-
sji dźwięku nie wspomnę. A tym-
czasem Kajetan Borowski żonglu-
je dynamiką, jakby terminował w 
starych dobrych Messengersach 
albo u braci Adderley'ów i chętnie 
wykorzystuje efekt crescendo.

Totem, za wyjątkiem jednego stan-
dardu – Blue Bossy Kenny’ego Dor-
hama – to w pełni autorski pro-
jekt Kajetana Borowskiego. Piani-
sta niewątpliwie ma już swój włas-
ny i suwerenny pogląd na jazz, a 
do tego pisze tematy frapujące, któ-
re świetnie „leżą” obok siebie, bo są 
zróżnicowane. Co jeszcze istotne: 
nie koncentruje się wyłącznie na 
własnym instrumencie (co u pia-
nistów nie jest cechą przyrodzo-
ną), ale bierze też w aranżacjach 

pod uwagę głosy swoich kolegów z sekcji rytmicz-
nej. W efekcie otrzymujemy w pełni zintegrowane 
trio, a nie pianistę – wirtuoza i towarzyszących mu 
akompaniatorów.

A sekcja rytmiczna jest znakomita. Basista Jakub 
Dworak wywodzi się ze szkoły Bustera Williamsa, 
czyli gra na kontrabasie w sposób totalny, aż drzaz-
gi lecą. Jego sola są bardzo ciekawe (jak na przykład 
w utworze tytułowym). Perkusista Grzegorz Ma-
słowski przypomina natomiast Billy'ego Kilsona 
– gra niezwykle czujnie i muzykalnie oraz bardzo 
dynamicznie.

Co jeszcze ciekawe: na płycie w zasadzie nie ma 
(poza wspomnianym początkiem) utworów gra-
nych naprawdę w wolnym tempie. Jeśli nawet wstęp 
sugeruje balladę – jak w temacie Cylinder, gdzie no-
tabene mamy jakieś ślady polskiego folkloru à la 
Chopin, czy w Roots – to jednak za chwilę trio zmie-
nia bieg na wyższy. Mam wrażenie, że po prostu 
muzycy lubią grać nieco szybciej i to jest ich natu-
ralne środowisko. I nie ukrywam, że taki właśnie 
jazz najbardziej lubię: ofensywny, z drivem i mocą, 
jak to się mówi, „bez brania jeńców”. Dlatego akcja 
płynie wartko i te 70 minut z hakiem  „przelatu-
je” momentalnie. Wracając do Blue Bossy. Oczywi-
ście wszyscy wiedzą, jak idzie ta melodia, więc Ka-
jetan Borowski... jej nie gra. Kolejny żart. Pomyśla-
łem zrazu, widząc ten tytuł, że panowie chcieli zło-
żyć hołd klasykowi hard bopu, ale po wysłuchaniu 
ich wersji doszedłem do wniosku, że raczej po pro-
stu mieli już serdecznie dosyć tematu wyświech-



44| Płyty / Recenzje 

tanego do bólu na wszystkich możli-
wych warsztatach i jamach. Postano-
wili więc w ramach przekory, „prze-
wałkować” go po swojemu – kombi-
nując z harmonią i rytmem. Dzięki 
temu Blue Bossa idealnie pasuje do 
reszty kompozycji Kajetana Borow-
skiego.

Jak wspomniałem – na Totem mamy 
muzykę w pełni autonomiczną. 
Oczywiście, kilku skojarzeń nie da 
się uniknąć, są one jednak na tyle 
niebanalne, że już same w sobie wie-
le mówią o artystycznym formacie 
młodych muzyków. Gra Kajetana Bo-
rowskiego (choćby w Song For Boogie) 
przywołuje mi głos z odległej prze-
szłości. Jest to zaiste dziwne, ale słu-
chając tej płyty ani razu nie przy-
szły mi na myśl „dyżurne” nazwiska 
współczesnych luminarzy (no, może 
oprócz Chicka Corei z początku ka-
riery), za to  przyszło takie, jakiego 
raczej bym się nie spodziewał. Cho-
dzi o nieco zapomnianego (poza Ja-
ponią!) geniusza z czasów świetno-
ści hard bopu, czyli Sonny'ego Clar-
ka! Konkretnie przypomniały mi się 
płyty, które Sonny zdążył nagrać w 
trio (z Paulem Chambersem i Philly 
Joe Jonesem, lub Maxem Roachem i 
Georgem Duvivierem). Te same śred-

nie i szybkie tempa, te same przej-
rzyste i pięknie skonstruowane 
frazy, bez „pustych przebiegów” po 
klawiaturze.

Po prawdzie jest jeszcze jedno sko-
jarzenie. Otóż, moim zdaniem, To-
tem zestawić można spokojnie z 
tym, co tworzył na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych kolejny geniusz klawiatu-
ry: Tommy Flanagan dla wytwór-
ni Enja. Tych kilka płyt – na czele 
z Confirmation i Giant Step – do dzi-
siaj uchodzi (nie tylko w mojej opi-
nii) za absolutny szczyt w dziedzi-
nie tego, co może zagrać nowoczes-
ne trio fortepianowe. Nie twierdzę, 
że Kajetan Borowski z kolegami gra 
muzykę wyłącznie z przeszłości, 
wręcz przeciwnie. 

Przy takich debiutach świat (mu-
zyczny) nabiera nowych kolorów 
i pozwala na optymizm w kwe-
stii przyszłości europejskiego (ale i 
światowego) jazzu. Dodam jeszcze, 
że płyta nagrana została świetnie 
w studiu RecPublica. Ale Totem to 
nie tylko muzyka, to także swoiste 
dzieło sztuki plastycznej. Okład-
kę zdobią piękne grafiki Agnieszki 
Rzeźniak.
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Jestem człowiekiem z przeszłości, 
za nowościami staram się nadążać, 
ale to raczej staranie skazane na 
niepowodzenie. Na szczęście przy-
czyną owego niepowodzenia nie 
jest wcale moja powolność czy brak 
dobrych chęci, a mnogość nowych 
nazwisk, zespołów, czy jak się teraz 
mówi – projektów, które opanowu-
ją polską scenę muzyczną.

Niby wielu twierdzi, że pracy nie 
ma, branża w zasadzie upada, 
sprzedaż płyt spada, a koncertów 
w zasadzie nie ma, może za wyjąt-
kiem festiwali, które akurat w Pol-
sce rozmnożyły się z siłą niezłej 
epidemii. Dziś trudno znaleźć mia-
sto i miasteczko bez jazzowej fety 
organizowanej co najmniej raz w 
roku.

Sprzedaż płyt spada od wielu lat. 
Gdyby spadała w tempie nawet nie-
koniecznie najszybszym, już daw-
no osiągnęłaby poziom komplet-
nie zerowy, szczególnie biorąc pod 
uwagę, że kiedy spadać zaczęła (ja 
już nie pamiętam, kiedy to było, ale 
wielu twierdzi, że gdzieś około po-
łowy lat osiemdziesiątych), wcale 
nie startowała do lotu opadającego 
z wyjątkowo wysokiego poziomu. 

Ekonomiści nazwaliby ten punkt 
odniesienia efektem niskiej bazy, 
ja wolę pisać o fascynacji nowy-
mi technologiami, internetem, ni-
skim poziomie muzycznej edukacji 
w narodzie i wszechobecnej bez-
refleksyjnej bylejakości. Co do fre-
kwencji na jazzowych festiwalach, 
obserwując od czasu do czasu twa-
rze słuchaczy, zastanawiam się, ile 
w tym mody i snobizmu, a ile rze-
czywistego pragnienia poznania 
jakiejś nowej muzyki…

W takiej, co by nie mówić, niezbyt 
różowej rzeczywistości, podziwem 
darzę wszystkich, którzy jednak 
próbują z muzyki uczynić spo-
sób na życie, wyrażenie siebie, ale 
przecież również na zarobienie na 
godną egzystencję. Niezależnie od 
poziomu artystycznego, dziś mu-
zyk musi równie sprawnie, co w 
zagadnieniach muzycznych, poru-
szać się w meandrach muzyczne-
go biznesu.

W związku z tym podziwiam lu-
dzi takich jak Kajetan Borowski, Ja-
kub Dworak i Grzegorz Masłowski. 
Ich wspólne dzieło – najnowszy al-
bum Totem – jest właśnie wyrazem 
takiej niezłomnej wiary w wielką 

Kajetan Borowski Trio – Totem

Rafał Garszczyński 

rafal@radiojazz.fm
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sztukę. Oto bowiem można w Polsce 
nagrać mainstreamowe, klasyczne 
fortepianowe trio z autorskim reper-
tuarem i zaistnieć na rynku.

Cała trójka skończyła niedawno Aka-
demię Muzyczną w Katowicach. Mu-
zycy mają na swoim koncie już kilka 
sesji nagraniowych w różnych skła-
dach, jednak razem stworzyli zespół, 
który powinien pozostać czymś wię-
cej, niż tylko jednorazowym projek-
tem. Moja muzyczna intuicja podpo-
wiada mi, że razem potrafią zrobić 
dużo więcej, niż występując w prze-
różnych tworzonych okazjonalnie 
tak zwanych projektach.

W muzyce jest jak w zespołowych 
sportach – bez indywidualnych 
umiejętności i talentu drużyny nie 
będzie, jednak wspólne treningi, zro-
zumienie i zgranie tworzą zwykle ko-
lektyw dużo lepszy niż suma umie-
jętności jego członków. Podziwiać na-
leży niezwykle dojrzałą technicznie 
grę Kajetana Borowskiego i jego nie-
wątpliwy talent do komponowania. 
Umieszczenie na płycie wypełnio-
nej własnymi kompozycjami lidera 
utworu Blue Bossa Kenny’ego Dorha-
ma z pewnością przypadkiem nie jest 
i ma coś wspólnego z muzycznymi fa-

scynacjami lidera. Całość jest sło-
wiańska, liryczna i daleka od ener-
getycznej ekspresji. Totem to album 
dojrzały, jeden z najbardziej dojrza-
łych debiutów, jakie słyszałem od 
lat.

Zastanawiam się ostatnio nad 
możliwością dopisania do nasze-
go radiowego Kanonu Jazzu któ-
rejś z pierwszych płyt tria Esbjör-
na Svenssona, w związku z tym za-
ładowania do mojego odtwarzacza 
Winter In Venice i Esbjörn Svensson 
Trio Plays Monk. Specjalnie na tą 
okoliczność pożyczyłem też od zna-
jomego kolekcjonera album When 
Everyone Has Gone – trudno dziś 
dostępny debiut tria, które przybra-
ło nazwę e.s.t. Dlaczego o tym pi-
szę? Moim zdaniem zespół Kajeta-
na Borowskiego może przy odrobi-
nie szczęścia rozwinąć się podob-
nie i zrobić wielką karierę. Wiem, 
że zapału do pracy i determinacji 
im nie zabraknie, a jeśli uważacie, 
że to mało prawdopodobny scena-
riusz – posłuchajcie debiutu sprzed 
lat. Dziś macie okazję kupić album, 
który może być równie poszukiwa-
nym białym krukiem za 20 lat, ja-
kim dziś jest When Everyone Has 
Gone.
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www.polskienagrania.com.pl

Wrzesień przyniósł niespodziankę 
w postaci nowego tytułu cyklu Po-
lish Jazz. Jako numer 77 ukazała się 
płyta kwintetu Zbigniewa Namy-
słowskiego Polish jazz – Yes!, a jej 
premiera miała miejsce dokładnie 
w dniu 77 urodzin muzyka. Znako-
mitemu saksofoniście towarzyszą: 
Jacek Namysłowski na puzonie, 
Sławek Jaskułke na fortepianie, 
Grzegorz Grzyb na perkusji oraz 
basiści Paweł Puszczało i Andrzej 
Święs, którzy podzielili się udzia-
łem w nagraniach mniej więcej po 
połowie.

Dziewięć nowych utworów autor-
stwa lidera zespołu odwołuje się w 
znacznej większości do ludowych 
źródeł, przede wszystkim do folk-

loru góralskiego. To nie pierwszy taki przypadek w 
twórczości Zbigniewa Namysłowskiego. Już wcześ-
niej mogliśmy przecież znaleźć w karierze tego wy-
bitnego artysty niezwykle udane podobne odnie-
sienia czy też kooperacje koncertowe i płytowe z 
twórcami ludowymi. Trzeba przyznać, że kompo-
zycje zaskakują bogactwem pomysłów i rozwiązań. 
Każda dostarcza moc wrażeń, począwszy już od sa-
mych zagadkowych i wieloznacznych tytułów.

Najciekawiej według mnie wypadły: Chór z gór z 
pulsującym basem i świetnym solem fortepianu 
oraz Abra-besqua z orientalnymi nawiązaniami. 
W pamięć zapada również Nie O’krzesany, w któ-
rym następujące po sobie solówki poszczególnych 
instrumentów, a także cały utwór, puentowane są 
zabawnym zakończeniem. Wreszcie bardzo orygi-
nalnie zabrzmiał kończący płytę Jako tako, a uwagę 
przykuwa zwłaszcza góralski zaśpiew saksofonu i 
puzonu na początku utworu. Z muzyków – obok sa-
mego lidera – wypada wyróżnić Jacka Namysłow-
skiego oraz Sławka Jaskułke, którego już dawno nie 
słyszałem w tak wybornej formie. Tradycyjnie, jak 
przystało na pozycję z serii Polish Jazz, album przy-
ciąga edytorską starannością i bogatymi materia-
łami dodatkowymi. Polish Jazz – Yes! zawiera dwa 
obszerne teksty towarzyszące: wywiad ze Zbignie-
wem Namysłowskim, przeprowadzony przez Jerze-
go Szczerbakowa, oraz esej o płycie autorstwa To-
masza Szachowskiego. Mam nadzieję, że ta niezwy-
kle udana reaktywacja serii Polish Jazz jest zapo-
wiedzią i początkiem jej kontynuacji.

Zbigniew Namysłowski Quintet – Polish Jazz – Yes!

Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl
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Okres wakacji przyniósł fanom 
jazzu kolejne tytuły ze wznawia-
nej serii Polish Jazz. Kolejnych sześć 
płyt dostępnych jest, podobnie jak 
przy poprzednich wznowieniach, 
na CD oraz na winylach. Wznowie-
nia znów przywołują stylistyczny, 
historyczny (różne, czasem odległe 
od siebie lata premierowych wy-
dań) i personalny (warto spojrzeć 
na nazwiska liderów i członków 
poszczególnych zespołów, a tak-
że na ich udział w poszczególnych 
płytach) przekrój historii polskiego 
jazzu i zaostrzają apetyt na kolejne 
odsłony. Oto co otrzymaliśmy tym 
razem.

Warsaw Stompers 
– New Orleans Stompers

Płyta warszawskich Stompersów 
formalnie zainaugurowała nagra-
nia spod szyldu Polish Jazz. Po suk-
cesie wspomnianego w poprzed-
nim artykule (JazzPRESS 9/2016) Go 
Right Kurylewicza, jako „jedynki” 
spodziewać by się można było ko-
lejnej płyty nowoczesnego jazzu. 
Tymczasem to właśnie dixielan-
dowi Stompersi pojawili się jako 
pierwszy zespół w tej kultowej se-
rii. Płyta zawiera zestaw nagrań z 

lat 1959-1964, które już wcześniej 
wydane były na małych analogach. 
Stąd też lista muzyków liczy aż sie-
demnaście nazwisk, którzy w róż-
nych konfiguracjach brali udział w 
poszczególnych sesjach nagranio-
wych. Utwory na płycie są dziełem 
wyłącznie polskich kompozyto-
rów. Także, a może przede wszyst-
kim, dlatego że ówcześni decydenci 
nie zgadzali się na inny repertuar. 
Autorami muzyki są członkowie 
zespołu: Henryk Majewski, Woj-
ciech Kacperski, Adam Skorupka, 
Włodzimierz Kruszyński oraz Dy-
mitr Markiewicz. Ponadto, pośród 
nagrań, znajdziemy Gdyby rannym 
słonkiem Stanisława Moniuszki, 
Ej, przeleciał ptaszek Tadeusza Sy-
gietyńskiego, czy też ludowe Mo-
tywy góralskie. Wszystkie tytuły w 
aranżacjach Henryka Majewskiego 
oraz… Zbigniewa Namysłowskie-
go, którego w składzie Stompersów 
jednak nie znajdziemy.

Polish Jazz Quartet 
– Polish Jazz Quartet

Pierwsze wydanie płyty z roku 1965 
ukazało się w wersji mono, ale ak-
tualna reedycja jest już stereofo-
niczna. Jan Ptaszyn Wróblewski, 

Polish Jazz

Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl
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Wojciech Karolak, Andrzej Dąbrowski i Juliusz Sende-
cki. Zespół, który narodził się w wyniku paszportowe-
go zakazu dla Andrzeja Kurylewicza. W zaproszonym 
na prestiżowy festiwal w Juan-les-Pins kwintecie za-
brakło lidera, a pozostali muzycy zdecydowali się wy-
stąpić we Francji w zmniejszonym składzie. Neutral-
na nazwa – bez nazwisk – to wynik pogodzenia przy-
wódczych ambicji dwóch głównych postaci zespo-
łu: Wojciecha Karolaka i Jana Ptaszyna Wróblewskie-
go. Także układ płyty odzwierciedla pozycję obu mu-
zyków: nagrania na pierwszej stronie (płyty winylo-
wej) są autorstwa Karolaka, natomiast na drugiej Pta-
szyna Wróblewskiego. Na liście utworów brak stan-
dardów, które zespół grywał na koncertach, bowiem, 
jak już to wcześniej było wspomniane, w owych cza-
sach warunkiem nagrania płyty był rodzimy repertu-
ar. Polish Jazz Quartet przez kolejne lata, już pod jasno 
określonym przewodnictwem Jana Ptaszyna Wrób-
lewskiego, często i z sukcesem prezentował się na kra-
jowej scenie.

The Andrzej Trzaskowski Quintet 
– The Andrzej Trzaskowski Quintet

Płyta ta wydana z numerem 4 uznawana jest za jed-
ną z najlepszych w całej serii. Sześć kompozycji lide-
ra. Trzy dłuższe, w tym trwająca osiemnaście minut, 
trzyczęściowa Synopsis, określona przez Adama Sła-
wińskiego w opisie oryginalnego wydania mianem 
traktatu kompozytorskiego, Sinobrody napisany do 
filmu Walkower, w reżyserii Jerzego Skolimowskie-
go, oraz Wariacja jazzowa na temat <Chmiela> oparta 
na melodii starosłowiańskiej. Nagrania te dzielą trzy 

Polskie Nagrania / Warner Music Polska, 
2016 / www.polskienagrania.com.pl
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miniatury, z których dwie dedykowane są znaczą-
cym postaciom jazzu światowego: Ballada z silve-
rowską kadencją i Requiem dla Scotta LaFaro. Mu-
szę przyznać, że właśnie te krótsze utwory wywar-
ły na mnie spore wrażenie. W kwintecie obok lide-
ra znalazło się trzech – co warto sobie uświadomić 
– ówczesnych dwudziestolatków: Tomasz Stańko, 
Janusz Muniak i Jacek Ostaszewski. Skład uzupeł-
niał perkusista Adam Jędrzejowski, najstarszy spo-
śród członków zespołu.

Michał Urbaniak’s Group – Live Recording

Płyta stanowi zapis koncertu grupy z roku 1971, wy-
danego ekspresowo jak na ówczesne czasy, jeszcze 
w tym samym roku. Nagrania to wyjątkowe, nie 
tylko z powodu niewątpliwych walorów artystycz-
nych. Michał Urbaniak debiutuje tu jako skrzypek, 
sięgając po ten instrument w dwóch utworach, w 
pozostałych grając na saksofonach. Trzeba wspo-
mnieć, że zmiana ta podyktowana była względami 
medycznymi. Urbaniak zatracał się bowiem w grze 
na saksofonach tak bardzo, że poważnie zagrażało 
to jego zdrowotnej kondycji. Live Recording stano-
wi przedsmak jego późniejszych wiolinistycznych 
peregrynacji, choć podczas tego występu nie wyko-
rzystywał jeszcze przetworników dźwięku. Adam 
Makowicz także po raz pierwszy gra (poza fortepia-
nem) na klawinecie Hohnera, którego charaktery-
styczne brzmienie stało się potem znakiem rozpo-
znawczym muzyki funkowej. Żywiołowo prezentu-
je się perkusja Czesława Bartkowskiego, dla odmia-
ny bas Pawła Jarzębskiego zdaje się ostoją statecz-
ności. Kapitalne jest zakończenie płyty, zupełnie 
innym od pozostałych, utworem Jazz Moment no. 1. 

To freejazzowe szaleństwo poprze-
dzają dwie kompozycja w aranża-
cji Urbaniaka: Komedy Crazy Girl i 
Johnny’ego Greena Body and Soul. 
Ciekawostką jest rozpoczynająca 
koncert zapowiedź Andrzeja Jaro-
szewskiego, jeszcze jednej ikonicz-
nej postaci polskiego jazzu.

Janusz Muniak Quintet 
– Question Mark

Pierwszy autorski zespół, pierwsza 
firmowana własnym nazwiskiem 
płyta Janusz Muniaka i jedyne wy-
dawnictwo tego znakomitego mu-
zyka w serii Polish Jazz. Wydana 
trzynaście lat po wspomnianym 
wcześniej albumie Kwintetu An-
drzeja Trzaskowskiego, w nagraniu 
którego Janusz Muniak brał udział, 
teraz wznowiona rok po ostatnim 
w życiu wydawnictwie wybitnego 
saksofonisty. Płyta zawiera cztery 
utwory autorstwa lidera zespołu. 
Cztery genialne kompozycje, przy 
słuchaniu których z ust co i raz 
wyrywa się popularny dziś okrzyk 
„wow!”. Nie ma co rozpisywać się o 
tych nagraniach, Question Mark po 
prostu TRZEBA mieć i często SŁU-
CHAĆ. Kapitalna forma Janusza 
Muniaka, fantastyczne sola Marka 
Blizińskiego na gitarze i Pawła Per-
lińskiego na fortepianie, a zwłasz-
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cza na fortepianie elektrycznym. Do tego klasowa 
sekcja rytmiczna, którą stanowili Andrzej Dechnik 
na basie i Jerzy Bezucha – znany z występów ze Skal-
dami i Dżamblami – na perkusji.

Stanisław Sojka – Blublula

Jazzowa płyta roku 1981, wydana w nakładzie 100 ty-
sięcy egzemplarzy. Druga w karierze Stanisława Soj-
ki. Swoiste greatest hits w każdym wymiarze. Satin 
Doll, Blue Monk, Doxy, Naima, All Blues na liście ty-
tułów. Duke Ellington, Richard Rogers, Oscar Ham-
merstein III, Thelonious Monk, Sonny Rollins, John 
Coltrane, Miles Davis jako autorzy. Wojciech Karo-
lak na fortepianie, Zbigniew Wegehaupt na basie i 
Czesław Bartkowski na bębnach w składzie akom-
paniującego tria. Wreszcie sam Sojka, wtedy 21-let-
ni student Akademii Muzycznej w Katowicach, już 
rozpoznawany w jazzowym środowisku. Na Blublula 
prezentujący tak dobrze dziś znany, niepowtarzalny 
styl. Przepiękna Naima, Doxy, którą można zestawić 
z interpretacją duetu Marsalis-Elling z wydanej nie-
dawno płyty Upward Spiral, i która tego korespon-
dencyjnego „pojedynku” z pewnością nie przegrywa, 
krótki All Blues w żartobliwej formie. Jestem przeko-
nany, że Blublula i dziś była by niewątpliwym prze-
bojem.

Druga seria wznowienia potwierdza jak dobrą decy-
zją są ponowne edycje płyt Polish Jazz. Mamy szan-
sę na przypomnienie sobie, jak wiele ważnych na-
grań powstało przez 25 lat trwania tego projektu. Na-
tomiast ci, którzy z różnych przyczyn nie znali dotąd 
któregoś ze wzmiankowanych tytułów, będą mieli 
okazję do zaskakujących i porywających odkryć.

Polskie Nagrania / Warner Music Polska, 
2016 / www.polskienagrania.com.pl
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Luis Nubiola, 2016 / www.luisnubiola.com

Miałem przyjemność relacjono-
wać łódzki koncert zespołu Lui-
sa Nubioli dwa lata temu. Kubań-
ski saksofonista był autorem więk-
szości repertuaru zagranego pod-
czas tamtego występu. W bieżącym 
roku własnym nakładem wydał 
płytę zwierającą tym razem wy-
łącznie kompozycje swoich przy-
jaciół – muzyków z całego świata. 
Wśród nich znajdziemy między in-
nymi dwukrotnego laureata Gram-
my – Kostarykańczyka Waltera Flo-
resa czy też kubańskiego artystę 
Nestora del Prado. Jako kompozyto-
rzy wystąpili na płycie także polscy 
współpracownicy Luisa Nubioli, 
którzy wraz z nim wzięli udział w 
sesji nagraniowej, a trzeba dodać, 
że saksofoniście towarzyszą muzy-
cy naprawdę wysokiej klasy.

Michał Tomaszczyk, Krzysztof Dys 
i Marcin Chenczke zaproponowali 
utwory będące okazją do zaprezen-
towania instrumentalnego kun-
sztu: krótkie Intro Krzysztofa Dysa 
zagrane solo na fortepianie, River 
Without Bridges Marcina Chenczke 
z wybijającym się na pierwszy plan 
basem oraz rozpoczynające płytę 
The New One Michała Tomaszczy-
ka, które każdemu z uczestników 
sesji dało szansę na przedstawie-
nie solówką swojej muzycznej wi-
zytówki. Poza wspomnianą trójką 
na płycie zagrały jeszcze dwie inne 
znakomitości: Krzysztof Szmańda 
oraz – gościnnie w jednym z utwo-
rów – Ola Trzaska.

