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Od Redakcji
redaktor naczelny 

Piotr Wickowski

„Język nadaje kolor. Angielski jest moim pierwszym wyborem, bo z nim się wychowa-

łam. Ale śpiewam obecnie w czterech językach i niewykluczone, że pojawi się piąty 

i szósty. Lubię słuchać spółgłosek i samogłosek, i  jaki one mają wpływ na przekaz 

tekstu. Głos ulega zmianie jako instrument w zależności od języka. Lubię doświad-

czać różnych języków” – wyjaśnia po angielsku Melody Gardot, dodając, że z powo-

du swojego pochodzenia chciałaby też umieć mówić po polsku.

„Śpiewanie po polsku jest niezwykle wymagające ze względu na dykcję, transakcen-

tację… Zwracam na to uwagę, razi mnie niechlujstwo, dlatego też przykładam się do 

śpiewania po polsku. Po angielsku jest mi zdecydowanie łatwiej” – przyznaje bez 

wątpienia polska wokalistka Aga Zaryan, która z kolei dorastała w angielskich rea-

liach językowych.

Język jako wyzwanie, utrudnienie i szansa. Na dotarcie do odbiorcy, komunikację, 

której mogliby pozazdrościć instrumentaliści. Choć oni zazwyczaj mają lepiej: „Za-

rzucają nam braki teoretyczne w zakresie harmonii, ale niech wyjdą na scenę i za-

śpiewają. Niech przez półtorej godziny trzymają publiczność w pełnym skupieniu na 

ich osobach” – podkreśla Aga Zaryan.

Po poprzednim numerze, w którym dominowali gitarzyści, na koniec roku oddaliśmy 

głos wokalistkom.

I  jeszcze przekaz na nowy rok, nadający się jednocześnie na życzenia świąteczne, 

który pożyczam od naszej aktualnej okładkowej bohaterki: „Marzeniami trzeba się-

gać gwiazd i trzeba je spełniać. Część może się rozproszy, ale jakieś na pewno uda się 

zrealizować. Trzeba w to mocno wierzyć i iść po swoje”.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2023 życzą redakcje
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Sukces Remigiusza Knapika na Roztoczu

R emigiusz Knapik zo-
stał laureatem Grand 

Prix konkursu pianistyczne-
go pierwszego Ogólnopolskie-
go Spotkania Młodych Piani-
stów Jazzowych im. Mieczysła-
wa Kosza, który odbył się 5 li-
stopada w Budach niedaleko 
Zamościa.
W Krynicach, w Parku Żywio-
łów Archipelag Roztocze, mia-
ły miejsce Zaduszki Jazzowe, 
które zakończyły Krynickie 
Reminescencje Jazzowe reali-
zowane przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Krynicach. Im-
preza odbyła się ku czci Mie-
czysława Kosza – patrona Jazz 
Clubu Kosz w Zamościu. W fi-
nale konkursu pianistyczne-
go znalazło się pięciu muzy-
ków: Szymon Wojnarowicz 
z Krakowa, Piotr Andrzejew-
ski z Warszawy, Klara Liszka 

z Krakowa, Jakub Łyska z Zie-
lonek koło Krakowa oraz Re-
migiusz Knapik z Torunia. Za-
kwalifikowano również Do-
minika Kisiela z Gdańska, któ-
ry jednak nie przybył na kon-
kursowe przesłuchania.
Zwycięzca – młody pianista, 
kompozytor i aranżer Remi-
giusz Knapik wykonał ekspre-
syjną wariację na temat Re-
fleksu flegmatyka autorstwa 
Kosza. Za to wykonanie otrzy-
mał Grand Prix konkursu. 
Knapik w 2014 roku ukończył 
z wyróżnieniem Wrocławską 
Szkołę Jazzu i Muzyki Rozryw-
kowej. W 2018 roku ukończył 
studia na wydziale pianisty-
ki jazzowej w Conservatorium 
van Amsterdam. Pojawił się 
na wielu znaczących festiwa-
lach i konkursach o zasięgu 
nie tylko polskim, ale też mię-

dzynarodowym. W 2018 roku 
wydał swoją pierwszą płytę 
Parallel Dispensations, nagraną 
w studiu Leszka Możdżera we 
Wrocławiu. Wraz ze swoim 
zespołem zagrał wiele koncer-
tów na scenach klubów takich 
jak Bimhuis czy Amsterdam 
Blue Note, ponadto grał w Ka-
nadzie, Japonii i USA. �
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30 lat jazzowej Bednarskiej

30. rocznicę utworzenia 
Wydziału Jazzu (obec-

nie Sekcja Jazzu) w Państwo-
wej Szkole Muzycznej drugie-
go stopnia im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie oraz 25. 
rocznicę utworzenia Policeal-
nego Studium Jazzu im. Hen-
ryka Majewskiego świętowa-
no 29 i 30 listopada w siedzi-
bie Koncertowego Centrum 
Edukacji Artystycznej przy ul. 
Połczyńskiej 56 w Warszawie. 
Z tej okazji koncertowali obec-
ni uczniowie oraz absolwen-
ci, a także nauczyciele popu-
larnej Bednarskiej. Na jubile-
uszu wystąpili między inny-
mi: Marcin Banaszek, Czesław 
Bartkowski, Adam Cegielski, 
Krzysztof Gradziuk, Andrzej 
Jagodziński, Wojciech Majew-
ski, Robert Majewski, Łukasz 
Ojdana, Łukasz Poprawski, Ra-
fał Sarnecki i Andrzej Święs. 
Zagrał również szkolny Big 
Band pod dyrekcją Szymona 
Klekowickiego.

Wydział Jazzu – pierwszy 
w polskim średnim szkolni-
ctwie muzycznym – powołał 
1 września 1992 roku ówczes-
ny wicedyrektor PSM im. Cho-
pina Paweł Skrzypek. Najwięk-
szą pomoc w realizacji przed-
sięwzięcia znalazł u trębacza 
Henryka Majewskiego, który 
w tym czasie sprawował funk-
cję prezesa Polskiego Stowarzy-
szenia Jazzowego. W 1997 roku 
otwarto dodatkowo Policealne 
Studium Jazzu, które od śmier-
ci trębacza nosi jego imię.
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Istotną rolę przy zakładaniu 
wydziału odegrał Zbigniew 
Namysłowski, o czym mówił 
w RadioJAZZ.FM Adam Ce-
gielski, muzyk uczący kon-
trabasu i gitary basowej, dy-
rektor do spraw kształcenia 
jazzowego Zespołu Państwo-
wych Szkół Muzycznych im. 
Fryderyka Chopina w Warsza-
wie: „Zbyszek był współzało-
życielem. Uczył w okresie, kie-
dy wydział powstawał. Potem 
miał przerwę i od 2011 roku 
przez osiem lat u nas w szko-

le prowadził zespół nazwany 
Super Band, złożony z najzdol-
niejszych uczniów z różnych 
roczników. Prowadził to ze 
znakomitym skutkiem, cze-
go dowodem jest dwupłytowy 
album, który wydaliśmy. Na-
grany live w Studiu Koncer-
towym Polskiego Radia S1 im. 
Lutosławskiego jako materiał 
edukacyjny. Grały tam dwa 
składy – ówczesnych uczniów 
i absolwentów”.
Czesław Mały Bartkowski, 
nauczyciel perkusji, w tym 