Ideą artystów było zebranie kom-
pozycji z różnych stron świata i 
pokazanie uniwersalności języka 
muzyki, nawet jeżeli poszczegól-
ne utwory pochodzą z odległych 
od siebie geograficznie i kulturo-
wo stron. Muszę przyznać, że to za-
mierzenie udało się Luisowi Nu-
bioli i jego gościom spełnić dosko-
nale. Global Friendship to płyta nie-
zwykle ciekawa, lekka, przyjemna 
dla ucha i bez wątpienia warta po-
świecenia jej uwagi.

Luis Nubiola – Global Friendship

Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl
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Bobby Previte & The Visitors – Gone

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

For Tune, 2016 / www.for-tune.pl

29 stycznia 2015 roku w warszaw-
skim klubie 12on14 miał miejsce 
świetny, energetyczny koncert no-
wojorskiego kwartetu. Zagrali wte-
dy Bobby Previte & The Visitors. Te-
raz, przeszło półtora roku po tym 
wydarzeniu, możemy ponownie 
delektować się tamtymi dźwięka-
mi, a to za sprawą oficyny For Tune, 
która wydała zapis koncertu na 
płycie zatytułowanej Gone. To pły-
ta szczególna w katalogu wytwór-
ni, bo opatrzona numerem 100. Ale 
nie to świadczy o jej wyjątkowości…

Perkusista i kompozytor Robert 
„Bobby” Previte to artysta wymie-
niany obok Johna Zorna, Marca Ri-
bota, Billa Frisella, Johna Mede-
skiego, Wayne’a Horvitza czy El-

liotta Sharpa jako muzyk ze ścisłej czołówki nowo-
jorskiej awangardy muzycznej – nie tylko jazzowej. 
Jego najnowszy zespół – The Visitors – to, poza lide-
rem, trzech młodych muzyków: Michael Gamble 
grający na gitarze, Michael Kammers na saksofonie 
tenorowym, organach i fortepianie i Kurt Kothe-
imer na gitarze basowej. Mimo różnicy w wieku i 
muzycznym doświadczeniu instrumentaliści do-
skonale wpasowują się w muzyczną wizję Previta, 
który skomponował i zaaranżował cały materiał.

Płytę z mocnym, niemal rockowym wykopem ot-
wiera utwór The Saint, który daje dobry przedsmak 
tego, co czeka nas dalej. Muzyka na krążku niesie 
ze sobą ogromny ładunek energetyczny, wyczuwal-
ny także w spokojniejszych utworach – jak chociaż-
by i-5. Jednak zaszufladkowanie albumu jako jazz-
-rock czy fusion zdecydowanie nie oddaje boga-
ctwa stylistycznego z jakim się spotykamy. Previte 
czerpie ze swych różnorodnych doświadczeń i z po-
mocą młodego zespołu nadaje im nowoczesną for-
mę i świeże brzmienie. Szczególną uwagę na pły-
cie zwraca na siebie Gamble. Wykorzystując różne 
techniki i brzmienia wspaniale buduje swoją gita-
rą klimat w poszczególnych utworach. Kammers 
świetnie spisuje się w obu rolach – jako saksofo-
nista i klawiszowiec. W ostatnim utworze Figure / 
Ground popis swoich umiejętności w długim solo-
wym intro daje sam lider.

Gone to płyta, od której, od pewnego czasu, nie 
mogę się uwolnić. Bez dwóch zdań zasłużyła sobie 
na zaszczytny numer 100 w katalogu wytwórni.
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Multikulti Project, 2015 
www.multikulti.com

Wydana w maju ubiegłego roku 
debiutancka płyta młodego piani-
sty zebrała entuzjastyczne recen-
zje. Ich potwierdzeniem były dwie 
nominacje do tegorocznych nagród 
Grammy. Bardziej wstrzemięźli-
wi krytycy radzili poczekać z oce-
nami do kolejnych nagrań i więk-
szej ilości własnych kompozycji (na 
pierwszej płycie obok standardów 
był jeden utwór Alexandra). Wrze-
sień przyniósł nam drugi album 
młodego muzyka i możliwość we-
ryfikacji opinii.

Oba wydawnictwa łączy bardzo 

wiele. Płyta ponownie nagrania została w trio. Za 
perkusją zasiadł znów Ulysses Owens Jr., etatowy 
bębniarz Christiana McBride’a. Bas wziął we wła-
danie Larry Grenadier (Brad Mehldau Trio), a w 
trzech utworach Dan Chmielinski, który z Joey-
em Alexandrem występuje na koncertach. W Ma-
iden Voyage Hancocka pojawił się ponadto gościn-
nie Chris Potter. Obok tego klasyka mamy na płycie 
jeszcze pięć innych „cudzych” utworów. Smile Cha-
plina nagrany w duecie Alexander – Grenadier, ty-
tułowy Countdown Coltrane’a z odważnym, długim 
solowym fragmentem fortepianu w początkowej 
części oraz solówkami basu i perkusji pod koniec 
utworu, Criss Cross Monka, Chelsea Bridge Stray-
horna oraz For Wee Folks Wyntona Marsalisa, któ-
ry jest jednym z muzycznych protektorów cudow-
nego dziecka jazzu.

Listę nagrań uzupełniają trzy kompozycje ory-
ginalne: City Lights, Sunday Waltz i Soul Dreamer. 
Chwytliwe, pomysłowe, nieodparcie prowadzące do 
konstatacji, że egzamin z kompozycji młody muzyk 
zdał. Wśród swoich idoli Joey Alexander wymienia 
między innymi Chicka Coreę i to zauroczenie daje 
się niekiedy odczuć w kompozycjach i sposobie wy-
konania. Nie umniejsza to jednak niezwykłej doj-
rzałości i oryginalności młodego muzyka. Świetna 
płyta .Według mnie przy kolejnych nagrodach wąt-
pliwości nie będzie i jest bardzo prawdopodobne, że 
na nominacjach się nie skończy.

Joey Alexander – Countdown

Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl
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Jakub Krukowski 
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Katalog wytwórni Hevhetia od lat 
prezentuje interesujące projekty 
jazzowe, często twórców z krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej. Słu-
chając ostatnich produkcji, wyda-
nych pod słowackim szyldem, naj-
większą uwagę zwracały zwłasz-
cza te, których autorami byli piani-
ści, jak choćby Paweł Kaczmarczyk 
i jego doskonały album Wars & Ka-
per DeconstructiON. Warto jednak 
zwrócić również uwagę na muzyka 
naszych południowych sąsiadów, 
Słowaka Valéra Miko i jego płytę 
Vibrations, States, Emotions.

Materiał został nagrany w skła-
dzie Valér Miko (fortepian), Tamás 
Belicza (gitara basowa), Dávid Ju-

raj Raši (perkusja), z gościnnym 
udziałem Ľuboša Brtáňa (gitara 
elektryczna) oraz tria smyczkowe-
go. Siłą albumu są wielowątkowe 
kompozycje autorstwa lidera. Czas 
trwania większości z nich jest sto-
sunkowo długi, stąd wykonawcy 
mieli wystarczającą przestrzeń do 
rozwinięcia pomysłów pianisty. Na 
tym tle szczególnie dobrze wypada 
Brtáň, którego gitarowe improwi-
zacje poszerzają spektrum granej 
muzyki.

Jako punkt wyjścia w odbiorze pły-
ty warto przyjąć oprawę wizual-
ną, która zdaje się być integralną 
jej częścią. Każdy utwór ilustruje 
osobna fotografia autorstwa Petera 
Važana, który wykonał serię cieka-
wych ujęć, mających oddawać du-
cha granej muzyki. Rozpoczynają-
ce album dwie kompozycje From 
Sunrise Till Sunset i The Halo za-
równo w melodii, jak i charakterze 
przydzielonych im zdjęć, wyraźnie 
ze sobą kontrastują. Pierwszy do-
stojnie otwiera materiał, niczym 
uchwycone na fotografii wscho-
dzące słońce. Dominuje tu rados-
na gra Valéra Miko, dającego popis 
swojej wirtuozerii. Brzmienie dru-
giego jest już zgoła inne – przejmu-

Hevhetia, 2016 / www.hevhetia.com

Valér Miko Trio – Vibrations, States, Emotions
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jące i zimne – co dodatkowo pogłębia niepokojące 
zdjęcie. Abstrakcyjna niebieska plama, kształtem 
nawiązująca do tytułowego halo, nie ma jednak w 
sobie nic ze słonecznego zjawiska. Muzyka sukce-
sywnie przyspiesza, budując napięcie, przeszywane 
chłodnymi gitarowymi impresjami. To chyba naj-
lepszy fragment Vibrations, States, Emotions, kom-
pozytorski majstersztyk. Dalsze utwory, równie 
udane, też odznaczają się wielowątkowością. Obok 
nostalgicznej ballady At The Full Moon mamy emo-
cjonalną kompozycję Up, Down & Up Again, charak-
ter On The Roads zaś ponownie nadaje grający na 
gitarze Ľuboš Brtáň.

Wracając jeszcze do wątku wizualnego płyty, szcze-
gólnie wartościowym utworem jest dla mnie Calm 
& Peaceful – powolna kompozycja, ocieplona dźwię-
kiem skrzypiec. Muzyka wprowadza tu znowu 
spokojniejszą atmosferę, która na świetnym zdję-
ciu wyraża się w barwach i symetrii przedstawio-
nej sceny. Naprawdę doskonały przykład, jak przy 
pomocy subtelnego środka wizualnego wzbogacić, 
wspaniałą już muzykę. Zdaję sobie sprawę, że al-
bum jest szczególnym przypadkiem, kiedy oprawa 
tak bezpośrednio odnosi się do nagranego materia-
łu, w mojej ocenie jednak piękno muzyki musi za-
wsze iść w parze z estetyką jej „opakowania”, co nie-
stety nie jest regułą.

Valér Miko, charakteryzując stosunek do gra-

nej muzyki, mówi o zaangażowa-
niu i oczyszczeniu, określa ją, jako 
tajemnicze zjawisko polegające 
na wysyłaniu / odbieraniu emo-
cji. Płyta Vibrations, States, Emo-
tions, zresztą już w samym tytu-
le, do tego właśnie się odnosi. Falu-
jący rytm poszczególnych kompo-
zycji, spokojne tempo, często gwał-
townie przyspieszane oraz niejed-
noznaczny klimat materiału skła-
dają się na zapis wewnętrznych 
przeżyć autora. Pianista w każdym 
utworze oddaje część siebie, two-
rzy przejmujące opowieści, do któ-
rych można wracać w nieskończo-
ność. Choć to wciąż młody twór-
ca, słychać w jego grze dużą doj-
rzałość i śmiałość. Naprawdę chy-
lę czoła przed jego wizjonerstwem 
i biegłością kompozytorską. Choć-
by dodanie skrzypiec na końcu 
płyty, pozornie przesadne, jednak 
po przesłuchaniu całości, czuć 
jak znakomitym są one domknię-
ciem. Nie pozostaje nic, jak tyl-
ko czekać na kolejne pozycje syg-
nowane jego nazwiskiem, z całą 
pewnością nieraz damy mu się 
jeszcze zaskoczyć.
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Eyolf Dale – Wolf Valley

Krzysztof Komorek 

donos_kulturalny@wp.pl

Eyolf Dale to w języku norweskim 
Wilcza Dolina. Stąd taki właśnie 
tytuł najnowszego albumu norwe-
skiego pianisty. Czołowej postaci 
sceny jazzowej tego kraju, wykła-
dowcy Norweskiej Akademii Mu-
zycznej. Tym razem do nagrania 
zaprosił Dale większą ilość swoich 
przyjaciół i zestawił dość imponu-
jący oktet, mający w składzie takich 
muzyków, jak André Roligheten, 
Hayden Powell, Kristoffer Kompen, 
Rob Waring, Adrian Løseth Waade, 
Per Zanussi i Gard Nilssen. Wielu 
z nich gościło na naszych scenach, 
a samego Dale’a wraz z André Ro-
lighetenem mieliśmy okazję słu-
chać w ubiegłym roku na koncer-
tach duetu Albatrosh.

Ciekawy zestaw instrumentów (skrzypce, wibra-
fon, trzyosobowa sekcja dęta) zaprezentował pięć-
dziesiąt minut autorskiej muzyki lidera. Fortepian 
Dale’a jest na płycie głównym instrumentem i naj-
częściej przykuwa uwagę słuchacza. Jednak pozo-
stali członkowie zespołu znajdują miejsce na za-
prezentowanie swoich umiejętności. Rozpoczy-
nający płytę Furet to ciekawe solówki wibrafonu 
i fortepianu obudowane bliźniaczymi wstępem i 
zakończeniem blach, wspomaganych delikatnie 
przez perkusję. Fernanda zdaje się być gotowym 
materiałem na chwytliwy motyw do filmowej 
ścieżki dźwiękowej. Schostachoral jest zapożyczo-
ny z jednej z wcześniejszych solowych płyt Dale’a. 
Niepokojący, z kapitalnymi solami Pera Zanussie-
go i Garda Nilssena. Ban Joe niezwykle melodyjny, 
z delikatnym motywem wibrafonu, intrygującymi 
blachami i solówką Dale’a. Sideways z monoton-
nym brzmieniem fortepianu, który otwiera pole 
do popisu pozostałym instrumentom. Teglstein za-
skakuje użyciem piły w miejsce basu. Silent Ways 
wyciszony, delikatny, po raz kolejny przykuwający 
uwagę grą lidera.

Wolf Valley to bardzo ciekawa muzyczna podróż 
poprzez style i nastroje. Octet Dale’a brzmi czasem 
jak rasowy big-band, niekiedy zbliża się do mu-
zycznego wizerunku orkiestry kameralnej. Z jed-
nej strony uwodzi melodyjnymi motywami, z dru-
giej – mrozi mocno kojarzonymi ze skandynaw-
skim jazzem misteriami dźwięku i ciszy. Szczerze 
polecam do uważnego przesłuchania.

Edition Records, 2016 
www.editionrecords.com
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Sony Music, 2016 / www.sonymusic.pl

Niemieckiego trębacza i wokali-
stę Tilla Brönnera miałem szan-
sę słuchać i oglądać 11 lat temu 
na Smooth Jazz Festivalu (organi-
zowanym w ramach Ery Jazzu), 
w ramach którego wystąpili rów-
nież (czego do dziś nie mogę po-
jąć, ale nie narzekam) tacy mu-
zycy, jak Larry Coryell, Billy Cob-
ham, Didier Lockwood czy John 
Abercrombie. Podówczas, mimo 
że dawno to było, moją młodzień-
czą jeszcze ciekawość zaspokaja-
li owi wyżej wymienieni gigan-
ci szeroko pojmowanego jazzu, 
a występ Brönnera pozostawił 
mnie raczej beznamiętnym. Lata 
minęły, a ja, porzuciwszy  obojęt-

ność wobec smooth jazzu, poeksplorowałem nie-
co ten gatunek i natrafiłem na nagrania tego jego-
mościa. I po dziś dzień nierzadko służą mi one do 
umilania sobie różnych relaksacyjnych czynno-
ści, gdyż stanowią czarownie niezaprzątający gło-
wy podkład.

Oczywiście nie należy tego rozumieć w taki sposób, 
że jest to muzyka totalnie bezwartościowa czy bez-
płciowa. Jest świetnie wyprodukowana, aranżersko 
wyrafinowana, a składający się na nią repertuar – z 
klasą i często komercyjnym czujem bystrze dobra-
ny. I cóż, tak samo jest na najnowszej płycie artysty 
– The Good Life. Tytuł, moim zdaniem, mówi wie-
le o przekazie tego nagrania. „Dobre życie”, to życie 
w którym jest miejsce na romantyzm, pasje, chwi-
le relaksu, bossa novę i jazz. I za takim życiem zdaje 
się po raz kolejny agitować niepoprawny dźwięko-
wy idealista Till Brönner.

Przyznam, że nie jest to mój ulubiony smooth jazzo-
wy gatunek (i  w ogóle, i spośród tych, które eksplo-
rował Till), natomiast w poszukiwaniu chwili od-
dechu od głośnych dźwięków nie mogę pogardzić 
akustycznymi, łagodnie kołyszącymi numerami – 
czy to swingującymi, na przykład autorstwa Ger-
shwinów, czy przywołującymi ducha południowo-
amerykańskich nagrań Stana Getza – okraszonych 
dodatkowo trąbką i śpiewem à la Chet Baker. Myślę, 
że od czasu do czasu można sobie na taką muzycz-
kę „pod wino” pozwolić i w najgorszym przypadku 
trochę pomarzyć.

Till Brönner – The Good Life

Wojciech Sobczak-Wojeński 

wsimply@o2.pl
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Zohar Fresco – Tof Miriam

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

Zohar Fresco, 2015 / www.zoharfresco.com

Zohar Fresco dał się poznać pol-
skim słuchaczom przede wszyst-
kim dzięki współpracy z Lesz-
kiem Możdżerem w trio Możdżer 
/ Danielson / Fresco. Ten urodzo-
ny w Izraelu, ale posiadający ture-
ckie korzenie perkusjonalista wy-
dał autorski album, którego ty-
tuł – Tof Miriam – jest hebrajską 
nazwą bębna ramowego. To pod-
stawowy instrument, na którym 
gra Fresco – w budowie zbliżony 
do tamburynu (na okrągłej drew-
nianej ramie), ale znacznie więk-
szy. To ponoć jeden z najstarszych 
instrumentów świata. Różne jego 
wersje, pod różnymi nazwami, 

funkcjonują jako tradycyjne instrumenty w wie-
lu kulturach, w odległych od siebie miejscach na 
świecie.

Fresco prezentuje na płycie prawdziwą wirtuoze-
rię w posługiwaniu się bębnami ramowymi. Mno-
gość technik, stopień skomplikowania rytmów, bo-
gactwo brzmień i niezwykła ekspresja robią wraże-
nie. Interesujące jest też towarzyszące liderowi in-
strumentarium. Słyszymy między innymi ney (ro-
dzaj fletu), kamanche (perski instrument smycz-
kowy), kreteńskie laute (zbliżone do lutni) czy lirę. 
Jest też fortepian, który do tej mocno etnicznej mie-
szanki stara się dołożyć element jazzowy. I to w 
moim odczuciu jest największym mankamentem 
tej płyty. Choć nie tylko o fortepian tu chodzi…

Kompozytorem wszystkich utworów (poza jed-
nym tradycyjnym) jest Fresco. Dopóki kompozycje 
poruszają się w rejonie bliskowschodniej tradycji, 
muzyki perkusyjnej i etnicznych wokaliz, wszyst-
ko brzmi spójnie i ciekawie. Kiedy jednak pojawia-
ją się elementy rodem ze świata zachodniego, mu-
zyka traci swą oryginalność, a liryczne tematy cza-
sem wręcz ocierają się o banał. Mimo wszystko 
przesłuchanie płyty mogę śmiało polecić każdemu. 
Nawet jeśli Zohar Fresco jako kompozytor może nie 
przypaść wszystkim do gustu, to jako perkusjona-
lista prezentuje kunszt, obok którego nie można 
przejść obojętnie.
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Jones Jones – The Moscow Improvisations

Rafał Zbrzeski 

zdeski@gmail.com

Not Two Records, 2016 / www.nottwo.com

Trio Jones Jones to międzynarodo-
wa formacja, w skład której wcho-
dzą (czy raczej wchodzili – nie 
mam pewności, czy zespół nadal 
działa, bowiem materiał zawarty 
na albumie The Moscow Improvisa-
tions jest nagraniem sprzed kilku 
już lat) kontrabasista Mark Dresser, 
saksofonista Larry Ochs i perkusi-
sta Vladimir Tarasov.

Marka Dressera większości Czytel-
ników nie trzeba przedstawiać – to 
muzyk, który od lat cieszy się uzna-
niem, a jego dorobek z roku na rok 
powiększa się o kolejne znakomi-
te płyty. Na koncie ma współpracę 
między innymi z Timem Bernem, 
Anthonym Braxtonem, Rayem An-
dersonem, Johnem Zornem czy 

Jane Irą Bloom. Larry Ochs najmoc-
niej kojarzony jest z zespołem Rova 
Saxophone Quartet, ale występo-
wał i nagrywał również z Evanem 
Parkerem, Fredem Frithem i mnó-
stwem innych muzyków – przede 
wszystkim związanych z nurtami 
muzyki eksperymentalnej i impro-
wizowanej.

Vladimir Tarasov przez wiele lat 
był muzykiem radzieckiego zespo-
łu Ganelin Trio, grał z orkiestrami 
symfonicznymi, komponował mu-
zykę do filmu i teatru, a także zaj-
mował się sztukami wizualnymi 
oraz tworzył instalacje artystycz-
ne. Koncertowy album The Moscow 
Improvisations – jak wskazuje ty-
tuł – zarejestrowany został w Mos-
kwie. Nagrań dokonano 24 wrześ-
nia 2009 roku podczas Trzeciego 
Moskiewskiego Biennale Sztuki 
Współczesnej, podczas którego pre-
zentowano retrospekcyjną wysta-
wę prac Tarasova.

Dorobek artystów wchodzących w 
skład zespołu jeszcze przed włoże-
niem krążka do odtwarzacza ka-
zał mi się spodziewać muzyki nie-
łatwej, wymagającej skupienia i 
zaangażowania ze strony słucha-
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cza. Przyznaję szczerze, że byłem 
ciekaw, czy na płycie choć częścio-
wo udało się zachować istotę mu-
zyki improwizowanej – czyli „sta-
wanie się tu i teraz”. Ci z Czytelni-
ków, którzy gustują w podobnych 
rejonach muzycznych, wiedzą, że 
nie zawsze nagranie (nawet to kon-
certowe) jest w stanie oddać magię 
przebywania w bezpośrednim po-
bliżu artystów i bycie świadkiem i 
uczestnikiem aktu kreowania mu-
zyki. Zdaję sobie sprawę, że w tym 
wypadku nie mam porównania z  
oryginalnym występem, ale wyda-
je mi się, że albumowi tria Jones Jo-
nes udało się zachować atmosferę 
grania na żywo.

Słuchając The Moscow Improvi-
sations bez trudu jestem w stanie 
wyobrazić sobie Dressera, Ochsa 
i Tarasova jak w skupieniu snują 
improwizowane wątki, jednocześ-
nie zachowując swoją muzyczną 
indywidualność i tkając sieć wza-
jemnych zależności budujących 
zespołowe porozumienie. Muzy-
ka tria z całą pewnością nie na-
leży do najłatwiejszych. Brzmie-

nie zespołu jest surowe, w pierw-
szej części występu osadzone na 
masywnej grze Tarasova, który lu-
buje się chyba w używaniu per-
kusyjnych kotłów, Potem jego gra 
nieco traci na ciężarze, ale zysku-
je za to na innych polach. Kon-
trabas Dressera często traktowa-
ny jest smyczkiem, a muzyk wy-
ciska z niego sporo atonalnych i 
zgrzytliwych dźwięków. Na tym 
tle Ochs dodaje delikatne, pozba-
wione jakiegokolwiek cienia agre-
sywności dźwięki swojego sakso-
fonu, budząc we mnie skojarze-
nie z ptakiem śpiewającym po-
śród hałasu jakiegoś ponurego ra-
dzieckiego kombinatu, wydające-
go nieustannie jakieś niepokojące 
odgłosy – coś tyka, coś skrzypi, coś 
innego huczy.

Plastyczność tej muzyki pozwala 
na przywołanie masy innych sko-
jarzeń, które będą się zmieniały z 
każdym kolejnym odsłuchem – je-
śli tylko ktoś lubi improwizowany 
teatr wyobraźni, bezwarunkowo 
powinien zapoznać się z The Mo-
scow Improvisations.

aF L P w w w . j a z z p r e s s . p l
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Generations Quartet – Flow

Rafał Zbrzeski 

zdeski@gmail.com

Not Two Records, 2016 / www.nottwo.com

Generations Quartet to kolejna 
grupa będąca owocem muzycz-
nej współpracy pianisty Michaela 
Jefry’ego Stevensa i kontrabasisty 
Joe Fondy – czołowych przedsta-
wicieli nowojorskiej sceny awan-
gardowego jazzu, najmocniej ko-
jarzonych z ich własną formacją 
Fonda / Stevens Group. Nie ukry-
wam, że muzycy ci należą do mo-
ich ulubieńców, więc zawsze z 
ogromną ciekawością wsłuchuję 
się w dźwiękowe propozycje tego 
tandemu oraz każdego z nich z 
osobna.

W skład zespołu wchodzi ponad-
to perkusista Emil Gross, któ-
ry ma na koncie współpracę mię-
dzy innymi z gitarzystą śląskiej 

grupy 100nka – Tomkiem Lesiem 
(w ramach projektu 1724 nagra-
li interesującą płytę Escaped Frag-
ments). Fonda, Stevens i Gross gry-
wali ze sobą już od roku 2012 pod 
nazwą Generations Trio. Po dołą-
czeniu saksofonisty Olivera Lake’a 
– doświadczonego nestora jazzo-
wej sceny, wieloletniego członka 
World Saxophone Quartet, Trio 3 
i lidera własnych projektów oraz 
współpracownika między inny-
mi Anthony’ego Braxtona, Wadady 
Leo Smitha i Jamesa Blooda Ulme-
ra – zespół został przemianowany 
na Generations Quartet. Album za-
tytułowany Flow to pierwsze wy-
dawnictwo grupy w czteroosobo-
wym składzie. Jego zawartość sta-
nowi zapis koncertu, który  muzy-
cy zagrali 30 października ubiegłe-
go roku w niemieckiej miejscowo-
ści Bielefeld.

Płytę otwiera utwór Rollin’ autor-
stwa Lake’a – znakomity drive 
sekcji, Stevens ubarwiający swo-
ją grą przestrzeń utworu – tkają-
cy z dźwięków nieprawdopodobnie 
pomysłowe improwizacje. Bardzo 
charakterystyczne w jego grze jest 
to, że wcale nie bombarduje odbior-
ców nawałem fortepianowych nut 
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– raczej obraca się wokół prostych 
tematów i melodii, które następ-
nie rozbiera na czynniki pierwsze i 
przedstawia w różnych konfigura-
cjach, ze wspaniałym wyczuciem 
osadzając swoje partie w kontek-
ście gry całego zespołu.

Saksofon Olivera Lake’a brzmi 
bardzo wyraziście – pomimo po-
deszłego przecież wieku muzyka, 
jego improwizacje pełne są werwy 
i emanują energią, o którą nie po-
sądzałbym człowieka po siedem-
dziesiątce – jak słychać na Flow, 
upływ czasu nie robi na saksofo-
niście z Arkansas szczególnego 
wrażenia, a on sam wydaje się za-
tracać w granych dźwiękach bez 
reszty – tu nie może być mowy o 
jakimkolwiek zmęczeniu mate-
riału. Lake swoją grą dodaje cało-
ści niezbędnego ognia, najsilniej 
spośród całego składu nawiązu-
jąc do estetyki afroamerykańskie-
go free jazzu z lat sześćdziesiątych 
XX wieku.

Sekcja rytmiczna występuje na 
Flow niejako w podwójnej roli – są 
momenty, w których Fonda i Gross 
nadają muzyce puls i wyznaczają 
jej kierunek – jak gdyby budowali 

rusztowanie, na którym wspierają 
się improwizacje Lake’a i Stevensa, 
ale wraz z upływem czasu zarów-
no kontrabasista, jak i perkusista 
podejmują równolegle z kolegami 
role improwizatorów, poszerzając 
możliwości wzajemnego przepły-
wu emocji pomiędzy poszczegól-
nymi ogniwami kwartetu.

Pomimo znacznej długości, albu-
mu słucha się wyśmienicie – nie 
ma tu dłużyzn, a zespół nie grzęź-
nie w wydumanych improwiza-
cjach, cały czas grając z feelingiem, 
pomysłowością i, co najważniej-
sze, roztaczając swoją muzyką aurę 
szczerości. Ozdobnikami płyty są 
takie smaczki, jak basowe solo Joe 
Fondy w utworze drugim czy po-
czątek kompozycji tytułowej, będą-
cy dialogiem saksofonu i kontraba-
su, do którego kolejno dołącza po-
została dwójka. Poza niewątpliwe 
godnymi podziwu umiejętnościa-
mi muzyków to właśnie owa szcze-
rość stanowi jeden z głównych atu-
tów albumu. Flow to jedna z tych 
płyt, które pozwalają wierzyć, że – 
pomimo wielu pesymistycznych 
zapowiedzi rozmaitych wieszczów 
– jazz nie tylko nie umarł, ale ma 
się znakomicie.
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Ab Baars, Zlatko Kaučič – Canvas 
Peter Brötzmann, Heather Leigh 
– Ears Are Filled With Wonder
Rafał Zbrzeski 

zdeski@gmail.com

Not Two Records, 2016 / www.nottwo.com

Dwie płyty nagrane w duetach, 
obie podczas kolejnych, następują-
cych po sobie edycji Krakowskiej 
Jesieni Jazzowej – album Aba Baar-
sa i Zlatko Kaučiča Canvas w roku 
2014, a Ears Are Filled With Wonder 
duetu Peter Brötzmann i Heather 
Leigh w roku 2015. Obie płyty za-
wierają też najczystszej próby mu-
zykę improwizowaną – i na tym 
podobieństwa się nie kończą.

W występie, którego zapisem 
jest album Canvas, dane mi było 
uczestniczyć osobiście, z ogrom-
ną ciekawością sięgnąłem więc po 
krążek, żeby przekonać się, jak po 
upływie prawie dwóch lat broni się 

muzyka, która na żywo wywołała 
we mnie bardzo pozytywne emo-
cje i pozostawiła świetne wrażenie. 
Ponad siedemdziesiąt minut im-
prowizowanych dźwięków w wy-
daniu na perkusję, saksofony, klar-
nety i kilka innych (na co dzień 
niezbyt muzycznych) przedmiotów 
zupełnie inaczej odbiera się siedząc 
w klubie, a inaczej w domowym za-
ciszu – choć pewne rzeczy pozosta-
ją w tym wypadku bez zmian.

Płyta oddaje atmosferę pełnego 
zrozumienia pomiędzy muzyka-
mi, którą świetnie zapamiętałem 
z koncertu. Intuicyjna komuni-
kacja, która miała miejsce pomię-

Not Two Records, 2016 / www.nottwo.com
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dzy saksofonistą a perkusistą pod-
czas występu, robi wrażenie – nie-
często słyszy się tak zgrany duet. Je-
śli zaś o komunikacji mowa – to za-
równo Ab Baars jak i Zlatko Kaučič 
używają bardzo bogatego dźwię-
kowego języka. Niekiedy gra Baar-
sa składa się zaledwie ze strzępów 
fraz lub pojedynczych nut, by w in-
nym miejscu zaatakować skumu-
lowanymi dźwiękami lub urozma-
icić tok improwizacji dawkowaną 
w niewielkich ilościach melodią. 
Holenderski muzyk jest mistrzem 
budowania napięcia i kreowania 
nastroju – dwudziestodwuminu-
towy utwór Paint Up Your Visions, 
który otwiera wydawnictwo, jest 
tego najlepszym przykładem, choć 
cały album pod tym względem wy-
pada bardzo dobrze i równo.

Duża w tym również zasługa dru-
giego z muzyków – słoweński per-
kusista bardzo szeroko podchodzi 
do zagadnienia techniki wykonaw-
czej, włączając w swój zbiór instru-
mentów arkusze blachy, kartki pa-
pieru, foliowe worki oraz zamek 
błyskawiczny (a nie mam pewno-
ści, czy zapamiętałem wszystkie 

www.radiojazz.fm

fo
t.

 K
u

ba
 R

ep
le

w
ic

z

F L I

Jedyne żywe jazzowe radio w Polsce



66| Płyty / Recenzje 

przedmioty, których używał poza standardowym 
zestawem). Obaj muzycy w swoim graniu wykra-
czają poza ramy jazzu, sięgając zarówno do sonory-
styki, jak i muzyki konkretnej. Z różnorodnych ele-
mentów układając swoją intrygującą muzykę, któ-
ra jest wypadkową wieloletniego doświadczenia na 
scenie, kreatywności oraz – co warto podkreślić – 
umiejętności słuchania drugiej osoby, by grać z nią, 
a nie obok niej.

Cieszę się, że płyta Canvas została wydana. Po 
pierwsze – mnie osobiście przypomina bardzo miły 
i bardzo udany wieczór w krakowskiej Alchemii, 
po drugie – może stanowić podręcznikowy przy-
kład znakomitej duetowej improwizacji, po trzecie 
– pokazuje, że da się nagrać siedemdziesiąt minut 
muzyki improwizowanej, nie zanudzając odbiorcy 
– rzadka to sztuka.

Drugi z albumów z wytwórni Marka Winiarskie-
go, nagranych w dwuosobowym składzie, jest zde-
cydowanie krótszy – Peter Brötzmann i Heather 
Leigh zarejestrowali na Ears Are Filled With Wonder 
zaledwie jeden niespełna półgodzinny utwór.

Intrygujące jest zestawienie instrumentów na tym 
albumie – niezwykle brzmi charakterystyczny (ale 
jakby bardziej spokojny) ton niemieckiego sakso-
fonisty w połączeniu z dźwiękami hawajskiej gita-
ry elektrycznej (bo tak spolszcza się nazwę instru-
mentu znanego jako „pedal steel guitar”). Niektóre 
momenty z tego albumu można by uznać za bliskie 
muzyce ambientowej – to głównie zasługa Heather 

Leigh, która za pomocą swojego in-
strumentu generuje fantastycznie 
pulsujące plamy dźwięków, mogą-
ce budzić rozmaite skojarzenia – 
raz z dalekimi odgłosami miasta, 
innym razem z biciem dzwonów. 
Gdy jednak zbliżają się momenty 
kulminacyjne – pokazuje również 
bardziej drapieżne oblicze (choćby 
za sprawą hendriksowskiej solów-
ki). Peter Brötzmann poza saksofo-
nem i klarnetem basowym sięgnął 
również (nie po raz pierwszy) po ta-
rogato – odmianę klarnetu używa-
ną między innymi w muzyce ludo-
wej krajów bałkańskich i Węgier. 
Zróżnicowane brzmienie, zmienny 
nastrój i napięcie, które najpierw 
rośnie do momentu kulminacji, by 
potem miarowo i łagodnie opaść, a 
w końcówce ponownie zaatakować 
intensywnością instrumentu dęte-
go na tle ambientowej pulsacji – to 
wszystko sprawiło, że album uwa-
żam za bardzo udany.

Canvas i Ears Are Filled With Won-
der to dwie propozycje, które po-
winny usatysfakcjonować entuzja-
stów improwizacji – ja z pewnością 
powrócę jeszcze wielokrotnie za-
równo do pierwszego, jak i drugie-
go tytułu.
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KUP BILET 

FESTIWAL JAZZ I OKOLICE
Do 4 grudnia potrwa rozpoczęty w październiku, 
związany z regionem śląskim, Festiwal Muzyki Im-
prowizowanej jaZZ i okolice. W ramach jubileuszowej, 
dziesiątej edycji festiwalu realizowany będzie projekt 
specjalny – spotkanie muzyków polskich i amerykań-
skich pod kierownictwem nowojorskiej kompozytor-
ki, flecistki i pedagog, Jamie Baum. Zakończy się on 
koncertem w Filharmonii Śląskiej, a także wylotem 
zespołu na festiwal jazzowy do Portugalii. jaZZ i okoli-
ce uświetnią: Jamie Saft New Zion Trio, John Scofield 
Quartet, Zohar Fresco Quartet, Sylvie Courvoisier 
Trio, a także  Kuba Więcek / Mateusz Gawęda Spe-
cial Project z Ralphem Alessim.

KUP BILET 13
października

SOPOT
SPATiF, KLUB ATELIER, 
HOTEL SOFITEL GRAND 
SOPOT

SOPOT JAZZ FESTIWAL
Szósta edycja Sopot Jazz Festiwal odbywać się bę-
dzie od 13 do 15 października. Na Scenie Kameral-
nej Teatru Wybrzeże i w Hotelu Sofitel Grand Sopot 
zagrają: Emilie Weibel z udziałem Urszuli Dudziak, 
Joāo Barradas Trio, Felix Peikli & Joe Doubleday’s 
Showtime Band, Sara Serpa & André Matos, Atom 
String Quartet, Petros Klampanis Trio z udziałem 
Zbigniewa Namysłowskiego oraz Logan Richardson 
z triem Dominik Wania, Max Mucha, Dawid Fortuna. 
Po koncertach w sopockim SPATiF-ie, Klubie Atelier 
i Hotelu Sofitel Grand Sopot zaplanowano jam ses-
sions.

01
października

RYBNIK, GLIWICE, OPOLE,
CZĘSTOCHOWA, CHORZÓW,
KATOWICE, KOSZĘCIN, 
CIESZYN, SOSNOWIEC, 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

https://seifertcompetition.com/
http://jazziokolice.com


JazzPRESS, październik 2016       |69

KUP BILET 16
października

BYDGOSZCZ

BYDGOSZCZ JAZZ FESTIWAL
Podczas 14. edycji Bydgoszcz Jazz Festival zagra-
ją: Alfredo Rodriguez Trio, Yellowjackets, trio Vein z 
Dave’em Leibmanem, Scandi Baltic Ensemble, kwar-
tet Jachna-Cichocki-Urowski-Krawczyk, Francesca 
Bertazzo Hart – Ilona Damięcka Quartet, Ethnojazz 
Orchestra Krzysztofa Kobylińskiego, L.A. Trio (Bog-
dan Hołownia, Józef Eliasz, Andrzej „Bruner” Gul-
czyński) z Julianem Jacksonem i Eljazz Big-Band. 
Miejscami koncertów będą Opera Nova, Klub Eljazz, 
bydgoski Teatr Polski i Filharmonia Pomorska. Kon-
certy zaplanowano na 16, 20, 26, 27, 28 październi-
ka oraz 1 i 12 listopada.

PALM JAZZ DAYS: BILL EVANS & KRZYSZTOF KOBY-
LIŃSKI, ADAM MAKOWICZ
Na inaugurację cyklu Palm Jazz Days, związanego 
z gliwickim festiwalem PalmJazz, wystąpią: pianista 
i kompozytor Krzysztof Kobyliński wraz ze świato-
wej sławy amerykańskim saksofonistą i producen-
tem – Billem Evansem, dawnym członkiem zespołu 
Milesa Davisa oraz The Mahavishnu Orchestra Joh-
na McLaughlina. Muzycy zagrają 23 października w 
Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki 
Osieckiej w Warszawie. Gościnnie na scenie poja-
wi się także pianista Adam Makowicz. W programie 
koncertu znajdą się utwory Krzysztof Kobylińskiego.

KUP BILET 23
października

WARSZAWA
Muzyczne Studio 
Polskiego Radia 
im. Agnieszki Osieckiej

https://www.facebook.com/events/1055337311171441/
https://www.facebook.com/events/1030511320332033/
http://bydgoszczjazzfestival.com.pl/
http://www.palmjazz.pl/pjdays/kk-evans.html
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GŁOGOWSKIE SPOTKANIA JAZZOWE
32. edycja Głogowskich Spotkań Jazzowych potrwa od 20 paździer-
nika do 9 listopada, a wystąpią: Mateusz Pliniewicz Quartet, Wojtek 
Mazolewski Quintet, Global Schwung Quintet, Piotr Wojtasik, Earl 
Thomas, Vince Agwada, Grażyna AuguścIk Group, Ewa Bem Quar-
tet, Patrycja Zarychta, Fiona Yorke, Gabi Gasior & Holy Noiz, Shaun 
Booker & Sean Carney. Koncertom towarzyszyć będą warsztaty go-
spel oraz projekcja filmu Miles Ahead. Muzycy zagrają w sali MOK, 
klubie Fortepiano, Piwnicy Artystycznej pod Św. Mikołajem i Koś-
ciele św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie

21
października

JELENIA GÓRA 

20
października

GŁOGÓW

KROKUS JAZZ FESTIWAL
Podczas 15. odsłony Krokus Jazz Festiwal, która potrwa od 21 do 23 
października, na głównej scenie festiwalowej w jeleniogórskim Cen-
trum Kultury wystąpią: Greg Osby Quartet, Loud Jazz Band, a także 
Mika Urbaniak & Victor Davis. Nocne jam sessions w Klubie Kwadrat 
poprzedzą koncerty Ed Cherry Special Edition Trio (z Arkiem Skoli-
kiem i Adamem Kowalewskim), laureata ubiegłorocznego konkursu 
festiwalowego, Global Schwung Quintet oraz Carlos Lopez Blanco 
New Quartet z Maciejem Kądzielą. Festiwalowi towarzyszy konkurs 
Powiew Młodego Jazzu, w którym uczestnicy walczą o statuetkę 
Złotego Krokusa.

KUP BILET 25
października

WARSZAWA
PARDON, TO TU

PARDON, TO TU: ROB MAZUREK & SAO PAULO 
UNDERGROUND
Trio São Paulo Underground wystąpi w warszaw-
skim klubie Pardon, To Tu podczas dwudniowej rezy-
dencji 25 i 26 października. Będą to jedyne w Polsce 
koncerty tej formacji. Odbędą się w ramach trasy pro-
mującej najnowszy, piąty już, album zespołu – Can-
tos Invisíveis, który ukaże się w połowie października 
nakładem Cuneiform Records. Płyta jest mieszanką 
free jazzu, rocka, samby i maracatu. W składzie tria 
znajdziemy czołową postać sceny chicagowskiej i 
jazzu awangardowego, trębacza, kornecistę i kom-
pozytora Roba Mazurka oraz dwóch brazylijskich 
multiinstrumentalistów: Mauricio Takarę i Guilherme 
Granado.

http://pardontotu.pl


JazzPRESS, październik 2016       |71

HANZA JAZZ FESTIWAL
High Definition Quartet, Kinga Głyk Trio, Eskaubei & Tomasz No-
wak Quartet, Marek Kądziela ADHD, Radek Wośko Atlantic Quartet, 
Derrick McKenzie Jazz Funk Experience – to wykonawcy 12. edycji 
koszalińskiego Hanza Jazz Festiwal. Koncerty odbywać się będą od 
26 do 29 października w: Centrum Kultury 105, Jazzburgercafe, Z 
Innej Beczki, Kawałku Podłogi i Centrali Artystycznej. Zaplanowana 
na finał festiwalu grupa prowadzona jest przez Derricka McKenzie-
go, perkusistę Jamiroquai. W jej składzie zagrają polscy muzycy: ba-
sista Michał Barański i gitarzysta Łukasz Belcyr.

26
października

KOSZALIN

DEJOHNETTE - COLTRANE – GARRISON
Trio perkusisty i pianisty, Jacka DeJohnette’a, sakso-
fonisty Raviego Coltrane’a i basisty Matta Garrisona 
zagra 26 października w warszawskim 12on14 Jazz 
Club. Muzycy promować będą swoją nową płytę In 
Movement, wydaną w tym roku nakładem wytwórni 
ECM. Najbardziej doświadczony muzyk tria, aktyw-
ny muzycznie od pięciu dziesięcioleci, jeden z naj-
wybitniejszych perkusistów jazzu, Jack DeJohnette 
współpracował między innymi: z Johnem Coltranem, 
Milesem Davisem, Ornette’em Colemanem, Sonnym 
Rollinsem, Theloniousem Monkiem, Billem Evansem, 
Keithem Jarrettem i Tomaszem Stańką.

KUP BILET 26
października

WARSZAWA
12on14JAZZCLUB

Transmisje koncertów 
z 12on14JazzClub 
w piątki od g. 20:30 
w RadioJAZZ.FM 

https://www.facebook.com/events/1055337311171441/
http://12on14club.com/wydarzenie/dejohnette-coltrane-garrison/
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KUP BILET 

ZADUSZKI JAZZOWE W PIŃCZOWIE
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury za-
prasza na Zaduszki Jazzowe zaplanowane na 29 i 
30 października. W tych dniach w Pińczowie zagrają 
The Warsaw Dixielanders, Ilona Damięcka – France-
sca Bartazzo Hart Quartet, Anna Serafińska Quartet 
i Andrzej Jagodziński Trio. Ostatnia z wymienionych 
grup wystąpi ze swoim sztandarowym programem, 
złożonym z muzyki Fryderyka Chopina w jazzowych 
aranżacjach Andrzeja Jagodzińskiego. Trio prezen-
tuje swoją wizję muzyki najsłynniejszego polskiego 
kompozytora już od 1994 roku, kiedy wydało album 
Chopin.

KUP BILET 3
listopada

WARSZAWA
TEATR ROMA

DOBRY WIECZÓR JAZZ: MARCIN WASILEWSKI TRIO I 
CHARLES LLOYD
Marcin Wasilewski Trio w niezmiennym od ponad 20 
lat składzie: Marcin Wasilewski (fortepian), Sławo-
mir Kurkiewicz (kontrabas) oraz Michał Miśkiewicz 
(perkusja) wraz z legendarnym Charlesem Lloydem 
wystąpi 3 listopada w warszawskim Teatrze Roma, 
w ramach cyklu Dobry wieczór jazz. Charles Lloyd 
jest jednym z najwybitniejszych jazzowych saksofo-
nistów i kompozytorów na świecie. Jest laureatem 
wielu najbardziej prestiżowych nagród muzycznych. 
Tylko w 2015 roku otrzymał jeden z najbardziej ce-
nionych tytułów na świecie, NEA Jazz Master, oraz 
przyjął Honorowy Doktorat Berklee School of Music.

29
października

PIŃCZÓW
Pińczowskie 
Samorządowe 
Centrum Kultury

https://seifertcompetition.com/
http://www.psck.pl/8-wydarzenia/70-x-zaduszki-jazzowe-w-pinczowie.html
http://teatrroma.pl/spektakl/dobry-wieczor-jazz-marcin-wasilewski-trio-charles-lloyd/
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17
listopada

WROCŁAW 

JAZZTOPAD
Jason Moran & the Bandwagon 17 listopada otworzy 13. edycję 
Jazztopadu. Festiwalowe koncerty odbywać się będą we wrocław-
skim Narodowym Forum Muzyki do 27 listopada. W programie, 
wśród kilkudziesięciu wykonawców znalazły się takie gwiazdy, jak: 
Wayne Shorter Quartet, The Necks czy Hugh Masekela. 20 listo-
pada, w ramach dnia węgierskiego, wystąpią: AMP Trio, Lukács Mi-
klós Trió i Grencsó Open Collective, zaś 24 i 25 listopada odbędą się 
koncerty artystów japońskich. Wśród nich pojawią się między innymi: 
Akikazu Nakamura, Akira Sakata i Masahiko Satoh.

FREDDY COLE
Freddy Cole, amerykański pianista i wokalista jazzo-
wy, młodszy brat legendy jazzu - Nata Kinga Cole'a, 
wystąpi 9 listopada w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. 
Wychowany w muzycznej rodzinie Freddy Cole po-
czątkowo zamierzał swoją przyszłość związać z foot-
ballem, ale po kontuzjach, które uniemożliwiły rozwój 
kariery sportowej, zaczął grywać w klubach Chicago. 
Jego koncerty przenoszą słuchaczy do dawnych, le-
gendarnych klubów jazzowych, jak choćby Blue Note 
czy Birdland. Cole potrafi prowadzić konwersację z 
publicznością, wykorzystując cytaty ze śpiewanych 
przez siebie standardów.

KUP BILET 9
listopada

ZABRZE
DOM MUZYKI I 
TAŃCA W ZBRZU

więcej informacji o koncertach jazzowych na stronie 
www.jazzpress.pl/koncerty

http://www.metalmind.com.pl/freddy-cole-na-dwoch-koncertach-w-polsce.html


fot. Kuba Majerczyk, Piotr Gruchała, Lech Basel

Każdy festiwal może mieć swój 
JazzPRESS...
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Piotr Matla

piotr.matla@gmail.com

Trzeba zakasać rękawy

Europe Jazz Network, po raz pierw-
szy w historii, swoją doroczną kon-
ferencję zorganizowała w Polsce, 
a dokładniej we Wrocławiu. Go-
spodarzem tegorocznego spotka-
nia było wrocławskie Narodowe 
Forum Muzyki i Jazztopad Festival 
w osobie Piotra Turkiewicza, któ-
ry jednocześnie jest wiceprezesem 
EJN. Gdy zostałem poproszony o to, 
by uczestniczyć w tym spotkaniu 
jako reprezentant JazzPRESSu oraz 
RadioJAZZ.FM, nie zastanawiałem 
się ani chwili. Była to jedyna oka-

zja, by w jednym miejscu spotkać 
organizatorów życia jazzowego z 
całej Europy, od Wielkiej Brytanii 
po Estonię i od Norwegii po Wło-
chy.

Organizacja Europe Jazz Network 
skupia producentów muzycznych, 
promotorów jazzu, organizatorów 
największych europejskich festi-
wali jazzowych oraz przedstawi-
cieli stowarzyszeń i federacji jazzo-
wych z krajów Starego Kontynen-
tu. Narodowe Forum Muzyki im. 

European Jazz Conference – Wrocław, Narodowe Forum 

Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, 22–25 września
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zazwyczaj niezbyt interesujące dla osób z zewnątrz, 
więc gdy w programie napisane jest, że jest to spot-
kanie zamknięte, to nawet dziennikarze nie mają 
tam wstępu. Tym bardziej zaskoczyła mnie otwar-
tość EJN. Uczestniczyłem jako niemy świadek w 
warsztatach, wyborach nowego członka zarządu 
oraz prezentacji nowych uczestników sieci. Zdziwi-
ła mnie bardzo mała reprezentacja polskich insty-
tucji. Z kraju, który ma ponad 140 festiwali jazzo-
wych, stowarzyszenie jazzowe o najdłuższej chyba 
tradycji w powojennej Europie, ogromną liczbę klu-
bów i scen koncertowych, do EJN dołączyli wyłącz-
nie Jazztopad / Narodowe Forum Muzyki, Katowi-
ce JazzArt Festival oraz Fundacja Integracji Kultu-
ry; przy czym pierwszego dnia Polskę reprezento-
wał chyba wyłącznie Piotr Turkiewicz.

Najciekawsze dla mnie okazały się warsztaty. Wy-
gląda na to, że w całej Europie organizatorzy życia 
jazzowego mają podobne problemy – promocja im-
prez, pozyskiwanie widowni i, oczywiście, zdoby-
wanie funduszy. Ciekawostką jest głęboka świado-
mość członków EJN i troska o kwestie edukacji naj-

Witolda Lutosławskiego we Wroc-
ławiu to miejsce, które każdy melo-
man powinien odwiedzić jak naj-
szybciej, nie ma bowiem w Polsce 
nowocześniejszego obiektu koncer-
towego, lepiej wyposażonego i le-
piej zaprojektowanego, a na doda-
tek tam się po prostu wiele dzie-
je. Szczególnie teraz, gdy Wrocław 
dzierży tytuł Europejskiej Stoli-
cy Kultury. Monumentalny budy-
nek Forum skrywa cztery sale kon-
certowe, studio nagraniowe, sale 
konferencyjne, przestrzeń wysta-
wienniczą, lokale gastronomicz-
ne i sklep muzyczny. To właśnie w 
tym niezwykłym miejscu spotkali 
się uczestnicy tegorocznej Europe-
an Jazz Conference.

Pierwszy dzień konferencji był 
spotkaniem zamkniętym, wyłącz-
nie dla członków EJN. Zebrania są 

fot. Piotr Matla
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młodszych. Nie dbając o edukację dzieci, nie przy-
gotowując ich do odbioru muzyki jazzowej, za dzie-
sięć lat będzie można zredukować liczbę wyda-
rzeń jazzowych do dwóch, trzech w każdym kraju, 
tak by można było spotkać się we własnym gronie 
i powspominać, jak to drzewiej bywało. Kompozy-
torzy, jeśli będą mieli szczęście, będą mogli skom-
ponować co najwyżej muzykę do reklam, pod wa-
runkiem, że będzie nieskomplikowana. Przy oka-
zji warto byłoby gościom z zagranicy pokazać nasze 
osiągnięcia w zakresie edukacji jazzowej, na przy-
kład Małą Akademię Jazzu, która z powodzeniem 
działa od trzydziestu lat i ma duży dorobek zarów-
no naukowy, jak i ludzki, bowiem jej pierwsi wy-
chowankowie są dziś poważnymi muzykami. Tej 
prezentacji jednak nie było.