samym wywiadzie tak wspo-
minał początki edukacji 
jazzowej w Warszawie: „Za-
nim powstała Bednarska, 
jeszcze za czasów PSJ, poja-
wiła się inicjatywa kształ-
cenia młodych adeptów mu-
zyki jazzowej. I to były war-
sztaty, które pojawiły się na 
przełomie lat 60. i 70. Były 
warsztaty letnie i warszta-
ty zimowe. Pomysłodawcą 
był właśnie Henio Majew-
ski, który już wtedy pełnił 
funkcję prezesa. W związ-
ku z tym ta chęć dalszego 
kształcenia gdzieś mu w gło-
wie kwitła. W momencie, 
kiedy pojawiły się takie moż-
liwości, był absolutnie naj-
szczęśliwszym człowiekiem. 
Powstały w końcu nie war-
sztaty, a prawdziwa szkoła 
o profilu jazzowym”.
Wydział znalazł swoje miej-
sce przy ul. Bednarskiej 11, 
w Państwowej Szkole Mu-
zycznej drugiego stopnia 
Nr 2 w Warszawie. Z powo-
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du lokalizacji zyskał potocz-
ną nazwę „Bednarska”. Obec-
nie, jak mówi Adam Cegiel-
ski: „Szkoła ma dwa budyn-
ki. Jeden na Bednarskiej jest 
nadal. Obecnie w związ-
ku ze zmianami przepi-
sów wydział nazywa się ofi-
cjalnie Sekcją Jazzu. Nato-
miast siedzibę mamy na uli-
cy Połczyńskiej 56 w War-
szawie, w nowym, ośmiolet-
nim obiekcie”. Jak podkreśla 
Cegielski, w nowej lokaliza-
cji zadbano o wysokiej klasy 
bazę: „Młodzież do kształce-
nia ma warunki rewelacyj-

ne. Jest dużo sal, mogą ćwi-
czyć, te sale są zaadaptowa-
ne akustycznie do tej właś-
nie muzyki. Mamy salę kon-
certową postawioną obok 
szkoły, na około 300 miejsc”. 
Obiekt nie jest jeszcze ukoń-
czony, ale foyer sali jest goto-
we i to tam mogły odbyć się 
obchody obu rocznic.
W szkole kształceniem zaj-
mowało się, i zajmuje się na-
dal, wielu wybitnych arty-
stów polskiego jazzu. Oprócz 
Cegielskiego i Bartkowskie-
go na liście byłych i obec-
nych pedagogów znaleźć 
można m.in. Andrzeja Trza-
skowskiego, Jana Ptaszyna 
Wróblewskiego, Zbigniewa 
Namysłowskiego, Andrzeja 
Jagodzińskiego, Kazimierza 
Jonkisza, Zbigniewa Wege-
haupta, Henryka Majewskie-
go, Ewę Bem, Michała Kulen-
tego, Wojciecha Majewskie-
go, Janusza Szroma, Krzysz-
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R E K L A M A

tofa Gradziuka, Andrzeja 
Święsa, Agnieszkę Wilczyń-
ską, Łukasza Poprawskiego, 
Michała Tomaszczyka i Jacka 
Namysłowskiego.
Przez Wydział Jazzu i Police-
alne Studium przewinęło się 
do dziś ponad 600 uczniów. 
Wśród absolwentów są: Mar-
cin Masecki, Wojciech Pul-
cyn, Aga Zaryan, Robert 
Luty, Zbigniew Chojnacki, 
Michał Kapczuk, Marcin Ba-
naszek, Łukasz Borowiecki, 
Rafał Sarnecki, Jakub Lubo-
wicz, Maciej Szczyciński, Łu-
kasz Poprawski, Michał Ja-
ros, Michał Dąbrówka i Joan-
na Kucharczyk. �

Mateusz Sroczyński
fot. mat. prasowe ZPSM w Warszawie

http://stoart.org.pl
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Kwartet jazzowy od LEGO

L EGO wprowadziło do 
sprzedaży zestaw klocków 

z serii Ideas – Kwartet jazzowy, 
który wspaniale sprawdzi się 
jako prezent pod choinkę pod-
czas zbliżających się świąt. Ze-
staw zaprojektowany został 
przez tajwańskiego miłośnika 
LEGO Hsinwei Chi za pośred-
nictwem specjalnej platfor-
my, która oferuje fanom moż-
liwość zgłaszania własnych 
konstrukcji z klocków LEGO.  
„Nie ma nic lepszego niż cie-
pło muzyki jazzowej, więc kie-
dy projektowałem ten zestaw, 
chciałem, aby klocki oddawa-
ły muzyczną witalność zespo-
łu grającego na żywo. Podob-
nie jak budowanie z klocków 
LEGO, swobodny jazz może 
być lekarstwem dla umysłu. 
Mam nadzieję, że dzięki zesta-
wowi Jazz Quartet ludzie po-