Ważnym elementem konferencji były showcase’y. 
Istotą tych wystąpień było przedstawienie wszyst-
kim zebranym tego, co najciekawsze w polskim jaz-
zie. Żałuję ogromnie, że każdego dnia był to ostatni 
punkt programu. No dobrze, przedostatni, bo ostat-
nim były jam sessions w Mleczarni. Moim zda-

niem prezentacje zyskałyby jesz-
cze więcej, gdyby nie odbywały się 
po części bankietowej. Rozochoce-
ni rozmowami we własnym gronie 
członkowie EJN nie zawsze chcie-
li posłuchać tego, co polscy artyści 
mieli do przekazania.

Nie wiem, czy udało się zachęcić 
któregokolwiek szefa festiwalu do 
zaproszenia polskich gwiazd, o to 
należy raczej pytać Piotra Turkie-
wicza, jednak wszyscy mogli się 
przekonać, że polski jazz jest nie-
zwykle różnorodny i stoi na bar-
dzo wysokim poziomie. W trakcie 
konferencji na scenach Narodowe-
go Forum Muzyki wystąpili: pierw-
szego dnia – Wacław Zimpel, Aga 
Derlak Trio, Wójciński / Szmań-
da Quartet, drugiego dnia – Ma-
ciej Obara Quartet, Karnas Formu-
la, Marcin Masecki i Jerzy Rogie-
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wicz, Anna Gadt Quartet, a dnia 
trzeciego – Marcin Wasilewski 
Trio, LEM Trio, Uri Caine + Luto-
sławski Quartet oraz Nikola Koło-
dziejczyk Instant Ensemble. Tych 
ostatnich popisów nie widziałem, 
wszak trzeba było mi wracać do 
Warszawy na rocznicowy koncert 
RadioJAZZ.FM, a nadal nie wymy-
ślono sposobu na to, by być jedno-
cześnie w dwóch miejscach, choć 
pokładam w tej kwestii nadzieję w 
fizyce kwantowej.

Drugi dzień konferencji był otwar-
ty dla osób spoza EJN, więc tłum-
nie przybyli przedstawiciele me-
diów, nie tylko muzycznych, po-
jawili się też szefowie kilku pol-
skich festiwali. Wiadomo, że na ta-
kich imprezach najwięcej dzieje 
się w kuluarach, a że w grupie raź-
niej, szybko zgrała się grupa pol-
skich promotorów i organizato-
rów, by pozyskać kontakty, dowie-
dzieć się jak najwięcej, dopytać za-
granicznych kolegów o ich prakty-
ki. A było, o czym posłuchać! Bel-
gowie opowiedzieli, jak budowali 
sieć klubów, Skandynawowie dzie-
lili się doświadczeniem promocji 
swoich festiwali, Estończycy pre-
zentowali swoje zespoły, a Niemcy 
zapraszali na Jazzahead!, i tak da-
lej, i tak dalej.

W części oficjalnej – fenomenal-
ne wystąpienie Danilo Pereza, któ-
ry po latach grania w Wayne Shor-

ter Quartet, stwierdził, że trzeba się odwdzięczyć lo-
kalnej społeczności, która go ukształtowała i wró-
cił do rodzinnej Panamy, gdzie zapoczątkował pro-
gramy kursów i warsztatów dla najmłodszych, po-
magając im wyjść z biedy i znaleźć sens w życiu bo-
gatym w niełatwe doświadczenia. O społecznej od-
powiedzialności artystów słyszy się niezbyt często. 
Danilo z ogromnym zaangażowaniem opowiadał o 
działalności swojej fundacji, o tym, jak tworzył Pa-
nama Jazz Festival oraz o zasadzie Zero Gravity, za-
pożyczonej od Wayne’a Shortera, a którą przeniósł 
na grunt edukacji i rozwoju kreatywności swo-
ich młodych podopiecznych. Danilo Perez jest ar-
tystą dla pokoju UNESCO, ambasadorem kultury 
Panamy, twórcą i dyrektorem artystycznym Pana-
ma Jazz Festival, a także dyrektorem artystycznym 
projektu Berklee Global Jazz Institute, sygnowane-
go przez bostoński Berklee College of Music, któ-
ry adresowany jest do utalentowanych studentów 
jazzu z całego świata.

European Jazz Conference to impreza odbywają-
ca się od ćwierćwiecza, za każdym razem w in-
nym państwie europejskim. Warto uczestniczyć 
w tych spotkaniach, warto obserwować to, nad 
czym pracują koleżanki i koledzy z całej Europy, 
warto się od nich uczyć. Wszyscy chętnie dzielą 
się swoimi doświadczeniami. Brak mi w Polsce 
odpowiednika tej organizacji i nie chodzi nawet 
o kolejne jazzowe stowarzyszenie, bo mamy prze-
cież PSJ, organizację o niezwykłej historii. Koope-
racja, a nie konkurowanie – to wniosek, który za-
bieram ze sobą do domu. Konkurencja jest na ze-
wnątrz jazzowego środowiska, konkurencja jest 
w miernocie kulturalnej, którą oferują media ma-
sowe, konkurencja przewija się w niedostatkach 
edukacji muzycznej dzieciaków. Teraz trzeba za-
kasać rękawy i zabrać się za rozwój tego, co mamy. 
A zatem – do roboty!.



JazzPRESS, październik 2016       |79



80| Rozmowy
fo

t.
 K

u
ba

 M
aj

er
cz

yk



JazzPRESS, październik 2016       |81

Szkoła jazzowa jest 
najlepsza na świecie

Michał Barański – kontrabasista i gitarzysta basowy, jak mało kto, nie tylko w naszym kra-

ju, grający na obu tych instrumentach na jednakowym, mistrzowskim poziomie. Trudno się 

dziwić, że jest jednym z najbardziej rozchwytywanych polskich muzyków jazzowych, a listę 

czynnych zespołów z jego udziałem niełatwo wymienić...

Piotr Wickowski 

piotr.wickowski@radiojazz.fm

Piotr Wickowski: Jeśli miałbym 
wymienić wszystkie zespoły, w 
których grałeś, musielibyśmy w 
JazzPRESSie przeznaczyć na to do-
datkową stronę. Pewnie uzbierało 
się ich już z 50?

Michał Barański: Tak, rzeczywi-
ście jest sporo tych projektów. Cza-
sami kiedy ktoś chce, żebym je wy-
mienił, to o niektórych zapomi-
nam. Natomiast mam takie, które 
są szczególnie bliskie mojemu ser-
cu i które są dla mnie priorytetem. 
Myślę, że mógłbym ograniczyć się 
do wymienieniu jakichś siedmiu, 
ośmiu zespołów, które naprawdę 
traktuję priorytetowo i z którymi 
staram się jak najczęściej grać.

Bo wszystkich, w których aktual-
nie się udzielasz, uzbierałoby się 
pewnie z kilkanaście?

Tak.

Spróbujmy zatem - wymień takie, 
z którymi stale, regularnie pracu-
jesz.

Przede wszystkim mam to szczęś-
cie, że współpracuję z pięcioma 
triami jazzowymi. Co dla basisty 
jest bardzo fajne, ponieważ basista, 
szczególnie w dzisiejszych czasach, 
w trio jazzowym jest równorzęd-
nym partnerem pozostałych mu-
zyków zespołu i ma duże pole do 
pokazania swoich możliwości. Tu 
muszę wymienić tria Michała To-
kaja, Piotra Wyleżoła, Artura Dut-
kiewicza, ostatnio też Jana Smo-
czyńskiego.

Z elektrycznych formacji - gram 
w trio Benka Maselego, też równo-
prawnym, co podkreśla nawet jego 
nazwa – MaBaSo - wzięta od pierw-
szych sylab naszych nazwisk, czyli 
Maseli – Barański – Soltis.
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Następne w kolejności są kwartety, począwszy od 
kwartetu Piotra Wojtasika.

Tak, kwartet Piotra Wojtasika też jest moim priory-
tetowym zespołem.

Jak się ma kwartet Benniego Maupina? Jeszcze 
działa?

Tak, to jest działający kwartet, tyle że w tym roku 
mamy przerwę z powodu kłopotów zdrowotnych i 
rodzinnych Benniego. Ale na kwiecień mamy już 
zarezerwowane terminy i ruszamy w trasę. Jest 

jeszcze nowy kwintet Adama Bał-
dycha. Ważny jest dla mnie także 
kwartet Adzika Sendeckiego i An-
drzeja Olejniczaka, z londyńskim 
perkusistą Markiem Mondesirem, 
znanym ze współpracy z Johnem 
McLaughlinem.

Z większych składów nie powin-
niśmy chyba pominąć zespołu 
muzyka z Jamiroquai.

Tak, zespół Derricka McKenziego. 
Gramy w kwintecie z saksofonem, 
gitarą i klawiszami. Nawiasem 
mówiąc, Jamiroquai był zespołem, 
dzięki któremu zainteresowałem 
się jazzem.

Jak do tego doszło?

Wcześniej słuchałem szeroko ro-
zumianego popu. Aż kiedyś u mo-
jej kuzynki w Niemczech natrafi-
łem na płytę Jamiroquai The Re-
turn of The Space Cowboy, na któ-
rej zresztą grał też Derrick. Muzy-
ka funkowa, R’n’B, ale z elementa-
mi jazzu: jakąś solóweczką na trąb-
ce, czymś na gitarze, klawiszach. 
Są tam elementy harmonii i im-
prowizacji jazzowej. Bardzo mnie 
to zainteresowało, zacząłem drą-
żyć temat, aż mnie wciągnęło. I za-
cząłem słuchać wszystkiego od po-
czątku: Milesa, Coltrane’a itd.

Zespół Derricka McKenziego, w 
którego składzie się znalazłeś, 

fot. Kuba Majerczyk



JazzPRESS, październik 2016       |83

można już traktować jako regular-
nie działający?

Zaczyna się takim stawać. Bardzo 
się cieszę na koncert w październi-
ku, na festiwalu w Koszalinie (Der-
rick McKenzie Jazz Funk Experien-
ce z Michałem Barańskim w skła-
dzie zagra 29 października na Han-
za Jazz Festiwal – przyp. red.).

Zdaje się, że zaczynacie podbijać 
jazzowe sceny z nową formacją 
Kuby Więcka.

Tak, to jest kolejne trio, o którym 
zapomniałem - Kuby Więcka, bar-
dzo młodego muzyka, który robi 
duże zamieszanie w naszym śro-
dowisku. Jest niezwykle utalento-
wanym muzykiem, mającym bar-
dzo czytelną wizję swojej muzyki. 
Tworzymy kreatywne trio, w któ-
rym mogę penetrować nieznane 
dla mnie obszary muzyczne. Grając 
przy tym z kimś z młodszego poko-
lenia, kto ma zupełnie świeże po-
dejście do muzyki.

Pewnie i tak jakiś skład pominęli-
śmy.

Współpracuję też z wokalistami – Agą Zaryan, 
Kubą Badachem. I wieloma, wieloma innymi pro-
jektami.

Czyli nie ma jak być basistą jazzowym! Na pew-
no ma się większe szanse na pracę niż saksofoni-
ści czy pianiści. Zwłaszcza jeśli gra się na najwyż-
szym poziomie, zarówno na kontrabasie, jak i gita-
rze basowej.

Tak, to prawda. Mam szczęście, że gram na dwóch 
instrumentach – na gitarze basowej i kontrabasie. 
To wiele daje.

Uważasz, że wyspecjalizowanie 
się na wysokim poziomie na obu 
instrumentach dużo ci dało?

Tak, bardzo dużo. Nie jestem za-
mknięty w wąskiej specjalizacji. 
To jest klucz do sukcesu. Szanuję 
muzyków, którzy mają jakąś wą-

ską specjalizację, ale trzeba sobie szczerze powie-
dzieć, że oni mają trochę problemów z pracą. Ja w 95 
procentach gram jazz. Zdarzają mi się jakieś komer-
cyjne sytuacje, ale bardzo rzadko. Gram głównie 
jazz i gram ten jazz bardzo różnorodny. Od free z 
Piotrem Wojtasikiem po fusion, funk z Derrickiem 
McKenziem, czy z Benkiem Maselim.

Skąd wzięła się u ciebie dość rzadka, nie tylko w 
naszym kraju, umiejętność gry na wysokim pozio-
mie zarówno na kontrabasie, jak i na basówce? Co 
się do tego przyczyniło przede wszystkim?

Myślę, że po pierwsze trzeba mieć dużo szczęścia, 
żeby zainteresować się tymi oboma instrumenta-
mi już we wczesnych latach. Ja akurat miałem to 
szczęście, że na basówce zacząłem grać w wieku 12 

Jeżeli chce się naprawdę eks-
perymentować, to powinno się 
mieć jakąś bazę. Eksperymenty 
powinny z czegoś wynikać
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lat. A jeszcze wcześniej grałem na wiolonczeli. Dla-
tego przejście z wiolonczeli na kontrabas było bar-
dzo łatwe. Miałem też dużą pomoc ze strony rodzi-
ców, którzy są muzykami klasycznymi. Wspierali 
mnie i pomogli mocno skupić się na aspektach kla-
sycznych, które sprawiły, że mogłem dobrze opano-
wać instrument. Od najmłodszych lat jeździłem na 
konkursy wiolonczelowe, potem kontrabasowe. A 
jednocześnie w tle była ciągle basówka.

Na jakich instrumentach grają twoi rodzice?

Mój ojciec jest pierwszym fagocistą w Narodowej 
Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Kato-

wicach. Mama jest pianistką kla-
syczną, wykłada w szkole muzycz-
nej w Żorach.

Gra na basówce nie była w twoim 
przypadku trochę młodzieńczym 
buntem przeciw klasycznej ścież-
ce edukacyjnej?

Trochę tak, a potem jak przyszło 
poważne zainteresowanie jazzem, 
to zaczęło się też ćwiczenie na 
kontrabasie jazzowym. Równole-
gle oczywiście był klasyczny. Czyli 
właściwie mogę powiedzieć, że jed-
nocześnie przez cały tamten czas 
były basówka, kontrabas jazzowy i 
klasyczny. Bardzo ważne, żeby już 
w bardzo wczesnym wieku prakty-
kować oba instrumenty.

Nie spotkałeś się ze strony rodzi-
ców czy pedagogów klasycznych z 
próbami nawrócenia cię wyłącz-
nie na ścieżkę klasycznej specjali-
zacji? Nikt z nich nie twierdził, że, 
na przykład, psujesz sobie rękę lub 
gust grając na gitarze basowej? Nie 
musiałeś się z grą na tym instru-
mencie ukrywać?

Nie było takich sytuacji, poza tym, 
że moi rodzice traktowali kontra-
bas klasyczny jako moje późniejsze 
źródło utrzymania. Bo dobrze mi z 
nim szło.

Dlaczego przerzuciłeś się na kon-
trabas klasyczny z wiolonczeli? 

fot. Katarzyna Stańczyk



JazzPRESS, październik 2016       |85

Pod ich wpływem?

Pod wpływem grania jazzu. Bo 
ja już wtedy wyjeżdżałem do Sta-
nów, na stypendium i trasę z Bra-
dem Terrym. Grając tam tylko na 
basówce, usłyszałem od tamtej-
szych jazzmanów, że jeśli chcę 
grać jazz, powinienem zabrać się 
za kontrabas, podstawowy instru-
ment w tym stylu. Rodzice się zgo-
dzili, żebym zmienił wioloncze-
lę na kontrabas. Aczkolwiek były 
takie incydenty, że jak ćwiczyłem 
sobie jakieś groove’y na basów-
ce, zawsze znajdowało się coś do 

sprzątania w domu, jakieś odku-
rzanie. A jak grałem klasykę na 
kontrabasie czy wiolonczeli, to za-
wsze drzwi były zamykane i mu-
siała być cisza, nikt mi nie mógł 
przeszkadzać. Ale jak już zaczą-
łem poważnie koncertować i ro-
dzice zauważyli, że naprawdę chcę 
to robić i że są z tego dosyć dobre 
pieniądze, to starali się być bardzo 
pomocni w mojej karierze jazzo-
wej.

Dzięki tobie stali się też zwolenni-
kami groove’owych brzmień?

Tak. Chociaż moi rodzice zawsze słuchali różnej 
muzyki. Nie tylko klasyki. W domu słuchało się 
wszystkiego. Od Stinga, Michaela Jacksona po jazz i 
klasykę. Miałem dużo szczęścia.

Domyślam się, że jako wykładowca Akademii Mu-
zycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowi-
cach, w Instytucie Jazzu, gdzie prowadzisz kla-
sę kontrabasu i gitary basowej, zachęcasz studen-
tów do równoległej specjalizacji na obu instru-
mentach. Czy jednak takie łączenie specjalizacji w 
jednej klasie nie jest wbrew realiom życiowym, w 
których jednak dominuje wybór na poważnie tyl-
ko jednej z nich?

I my rozdzielamy zainteresowanych grą na każ-
dym z tych instrumentów. Jest 
osobny egzamin na gitarę baso-
wą i kontrabas. Mam osobnych 
studentów na obu tych instru-
mentach. Ale rzeczywiście, przy 
każdej okazji zachęcam studen-
tów grających, na przykład, tyl-
ko na gitarze basowej, żeby uczy-

li się też na kontrabasie. I odwrotnie – kontrabasi-
stów zachęcam do grania na gitarze basowej. A oni, 
w większości przypadków, stosują się do tej rady. Je-
śli na początku nie są pewni, czy powinni grać na 
tym drugim instrumencie, zawsze im mówię, że 
nawet nie wiedzą, jakie są tego korzyści. Trudno 
byłoby je wszystkie wyliczyć w krótkiej rozmowie.

Bardziej chodzi o zwiększenie szans na godziwy 
zarobek czy powiększanie palety swoich możliwo-
ści muzycznych, sposobu słyszenia itd?

Oba powody są równie ważne: praca i rozwój mu-
zyczny – słyszenie inaczej, myślenie w inny sposób. 
Bo jednak gra się na dwóch różnych instrumen-

Jeśli zna się zasady, to potem 
można od nich odejść i nie grać 
już tych wyuczonych rzeczy
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tach. Jeden wywodzi się z rodziny gitar, drugi – z 
rodziny instrumentów smyczkowych.

Nie jest tak, że wybór jednego z tych instrumen-
tów pociąga za sobą też odmienne podejście do 
muzyki, funkcjonowanie w trochę innym środo-
wisku, na przykład, w dużym uproszczeniu: jed-
nym bliżej do repertuaru bardziej rozrywkowego, 
drugim do filharmonii?

Tak, ponieważ każdy z tych instrumentów pasuje 
do trochę innej muzyki. Niestety tak jest i nie da 
się tego przeskoczyć. Chociaż są mistrzowie, któ-
rzy potrafią przenieść instrument elektryczny na 
grunt akustyczny czy odwrotnie. Ale takie przy-
padki należą do rzadkości, trzeba do każdego in-
strumentu podchodzić zupełnie inaczej. I właś-
nie, à propos poprzedniego pyta-
nia, konieczność innego podej-
ścia bardzo rozwija studentów. 
Chociażby: basówka jest prze-
znaczona do innego rodzaju gra-
nia, bardziej groove’owego. Z ko-
lei umiejętność tego sposobu gry 
pomaga potem w jazzie, bo jazz 
to też jest groove. Tylko o tym 
się zapomina, że jazz pochodzi 
od muzyki tanecznej. Dzieje się tak dlatego, że jazz 
właśnie grany jest w filharmoniach i nadaje mu 
się trochę pompatycznego statusu.

A jaka jest twoja opinia o zbliżaniu się w brzmie-
niu i sposobie gry na gitarze basowej do kontraba-
su, na wzór Steve’a Swallowa?

Popieram takie bardzo nowatorskie pomysły. Za-
chęcam wszystkich, żeby próbowali robić, coś no-
wego, innego. Trzeba tylko pamiętać, że jeżeli chce 
się naprawdę eksperymentować, to powinno się 

mieć jakąś bazę. Eksperymenty po-
winny z czegoś wynikać.

Skoro równoległa specjalizacja 
przynosi tak wiele korzyści, po-
winna też dawać szersze spojrze-
nie na jazz. Jaka jest w takim razie 
twoja definicja jazzu? Co ty uwa-
żasz za jazz?

Masz na myśli jazz jako muzykę 
improwizowaną?

Niekoniecznie, przecież nie za-
wsze jazz jest muzyką improwizo-
waną.

Tak, nie zawsze. Jazz jest bardzo 
trudnym do zdefiniowania zjawi-
skiem. Zazwyczaj uciekam od ta-
kich prób definicji. Na swój użytek 
rozgraniczyłem po prostu projek-
ty komercyjne od projektów jazzo-
wych i improwizowanych. Jazz 
trudno zaszufladkować. Szczegól-
nie teraz, kiedy miesza się z róż-
nymi innymi gatunkami muzyki, 
co jest bardzo modne. Krytycy mó-
wią, że takie mieszanki już nie są 

Miałem szczęście, bo od 
razu na studiach zacząłem grać 
z wielkimi liderami. Takich do-
świadczeń nie można zdobyć 
inaczej, niż tylko grając z nimi
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jazzem – ja nie byłbym taki surowy 
w sądach, jeżeli muzyka jest dobra 
i z czegoś wynika. Tak jak mówi-
łem: szkoła jazzowa jest dla mnie 
najważniejsza. W tym sensie, żeby 
mieć taką szkołę, znać zasady. Jak 
je się zna, to potem można od nich 
odejść i nie grać już tych wyuczo-
nych rzeczy.

Nie wszyscy jednak potrafią i chcą 
szukać dalej, odejść od tych zasad.

Potem zarzuca się jazzowi akade-
mickość, która jest oczywiście zja-
wiskiem negatywnym. Dostrze-
gam, że tak się dzieje, że są muzy-
cy, którzy nie wykraczają poza be-
bop i mainstream. A taka posta-
wa potem bardzo ogranicza im ry-
nek pracy. Jednak zrywanie z zasa-
dami bez znajomości podstaw jest, 
moim zdaniem, drogą donikąd. Na 
akademii takich podstaw uczymy. 
Żadnemu studentowi, który nie 
opanował ani jednego standardu, 
nie każemy grać free.

Ty chyba najpełniej swoją potrze-
bę zrywania z ograniczeniami re-
alizujesz obecnie w kwartecie Pio-
tra Wojtasika? Muzyka tego zespo-
łu wykracza poza sztywne regu-
ły, sztywne podziały stylistyczne, 
również poza free.

Tak, jak najbardziej. Trio Kuby 
Więcka też spełnia dla mnie taką 
funkcję. Gramy w nim bardzo ot-

wartą muzykę, bardzo nowatorską. Nawet nie 
wiem, do czego ją porównać. Chyba nie da się do ni-
czego porównać. Sam fakt, że gramy w trio bez in-
strumentu harmonicznego, powoduje, że muzyka 
jest bardzo otwarta. Ale ma właśnie bazę jazzową, 
co słychać. Zresztą Kuba ciągle słucha nowatorskiej 
muzyki elektronicznej, free i jednocześnie... ćwiczy 
standardy.

Przez wszystkie ponad 15 lat swojego profesjonal-
nego grania, na każdym jego etapie, byłeś w takich 
grupach, które były podobnie rozwijające? A może 
zdarzały ci się okresy, w których grając z kimś, nu-
dziłeś się?

fot. Katarzyna Stańczyk
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Były takie momenty, nie będę wymieniał nazwisk 
ani nazw zespołów. Ale kiedy spostrzegałem, że za-
stanawiam się na scenie, co ja tu właściwie robię, 
to starałem się współpracę z tym zespołem zakoń-
czyć. Grzecznie mówiąc, że jestem zajęty i już nie 
mam czasu.

A od drugiej strony, jakie były te najbardziej in-
spirujące i rozwijające zespoły w twojej karierze?

Na pewno zaliczyłbym do nich kwartet Benniego 
Maupina. Już samo zetknięcie się z liderem o takiej 
charyzmie...

Gra w tym zespole pozwoliła ci 
wypłynąć na szerokie, między-
narodowe wody. Chociaż właści-
wie wypływałeś tam już wcześ-
niej, jako nastolatek, w zespole 
Brada Terry’ego.

Tak. Miałem duże szczęście. 
Graliśmy z Bradem Terrym wielkie trasy po Sta-
nach Zjednoczonych. Z Bennie Maupinem można 
było rozwijać się w niesamowicie kreatywny spo-
sób. Kiedy on wchodzi na scenę, od razu czuje się 
wielką charyzmę. Aż chce się grać, aż chce się ry-
zykować muzycznie, próbować stworzyć coś nowe-
go. Ten zespół jest dla mnie szczególnie ważny. Ale 
ważny też był, na przykład, zespół Zbyszka Namy-
słowskiego. To też była wielka szkoła, choć od innej 
zupełnie strony. Z każdym liderem trzeba było cze-
goś się nauczyć. Na tym polega całe moje doświad-
czenie. Muszę przyznać, że miałem szczęście, bo od 
razu na studiach zacząłem grać z wielkimi lidera-
mi. Takich doświadczeń nie można zdobyć inaczej, 
jak tylko grając z nimi.

Jaki trend zauważasz u swoich studentów – szu-

kają możliwości grania z lepszy-
mi, z wielkimi gwiazdami, czy ra-
czej dominuje postawa opanowa-
nia warsztatu i bezpiecznych roz-
wiązań?

Różnie bywa. Muszą w młodym 
wieku podjąć decyzję co chcą ro-
bić. Czy interesuje ich podążanie 
za pieniędzmi, czy zgłębianie sztu-
ki jazzowej i zbieranie doświad-
czeń. Ostatnio słyszałem o mło-
dym, zdolnym muzyku, który musi 
się zdecydować – pozostać przy do-

brze płatnym jobie i miesięcznym 
zarobku około 10 tysięcy złotych, z 
czym wiąże się granie jednej i tej 
samej, rzeczy, bez możliwości roz-
woju, czy jednak iść w kierunku 
jazzowym. Nie chciałbym być sę-
dzią w takiej sprawie i rozstrzygać 
tego rodzaju dylematów.

Daje się zauważyć, że któraś z ten-
dencji obecnie dominuje?

Myślę, że jest bardzo różnie. Jedni 
chcą grać muzykę elektryczną. Jest 
dużo studentów, szczególnie na gi-
tarze basowej, którzy celują w gra-
nie w programach telewizyjnych. 

Nie uważam, że muzyka 
jazzowa jest najlepsza na świe-
cie, ale uważam, że szkoła jazzo-
wa jest najlepsza na świecie
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Są też akustyczni grający jazz, a 
nawet bardziej skłaniający się ku 
free.

Mam rozumieć, że ci zaintereso-
wani elektrycznym graniem dążą 
do tego, żeby zostać muzykami to-
warzyszącymi w programach tele-
wizyjnych typu talent show?

Tak. Są tacy, dla których wzorcem 
jest sekcja Robert Luty – Piotr Ża-
czek. To są wybitni muzycy gra-
jący najlepiej w swojej stylistyce i 
mający naśladowców, którzy chcą 
być tacy jak oni. I chcą grać w tych 
programach i w najlepszych ze-
społach popowych. Taka droga jest 
piękna, nie mam nic przeciwko. 
Jest wielką sztuką zagrać dobrze 
muzykę komercyjną. To wcale nie 
jest takie proste. Wielu jazzmanów 
uważa, że skoro grają jazz, najlep-
szą muzykę na świecie, to są naj-
lepsi i potrafią też zagrać pop. A tak 
nie jest. Tym, którzy mają aspira-
cje do grania popu, staram się ni-
czego nie blokować. Mówię tylko: 
„Nie uważam, że muzyka jazzowa 
jest najlepsza na świecie, ale uwa-
żam, że szkoła jazzowa jest najlep-
sza na świecie” (śmiech). Bo rozwija 
jak żadna inna. Każdego muzyka, 
niezależnie od gatunku, który chce 
wykonywać.

Gdybyś miał możliwość zarabia-
nia dużych pieniędzy, grając w jed-
nym, ewentualnie w dwóch lub 

maksymalnie trzech zespołach, byłbyś w stanie 
się do tylko tylu ograniczyć?

Jeżeli miałbym grać tylko muzykę komercyjną, to-
bym zwariował, nie potrafiłbym.

Załóżmy, że nie chodzi o muzykę komercyjną, tyl-
ko o jazz?

Jeżeli grałbym w jakimś topowym zespole jazzo-
wym, to oczywiście mógłbym się ograniczyć tyl-
ko do niego. Gdybym miał grać z Waynem Shorte-

fot. Katarzyna Stańczyk



90| Rozmowy

rem, tobym ograniczył wszystko. Zależy jakiej jako-
ści miałby to być zespół, poziom się liczy. W przy-
padku projektów komercyjnych mam teraz ideal-
ną sytuację, która niezwykle mnie cieszy: od czasu 
do czasu zdarza mi się zagrać jakiś koncert typowo 
popowo-R'n’B i mam dzięki temu świetną odskocz-
nię od jazzowego życia. Chociaż gdybym miał robić 
to na co dzień, tobym zwariował.

Na podstawie obserwacji twoich działań pozwo-
lę sobie postawić jednak tezę, że nawet w przypad-
ku oferty od wielkiej gwiazdy i gry w świetnym 
zespole za duże pieniądze byłoby ci bardzo trud-
no tak drastycznie zrezygnować ze wszystkich 
projektów, w których się udzielasz. Należysz chy-
ba do takich muzyków, których napędza różno-
rodność i mnogość aktywności. Zbyt wiele korzy-
stasz muzycznie dzięki tej swo-
jej różnorodności. Weźmy pod 
uwagę chociażby to, z jak różny-
mi pianistami grasz: Artur Dut-
kiewicz, Piotr Wyleżoł i Michał 
Tokaj...

Właśnie to chciałem powiedzieć. Granie z różny-
mi zespołami ogromnie mnie rozwija. Ciągle czuję, 
że się rozwijam, grając z tak różnymi ludźmi, grając 
tak różne utwory, wymagające stałego przygotowy-
wania się. Myślę, że granie w jednym zespole bar-
dzo rozpieszcza. Wykonuje się głównie jeden pro-
gram, zarabia się dobre pieniądze, jeździ się w trasy 
i... potem jest problem.

A jeśli jest się pod skrzydłami dużej wytwórni, do 
tego rzadko wydaje się nowe płyty. I ogrywa się w 
nieskończoność stary materiał w różnych miej-
scach świata. Niektórzy są z tego zadowoleni, inni 
cierpią. Podejrzewam, że ty raczej zaliczałbyś się 
do tych drugich.

Oczywiście. Chociaż bardzo sza-
nuję takie zespoły, które są w nie-
zmiennym składzie od dziesięcio-
leci i grają głównie ze sobą. Chociaż 
faktem jest, że potem dla takich 
muzyków trudniejsze jest łapanie 
innych aranży i zgrywanie się z in-
nymi muzykami. Może im to zająć 
więcej czasu niż takim, którzy na 
co dzień ograni są z różnymi form-
ami, różnymi zestawieniami mu-
zyków, różnymi nutami kładzio-
nymi nagle na pulpit. Dla mnie 
wspaniałe jest to, że mogę się cią-
gle rozwijać, że gram, w większo-
ści przypadków, ze starszymi ode 
mnie muzykami, którzy, za prze-

proszeniem, kopią mnie w tyłek, 
żebym robił więcej. Jestem im za to 
wdzięczny.

Wędrując między tak wieloma i 
tak różnymi składami, zdarza ci 
się obserwować spadek formy u 
niektórych liderów? Wracasz do 
kogoś po przerwie i okazuje się, że 
nowe utwory, które proponuje, nie 
dorównują tym wcześniejszym. 
Nie uwierzę, że nie miałeś takich 
sytuacji.

Miałem, zdarzyło się tak parę razy.

Wszędzie jest jazz i na ca-
łym świecie można się zbratać 
z muzykami, którzy go grają
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Co wtedy? Wycofywałeś się ze 
składu? Zwiększałeś żądania fi-
nansowe?

Różnie bywa. O finansowe spra-
wy raczej nie lubię się wykłócać i 
w ogóle o nich rozmawiać. Mam 
to szczęście, że mogę wybierać, z 
kim chcę grać, mam też pracę na 
uczelni, więc nie muszę tak bar-
dzo polegać na koncertach, na jo-
bach, żeby miesięcznie wyrobić ja-
kąś normę. Kiedy widzę, że mu-
zycznie coś mi nie pasuje, czy ja-
kiś członek zespołu mi nie pasuje, 
to staram się nie grać w takim ze-
spole. Czasami muszę zagrać parę 
koncertów, żeby się przekonać, 
czy to jest warte inwestycji moje-
go czasu, muzyki, którą wykonu-
ję, czy już nie. Trzeba sobie usta-
lić jakieś priorytety i tyle. Wiado-
mo, czasami zdarza mi się zagrać 
zastępstwa za kogoś, ale mam ro-
zeznanie, szczególnie na polskim 
rynku, wiem, co kto gra.

Uważasz, że jesteś w stanie to kon-
trolować z wyprzedzeniem?

Tak.

Czyli obecnie nie dochodzi do ta-
kich sytuacji, że jesteś gdzieś nie-
jako na siłę?

Tak. Wcześniej bywały takie sy-
tuacje. Wiadomo, sfera finansowa 
jest ważna... Ale powoli zaczynam 

mieć taką ekskluzywną pozycję, że mogę wybie-
rać.

Może nadszedł już czas, żeby spróbować czegoś so-
lowego? Z czym wiąże się pytanie: dlaczego do tej 
pory nie podjąłeś takiej próby.

Jest kilka przyczyn. Po pierwsze, jak sam zauważy-
łeś, gram w tylu fajnych zespołach, tak różnorod-
nych, że czasami ciężko znaleźć czas na coś swoje-
go. Po drugie, mam dwójkę małych dzieci. W tym 
roku synek poszedł do przedszkola i starsza córka 
też chodzi, więc dopiero teraz mam trochę czasu na 
zrobienie czegoś dla siebie. Oczywiście zanim po-
szły do przedszkola, też było pięknie i w ogóle nie 
ma o czym mówić... Ale nie było łatwo znaleźć tro-
chę takiego czasu, jaki mam teraz, po odwiezieniu 
ich o ósmej do przedszkola. Do piętnastej czy szes-
nastej mogę komponować.

Jeśli nie jesteś akurat w trasie z którymś z zespo-
łów, co rzadko się nie zdarza.

No właśnie. Chociaż teraz mam jeszcze inny prio-
rytet - piszę rozprawę doktorską. Staram się ją jak 
najszybciej ukończyć na mojej uczelni w Katowi-
cach. Właśnie dzisiaj pisałem od dziewiątej rano 
na temat tria jazzowego.

Jaki jest tytuł pracy?

Badanie zjawisk interakcji w trio jazzowym w cza-
sie trwania improwizacji.

Bardzo analityczny.

Praca doktorska musi być taką analizą, ma być ba-
daniem jakichś zjawisk jeszcze niezbadanych.
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Prowadzisz te badania również od strony prak-
tycznej?

Piszę wszystko na podstawie nagrania, które wyko-
nałem w trio. Analizuję ten materiał. Kiedy zamknę 
ten temat, kolejnym moim celem w życiu będzie 
właśnie komponowanie muzyki do mojego projek-
tu. Nie mówię, że będę od razu płytę wydawał, naj-
pierw po prostu chciałbym się zająć komponowa-
niem. Nie muszą to być utwory na moją płytę. Aga 
Zaryan chce w przyszłym roku wydać kolejną i szu-
ka materiału autorskiego. Piotr Wyleżoł ostatnio się 
mnie zapytał: „Kiedy przyniesiesz jakąś kompozy-
cję?”. Powiedziałem mu: „No właśnie chcę to zrobić”. 
Wszystko przede mną. Oczywiście niektórzy muzy-
cy, z którymi gram, już wykonują moje utwory – Pa-
weł Kaczmarczyk, Derrick McKenzie.

Jaka koncepcja własnego zespołu jest dla ciebie 
najbardziej interesująca i jakie jego instrumenta-
rium?

Mam pewien pomysł, ale nie mogę go jeszcze zdra-
dzić, bo jest bardzo oryginalny. Mogę tylko powie-
dzieć, że chcę wykorzystać polski folklor, ale w taki 
sposób, w jaki jeszcze nie został wykorzystany.

Nie będzie łatwo, bo coraz więcej jazzmanów, 
zwłaszcza młodych, robi coś związanego z folklo-
rem.

Ale ja mam taki pomysł, na który jeszcze nikt nie 
wpadł.

Skoro tego nie możesz zdradzić, to podziel się ja-
kimiś anegdotami, na przykład z zagranicznych 
tras koncertowych. Byłeś chyba ostatnio z Artu-
rem Dutkiewiczem w różnych egzotycznych miej-
scach.

Graliśmy na przykład na Syberii. 
Rzeczywiście ten i poprzedni rok 
obfitowały w wyjazdy w bardzo 
egzotyczne miejsca, byliśmy w In-
diach, w Australii, Nowej Zelandii, 
Indonezji i właśnie ostatnio na Sy-
berii. Było bardzo ciekawie.

Jakieś zaskoczenie w związku ze 
stroną organizacyjną występów w 
różnych miejscach świata?

Nie, wszystkie festiwale jazzowe, 
na których byłem, były zorganizo-
wane na bardzo wysokim pozio-
mie. Piękne jest to, że wszędzie jest 
jazz, na całym świecie. Nawet w 
Krasnojarsku na Syberii graliśmy 
jam session z miejscowymi muzy-
kami.

Solidny poziom prezentowali?

Niektórzy tak, nie wszyscy. Byliśmy 
kilka lat temu w Kazachstanie i w 
Kirgistanie, gdzie jest nawet wy-
dział jazzu na akademii muzycz-
nej. Wszędzie jest jazz i na całym 
świecie można się zbratać z muzy-
kami, którzy go grają.

Coś cię w ogóle jeszcze zaskakuje 
podczas tych wyjazdów?

Kontrabasy ciągle mnie zaskakują.

Nie podróżujesz ze swoim?

Nie, nie jeżdżę ze swoim, bo w dzi-



JazzPRESS, październik 2016       |93

siejszych czasach jest to prawie nie-
opłacalne. Linie lotnicze nie chcą 
kontrabasów zabierać albo żąda-
ją za ich transport strasznych pie-
niędzy. W związku z tym czasami 
zdarza się, że pożyczam kontraba-
sy, które są kiepskiej jakości, nawet 
takiej, że odechciewa się grać.
Miałem śmieszną sytuację, kiedy 
lecieliśmy ze Zbigniewem Namy-
słowskim do Rumunii. Ambasa-
da polska wykupiła mi normalnie 
bilet na kontrabas, przechodziłem 
z nim na pewniaka przez wszyst-
kie bramki, ale jak wszedłem do 
samolotu okazało się, że jest dla 
niego za mało miejsca, bo to był 
mały embraer. Ale pani stewar-
desa była tak miła, że zapropo-
nowała ostatecznie dla kontraba-
su toaletę. Po prostu jedna toaleta 
była nieczynna przez cały lot, bo 
był w niej kontrabas. Kiedy lądo-
waliśmy, z jakichś powodów bez-
pieczeństwa, musiałem kontrabas 
przenieść gdzieś do przodu, bo nie 
mógł być w tej toalecie. A akurat 
były wtedy straszne turbulencje, 
więc przeżywałem ciężkie chwile 
przenosząc kontrabas przez cały 
samolot. Wszystko skończyło się 
szczęśliwie, ale przekonałem się, 
żeby więcej nie brać kontrabasu 
na pokład.

Miałeś inne przygody z kontraba-
sem w innych środkach transpor-
tu?

Nie przypominam sobie. Była fajna sytuacja w In-
donezji, kiedy graliśmy na wyspie Bali. Organizator 
koncertu zapowiedział: „Zaraz przyjadą z tym kon-
trabasem” i okazało się, że przyjechali – dwóch ma-
łych chłopaczków na skuterku z basem na plecach, 
bez futerału. Wyobrażam sobie jak oni z tym jecha-
li z przez te ich małe uliczki.

W jakim stanie dotarł instrument?

To był dobry bas, bardzo wygodny do grania.

Życzę w takim razie wielu dobrej jakości kontra-
basów, w wielu miejscach świata.

Dziękuję bardzo.

fot. Kuba Majerczyk
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Aya Lidia Al-Azab: W jakim miej-
scu się teraz znajdujesz?

Piotr Chęcki: To jest bardzo ważny 
dla mnie etap. Współpracuję z co-
raz większą liczbą świetnych mu-
zyków, od których czerpię inspira-
cje i wciąż uczę się nowych rzeczy.

Jak wyglądała twoja droga od edu-
kacji po dzień dzisiejszy?

Ta droga była długa. Napotykałem 
na niej różnego rodzaju, mniejsze 
lub większe przeszkody, a te kształ-
towały mnie jako muzyka. Spo-
tykanie ludzi, nieważne czy są to 

Inspiracja to tylko 
zapach muzyki
Aya Lidia Al-Azab 

aya.alazab@radiojazz.fm

Jazzowy zastój w Trójmieście jaki 

nastał po zakończeniu działalności 

zespołów takich jak Miłość, w koń-

cu odchodzi w przeszłość. Jesteśmy 

świadkami odrodzenia trójmiejskiej 

sceny jazzowej, a to za sprawą mię-

dzy innymi absolwentów Akademii 

Muzycznej im. Stanisława Moniusz-

ki w Gdańsku. Jednym z nich jest 

Piotr Chęcki, który w poszukiwaniu 

nieograniczonych możliwości dla 

saksofonu poznał i pokochał jazz. 

Współzałożyciel Algorhythm, czło-

nek Kamil Piotrowicz Sextet. Sty-

pendysta i laureat wielu nagród, 

zarówno w muzyce klasycznej, jak i 

jazzowej, zdobytych na konkursach 

w Polsce i za granicą.
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opieka starszych nad młodszymi muzykami. Czy 
spotkałeś się, jako przedstawiciel nowego poko-
lenia, z takim zjawiskiem w polskim środowisku 
jazzowym?

Oczywiście. Zdarza się to u nas w Polsce. Ja również 
tego doświadczyłem, czy w bezpośrednich spotka-
niach, rozmowie i wymianie cennych informacji, 
czy też podczas wspólnego grania, do którego starsi 
muzycy chętnie zapraszają młodych.

Zanim jednak do tego dojdzie, nie jest pewnie ła-
two nawiązać taką współpracę. Polskie środowi-
sko jazzowe jest hermetyczne?

Poniekąd tak. Ja spotykam się z 
przychylnością tego środowiska. 
Jest coraz więcej młodych mu-
zyków wspieranych przez bar-
dziej doświadczonych. Mogę wy-
mienić wiele nazwisk osób, dzię-
ki którym jestem w tym miejscu: 
Leszek Kułakowski, Maciej Sika-

ła, Tomasz Grzegorski i wielu innych. Bez względu 
na to czy byli to moi profesorowie z akademii, czy 
muzycy poznani na wspólnych koncertach – każ-
dy wspierał mnie mentalnie i to jest najważniejsze, 
bezcenne w pomocy młodym muzykom.

A jeśli chodzi o muzyków młodszych pokoleń – czy 
można powiedzieć, że odgrywacie ważną rolę w 
polskim jazzie?

Oczywiście, że tak. Przyciągamy nowych, młodych 
słuchaczy. Na nasze koncerty, przychodzą tłumy, 
najczęściej są to rówieśnicy, którzy chcą słuchać 
tej muzyki, kupować płyty, rozmawiać i spotykać z 
nami. Wypełniamy tę samą rolę co nasi poprzed-
nicy, tylko w dzisiejszych czasach promocja muzy-

przyjaciele, z którymi gram do tej 
pory, czy ludzie zupełnie mi obcy, 
powoduje, że zdobywam jeszcze 
większe doświadczenie. Mój język 
muzyczny oraz kompozycje, któ-
re piszę, nabierają osobistego wy-
dźwięku. Utożsamiam się z muzy-
ką, którą wykonuję zarówno jako 
gościnny muzyk, jak i jej autor w 
swoich zespołach.

Mówisz o przeszkodach. Z jakiej 
strony najczęściej się z nimi spoty-
kałeś?

Bycie muzykiem jest piękną spra-
wą, ale nie jest najprostszą profesją. 
Nie traktuję tego jak zawód (jak za-
pewne większość moich kolegów), 
jest to miłość i pasja, może ten fakt 
rekompensuje wszelkie trudności. 
Jak w życiu, również w muzyce na-
potykam przeszkody, które tylko 
mnie umacniają i dzięki nim udo-
wadniam samemu sobie, że mogę 
więcej.

Ostatnio czytałam zbiór wywia-
dów z legendami jazzu amerykań-
skiego. Wspólnym wątkiem, który 
powtarzał się w rozmowach, była 

Utożsamiam się z muzyką, 
którą wykonuję zarówno jako 
gościnny muzyk, jak i jej autor 
w swoich zespołach
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ki jest na większą skalę, mamy więcej możliwości, 
a to za sprawą festiwali i konkursów jazzowych, 
których jest coraz więcej w Polsce.

Od początku wiedziałeś, że chcesz grać jazz?

Na początku grałem muzykę klasyczną na sakso-
fonie, zawsze to lubiłem, bo sama gra na tym in-
strumencie sprawiała mi przyjemność. Do pew-
nego momentu czułem się dobrze w tej muzyce, a 
że literatura nie jest zbyt obszerna, bo to stosun-
kowo młody instrument i w pewnym momen-
cie czułem się ograniczony, grywając tylko zapi-
sane nuty, potrzebowałem takiej muzyki, w której 
mogę wyrazić więcej emocji i pokazać siebie w stu 
procentach. Nagły przypływ inspiracji po przesłu-
chaniu pierwszych płyt jazzo-
wych spowodował, że od razu 
wiedziałem, co chcę grać.

Pomogło ci wykształcenie mu-
zyczne?

Na pewno jeśli chodzi o opano-
wanie instrumentu. Wykształ-
cenie dało mi przygotowanie techniczne. Śmiało 
mogę powiedzieć, że muzyka klasyczna pomogła 
mi w doskonaleniu warsztatu.

Obecnie jakie są twoje inspiracje? Czy z biegiem 
lat, wraz z twoim rozwojem muzycznym, one tak-
że się zmieniały?

Muzycy, którzy spowodowali moją miłość do jazzu 
wciąż mnie inspirują. Szukam jednak nowych 
brzmień. Jeśli miałbym skonkretyzować swoje 
upodobania, z pewnością musiałbym wymienić 
nowojorską scenę jazzowa, która jest szalenie cie-
kawa. Inspiracje się zmieniają, ale miłość do nie-

których wykonawców pozostanie 
zawsze, bez względu na mój rozwój. 
W dzisiejszych czasach powstaje 
wiele nowatorskich zespołów, re-
wolucjonizujących scenę jazzową 
na całym świecie, z których można 
wiele czerpać.

Czy z biegiem lat zmienia się po-
dejście do twoich autorytetów?

Oczywiście. Doświadczenie powo-
duje zmianę sposobu odbierania. 
Inspiracja to tylko zapach muzyki, 
z niej czerpiesz małą cząstkę. Na jej 
bazie powstaje zupełnie coś inne-

go, robisz z tą cząstką co zechcesz. I 
to jest kwintesencja jazzu. Słucha-
my innych, podziwiamy ich twór-
czość i bierzemy to, co jest dla nas 
najistotniejsze, przekształcamy to 
na własne potrzeby.

Jazz to muzyka żywa, powstaje w 
momencie gry i interakcji z inny-
mi muzykami. Wyczuwasz róż-
nicę między tworzeniem jazzu z 
przyjaciółmi, a z nowo poznanymi 
muzykami w trakcie koncertu?

Bycie muzykiem jest piękną 
sprawą, ale nie jest najprostszą 
profesją. Nie traktuję tego jak 
zawód, jest to miłość i pasja
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Oba przypadki są równie ciekawe. 
Więzi z przyjaciółmi są czymś nie-
samowitym, bo wprowadzają mu-
zykę na inne, często nieznane tory 
i czasami sami się dziwimy, w któ-
rą stronę podążamy podczas im-
prowizacji, pomimo tego, że zna-
my się na wylot, wciąż potrafimy 
się zaskoczyć. Piękne jest to, że po-
jawia się ten pierwiastek pozamu-
zyczny, czyli nasze relacje. Grając 
z nowymi muzykami pojawia się 
coś na zasadzie badania siebie na-
wzajem i to również prowadzi mu-
zykę w inne strony. Nie zawsze jest 
idealnie, ale sam fakt poszukiwań 
i balansowania na granicy niezna-
nego powoduje, że takie granie jest 
fascynujące.

Razem z kolegami macie wspólny 
cel – osiągnąć status nowej, ważnej 
generacji jazzu.

Nie do końca tak jest. Dla nas mu-
zyka nie jest środkiem do osiągnię-
cia celu ani sukcesu, nie jest tak-
że formą wypromowania siebie. 
Oczywiście, nieuniknione jest to, 
że występując, stajemy się osoba-
mi publicznymi, ale najważniejsze 
dla nas jest bycie płodnym arty-
stą. Chcemy by ludzie, wychodząc z 
koncertu, byli zadowoleni i jak na 
razie spełniamy swój cel.

Tworząc jakąkolwiek formę sztu-
ki człowiek balansuje między rze-
czywistością, a wyobraźnią. Nie 

boisz się przekraczać granicy pomiędzy marzenia-
mi i rzeczywistością?

Zdecydowanie się nie boję, bo jestem pewny siebie 
i wiem, że marzenia, w jakimś stopniu, zawsze się 
spełniają. Ryzykuję i nadal marzę, bo jestem taką 
osobą, która buja w obłokach, nie stąpa twardo po 
ziemi, ale muzyka też tego nie robi. 

Często jesteś zapraszany na koncerty, na nagrania 
w roli sesyjnego saksofonisty. Nie obawiasz się, że 

fot. Sisi Cecylia
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w końcu to zdominuje twoją karierę i zaniedbasz 
przy tym autorskie projekty?

Myślę o tym cały czas, zdaję sobie sprawę z ist-
nienia takich konsekwencji. Jednak fakt, że lubię 
grać z różnymi muzykami rekompensuje wszyst-
ko. Nie ukrywam, że jest to nobilitacja, jeśli ktoś 
zaprasza mnie do grania, wiele czerpię z takich 
spotkań. Cieszę się, że nie mam czasu na swoje 
projekty, bo im mniej mam czasu, tym bardziej za 
tym tęsknię i później się temu oddaję z przyjem-
nością.

Stworzyłeś wraz z Michałem Zienkowskim pro-
jekt Chęcki / Zienkowski. Co wyróżnia ten duet 
spośród innych waszych zespołów?

Ten projekt jest dla mnie szczególnie ważny. Z 
Michałem stworzyliśmy niesamowitą więź mu-
zyczną. Inspirujemy się nawzajem w sumie każ-

dego dnia. Jestem szczęśliwy, że 
mogę pracować z tak zdolnym gi-
tarzystą. Wiele się od niego uczę, 
pod względem podejścia do kom-
pozycji. Pracujemy nad kompozy-
cjami od ponad roku. Nagraliśmy 
płytę w formie analogowej, w Rol-
ling Tapes Studio (studio nagra-
niowe w okolicach Wrocławia – 
przyp. red.). Chcemy wydać płytę 
winylową, co było naszym wspól-
nym marzeniem. Uwielbiamy ta-
kie brzmienie. Dążymy do tego, 
aby nasza muzyka, poza jak naj-
wyższym poziomem wykonaw-
czym, również brzmiała w sposób 
nietuzinkowy.