czują połączenie z muzyką” – 
komentuje autor projektu.
Składający się 1606 elemen-
tów kolekcjonerski zestaw za-
wiera figurki pianisty, kon-
trabasisty, trębacza i perkusi-
sty oraz szczegółowe modele 

ich instrumentów: fortepia-
nu, kontrabasu, trąbki i per-
kusji. Muzycy mogą być usta-
wiani w dowolnych konfigu-
racjach, co daje wiele możli-
wości interpretacji koncerto-
wych doświadczeń. �
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Nakreśliłem plan 
i zacząłem działać

Pod naszym patronatem
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BOOGIE SKIEDRZYŃSKI – PASSED LINES

K iedy sideman zabiera się za debiutancki, autorski materiał po latach współpracy 
z różnymi liderami, można być pewnym, że ma on ogromne doświadczenie i z nie-

jednego pieca chleb jadł. Można spodziewać się, że jest też świadomy tego, w jaki spo-
sób sam chce siebie wyrazić, oraz – przede wszystkim – że doświadczamy „narodzin” 
muzyka, który firmując płytę swoim nazwiskiem, bierze po raz pierwszy w życiu za nią 
całkowitą odpowiedzialność. Boogie Skiedrzyński, gitarzysta jazzowy młodego pokole-
nia, od trzech miesięcy prezentuje światu swój debiutancki album Passed Lines i, jak sam 
opisuje, przekracza nim nie tylko granice dotychczasowej działalności, ale także granice 
muzyczne, mierząc się zarówno z autorskimi kompozycjami, jak i (jednym, ale ulubio-
nym) standardem jazzowym. Na płycie towarzyszą mu perkusista Mateusz Maniak i ba-
sista Grzegorz Piasecki.
Zapraszamy do zapoznania się z muzycznym światem Boogie’ego Skiedrzyńskiego.
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Pandemiczny czas zdynamizował cały pro-
ces. W ciągu kilku dni, od wybuchu pande-
mii w Europie, mój kalendarz na 2020 rok 
stał się niemal pusty. Pomyślałem: „Chyba 

lepszej okazji już nie będzie”. Nakreśliłem 
plan i zacząłem działać. Mocno skoncen-
trowałem się na rozwoju gitarowej faktury 
w triu (gitara, kontrabas, perkusja). W koń-
cu przyszedł moment, w którym poczułem, 
że z moimi umiejętnościami nie jest najgo-
rzej i można nagrywać, zacząć wydawać ja-
ko solowy artysta.

Na albumie znalazło się dziewięć twoich 
autorskich kompozycji. Jaką historię mają 
te utwory?

Utwory, które znajdują się na płycie, po-
wstawały przez trzy-cztery lata. Do na-
grania wybrałem dwanaście z około dwu-
dziestu, które napisałem przez ten czas. Po 

Dominika Naborowska: Od premiery two-
jej debiutanckiej płyty minęły już ponad 
trzy miesiące – jak upłynął ci ten czas?

Boogie Skiedrzyński: Bardzo dużo się dzie-
je na mojej muzycznej drodze. Mówiąc 
szczerze, nawet nie poczułem, że minęły 
już ponad trzy miesiące. Płyta Passed Lines 
cały czas zbiera bardzo pozytywne recen-
zje. Została zauważona i doceniona przez 
miłośników jazzu, gitarzystów oraz, co dla 
mnie bardzo istotne, słuchaczy, którzy, de-
likatnie mówiąc, nie gustują w jazzowej 
stylistyce. Przez ten czas zagraliśmy kilka 
koncertów promujących album oraz zaczę-
liśmy pracę nad nowym materiałem, któ-
ry planujemy zarejestrować na początku 
przyszłego roku.