Wspólnie z kolegami z Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku zało-
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żyliście w 2013 roku zespół Algor-
hythm. Nagraliście płytę, wygra-
liście kilka konkursów na festi-
walach. Czy jednak z czasem nie 
nastąpił moment zastoju po etapie 
debiutu?

W zespole Algorhythm szybko 
przestaliśmy grać w sposób kon-
kursowy i tak podchodzić do mu-
zyki. Po trzech dużych sukcesach 
odwróciliśmy o 180 stopni nasze 
podejście. Jesteśmy grupą przyja-
ciół, którzy grają razem muzykę, 
nasze kompozycje powstają wspól-
nie na próbach. Szkice kompozy-

cji proponują najczęściej Szymon 
Burnos i Emil Miszk, którzy odgry-
wają największą rolę kompozytor-
ską w naszej grupie. Działamy na 
zasadzie garażowego zespołu, któ-
ry czerpie przyjemność ze wspól-
nej gry.

Co planujecie dalej z Algor-
hythmem?

Aktualnie pracujemy nad nowym 
materiałem. Na koniec roku na-
grywamy drugą płytę, która wyj-
dzie na początku 2017 roku. Już się 

nie mogę tego doczekać, bo pierwsza płyta sprzeda-
je się bardzo dobrze. Spotykamy się niejednokrot-
nie z sytuacją, że podchodzą do nas ludzie, którzy 
są zdziwieni, że jazzu da się słuchać. Istnieje taki 
stereotyp, że jazz jest muzyką dla elit, że jest trudny, 
co dla mnie jest całkowitą abstrakcją. A jednak lu-
dzie niesłuchający jazzu przychodzą na nasze kon-
certy, kupują nasze płyty i to jest dla nas najwięk-
sza satysfakcja!
W Gdańsku mamy dwa bardzo ważne miejsca, któ-
re zrzeszają wokół siebie mnóstwo młodych ludzi. 
Znajdują się w centrum miasta, pierwsze to Cafe 
Pub Bruderschaft, a drugie Lawendowa 8. Co ty-
dzień organizowane są tam koncerty i jam ses-
sion. Dzięki tym dwóm miejscom jazz w Trójmie-
ście odżył, panuje ogromne zainteresowanie mu-

zyką jazzową. Ludzie chcą tam 
przebywać, słuchać jazzu, co ty-
dzień zapełniają te miejsca po 
brzegi. Dla mnie i kolegów jest to 
ogromny sukces.

Myślisz, że kiedyś będą wspomi-
nać was, tak jak teraz wspomi-

namy czasy Miłości? Kiedyś Cotton Club, dziś Bru-
derschaft i Lawendowa 8?

Pokolenie pamiętające czasy Miłości docenia naszą 
pracę i wkład w propagowanie jazzu w Trójmieście. 
Cieszą się, że przyciągamy tłumy na koncerty i tym 
samym przerwaliśmy ciszę, która nastała w Trój-
mieście po zespołach takich jak Miłość. Ostatnio, 
gdy graliśmy z Algorhythmem w Koszalinie, pode-
szła do nas grupa młodych muzyków, licealistów, 
którzy spisali jeden z naszych numerów i dopyty-
wali się, czy dobrze to zrobili. Wyrażali podziw nad 
naszą muzyką. Rośnie kolejne pokolenie, dla które-
go niedługo my będziemy tymi „starszymi”. To się 
już dzieje, choć tego nie widzimy. 

Dla nas muzyka nie jest środ-
kiem do osiągnięcia celu ani suk-
cesu, nie jest też formą wypro-
mowania siebie
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Improwizacja w służbie 
kompozycji
Maciej Majewski 

maciejj.majewski@gmail.com

Maciej Majewski: All The Dreams to bardzo na-
strojowy, spokojny i ciepły album. Brzmi trochę 
jak opowieść o snach. Jaki był wasz pomysł na tę 
płytę?

Sara Serpa: Myślę, że dużą rolę odegrała w tym 
przypadku nasza poprzednia płyta Primavera (wy-
dana w kwietniu 2014 roku – przyp. MM), która 

stworzyła grunt pod nowy album. 
Na tamtym krążku sporo ekspery-
mentowaliśmy z brzmieniami, a 
studia używaliśmy jako narzędzia 
do uzyskania konkretnych efek-
tów. W przypadku All The Dreams 
od początku wiedzieliśmy, czego 
chcemy, więc pod tym względem 

Sara Serpa i André Matos wystąpią na tegorocznej edycji Sopot Jazz Festival, która odbędzie 

się między 13 a 15 października. W połowie września ukazała się druga płyta duetu zatytu-

łowana All The Dreams. W rozmowie dla JazzPRESSu wokalistka i gitarzysta opowiadają o 

przebiegu swojego procesu twórczego.
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nie było trudno nagrać ten mate-
riał. Mogliśmy spokojnie dopraco-
wać aranżacje i zastanowić się, ja-
kie rozwiązania będą najlepsze. W 
trakcie pracy okazało się jednak, że 
te utwory mają właśnie taki sen-
ny, rozmarzony charakter, a ich 
brzmienie ociera się o ambient. 
Aura panująca na All The Dreams,  
nieco oderwana od świata rzeczy-
wistego, stała się dla nas ciekawym 
wyzwaniem i wokół niej budowa-
liśmy poszczególne elementy płyty.

Kiedy rozpoczęliście pracę nad 
tym albumem?

André Matos: Zaczęliśmy pracę 
krótko po wydaniu Primavery la-
tem 2014 roku. Potem jednak sporo 
czasu zajęło rozwijanie pomysłów. 
Do studia po raz pierwszy weszli-
śmy z tymi piosenkami w marcu 
ubiegłego roku. Tak więc całość za-
jęła około półtora roku.

Płytę nagrywaliście w kilku 
studiach: The Bunker Studio, 
Estúdios Valentim de Carvalho 
Nélsona Carvalho i u Marca Ursel-
liego w Eastside Sound. Czemu w 
tak wielu miejscach odbywały się 
sesje?

Sara Serpa: Zaczęliśmy nagrywanie w Eastside So-
und, ponieważ mieliśmy dobre doświadczenia z 
wcześniejszej z nimi współpracy. Poza tym studio 
mieści się w China Town na Manhattanie, więc ła-
two było nam tam dotrzeć. Następnie latem przy-
jechaliśmy do Portugalii, by dograć kolejne piosen-
ki w studiu Nélsona Carvalho. To wspaniałe, duże 
studio, a do tego znacznie tańsze niż te nowojor-
skie. Na końcu wróciliśmy do The Bunker Studio, 
w którym wcześniej nagraliśmy całą Primaverę. 
Czujemy się w nim jak w domu. Ludzie, którzy tam 
pracują, są niezwykle mili i pomocni. W związku 
z tym, że nagrywaliśmy w różnych studiach, pra-
ca nad płytą zajęła dużo więcej czasu niż rejestra-
cja Primavery.

Sara, studiowałaś w Hot Club 
Jazz, gdzie poznawałaś techni-
ki harmonii i improwizacji. Jak 
ważnym elementem jest impro-
wizacja podczas waszej wspól-
nej pracy?

Sara Serpa: Rzeczywiście sporo pomysłów, które 
znalazły się na naszych płytach, zrodziło się z im-
prowizacji. Czasem proces twórczy zaczyna się od 
pojedynczego akordu czy początkowej harmonii 
albo ogólnego szkicu piosenki. Improwizacja sama 
w sobie jest dla mnie jedną z form komponowania. 
Wykorzystujemy jednak tylko jej fragmenty, z któ-
rych potem tworzymy bardziej zamknięte formy.

André Matos: W przypadku tej płyty mieliśmy wie-
le pomysłów, które nie były pełnymi piosenkami. 
Zdarzały się też różne rozwiązania dla poszczegól-
nych utworów. A potem w studiu okazywało się, 
że mamy jeszcze inne pomysły, co trochę nas za-
skakiwało, bo tego się akurat nie spodziewaliśmy 
(śmiech). Musieliśmy podjąć decyzję, w którym kie-

Sporo pomysłów, które zna-
lazły się na naszych płytach, 
zrodziło się z improwizacji
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runku chcemy je rozwijać, co poszerzało nasze 
twórcze możliwości.

A czy w związku z tym nagraliście piosenki, które 
nie znalazły się na płycie?

André Matos: O tak. Mamy przynajmniej dwie 
ukończone i nagrane piosenki, ale ostatecznie nie 
umieściliśmy ich na płycie, gdyż zaburzały nieco 
konstrukcję całości lub nie byliśmy do nich w peł-
ni przekonani, więc nie znalazły się na All The Dre-
ams.

Wykorzystacie je w przyszłości?

André Matos: Kto wie (śmiech). 
W przypadku Primavery mieli-
śmy więcej takich piosenek i do 
tej pory ich nie wykorzystaliśmy. 
Czasem jest tak, że nadajemy im 
nazwę, jakoś klasyfikujemy i nie 
chcemy już do nich wracać, bo 
nas już to nie interesuje. To jak 
najbardziej naturalny proces.

Sara Serpa: Te utwory to dla nas swoiste lekcje, bo 
nawet jeśli ich nie wykorzystujemy, to zawsze war-
to się zastanowić, dlaczego nie brzmią tak, jak za-
kładaliśmy. Więc nawet jeśli później nigdy do tych 
pomysłów nie wracamy, warto je rejestrować, by 
wyciągać wnioski i nie powielać błędów z przeszło-
ści. To nas rozwija jako artystów i sprawia, że chce-
my być jeszcze lepszymi muzykami.

Wbrew pozorom w porównaniu z Primaverą All 
The Dreams brzmi dużo bardziej eklektycznie. Nie 
myśleliście, by użyć jednak większego instrumen-
tarium niż gitara, bas, perkusja i klawisze?

André Matos: Masz na myśli na 
przykład brzmienia saksofonu czy 
melodyki, które słychać na Pri-
maverze? Wiesz, na tamtej płycie 
te brzmienia znalazły się trochę 
przypadkowo. Nie zakładaliśmy, 
że się na niej pojawią. Za melody-
kę odpowiada Leo Genovese, któ-
ry akurat był w Nowym Jorku, gdy 
nagrywaliśmy płytę, więc zaprosi-
liśmy go do studia. To od niego wy-
szedł pomysł, by wzbogacić brzmie-
nie w piosence Rios. Natomiast w 
przypadku saksofonu sopranowe-
go, który słychać w Choro, zwróci-

liśmy się do Grega Osby'ego. Aku-
rat jego brzmienie świetnie do tego 
utworu pasowało. Tak więc w przy-
padku Primavery te dodatkowe in-
strumenty były poniekąd uzależ-
nione od tego, kogo w tamtym cza-
sie mieliśmy do dyspozycji. Na All 
The Dreams punktem wyjścia była 
jednak nasza dwójka, a jedyną oso-
bą dodatkową jest Billy Mintz. Róż-
nica polega także na tym, że na tej 
płycie położyłem większy nacisk 
na brzmienie elektrycznego basu. 
To bardzo posłużyło tym piosen-
kom.

Czasem proces twórczy za-
czyna się od pojedynczego akor-
du czy początkowej harmonii 
albo ogólnego szkicu piosenki
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No właśnie – na płycie słychać tak-
że Pete’a Renda, który zagrał na kla-
wiszach, i wspomnianego Billy’ego 
Mintza na instrumentach perku-
syjnych. Jaka była ich rola podczas 
komponowania albumu?

Sara Serpa: Jak już wspomniał An-
dré – na Primaverze mieliśmy go-
ści, którzy nadali konkretnego 
charakteru poszczególnym piosen-
kom. I rzeczywiście w przypadku 
All The Dreams punktem wyjścia 
był nasz duet, natomiast w czasie 
pisania materiału na ten album 
braliśmy udział w różnych kola-
boracjach z innymi muzykami, w 
tym właśnie z Billym. On był za-
wsze bardzo pomocny i życzliwie 
nastawiony do naszych poczynań. 
To bardzo otwarty umysł. Zapro-
siliśmy go więc do współpracy, by 

sprawdzić, co możemy razem zrobić. Okazało się to 
idealnym rozwiązaniem, bo jego pomysły nadały 
poszczególnym piosenkom nowej mocy, mimo że 
jego gra może wydawać się śladowa. Tymczasem on 
odnalazł się w tych kompozycjach znakomicie. Co 
więcej – zagra z nami na koncercie promocyjnym z 
okazji wydania All The Dreams. Niestety, do Polski 
nie będzie mógł przyjechać, czego trochę żałujemy. 
Jeśli zaś chodzi o Pete'a, to znamy się od dawna. To 
prawdziwy mistrz dźwięku. Oprócz tego, że zagrał 
na All The Dreams, zajął się także  miksem płyty. 
Sporo czasu spędził dopasowując poszczególne ele-
menty. Natomiast jego gra na klawiszach wytwo-
rzyła dodatkową, magiczną atmosferę na płycie.

Utwory Lisboa i Postlude brzmią jak fragmenty 
ścieżki dźwiękowej rodem z filmów grozy. Skąd 
pomysły na takie brzmienia?

Sara Serpa: (śmiech) To ciekawe, co mówisz, bo aku-
rat Lisboa opowiada o moim związku z Lisboną. Od 
kiedy mieszkam w Nowym Jorku, bywam w niej 
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tylko kilka razy w roku i obserwuję jednocześnie 
zmiany, jakie zaszły w mieście od tego czasu. Mam 
stąd wiele wspomnień. Pomysł na piosenkę jest op-
arty na historii, która mnie spotkała. Otóż będąc w 
Lizbonie, zamówiłam taksówkę i zapytałam tak-
sówkarza, czy zna wszystkie ulice w mieście. Od-
powiedział, że jest w nim ponad czternaście tysię-
cy uliczek, alejek, zaułków, czy schodów, a on zna 
je wszystkie... To stwierdzenie dało zresztą począ-
tek pierwszej frazie tego utworu. Z każdym miej-
scem w Lizbonie mam jakieś jedno wspomnienie, a 
wszystkie one razem wzięte tworzą na swój sposób 
moją historię. Jeśli chodzi o Postlude, to ten pomysł 
przyniósł André. Ta piosenka powstała na samym 
końcu. Ma ona na celu wprowadzenie słuchacza w 
swoisty stan medytacji i ukojenia, które miałyby 
dać mu chwilę odpoczynku po podróży, jaką odbył 
za sprawą obcowania z muzyką z tej płyty.

Z kolei amlaC brzmi dość upiornie. Wiem, że to re-
wers otwierającego płytę utworu Calma. Co jed-
nak sprawiło, że zdecydowaliście się zakończyć 
płytę tak „nawiedzoną” piosenką?

Sara Serpa: Nie wiem (śmiech). Być może ten utwór 
poniekąd stanie się początkiem następnej pły-
ty? Trudno powiedzieć. Ta piosenka tworzy klam-
rę z Calmą, sprawiając, że „sen” się zamyka, ale jed-

nocześnie ma formę otwartą, któ-
ra może stanowić punkt wyjścia do 
kolejnej historii.

Programa zawiera wiersz Luísa 
Amaro, Nada jest tekstem Álvaro 
de Camposa, a słowa Night napisał 
William Blake. Czyim pomysłem 
było użycie tekstów tych właśnie 
autorów?

Sara Serpa: André napisał muzy-
kę do Night, ponieważ bardzo lubi 
ten wiersz. Podobnie było z Nadą, 
te bardzo mocne, bezpośrednie sło-
wa zainspirowały go do napisania 
muzyki.

Wiem, że ważne są dla was mu-
zyczne korzenie, z których się wy-
wodzicie. Elementy muzyki por-
tugalskiej chyba już zawsze będą 
obecne w waszej twórczości.

André Matos: Masz rację, chociaż 
dorastając słuchaliśmy głównie 
jazzu, a jednocześnie uczyliśmy 
się improwizacji i chodziliśmy do 
szkół muzycznych, gdzie poznali-
śmy muzykę z całego świata. Muzy-
cy jazzowi mają globalne myślenie 
o muzyce, którą grają. Natomiast 
niezależnie od tego, gdzie pojedzie-
my i z kim będziemy grali, muzy-
ka portugalska zawsze w nas bę-
dzie, ponieważ na niej się wycho-
waliśmy i od niej zaczynaliśmy na-
szą przygodę z graniem. Nie mogę 
jednak jednoznacznie stwierdzić, 

fot. Jennifer Painter
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że to, co gramy, to muzyka portu-
galska. Zdajemy sobie sprawę, że 
może być tak odbierana, ale dzieje 
się tak tylko dlatego, że oboje jeste-
śmy Portugalczykami.

Sara, słuchając All The Dreams, od-
nosiłem chwilami wrażenie, jak-
by to była twoja solowa płyta. Z 
drugiej strony na płycie są mo-
menty, w których dominuje An-
dré. Nie wiem, czy takie było wa-
sze założenie...

André Matos: Nie bardzo wiem, co 
odpowiedzieć (śmiech). Sądzę, że 
potrafię się odnieść do wszystkiego, 

co André pisze. Mimo wszystko to 
wciąż kolektywna praca, niezależ-
nie od tego, kto jest autorem dane-
go utworu. Nigdy nie narzucamy w 
poszczególnych utworach wiodącej 
roli autora. Raczej próbujemy wy-
korzystywać te pomysły, które już 
mamy, i sprawdzać, co możemy z 
daną partią zrobić. Czasem coś do 
siebie pasuje, a czasem nie. To jed-
nak bardzo otwarte podejście, je-
steśmy spontaniczni.

W jaki sposób odegracie na żywo partie fortepia-
nu i perkusji podczas występów w Polsce – 14 paź-
dziernika, w ramach Sopot Jazz Festival, i 15 paź-
dziernika w warszawskim klubie 12on14?

Sara Serpa: Zagram partie fortepianu tam, gdzie bę-
dzie to konieczne. Graliśmy w lecie w Portugalii w 
duecie, który wbrew pozorom daje duże możliwości 
aranżacyjne. Możemy dzięki temu stworzyć kon-
kretną atmosferę, zwłaszcza, że materiał w dużej 
mierze jest akustyczny. Jesteśmy podekscytowani 
tymi występami, o których wspomniałeś, bo będą 
naszymi pierwszymi koncertami w Polsce. Chcemy 
się podzielić z publicznością naszą muzyką, zapro-
sić słuchaczy do naszego świata. Liczymy, że będą 
to wyjątkowe doświadczenia zarówno dla nas, jak i 
dla słuchaczy.

Myślicie już o nowej płycie?

André Matos: Nie, jeszcze nie, 
choć mamy już sporo nowych 
pomysłów. Myślę, że zajmie nam 
trochę czasu podjęcie pracy nad 
kolejną płytą. Mamy jednak tak-
że inne projekty i im też się po-
święcamy. Ja mam swój projekt 

solowy, którym zamierzam się zająć po koncertach 
z tym materiałem.

Sara Serpa: A ja mam swój projekt Sara Serpa & City 
Fragments, w którym oprócz André i mnie grają 
także Tyshawn Sorey na bębnach i Erik Friedlan-
der na wiolonczeli. Dodatkowo śpiewają dwie fan-
tastyczne dziewczyny – Sofia Rei i Aubrey Johnson. 
Prawdopodobnie niebawem będziemy nagrywać 
nowy materiał.

Nigdy nie narzucamy w po-
szczególnych utworach wiodą-
cej roli autora. Raczej próbuje-
my wykorzystywać te pomysły, 
które już mamy, i sprawdzać, co 
możemy z daną partią zrobić
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Często w podobnych zestawie-
niach pojawia się odrębna katego-
ria – POLSKA. Zasadniczo niesłusz-
nie, bo jej ustanowienie zdaje się 
świadczyć, jakobyśmy mieli jed-
ną nóżkę bardziej, trzecie oczko z 
boku i w ogóle byli na specjalnych 
prawach. „Jak na polskie to nawet…”. 
Nie ma taryfy ulgowej.

Jednak z naszej perspektywy w za-
granicznej muzyce rozrywkowej 
rządzą zjawiska, które ukształto-
wały się głównie w sferze anglo-
saskiej. One też wytyczyły w naj-
większej mierze nasze gusty. Wy-
nika to między innymi z ciągło-
ści tamtej kultury muzycznej. 
Tam Robert Johnson, Frank Sina-
tra, Chick Corea, Joe Cocker, Joe 
Strummer, Eddie Vedder, Chuck D 
czy Juan Atkins należą do spójnej 
galaktyki. U nas nastąpiła wyrwa, 
spowodowana wjechaniem ra-
dzieckich gąsienic. Stąd nie mieli-
śmy dłuższy czas poczucia, że nasz 
przedwojenny jazz to też element 
naszego dziedzictwa, straciliśmy 
z widnokręgu rodzimą muzyczną 
tradycję wiejską. Wszystko trzeba 
było wymyślać na nowo, często na-
wet w opozycji do narzuconej nud-
nej estetyki.

Stąd w zestawieniu polskich płyt 
ważkich pojawiają się wydarzenia, 
które z popem czy rockiem wspól-
nego nie mają zgoła nic. One jed-
nak stanowiły punkty odniesienia 
dla polskiej zbiorowej wrażliwo-
ści muzycznej, w której było miej-
sce dla wielkich zjawisk muzyki 
zachodniej – i dla naszych frapują-
cych endemitów.

To lista najtrudniejsza, bo niewy-
mienienie kogoś skutkuje co naj-
mniej żalem, a czasem ostracy-
zmem. To nie będą – zaznaczam 
więc, choć pewnie na próżno – typy 
ulubieńców, ale pewne kierun-
ki wyobraźni, zdarzenia, obok któ-
rych fascynuje mnie mnóstwo in-
nych. A przede wszystkim – jedy-
nie chęć sprowokowania Państwa 
do ułożenia sobie własnych, su-
biektywnie na pewno wspanial-
szych zestawów „Polish must”…

#01. 
Krzysztof Komeda Quintet, Astig-
matic, 1965
I przed Komedą-Trzcińskim gra-
ło się piękny jazz, piękną muzy-
kę po prostu. Jednak to było jakby 
wyzwolenie ostateczne, porażają-
ce nie tylko nas w granicach PRL, 

Teraz Polska, czyli nasze podwórko

Filip Łobodziński 

filobo@poczta.onet.pl
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ale do dziś inspirujące wszędzie 
tam, gdzie mają uszy, by słuchać. 
Fenomen o nazwie Tomasz Stańko 
to jedno z dzieci tej płyty. Po wy-
słuchaniu Astigmatic mam zaraz 
ochotę na Go Right Andrzeja Ku-
rylewicza, The Andrzej Trzaskow-
ski Quintet, Winobranie Zbigniewa 
Namysłowskiego czy Mikro Muzik 
Oleś / Trzaska / Oleś.

#02. 
Ewa Demarczyk, Ewa Demarczyk 
śpiewa piosenki Zygmunta Koniecz-
nego, 1966
Pamiętam czasy, gdy każdy szanu-
jący się dom z adapterem (jak nie-
gdyś nazywano gramofony) mógł 
się pochwalić egzemplarzem tego 
albumu. Niezwykłym kaprysem 
losu, poza tą i późniejszą o parę-
naście lat płytą koncertową, dy-
skografia Czarnego Anioła właści-
wie pozostaje w niebycie. Nie każdy 
znosił nadekspresję Artystki, ale 
nie sposób było i jest przejść obojęt-
nie obok tego arcymistrzowskiego 
amalgamatu wielkiej poezji, wiel-

kiej muzyki, wielkiej aranżacji i 
wielkiej interpretacji. A wokalistek 
zapatrzonych w Demarczyk – u nas 
legion.

#03. 
Czesław Niemen, Niemen Enigma-
tic, 1969
Otóż i nasza krajowa specyfika, o 
której wspominałem we wpisie 
przewodnim: albo jazz, albo poe-
zja. Nie mieliśmy szansy na twór-
czą tradycję popowo-rockowo-
-soulową. Ale wystarczyło, by ge-
niusz kompozytorski i wykonaw-
czy Czesława Niemena spotkał się 
z poezją – i od razu pojawiło się 
dzieło fundamentalne. Ogromną 
zasługę mają też jazzmani, którzy 
Niemena wsparli. Były to czasy, 
gdy mikstury międzyśrodowisko-
we należały do oczywistości. Nie-
men po dziś dzień stanowi zjawi-
sko tak osobne w polskiej muzy-
ce, że trudno znaleźć zjawiska po-
krewne. Ale podskórny szaleniec 
podpowiada mi tu taki trop: po-
słuchajcie także nie tylko debiu-
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tanckiej płyty Marek Grechuta & 
Anawa, nie tylko Mrowiska grupy 
Klan, ale i Karbido z Jurijem An-
druchovyczem, niekonwencjonal-
nego wokalisty z Żor nazwiskiem 
Grzegorz Karnas czy archiwal-
nych, niedawno wydanych na-
grań grupy Pancerne Rowery.

#04. 
Wojciech Młynarski, ’71, 1971
Czołówka polskiego jazzu w Fil-
harmonii Narodowej akompaniu-
je piosenkarzowi, który na co dzień 
kojarzony był wówczas z kabare-
tem. Młynarski to wręcz instytu-
cja, jedna z najważniejszych po-
staci, które ukształtowały polską 
wrażliwość słowno-muzyczną i 
społeczno-polityczną. Płyta z kapi-
talną okładką Dudy-Gracza przy-
niosła też ogromny hit, którego 
szlagwort osiadł w polszczyźnie na 
dekady. A poetów komentatorów 
też doczekaliśmy się pokaźnej gro-

madki. Jacek Kleyff, Kazik Staszew-
ski i Kult, Kuba Sienkiewicz, Maciej 
Maleńczuk to tylko niektórzy.

#05. 
Breakout, Blues, 1971
Czyli pierwsza emanacja polskie-
go rocka z prawdziwego zdarzenia. 
Tadeusz Nalepa wyprowadził na-
szą muzykę tam, gdzie jeszcze nie 
gościła – w krainę riffu. Sprowa-
dzona do podstaw harmonia i eks-
presja plus wyraziste, niepodobne 
do banału pop czy wielkiej poezji 
teksty, które stworzył Bogdan Lo-
ebl, stworzyły nową jakość i poka-
zały, że na obcym kulturowo te-
rytorium rockowym umiemy so-
bie skolonizować własną, fajną 
działkę. Można też szukać podob-
nych rezonansów na debiucie ze-
społu Test czy późniejszych nagra-
niach grup Perfect, Dżem i T.Love, 
ze szczególnym ukłonem w stronę 
albumu Old Is Gold.

F L P w w w . j a z z p r e s s . p l

https://www.facebook.com/JazzPRESSpl
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Kiedy inaugurowałem swoją rub-
rykę ponad rok temu, zdawałem 
sobie oczywiście sprawę, że Rudy 
Van Gelder mając przeszło 90 lat, 
jest już u kresu swego wyjątko-
wo aktywnego i długiego życia. 
Dlatego starałem się uświadomić 
wszystkim, że powinniśmy cieszyć 
się, że ciągle jeszcze trwa „złota era” 
Van Geldera. Otóż właśnie 25 sierp-
nia ta era się skończyła. Nigdy wię-
cej Rudy Van Gelder nie usiądzie 
już za konsoletą w swoim studiu 
w Englewood Cliffs, w New Jersey. 
Musimy teraz na jego ogromny do-
robek, po raz pierwszy spojrzeć jak 
na zamknięty nieodwołalnie roz-
dział.

Ponieważ o Van Gelderze – jako 
patronie mojej rubryki – napisa-
łem już, a mam nadzieję, że jesz-
cze napiszę sporo, tym razem po-
zwolę sobie zejść z utartego szla-
ku pośmiertnych laurek i zamiast 
streszczać życiorys naszego boha-
tera, skupię się na jednym, ale bar-
dzo ważnym jego wycinku. Chodzi 
o moment, który w wielu opisach 
życia Van Geldera ginie jakoś w na-
tłoku informacji, a moim zdaniem 
jest kluczowy, jeśli nie decydujący 

o jego karierze. Zanim jednak do 
niego przejdę, mała dygresja.

Pisze się teraz wszędzie, że to, co za-
wsze wyróżniało Rudy'ego, jako in-
żyniera dźwięku, to jego wysoki 
„profesjonalizm”. To słowo w kon-
tekście muzyki zaczyna mnie draż-
nić, a – niestety – spotykam go na 
każdym kroku. Dawniej pisało się o 
dobrym rzemiośle, że jakiś gitarzy-
sta albo saksofonista opanował in-
strument i gra „zawodowo”. Inaczej 
mówiąc, jest dobrym rzemieślni-
kiem. Teraz mówi się, że gra profe-
sjonalnie, co od razu ustawia go ja-
koby piętro wyżej od amatora. Ale 
właśnie. Czy Rudy'ego Van Geldera 
w ogóle można nazwać inżynierem 
dźwięku? Głupie pytanie, ale nie do 
końca, bo moim zdaniem Van Gel-
der stał się legendą, ponieważ był 
tak naprawdę... amatorem! Dokład-
nie rzecz biorąc, formalnie z inży-
nierią dźwięku nie miał nic wspól-
nego, ponieważ z zawodu był opto-
metrystą, czyli specjalistą dobiera-
jącym pacjentom właściwe szkła 
okularów! Jeszcze bardziej zaska-
kujące jest to, że Rudy ten swój wy-
uczony zawód wykonywał dosyć 
długo (niektórzy piszą, że nawet 

Rudy Van Gelder – In Memoriam

Jarosław Czaja 

jarczaja@poczta.onet.pl 

jazztornado.blog.pl
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do 1959 roku), a nagrywanie jazzu 
traktował jako hobby. Innymi sło-
wy, w dzień kręcił na poważnie po-
krętłami „od oczu”, a po godzinach 
– wieczorami i w nocy oraz w week-
endy – mniej poważnie pokrętłami 
„od uszu”. Ale gdzie kręcił! Studio 
nagraniowe znajdowało się w salo-
nie domu jego rodziców w Hacken-
sack. Czy to brzmi choć trochę „pro-
fesjonalnie”? Przy okazji Rudy oka-
zał się prekursorem w dziedzinie 
„home  recording”.

Poszedłbym dalej. Muzykę, jaką na-
grywał Van Gelder, nazwałbym nie 
żadnym „fachowym” terminem: 
hard bop, neo-bop, straight-ahead, 
modern jazz czy jak tam jeszcze, 
ale jazzem nieakademickim, czy-
li dyletanckim – w najlepszym tego 
słowa znaczeniu. Otóż mam wra-
żenie, że wraz z odejściem pokole-
nia Rudy'ego skończył się w muzy-
ce nieodwołalnie etap „amatorski” 
– od łacińskiego słowa „miłośnik”. 
Dopiero teraz można powiedzieć, 
że w pełni zapanował profesjona-
lizm. Niestety...

Jak więc wyjaśnić to, że amator–
okulista nie tylko wytrzymał ostrą 
konkurencję faktycznych fachow-
ców od konsolety, ale jeszcze ich 
prześcignął? Dalibóg trudno to 
zrozumieć, jeśli spojrzy się w „pa-
piery” tak wybitnych inżynierów 
dźwięku, jak Tom Dowd (Atlantic) 
czy Fred Plaut i Frank Laico (obaj 

z Columbii). Przepaść jest ogrom-
na. Oni wszyscy terminowali dłu-
go w najlepiej wyposażonych tech-
nicznie studiach nagraniowych, 
nie tylko w Ameryce, i zaczynali od 
najbardziej wymagającej muzyki 
klasycznej. Taki Plaut – przypomi-
nam, to on rejestrował Kind Of Blue 
Milesa Davisa – nagrywał w swo-
im życiu wszystko: od koncertów 
filharmonicznych, oper, występów 
na Broadway'u po jazz. Cóż z tego, 
skoro dzisiaj nikt nie pamięta jego 
nazwiska.

Cofnijmy się więc do przełomu lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych. 
Jak wiadomo, z rejestracją jazzu 
na płytach był wtedy większy albo 
mniejszy kłopot. Nie wynikało to 
jedynie z tego, że nie było dobrego 
sprzętu nagraniowego (oczywiście 
technologia z dzisiejszej perspek-
tywy była prymitywna) czy facho-
wych inżynierów dźwięku. Otóż, 
można powiedzieć, paradoksalnie, 
że oni byli „zbyt” fachowi. Podob-
na sytuacja miała miejsce dwie de-
kady później, kiedy swoją pierwszą 
płytę w studiu nagrywał Jimi Hen-
drix. Inżynier dźwięku, który zęby 
zjadł na rejestracji muzyki – tyle, 
że głównie klasycznej – nie mógł 
za nic pojąć, że przester gitary Hen-
drixa (strzałeczka wskaźników bez 
przerwy lądowała na czerwonym 
polu) to nie jest niedopuszczalny 
błąd techniczny, ale muzyczny śro-
dek wyrazu.
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Z głośnym, szybkim i skompliko-
wanym rytmicznie bebopem nie 
radzili sobie inżynierowie wycho-
wani na „białej” muzyce, czyli o 
wiele bardziej stonowanej. Proble-
mem byli też sami producenci. Mi-
les Davis mówi w swojej autobio-
grafii wprost: większość białych 
producentów starało się „rozbielić” 
muzykę „czarnych” i trzeba się było 
z nimi użerać na każdym kroku. 
Stąd wziął się boom na cool jazz w 
początkach lat pięćdziesiątych, bo 
brzmienie było bardziej zbliżone 
do „szacownej” klasyki i lżejszego 
swingu, czyli stylów łatwiej „przy-
swajalnych” w szafach grających. 
Ale oto wszystko się nagle zmieni-
ło, kiedy pojawił się hard bop – styl 
nawiązujący do „dzikiego” bebo-
pu, ale zmieszany z soulem i dużo 
lepiej brzmiący na płytach. A po-
jawił się, ponieważ naszego boha-
tera poznał producent i założyciel 
wytwórni Blue Note – Alfred Lion. 
To był moment zwrotny, nie tylko 
w życiu obu panów, ale też całego 
jazzu.

Rudy Van Gelder pochodził z mu-
zykującej rodziny. Jego wuj grał 
profesjonalnie jazz na perkusji – 
fakt, z pozoru drobny, ale z punk-
tu widzenia dalszej historii dosyć 
istotny – a on sam ponoć grał ama-
torsko (na flecie?) jazz w gronie 
przyjaciół. I to właśnie dla przyja-
ciół, aby rejestrować ich poczyna-
nia, zbudował pod koniec lat czter-

dziestych studio nagraniowe w domu swoich ro-
dziców, w Hackensack.

Pierwsze „profesjonalne” zlecenie dostał od małej 
wytwórni Carousel na nagranie zespołu organi-
sty, niejakiego Joe Mooney'a z gitarzystą Bucky’m 
Pizzarellim. Przełomowa była płytka saksofonisty 
Gila Mellé zrealizowana przez Van Geldera dla Pro-
gressive, ponieważ to właśnie ona w październiku 
1953 roku trafiła do rąk Alfreda Liona. Ponoć sam 
chciał ją wydać we własnej wytwórni, ale inżynier 
dźwięku, który pracował w Blue Note miał kłopot 
z uzyskaniem tak dobrego mastera i poradził pro-
ducentowi, aby udał się „do źródła”. Lion niewątpli-
wie odkrył w Van Gelderze bratnią duszę. Najważ-
niejsze było to, że obaj doskonali rozumieli idiom 
jazzu. Alfred należał wówczas do małej garstki 
tych producentów, którzy nigdy nie starali się ni-
czego „rozbielać”. Wręcz przeciwnie! To w Blue Note 
realizował przecież swoje pierwsze nagrania The-
lonious Monk, mimo że te jego płytki kompletnie 
się nie sprzedawały.

Dochodzimy tutaj do rzeczy najważniejszej. We 
wszystkich wywiadach Rudy zawsze powtarzał, że 
tak zwane „brzmienie Van Geldera” to tak napraw-
dę brzmienie Alfreda Liona. „Mówił, o co mu cho-
dzi, a ja starałem się to uzyskać technicznie. To było 
naprawdę jego brzmienie. Ja nie miałem swojego 
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brzmienia, dopóki on się nie pojawił. Było zdumie-
wające, co słyszał i w jaki sposób egzekwował to ode 
mnie” (Jazz Forum, 3/1999). Pojawia się tutaj słowo 
„egzekwował”. Otóż mogę się mylić, ale jest ono klu-
czowe w całej tej historii. Amator–hobbysta z regu-
ły bywa bardziej otwarty i chętny do nauki, tudzież 
penetrowania nowych szlaków, niż chłodny profe-
sjonalista, który działa rutynowo. Przykładów jest 
aż nadto. Alfred Lion zapewne nie tak łatwo mógł 
egzekwować cokolwiek od inżynierów, którzy pra-
cowali w dużych studiach nagraniowych. Zapewne 
to oni patrzyli na niego z góry, w końcu był właści-
cielem niewielkiej i niezależnej wytwórni, wydają-
cej do tego „rasową” – w złym tego słowa znaczeniu 
– muzykę.

Inną sprawą było to, że sesje nagraniowe – jak już 
wspomniałem – za sprawą hobbystycznego podej-
ścia Rudy'ego, odbywały się wieczorami lub w nocy. 
To mały szczegół, ale istotny. W dużych i w pełni 
profesjonalnych studiach organizowano je raczej w 
normalnych godzinach „urzędowych”, bo muzycy 
jazzowi wieczorami grali koncerty w klubach. Al-
fred doskonale tych muzyków znał i wiedział, że 
zazwyczaj wypadali lepiej na małej scenie i w pół-
mroku, niż w świetle dnia i w sterylnej, przypomi-
nającej szpital, atmosferze dużego studia. Nie duży, 
ale przytulny salon domu Van Gelderów w Hacken-
sack okazał się zatem miejscem idealnym.

Porównajmy zresztą nagrania. Wystarczy sięgnąć 
po płyty Milesa Davisa z 1953 i 1954 roku. Zanim 
Lion poznał Van Geldera, organizował sesje dla 
Blue Note zazwyczaj w nowojorskim studiu WOR 
a głównym inżynierem był niejaki Doug Hawkins. 
To on rejestrował sekstet Davisa 20 kwietnia 1953 
roku, kiedy nagrano między innymi Tempus Fugit 
i C.T.A. Jeśli teraz przeskoczymy o rok później do 6 

marca 1954 roku i posłuchamy tego 
samego Milesa Davisa – tym ra-
zem w kwartecie – który gra Well, 
You Needn't, It Never Entered My 
Mind czy Weirdo, ale już w domo-
wym studiu Van Geldera, od razu 
usłyszymy ogromną różnicę. A naj-
większa dotyczy sekcji rytmicz-
nej i perkusji Arta Blakey'ego, któ-
ry grał na obu sesjach. Pamiętacie 
wuja Rudy'ego? Przede wszystkim 
uderza nas to, że rejestracja z Ha-
ckensack brzmi już bardzo nowo-
cześnie, można nawet powiedzieć 
– współcześnie, czego nie moż-
na powiedzieć o taśmie Hawkin-
sa. Co jeszcze dziwniejsze, nagranie 
ze studia profesjonalnego ma iście 
„garażowy” hałas i nieco klaustro-
fobiczną atmosferę, a nagranie ze 
studia domowego (przecież malut-
kiego) jest miękkie, zwiewne i bar-
dzo przestrzenne, a przy tym pla-
styczne i dynamiczne. Trąbka Mi-
lesa brzmi u Van Geldera pełniej i 
cieplej. No i ta fantastycznie nagra-
na, swingująca sekcja! Nie chodzi o 
głośność, ale wierność przekazu, o 
zachowanie drive'u.

Moim zdaniem to jest wyznacz-
nik geniuszu zgranego duetu Van 
Gelder – Lion. Oni pierwsi pode-
szli do rejestracji jazzu z odpowied-
nim wyczuciem, zachowując całe 
jego bogactwo rytmiczne. Innymi 
słowy, usiłowali przenieść do stu-
dia i utrwalić na płytach tę specy-
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ficzną i charakterystyczną tylko 
dla jazzu, intymną, a zarazem go-
rącą atmosferę małego klubu. Tak 
narodziło się na płytach absolut-
nie niepodrabialne, królujące do 
dzisiaj, bluenote'owskie brzmienie. 
Paradoksalnie, płytę przełomo-
wą dla lat pięćdziesiątych i dla sty-
lu zwanego hard bopem, Rudy Van 
Gelder nagrał w swoim studiu do-
piero miesiąc później, pod koniec 
kwietnia 1954 roku i to nie dla Blue 
Note'u, ale dla konkurencyjnej wy-
twórni Prestige, kierowanej przez 
Boba Weinstocka. Chodzi oczywi-
ście o Walkin' zespołu Miles Davis 
All Stars. Ta płyta osiągnęła spory 
sukces zarówno wśród publiczno-
ści, jak i w kręgu krytyków. Ciem-
ne, bluesowe brzmienie sekcji dętej 
i funkowy cios fortepianu Horace'a 
Silvera sprowadziły na właściwe 
tory całe zastępy muzyków, którzy 
nie mogli się odnaleźć w bielszej 
stylistyce cool jazzu. Można powie-
dzieć, że Weinstock przyszedł już 
na gotowe, bo grunt przygotował 
mu Alfred Lion. W jednym z wy-
wiadów, Van Gelder niezwykle in-
teresująco opisuje różnice pomię-
dzy jednym, a drugim producen-
tem. Alfred, zanim jeszcze muzy-
cy weszli do studia, miał w głowie 
już gotowy sound. Weinstock miał 
podejście zgoła odmienne: „graj-
my i zobaczymy, co się wydarzy”. 
To była prawdziwa miara uznania 
dla Van Geldera: zauważyli go inni 

ważni producenci. Oprócz właści-
ciela Prestige, był wśród nich rów-
nież Ozzie Cadena z wytwórni Sa-
voy, później dołączyli następni: Bob 
Thiele z Impulse!, Creed Taylor z 
Verve i wielu innych.

W 1959 roku, ponoć właśnie na 
skutek tego, że sesje dla Blue Note 
i Prestige odbywały się w nocy, co 
rodzice Van Geldera znosili z coraz 
większym trudem, Rudy wybudo-
wał sobie nowe studio nagraniowe, 
tym razem już, można powiedzieć, 
w pełni profesjonalne, w Engle-
wood Cliffs. Wtedy mógł już nagry-
wać nie tylko niewielkie comba, 
ale i całe orkiestry, z czego ochoczo 
skorzystał wspomniany Creed Tay-
lor (z dyskusyjnym czasami skut-
kiem). No i musiał nasz bohater 
zrezygnować definitywnie z oku-
listyki i przejść na pełen etat inży-
niera dźwięku. Fakt, że pracował 
niemal do samego końca – praw-
dopodobnie ostatnia sesja z udzia-
łem Van Geldera miała miejsce w 
czerwcu tego roku, a było to nagra-
nie tria Jimmy'ego Cobba – najle-
piej świadczy o tym, że nigdy nie 
myślał o emeryturze. Jak to praw-
dziwy hobbysta i amator...

P.S. 
Rudy odszedł śladem Alfreda Lio-
na, ale ich wspólne brzmienie z 
nami pozostało. Cieszmy się nim!
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Klub Ronniego Scotta, rok 1968
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Zdarzają się w historii sytuacje, 
kiedy różnorodne, wydawałoby się 
banalne, sekwencje drobnych zda-
rzeń, różne ich wątki, spotykają się 
w jakimś określonym czasie i miej-
scu, aby wskutek wzajemnych sy-
nergii, czasem szczęśliwego trafu, 
doprowadzić do epokowych prze-
łomów. Takim miejscem i czasem 
był latem 1968 roku klub Ronniego 
Scotta.

Jeden wątek to historia samego 
klubu. Niedługo po II wojnie świa-
towej, w 1947 roku, dwudziestolet-
ni saksofonista brytyjski, Ronnie 
Scott, wybrał się do Stanów Zjed-
noczonych, aby posłuchać jazzu 
u jego źródeł. Trafił na 52 Zachod-
nią ulicę w Nowym Jorku, w jazzo-
wym świecie zwaną po prostu „Uli-
cą”, gdzie miał szczęście usłyszeć 
Charlie’go Parkera z Milesem Da-
visem w klubie 3 Deuces. Do No-
wego Jorku powracał wielokrot-
nie, tym bardziej, że otrzymał po-
sadę w zespole grającym na trans-
atlantyku Queen Mary. Ronnie na-
leżał do grona założycieli pierwsze-
go klubu, gdzie grano nowoczesny 
jazz w Wielkiej Brytanii – a był to 
londyński Club Eleven. Przełomo-
wym okazał się jednak rok 1959, 

kiedy to z pomocą 1000 funtów po-
życzki od ojczyma i kolegi muzyka, 
Petera Kinga, w legendarnym Soho 
założył Ronnie Scott’s Jazz Club.

Najpierw, zgodnie z wywalczony-
mi przez brytyjskie związki zawo-
dowe ograniczeniami, występo-
wali tam jedynie muzycy ze Zjed-
noczonego Królestwa. Dopiero po 
dwóch latach zawziętych i trud-
nych negocjacji, udało się Scotto-
wi wywalczyć prawo do goszcze-
nia muzyków ze Stanów Zjedno-
czonych. Pierwszym z nich, w 1961 
roku, był Zoot Sims. Później w klu-
bie grała plejada amerykańskie-
go jazzu, między innymi: John-
ny Griffin, Roland Kirk, Al Cohn, 
Stan Getz, Sonny Stitt, Benny Gol-
son, Ben Webster, Bill Evans, Wes 
Montgomery, Freddie Hubbard, Do-
nald Byrd czy Art Farmer. W ko-
lejnych latach Ronnie Scott, będąc 
czynnym i liczącym się saksofoni-
stą i jednocześnie niezwykle sku-
tecznym managerem i biznesme-
nem, zdołał sprawić, że jego klub 
urósł do rangi jednego z najsłyn-
niejszych klubów jazzowych w Eu-
ropie. Zresztą, działa on z powodze-
niem do tej pory.
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Drugi wątek podejmijmy w 1966 
roku w Stanach Zjednoczonych. 
Bill Evans, wciąż poszukując ba-
sisty, który mógłby wypełnić lukę 
po śmierci Scotta LaFaro, napot-
kał wtedy Eddiego Gomeza. Jak się 
okazało, jego gra usatysfakcjono-
wała Evansa na tyle, że grali razem 
przez kolejne 11 lat. Eddie Gomez 
był najdłużej grającym kontrabasi-
stą w trio Billa Evansa. Gorzej było 
ze znalezieniem perkusisty. W cią-
gu pierwszych dwóch lat obecności 
Gomeza w trio przelotnie zagości-
li Arnie Wise, Joe Hunt i Philly Joe 
Jones.

Na początku 1968 roku do trio do-
łączył Jack DeJohnette. Właśnie od-
szedł z kwartetu Charlesa Lloyda, 
w którym, u boku Keitha Jarret-
ta i Cecila McBee wystąpił w 1966 
roku na legendarnym koncercie w 
Monterey,  wydanym na płycie Fo-
rest Flower. Koncert ten, pomimo 
że grany jedynie na instrumen-
tach akustycznych, był jednym z 
nagrań, które otworzyły umysł Mi-
lesa Davisa na nowe podejście do 
muzyki. Sam Davis wspominał: 
„Rok 1968 pełen był najrozmait-
szych zmian, ale dla mnie zmiany 
w mojej muzyce były objawieniem, 

a muzyka wokół mnie brzmiała niewiarygodnie. 
Wszystko to prowadziło mnie w stronę przyszłości 
i ku In the Silent Way. Muzyka bardzo się zmienia-
ła w 1967 i 1968 roku, działo się mnóstwo nowego. 
Na przykład muzyka Charlesa Lloyda, który zdobył 
wielką popularność. Kiedy był na fali, w jego kwar-
tecie grali Jack DeJohnette i młody pianista Keith 
Jarrett. Lloyd był liderem, ale tych dwóch gości ro-
biło właściwie całą muzykę. Grali jakąś krzyżówkę 
jazzu i rocka, coś bardzo rytmicznego.”

Trio Billa Evansa, z Eddiem Gomezem na kontraba-
sie i Jackiem DeJohnettem na perkusji, udało się w 
połowie 1968 roku do Europy. Najpierw, 15 czerwca 
wystąpili na festiwalu w kasynie w szwajcarskim 
Montreux. Na widowni był wówczas wpływowy 
krytyk niemiecki Joachim-Ernst Berendt (bardzo 
dobrze znany polskim czytelnikom; kolejne wyda-
nia jego książki Das Jazzbuch, były w Polsce tłuma-
czone i wydawane; później był mentorem i promo-
torem między innymi Zbigniewa Seiferta). Występ 
tria Evansa wywarł na nim takie wrażenie, że skło-
nił zarówno muzyków, jak i ich managerkę He-
len Keane, do przyjazdu do Villingen w Schwarz-
waldzie, gdzie mieszkał szef niemieckiej wytwórni 
MPS, Hans Georga Brunner-Schwer. W studio, za-
łożonym w salonie jego willi, nagrywał wcześniej 
regularnie Oscar Peterson, a nawet Duke Elling-
ton. Nagrań dokonano, ale ponieważ Evans zwią-
zany był kontraktem z Verve, pozostały one nie-
wydane. Dopiero niedawno świat miał okazję je 
usłyszeć, kiedy to zostały odkryte przez syna Han-
sa Georga Brunnera-Schwera w domowym archi-
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wum. Wydała je firma Resonance, która nadała 
im tytuł Some Other Time: The Lost Session From the 
Black Forest.

Zaraz po tej wizycie Bill Evans z muzykami uda-
li się do Londynu, do klubu Ronniego Scotta, gdzie 
zagościli na cztery tygodnie. Niestety, nie zachowa-
ły się z tego pobytu nagrania. Wielka szkoda, gdyż 
sława tych występów natychmiast rozniosła się po 
całym świecie. Kiedy Miles Davis spędzał swoje 
letnie wakacje w Europie, na wieść o tych koncer-
tach udał się prosto do Londynu, aby usłyszeć je na 
własne uszy.

Regulacje muzycznych związków wciąż wymaga-
ły, aby obok zagranicznego zespołu występował je-
den brytyjski. W czasie, kiedy grało trio Billa Evan-
sa było to Pat Smythe Trio. Sam Pat jest ciekawą po-
stacią – niezły pianista, będący jednocześnie do-
brym prawnikiem, a wcześniej, podczas drugiej 
wojny światowej, pilotem myśliwca. Uwagę Milesa 
jednak zwrócił wówczas młody muzyk w zespole 
Smythe’a, grający na basie. Był nim Dave Holland. 
Dalsza historia jest znana. Pisałem o tym we wcześ-
niejszych artykułach – Davis polecił Philly’emu Joe 
Jonesowi, aby przekazał Hollandowi zaproszenie 
do zespołu Milesa. Zrazu Dave Holland myślał, że 
to żart. Później, uwierzywszy własnym uszom, pró-

bował się skontaktować z Davisem, 
lecz ten już odleciał do Stanów.

Niemniej, po kilku tygodniach 
agent Davisa zadzwonił z ponowie-
niem zaproszenia i w ten sposób 
Dave Holland dołączył do zespo-
łu, aby uczestniczyć w najbardziej 
przełomowych wydarzeniach w hi-
storii jazzu: najpierw wziął udział 
w nagraniu Filles De Kilimanjaro, a 
chwilę później In A Silent Way, Bit-
ches Brew, Isle of Wight, At Fillmore i 
Black Beauty. Jak widać, historia ta 
jest prawdziwą ilustracją tytułu se-
rii – Wszystkie drogi prowadzą do 
Bitches Brew. Ale to nie koniec. Wę-
złowy moment dziejowy latem 1968 
roku w klubie Ronniego Scotta miał 
jeszcze swoje dalsze następstwa.