Przez lata wspierałeś jako sideman wie-
lu artystów, m.in. Kubę Badacha czy Na-
talię Kukulską. Co sprawiło, że niełatwy, 
popandemiczny czas uznałeś za dobry do 
rozpoczęcia kariery solowej?

Moja muzyczna droga jest bardzo kręta 
i wyboista. Chęć nagrania autorskiej pły-
ty towarzyszyła mi od dawna. Bardzo lu-
bię rolę muzyka sesyjnego, ale zawsze ma-
rzyłem o solowej, instrumentalnej drodze. 
Przez długi czas, pracując jako sideman, 
rozwijałem swoje umiejętności w dziedzi-
nie improwizacji i harmonii. Bardzo długo 
uważałem, że nie jestem na tyle dobrym gi-
tarzystą, aby móc nagrać płytę, z której będę 
zadowolony nawet po 20-30 latach [śmiech]. 
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Moja muzyczna droga jest bardzo kręta i wyboista
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nagraniu zredukowałem je do dziesięciu 
(dziewięć autorskich i standard Body and 
Soul). Wiele z nich inspirowanych jest na-
turą, podróżami oraz silnymi emocjami, 
które im towarzyszą. Każdy z utworów po-
wstawał w moim domowym zaciszu.
Album otwiera Sis Melodies, w którym, 
zgodnie z tytułem, możemy usłyszeć prze-
twarzaną „Siostrzaną melodię” w obu częś-
ciach tematu. Zabieg inspirowany klasy-
cystycznymi mistrzami gatunku (Mozart, 
Haydn, Beethoven). Forma utworu to 
AABA, często występująca w standardach 
muzyki jazzowej.
Drugim utworem jest Monday, które ot-
wiera linearne, polifoniczne intro, kontra-
bas wzmacnia niższą linię melodii. Motyw 
przewodni intra jest niżej od powtarzane-
go, stojącego w górze dźwięku. W temacie 

obok niskich dźwięków i powtarzanego na 
„i” dźwięku wyłania się trzeci głos melodii. 
Temat jest w metrum 4/4, bridge 3/4, nato-
miast solo zawieszone na metrum 5/4.
Super Sic #58 to utwór poświęcony tragicz-
nie zmarłemu motocykliście, mistrzowi 
świata juniorskiej kategorii 250 cm3 – Mar-
co Simoncellemu (tytuł to jego pseudonim). 
W kompozycji chciałem nawiązać do nieco 
chaotycznego, ale bardzo spektakularne-
go stylu jazdy Marco. Temat jest prowadzo-
ny polifonicznie z linią kontrabasu, przy 
akompaniamencie gęstego podziału per-
kusyjnego, opartego o ramkę werbla. Brid-
ge wprowadza zmianę metrum z 4/4 do 7/8.
Funchal wprowadza wybrzmiewający akord 

przy użyciu efektu „Freeze” z poprzedzające-
go utworu. Motyw przewodni utworu po-
jawił się w mojej głowie podczas wycieczki 
na Maderę, portugalską wyspę, której stoli-
cą jest Funchal. Utwór w całości jest utrzy-
many w metrum 7/4. Kontrabas i perkusja 
wspólnie realizują figurę ostinatową, na-
wiązując do buddyjskiej mantry.
Dots and Stars to jeden z najstarszych mo-
ich utworów. Ballada o nieco nieprzewidy-
walnej harmonii i kolorach. Dla kontrastu 
gitara w tym utworze jest w całości elek-
tryczna (nie wykorzystaliśmy mikrofonów 
z bliskiego, akustycznego planu). Kompo-
zycja jest inspirowana stylem tatuażu, po-
legającym na łączeniu większych, wyta-
tuowanych wzorów z małymi, czarnymi 
kropkami i gwiazdkami. Stylu bardzo po-
pularnego w latach 90.

Ajisai to kolejna miniatura na gitarę solo. 
Utwór nagrany na gitarze akustycznej, in-
spirowany dwiema dziedzinami, którymi się 
pasjonuję – florystyką oraz kulturą japońską.
Santa Maria to singiel, który zapowiada całą 
płytę. Utwór charakteryzuje się polifonicz-
nym, leniwym tematem wykonywanym 
w szybkim tempie. W całości utrzymany 
w metrum 5/4. Mateusz zagrał na koniec 
bardzo ekspresyjne solo na perkusji.
Stolen to utwór utrzymany w mocno aku-
stycznym kolorze i umiarkowanym tempie. 
Tematem jest linearna, polifoniczna opowieść 
inspirowana literaturą George’a Orwella.
Tytułowy utwór Passed Lines zamyka ca-
ły album. Tytuł ma dla mnie dwa znacze-
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Melodia jest częścią akordu i na odwrót
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nia. Pierwsze odnosi się do dwutaktowego, 
powtarzalnego motywu tematu, prze-
prowadzanego przez zmieniającą się har-
monię. Drugie jest bardziej symboliczne: 
przez lata pracy na scenie wykonywałem 
i nagrywałem wiele różnych gatunków, 
poznałem mnóstwo inspirujących lu-
dzi, przeżyłem wiele pięknych i trudnych 
chwil, żeby być w miejscu, w którym aktu-
alnie jestem. Myślę, że jednym z piękniej-
szych momentów tej kompozycji jest roz-
budowane, sonorystyczne solo Grzegorza, 
zagrane na kontrabasie, smyczkiem oraz 
techniką pizzicato.

Opisujesz swoją grę jako wyróżniającą się 
współczesnym podejściem do jazzu – co to 
dla ciebie oznacza?

Mam na myśli współczesne podejście do 
formy utworu, języka czy improwizacji. 
Bardzo zależało mi na różnorodności kolo-
rystycznej albumu. Utwory z płyty Passed 

Lines charakteryzują się polifonią, linearną 
formą, akustycznym kolorem oraz różno-
rodnością rytmiczną. W improwizacji sta-
ram się myśleć polifonicznie, nie separo-
wać fraz i akordów. Traktuję te dwa środki 
równorzędnie. Melodia jest częścią akordu 
i na odwrót. Kierunek, który obrałem, mo-
że przypominać działanie jazzowego piani-
sty. Spotkałem się z opiniami, że utwory na 
moją płytę były nagrywane na „dwie gita-
ry” (melodia, później dograny akompania-
ment). Nie jest to prawdą, wszystkie utwory 
zostały zagrane przez jedną osobę, w jed-
nym podejściu.

Jak osiągnąłeś różnorodność brzmienio-
wą? Czy to tylko kwestia użycia różnych 
gitar?

Materiał nagrywałem w 90 proc. na gitarze 
Moffa (włoska manufaktura – gitara typu 
archtop, wykonana z świerkowej przedniej 
płyty oraz klonowych boczków i tyłu). Jest 
to instrument przede wszystkim akustycz-
ny, który został wzmocniony „piecykiem” 
marki Groove Tubes. Dzięki takim walo-
rom instrumentu mogliśmy przy procesie 
nagrania zbierać „sygnał” akustyczny, jak 
również elektryczny. Na albumie starałem 
się wykorzystać tę metodę jako atut. W za-
leżności od charakteru kompozycji zmik-
sować akustyczne i elektryczne brzmienie 
gitary. Utwory Monday, Body and Soul, Fun-
chal, Stolen i Passed Lines są wyraźniej op-
arte na akustycznym kolorze instrumentu, 
natomiast Sis Melodies, Super Sic #58, Dots 
and Stars i Santa Maria są bardziej elek-
tryczne. Utwór Ajisai jako jedyny został na-
grany na gitarze akustycznej, irlandzkiej 
marki Lowden (model o32). �
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Jan Ptaszyn Wróblewski Quartet  
– On the Road vol. 1

Wytwórnia For Tune rozpoczęła publikowanie 

koncertowych nagrań Jana Ptaszyna Wróblew-

skiego z lat 2003-2020. 22 listopada ukazała się 

pierwsza z dwóch części tych archiwów kwar-

tetu saksofonisty, zatytułowanych On the Road. 