Przyjazd Davisa na występy zespo-
łu Evansa okazał się również ro-
dzajem przesłuchania dla Jacka 
DeJohnette’a. Wprawdzie są infor-
macje, że DeJohnette już od 1966 
roku okazjonalnie zastępował w 
trakcie koncertów kwintetu Da-
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visa samego Tony’ego Williamsa, 
ale dopiero po londyńskich wystę-
pach, pod koniec 1968 roku zaczął 
uczestniczyć w sesjach nagranio-
wych. Zaraz po występach u Ron-
niego Scotta, DeJohnette odszedł 
od Evansa. Chwilę pograł u Sta-
na Getza, uczestniczył 27 listopada 
w sesji Milesa Davisa podczas na-
grywania utworów Directions I i II. 
Pod koniec grudnia nagrał płytę 
sygnowaną własnym nazwiskiem: 
The DeJohnette Complex. Ostatecz-
nie, tuż po Nowym Roku w 1969, na 
niemal trzy lata dołączył do zespo-
łu Davisa.

Na tym historia się nie kończy. Jack 
DeJohnette oddał przy okazji poby-
tu w Londynie jeszcze jedną nie-
ocenioną przysługę dla historii 
jazzu: natknął się tam na dwudzie-
stosześcioletniego gitarzystę brytyj-
skiego, o ugruntowanej już na Wy-
spach renomie – Johna McLaugh-
lina. Spotkanie zaowocowało na-
graniem taśm demo do użytku 
DeJohnette’a. Wkrótce potem, ku 

swojemu zdziwieniu i niedowierzaniu, John McL-
aughlin otrzymał ze Stanów Zjednoczonych telefon 
od Tony’ego Williamsa (tak, tego samego Tony’ego 
Williamsa) z zaproszeniem do nowo tworzone-
go właśnie przez niego zespołu – Lifetime. Chwil-
kę potrwało, zanim w końcu McLaughlin przybył 
do Nowego Jorku. Miles usłyszał go grającego z Wil-
liamsem i zdecydował się zaprosić go na nagrania.

Różnie o tym fakcie mówią materiały źródłowe. W 
swojej autobiografii Davis podaje, że McLaughlin 
został mu przedstawiony przez Dave’a Hollanda 
jeszcze w Anglii. Natomiast w bardzo starannie 
przygotowanej książce do boksu The Complete In A 
Silent Way Sessions autorzy napisali, że Dave Hol-
land nie zdążył się już skontaktować z Davisem w 
Londynie, gdyż ten wyjechał do Nowego Jorku.

Przytoczmy słowa McLaughlina, zamieszczone w 
legendarnej książce Joachima Ernsta Berenda – Das 
Jazzbuch (według wydania polskiego z 1991 roku: 
Wszystko o jazzie): „Joe Zawinul przyniósł nowy 
utwór z mnóstwem trudnych akordów. Miles po-
wiedział: >>Dlaczego nie grasz tego na gitarze?<< 
Zapytałem: >>Z tymi wszystkimi akordami? Opra-
cowanie tego zabierze mi trochę czasu<<. I oto do-
świadczyłem po raz pierwszy sposobu, w jaki Miles 
prowadził zespół. Chciał, żebym grał na jednym tyl-
ko akordzie! Wszyscy siedzieli czekając, aż zacznę, 
a ja nie wiedziałem, co robić. Miles powiedział: 
>>Znasz przecież akord<<. Tak więc uderzyłem ten 
akord, a właściwie dwa akordy. Zacząłem więc i za-
uważyłem, że sygnał świetlny jest włączony; gra-
łem pierwsze solo. Wayne Shorter grał temat, a Mi-
les i Wayne grali razem. Byłem całkiem skołowany, 
ale grałem instynktownie. A gdy później przesłu-
chiwaliśmy taśmę, byłem zdumiony jak wszystko 
wspaniale wyszło”. Kompozycją Joe Zawinula, o któ-
rej tutaj mowa była In A Silent Way…
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Blue Note, 1968

Ten album to kolejny muzyczny 
skarb z niemal nieograniczonych 
zasobów nieco dziś zapomnianych 
nagrań wytwórni Blue Note z lat 
sześćdziesiątych. Nazwisko lidera 
Jackie’go McLeana w grupie pięciu 
nazwisk muzyków odpowiedzial-
nych za powstanie tego nagrania 
wyróżnione jest na okładce jedynie 
innym kolorem.

Gdyby zastosować kryteria for-
malne, prawdopodobnie album 
New And Old Gospel jest duetem 
Jackie’go McLeana i Ornette’a Cole-
mana. Muzycy solidarnie podzie-
lili pomiędzy siebie zarówno za-
dania kompozytorskie, jak i wy-
konawcze. Jackie McLean napisał 
czteroczęściową suitę Lifeline, wy-

pełniającą pierwszą stronę analo-
gowego albumu, a Ornette Cole-
man wypełnił drugą stronę dwo-
ma kompozycjami – Old Gospel i 
Strange As It Seems.

Dla Jackie’go McLeana ten album 
był spełnieniem marzenia o wspól-
nym nagraniu z muzykiem, któ-
rego wielokrotnie publicznie na-
zywał swoją muzyczną inspiracją. 
Jego muzyka w latach sześćdzie-
siątych nabierała coraz odważniej-
szej, otwartej formy. Dodatkowo do 
udziału w sesji udało się przekonać 
Billy’ego Higginsa – perkusistę sły-
szanego na wielu znaczących pły-
tach Ornette’a Colemana.

Dla Ornette’a Colemana musiało 
to być ciekawe doświadczenie. W 
swojej bogatej karierze grał na wie-
lu instrumentach. Zdania o jego 
umiejętnościach gry na skrzyp-
cach dzielą do dziś jego najwier-
niejszych fanów, za to na trąbce po-
trafił grać całkiem składnie. New 
And Old Gospel to jeden z nielicz-
nych albumów w dyskografii Co-
lemana, na którym usłyszymy go 
grającego tylko na trąbce. W dodat-
ku w zespole pojawia się fortepian, 
na którym gra LaMont Johnson, a 

Jackie McLean – New And Old Gospel

Rafał Garszczyński 

rafal.garszczynski@radiojazz.fm
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którego obecność w studiu jest rów-
nież czymś wyjątkowym. Sam sak-
sofonista twierdził, że do nagrania 
z fortepianem zmuszono go po raz 
pierwszy i ostatni, kiedy debiuto-
wał w studiu w końcu lat pięćdzie-
siątych. W końcówce swojej kariery 
fortepian już mu tak nie przeszka-
dzał, jednak New And Old Gospel 
pozostanie na zawsze bardzo niety-
pową pozycją w jego dyskografi i.

Niepotwierdzona nigdzie legenda 
głosi, że Jackie McLean liczył na to, 
że Ornette Coleman zagra na alcie. 
Lider, zapraszając swojego idola na 
sesję, chciał nagrać album, któremu 
nadał nawet roboczy tytuł Alto Mad-
ness II. Tym samym nawiązywał do 
swojego liczącego już wtedy dziesięć 
lat albumu Alto Madness, nagranego 
wspólnie z alcistą Johnem Jenkin-
sem, który został wtedy bardzo cie-
pło przyjęty przez krytyków.

Niestety, a może na szczęście, Ornette Coleman 
przyniósł do studia tylko trąbkę. Dzięki temu po-
wstała niezwykła muzyka, która dodatkowo stała 
się kolekcjonerską ciekawostką. Dla Ornette’a gra 
na trąbce była sposobem na uwolnienie umysłu 
od ciągle powtarzanych saksofonowych zagrywek, 
które mimowolnie podpowiadały palce. Dla zawo-
dowych trębaczy była okazją do drwin i wypomi-
nania technicznych niedoskonałości. Guru awan-
gardy zawsze chodził własnymi drogami i jak zwy-
kle nic sobie z krytyki nie robił.

Spotkanie Jackie’go McLeana z Ornette’m Colema-
nem z łatwością zamieniłoby się w pojedynek mi-
strzów – kolejne Alto Madness. Decyzja o zapropo-
nowaniu czegoś zupełnie innego to dowód na ge-
niusz Colemana. Przy okazji skradł nieco show li-
derowi, ale ich nazwiska na okładce różni przecież 
tylko kolor czcionki. Ofi cjalnie jednak New And Old 
Gospel fi guruje w dyskografi i McLeana – to na pół-
ce z jego nagraniami szukajcie tego albumu w Wa-
szych ulubionych sklepach muzycznych.
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Kanon Jazzu
Rafała Garszczyńskiego
od poniedziałku do piątku
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Jesień. Uaktywnili się wszyscy 
zbieracze. Sezon grzybowy, ale 
nie tylko. To także czas na zbiera-
nie owoców dzikiej róży, czarne-
go bzu, a dla bardziej wtajemni-
czonych owoców rokitnika. Chcąc 
nie chcąc, mamy to we krwi. Chęt-
nie przywołujemy pamięć o na-
szych praprzodkach (wielkich wo-
jach czy myśliwych), ale Słowianie 
byli ludem trudniącym się głów-
nie zbieractwem. No, powiedzmy 
jego nieco wyższą formą – zbiera-
ctwem selektywnym. Zwykli zbie-
racze żywili się tylko tym, co ze-
brali. Zbieracze selektywni zbiera-
li rzeczy, które były uzupełnieniem 
ich pożywienia – podstawę stano-
wiły uprawa i hodowla. Zbieractwo 
w tej formie pozostało do dziś, choć 
jego rola w naszym odżywianiu 
zdecydowanie spadła. Poza grzyba-
mi i runem leśnym ludzie zbierają 
dziś na przykład świeże zioła i ro-
śliny lecznicze.

Na przestrzeni wieków zbieractwo 
wykształciło jednak także zupeł-
nie inne formy. Na ulicach miast 
nie trudno dostrzec osoby, które 
trudnią się zbieractwem złomu (to 
akurat forma dosyć bliska pierwot-
nej, bo jej celem jest zdobycie środ-

Wszyscy lubimy zbierać. Niektórzy bardziej

Piotr Rytowski 

rytowski.jazz@gmail.com

ków do życia). Znamy przypad-
ki kliniczne schorzenia znanego 
syllogomanią, czyli patologiczne-
go zbieractwa, gromadzenia wokół 
siebie rzeczy na ogół bezwartościo-
wych w ogromnych ilościach, czę-
sto zabierającego choremu prze-
strzeń życiową.

„Wyższą” formą zbieractwa jest ko-
lekcjonowanie, choć ta granica czę-
sto się zaciera. Bo jak traktować hi-
storię Brazylijczyka Zero Freita-
sa? Urodzony w 1955 roku Freitas 
kolekcjonował płyty – w zasadzie 
od dziecka. Pasję (oraz kolekcję li-
czącą około 200 albumów) przejął 
po ojcu. Długo jednak nie był zna-
ny w kolekcjonerskim świecie. Za-
interesowanie wzbudził dopie-
ro bezprecedensową transakcją w 
2013 roku. Jako nabywca Freitas po-
zostawał wtedy jeszcze anonimo-
wy, ale znany był sprzedawca. To 
Paul Mawhinney, kolekcjoner, któ-
ry od końcówki lat dziewięćdzie-
siątych próbował sprzedać swo-
ją liczącą 3 miliony winyli kolek-
cję. Wielokrotnie ją przeceniał (za-
czynał od ponad 28 mln dolarów, 
ostatnia oferta na eBay’u opiewa-
ła na 3 mln), a także negocjował z 
instytucjami takimi jak Bibliote-
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ka Kongresu USA – wszystko bez-
skutecznie. Do czasu, aż trafił na 
ogłoszenie w Billboardzie: „Kupi-
my każdą kolekcję płytową. Płaci-
my lepiej niż inni…”. Brzmiało tro-
chę niepoważnie, ale wkrótce kilka 
ciężarówek zabrało wszystkie pły-
ty Mawhinney’a. Kolekcjoner do-
wiedział się tylko, że popłynęły do 
Brazylii. Do Brazylii trafił też zbiór 
znanego kolekcjonera Morrisa Ger-
shenzwita z Los Angeles (około pół 
miliona czarnych krążków).

Obecnie Freitas, potentat bran-
ży transportowej z Sao Paolo, jest 
właścicielem kolekcji szacowanej 
na kilkanaście milionów płyt wi-
nylowych. Trzyma ją w magazy-
nach o powierzchni prawie 2,5 tys. 
m2. Zatrudnił grupę pracowników, 
których zadaniem jest skatalogo-
wanie zbioru. Jeden z jego współ-
pracowników oszacował, że gdyby 
kolekcja już nie rosła (co nie wyda-
je się prawdopodobne), to archiwi-
zacja w obecnym tempie (czyszcze-
nie, fotografowanie i wprowadza-
nie do bazy danych każdego krąż-
ka) zajmie jakieś 20 lat! Czy to jesz-
cze kolekcjonowanie czy może już 
zbieractwo? Mimo że Freitas dzia-
ła kompulsywnie (próbował nawet 
terapii, aby samemu zrozumieć 
swoje zachowanie), to jest wielkim 
fanem i znawcą muzyki. Jego „zbie-
ractwo” ma na celu między innymi 
uchronienie ogromnych zasobów 

niezdigitalizowanej muzyki z całego świata przed 
odejściem w niebyt.

Osoba uważana za największego w Polsce kolek-
cjonera winyli nie musi wynajmować magazy-
nów. Licząca ponad 30 tysięcy płyt kolekcja produ-
centa muzycznego Mieczysława Stocha mieści się 
w trzech pokojach jego warszawskiego mieszka-
nia. Strategia Stocha jest jednak diametralnie róż-
na od Freitasa – podkreśla on, że nie istnieją pły-
ty, które chciałby mieć za wszelką cenę, nie działa 
pod tak silną wewnętrzną presją jak Brazylijczyk. 
Znana w naszym kraju jest też kolekcja płyt Pio-
tra Metza, który deklaruje, że ma ich około 35 tysię-
cy. Są to jednak zarówno analogi, jak i CD, a wśród 
nich wiele prawdziwych białych kruków.

Pracownicy Freitasa ze zdziwieniem przyjmowa-
li fakt, że kolekcjoner posiada niektóre albumy w 
dziesięciu egzemplarzach. Pytany o to, odpowia-
dał, że dla niego każda z tych płyt jest inna, każda 
ma swoją historię. Ale są też inne powody, dla któ-
rych kolekcje rosną nieproporcjonalnie do ilości 
tytułów. Jedna z teorii mówi o tym, że jeden egzem-
plarz służy do słuchania, drugi w stanie idealnym 
(i w nieotwieranej nigdy kopercie) jest „tym właś-
ciwym” elementem kolekcji., trzeci warto mieć na 
wymianę z innymi zbieraczami, a czwarty… można 
traktować po prostu jako inwestycję.

Dla wielu młodych (i nie tylko) ludzi te historie 
mogą wydawać się kompletnie niezrozumiałe – 
zbieranie starych płyt można ich zdaniem porów-
nać do zbierania owoców rokitnika. Ale zbieractwo 
nie ginie. Teraz zbiera się znajomych na Facebooku, 
a ostatnio wirtualne pokemony. Pozostaje mieć na-
dzieję, że ostatnimi, którzy zbierają coś w realu, nie 
będą właściciele czworonogów na spacerach.
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Brand Nubian – One For All

Adam Tkaczyk 

adam-tkaczyk@wp.pl

Czasami bywa tak, że zasłużeni dla 
gatunku wykonawcy późniejszy-
mi „popisami” zasmradzają swo-
ją markę do tego stopnia, że ciężko 
patrzeć na ich twórczość obiektyw-
nie (o ile to w ogóle możliwe). Dla-
tego już na samym starcie pisania 
niniejszego tekstu udaję przed sa-
mym sobą, że nie widziałem na Yo-
uTube żadnego filmiku z Lordem 
Jamarem i nigdy nie wyłączyłem 
przeglądarki z niesmakiem, gdy 
rzucał swoje mądrości na kanale 
VladTV. Jedziemy zatem.

Przełom lat osiemdziesiątych i 
dziewięćdziesiątych to w rapie mo-
ment natężenia treści afrocen-
trycznych, powrotu do nauk Na-
rodu Islamu i tak zwanych „pięcio-
procentowców”. Jednym z najważ-
niejszych zespołów tamtego okre-
su jest Brand Nubian. Debiutancki 
krążek ekipy – opisywany tutaj One 
for All – był jednym z pierwszych 
albumów, które otrzymały mak-
symalną ocenę pięciu mikrofonów 
w historycznie najważniejszym ra-
powym magazynie, The Source. W 
środowisku hip-hopowym oceny 
The Source przez długie lata stano-
wiły „prawdę objawioną”, a argu-
ment „pięciu mikrofonów” zamy-

kał dyskusje na temat wartości al-
bumów. Dobrze, że dzisiaj sprawy 
mają się zdecydowanie inaczej i ni-
czyja recenzja nie jest niepodwa-
żalną racją.

W momencie wydania One for All 
Brand Nubian tworzyło trzech ra-
perów: Grand Puba, Sadat X (wte-
dy używający pseudonimu Derek 
X) i Lord Jamar oraz jeden DJ – DJ 
Alamo. Kolejność ich wymienia-
nia nie jest przypadkowa – Grand 
Puba jest zdecydowanie najbar-
dziej uzdolnionym MC z ekipy. W 
jego rapie słychać luz, pewność sie-
bie, wszechstronność, a co najważ-
niejsze dla rapera – charyzmę. Zda-
rza mu się w utworach harmonizo-
wać i podśpiewywać – co lata póź-

Elektra, 1990
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niej było, pomiędzy innymi atuta-
mi, kluczem do sukcesu wielu in-
nych MC (weźmy choćby Ja Rule’a, 
50 Centa czy Drake’a). Przewaga 
Grand Puby nad Sadatem i Jama-
rem wynikała nie tylko z talentu, 
ale też z doświadczenia – miał on 
już na koncie album Dynamite wy-
dany w 1988 roku razem z grupą 
Masters of Ceremony, podczas gdy 
dla dwóch pozostałych One for All 
było debiutem. Co prawda, od cza-
su do czasu odstaje on nieco od ko-
legów pod względem tematyki – 
Pubie chodzi głównie o zabawę i 
podrywanie dziewcząt, podczas 
gdy Sadat X i Lord Jamar podejmu-
ją kwestie bardziej zaangażowa-
ne społecznie. Jednakże, w swo-
im solowym utworze Wake Up po-
kazuje, że bez problemu odnajduje 
się w wyrapowywaniu (nowe sło-
wo, niech słownik PWN nadąża za 
mną, a nie odwrotnie) nauk Naro-
du Islamu i nawet poza swoją stre-
fą komfortu jest lepszy od kolegów. 
Tym niemniej, wszyscy trzej trzy-
mają tutaj poziom, a dziwny głos 
Sadata i specyficzne flow Lorda Ja-
mara nie przeszkadzają, a doda-
ją różnorodności. Tematyka utwo-
rów jest, rzekłbym, „ludzka” – rów-
nie dwubiegunowa, jak my wszy-

scy. Najpierw powtarzane są mądrości o sile Czar-
nych, „świadome” i górnolotne treści, a minutę póź-
niej słyszymy niemalże mizoginistyczne teksty o 
próbach zaciągnięcia dziewczyn do łóżka. No cóż… 
„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci 
kamieniem”.

Muzycznie One for All czerpie pełnymi garściami 
z innych gatunków. Oczywiście pojawiają się sam-
ple jazzowe, dużo jest też funku i reggae. Niestety, 
podany jest nam też utwór wyraźnie inspirowany 
new jack swingiem (ktoś za tym tęskni?) – Try to 
Do Me. Za produkcję w większości odpowiedzialni 
są sami Brand Nubian, pojedyncze bity sieknęli też 
Stimulated Dummies (czyli John Gamble i Dante 
Ross, o którym więcej za chwilę), Skeff Anselm oraz 
Dave Hall. Wymieniony wcześniej Dante Ross peł-
ni funkcję producenta wykonawczego i ze względu 
na jego doświadczenie oraz portfolio, możemy za-
łożyć, że miał duży wpływ na całokształt albumu. 
Jego nazwisko przewija się w karierach takich ar-
tystów, jak Busta Rhymes, De La Soul, Queen Lati-
fah, Pete Rock & C.L. Smooth czy Digital Undergro-
und. W momencie wydania One for All, był istotną, 
odpowiedzialną za hip-hopowy segment działalno-
ści, personą w Elektra Records.

Nie ma jednak tego dobrego, w czym by się nie zna-
lazło czegoś złego (czy jakoś tak)! W mojej opinii, 
One for All zestarzało się gorzej niż kilka innych ra-
powych klasyków wydanych około 1990 roku. Feels 
So Good brzmi tak oldschoolowo i beztrosko, że nie 
chce się wierzyć, iż ten utwór powstał kilka lat po 
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rewolucji w rapie, jaką był debiut Rakima. O Try to 
Do Me już pisałem – nie tęsknię za new jack swin-
giem, nie było w tym gatunku zbyt wielu albumów, 
do których bym wracał. One for All nie zaszkodziło-
by skrócenie o kilka utworów – album trwa 73 mi-
nuty, utrzymanie uwagi słuchacza przez tak długi 
czas wymaga pewnego zróżnicowania materiału i 
odpowiedniego sequencingu (ustawienia kolejno-
ści utworów).

Brand Nubian nigdy nie byli królami list sprzeda-
ży. One for All sprzedało się w liczbie 350 tysięcy eg-
zemplarzy w ciągu 13 lat po wydaniu. To niewie-
le, ale sporo klasycznych albumów (a powszech-
nie uznaje się niniejszy za rapowy klasyk) z tru-
dem i w żółwim tempie osiągało statusy złota i pla-
tyny (w Stanach odpowiednio: 500 tysięcy i 1 milion 
sprzedanych egzemplarzy). Nie bez powodu – One 
for All nie spodoba się „niedzielnym” słuchaczom 
przyzwyczajonym do nieinwazyjnej „elevator mu-
sic”, ani fanom składanek Bravo. To, pomimo swo-
jej miejscami lekkodusznej natury, wyrazista mu-
zyka z charakterem i specyficznym, reprezentują-
cym konkretną grupę społeczną przekazem.

Nigdy później Brand Nubian nie brzmieli ze sobą 
tak komfortowo, jak na One for All. Mało tego, róż-
nice między Pubą a Sadatem i Jamarem wkrótce 
okazały się na tyle silne, że ten pierwszy odszedł z 
zespołu i rozpoczął karierę solową. Ironiczny sce-

nariusz biorąc pod uwagę tytuł al-
bumu, prawda? Wszyscy pierwot-
ni członkowie Brand Nubian po-
wrócili do współpracy w 1997 roku, 
a rok później ukazał się czwarty al-
bum grupy – Foundation. Obecnie 
twórczość Brand Nubian wydaje 
się być przykryta innymi zespoła-
mi „świadomej” ery hip-hopu – De 
La Soul, A Tribe Called Quest czy 
Public Enemy. Są ku temu powody 
– katalog wymienionych grup jest 
nieporównywalnie mocniejszy od 
Brand Nubian. Tym niemniej, jest 
on warty poznania lub odświeże-
nia, szczególnie One for All. Album 
świetnie obrazuje, gdzie znajdo-
wał rap w 1990 roku – tematycznie, 
brzmieniowo i pod kątem warszta-
tu, zawieszonego pomiędzy old-
schoolową wesołkowatością i ulicz-
nym sznytem lat dziewięćdziesią-
tych.

P. S.
Ten Grand Puba to był świetny 
gość, szkoda że później jego kariera 
nie dorosła do potencjału ukazane-
go na początku.
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Jacek Mazurkiewicz, fot. Kuba Majerczyk

Jacek 
Mazurkiewicz
Czerpię z wielu źródeł

Rozmowy:
Radek „Bond” Bednarz

Dorota Piotrowska
Jacek Namysłowski

Jamie Saft
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Paweł Tomaszewski, fot. Kuba Majerczyk

Paweł 
Tomaszewski
Improwizacja musi nieść 
ducha kompozycji

Rozmowy:
ELMA
Leszek Kułakowski
Kamil Piotrowicz
Dorota Miśkiewicz

TOP
NOTE
Wojtczak 
NYConnection 
– Folk Five

REAKTYWACJA!
Wesprzyj akcję
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piotr Wojtasik
Celem powinno być 
rozwijanie duchowości

Rozmowy:
Michał Wierba

Antoni „Ziut” Gralak
Piotr Damasiewicz

TOP
NOTE
Bartłomiej Oleś 
& Tomasz Dąbrowski 
– Chapters
Paweł Kaczmarczyk 
Audiofeeling Trio 
– Something Personal

Wszystkie drogi 
prowadzą 
do Bitches Brew
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Sławek Pezda
Nasza muzyka jest 

eksplozją energii

Rozmowy:
Maciej Grzywacz
Adam Nussbaum
Nat Osborn

TOP
NOTE
Jachna / Buhl 
Synthomathic
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Bartłomiej 
Oleś
Jestem uzależniony 
od brzmienia

Rozmowy:
Piotr Schmidt
Asia Czajkowska-Zoń
Charles Gayle

TOP
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PeGaPoFo 
– Świeżość
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Luty 2016
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fot. Kuba Majerczyk

Nikola 
Kołodziejczyk

Czystość, spokój 
i taniec

Rozmowy:
Tomasz Lach
Ernst Reijseger
Harmen Fraanje
Mola Sylla
Jerzy Małek

Portrety 
improwizowane

P l e b i s c y t
Jazz 2015
ZWYCIĘZCY

TOP NOTE
Nikola 

Kołodziejczyk 
Orchestra 

Barok 
progresywny
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fot. Kuba Majerczyk

Monika Borzym
Ja tu tylko śpiewam

Rozmowy:
Wojtek Justyna

Greg Osby
Mateusz Smoczyński

TOP NOTE
Sefardix

– Oleś Brothers
& Jorgos Skolias

– Maggid

Take 5,
czyli 5 pytań do

Wojciecha Jachny

Maj 2016
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fot. Kuba Majerczyk

Dominik Strycharski
Pomiędzy gadającym 

i martwym instrumentem

Rozmowy:
Szymon Mika

Per Oddvar Johansen
Nikola Kołodziejczyk

TOP NOTE
Paweł Niewiadomski 

Quartet – Introduction

Take 5,
czyli 5 pytań 

do ELMY

Dominik Strycharski
Pomiędzy gadającym 

i martwym instrumentem

Miles Around

Filip Łobodziński 
 Moja osobista 
szafa grająca
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