Liderowi towarzyszą: pianista Wojciech Niedzie-

la, perkusista Marcin Jahr oraz w różnych utwo-

rach kontrabasiści Jacek Niedziela-Meira lub 

Andrzej Święs.

Ptaszyn o swoim najnowszym wydawnictwie: „Ma 

dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ jest zre-

alizowane w zupełnie inny sposób niż jakiekolwiek 

inne moje płyty. Jest to bowiem selekcja z bardzo 

obszernego materiału, z dużego okresu, nagrań 

realizowanych na festiwalach, czasami w klu-

bach… Po prostu miałem tych taśm niesamowicie 

wiele i mogłem sobie pozwolić na wybranie z nich 

tego, co wydawało mi się najciekawsze”.

Jan Ptaszyn Wróblewski na scenie zadebiutował 

w 1956 roku z sekstetem Krzysztofa Komedy na 

pierwszym Festiwalu Jazzowym w Sopocie. Jest 

autorem wielu słynnych jazzowych kompozycji, 

muzyki filmowej i popularnych piosenek.

Aleksandra Kutrzepa Quartet  
– Pustô noc

Kaszubskie pieśni pustonocne, czyli związane 

z żegnaniem zmarłych, interpretuje na czwartej 

płycie nagranej ze swoim kwartetem skrzypacz-

ka i wokalistka Aleksandra Kutrzepa. Album Pustô 

noc w jej zamierzeniu ma odzwierciedlać klimat 

zapomnianych obrzędów religijnych za pomo-

cą instrumentów wykorzystywanych w sposób 

dźwiękonaśladowczy.

Kompozycje poprzedzone są wykonanymi przez 

Kutrzepę i gościnnie pojawiającą się Danielę Drąż-

kowską oryginalnymi pieśniami w języku kaszub-

skim. Wokalistkom towarzyszą Bartłomiej Gar-

czyński (gitara), Michał Studniarek (bas) i Robert 

Kutrzepa (perkusja). Gościnnie wystąpił również 

Piotr Damasiewicz (trąbka). Podstawą do stworze-

nia materiału były badania terenowe oraz nagrania 

kaszubskich śpiewaków pamiętających tradycyjny 

obrzęd religijny jeszcze z czasów dzieciństwa.

Kwartet Aleksandry Kutrzepy powstał w 2015 

roku. Grają w nim absolwenci Akademii Muzycz-

nej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

oraz Instytutu Muzyki na Wydziale Jazzu i Muzy-

ki Estradowej w Lublinie.

Pod naszym patronatem
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Mundinova  
– Fantom

Fantom to drugi album zespołu Mundinova. Za-

wiera autorskie kompozycje grupy powstałe 

z zalążków napisanych na potrzeby filmu fabu-

larnego w reżyserii Barbary Napory kołysanek, 

które przybrały formę manifestów. Według mu-

zyków ich najnowsza produkcja „wyraża niepo-

kój o kondycję świata i zachęca do refleksji nad 

wolnością w życiu i w sztuce, pyta też nieśmiało 

o istotę naszej bytności we wszechświecie”.

Mundinova składa się z Doroty Kołodziej (wokal), 

Marzeny Cybulki (kontrabas, bas) i Michała Wil-

czyńskiego (gitara). Na Fantomie pojawiają się 

też Marcin Rak (EABS, Błoto), Szymon Miśniak 

i Michał Żak (Lautari, Tęgie Chłopy). Zespół po-

wstał w 2017 roku we Wrocławiu. Stworzył muzy-

kę do słuchowisk Łączy nas Odra, a co ona nam 

opowie (reż. Karolina Krawiec) oraz Legendy Roz-

tocza (reż. Dorota Kołodziej). W roku 2018 zdo-

był pierwszą nagrodę w plebiscycie Bass&Beat 

Festival we Wrocławiu, a w 2019 – wyróżnienie 

za kompozycję W drodze na festiwalu Wschody 

w Lublinie.

Album ukaże się 18 grudnia nakładem Mundi Art.

Fuzzy Birds  
– Hurma

Albumem Hurma zadebiutował krakowski żeń-

ski kwartet Fuzzy Birds, który tworzą Dorota 

Olech (saksofony, flet), Julia Amirova (instru-

menty klawiszowe), Aga Fijołek (bas) i Lilia-

na Zieniawa (perkusja). Tytuł płyty jest jednym 

z określeń na owoc kaki, który po przekrojeniu 

przypomina wschodzące słońce. W swojej mu-

zyce zespół połączył tradycję jazzową z inspi-

racjami afrobeatem, funkiem i rockiem. Klimat 

ośmiu zespołowych kompozycji, w zamierzeniu 

ich twórczyń, ma być próbą przełamania ste-

reotypu „kobiecego grania”.

Fuzzy Birds powstały w 2019 roku. Już rok póź-

niej kwartet miał okazję wystąpić w brytyjskim 

Radio Islanders. Dotarł na pierwsze miejsce noto-

wania listy Polisz Czart Radia Wnet. Także w 2020 

roku Fuzzy Birds zakwalifikowały się do progra-

mu Partnerstwo Dla Muzyki 2.0. Dzięki temu ar-

tystki zagrały z własnym materiałem w Forcie Lu-

neta w Krakowie. W kwietniu 2021 roku zostały 

finalistkami Lockdown Jazz Festival.

Premiera płyty miała miejsce 3 grudnia w Dworku 

Białoprądnickim w Krakowie.
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Piotr Szlempo Quintet – Polish Pentagon

Polish Pentagon jest pierwszą autorską płytą 

trębacza Piotra Szlempy. Nagrał on swoje kom-

pozycje w kwintecie, w którym znaleźli się: Jan 

Kantner (saksofon altowy), Adam Bławicki (sak-

sofon tenorowy), Bartłomiej Chojnacki (kontra-

bas) i Przemysław Jarosz (perkusja).

Piotr Szlempo związany jest z zespołami sceny 

trójmiejskiej: Extradition Quintet, Jan Konop Big 

Band, Gdynia Improvisers Orchestra i Soulma-

tes. Udziela się też we wrocławskich grupach Jan 

Kantner Quartet i Adam Bławicki Septet. Wystę-

pował ponadto u boku gwiazd polskiej estrady: 

Justyny Steczkowskiej, Włodka Pawlika, Andrzeja 

Piasecznego, Cezika, Haliny Mlynkovej, Ryszarda 

Rynkowskiego oraz Piotra Cugowskiego. Zdobył 

nagrody m.in. na festiwalach Jazz nad Odrą, Jazz 

Juniors, Bielska Zadymka Jazzowa, Blue Note 

Jazz Competition, Krokus Jazz Festival oraz Tar-

nów Jazz Contest.

Dochód z płyty Polish Pentagon przeznaczony 

zostanie w całości na zakup instrumentów dla 

African Music School w Bouar. Premierę zaplano-

wano na 16 grudnia.

JAZZUREKCJE
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http://www.amuz.bydgoszcz.pl/sagittaria/plyty/
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Ślina & Mikołaj Trzaska – Ślina Trzaska

Mikołaj Trzaska – jeden z największych jazzowych innowatorów 
w Polsce i współtwórca nurtu yassowego – postanowił w końcu 
stworzyć płytę z wrocławskim zespołem Ślina, z którym już wielo-
krotnie koncertował. Dlaczego w końcu? Dlatego że już od pierwsze-
go kontaktu z twórczością wrocławian wyrażał się o nich w samych 
superlatywach. A jeszcze zanim postanowił spakować walizki i wy-
jechać z zespołem w Sudety (bo tam powstała Ślina Trzaska), były 
plany nagrania wspólnej koncertówki. Niestety, ścieżki z zeszło-
rocznego poznańskiego występu w wyniku jakichś błędów zostały 
niefortunnie pocięte. W efekcie ocalała jedynie mniej więcej poło-
wa materiału. Wydana w tym roku płyta, nagrana w studiu Mono-
chrom, nadrabia dokumentację tej fantastycznej współpracy.
Podobnie jak Trzaska zachwycałem się Śliną już od pierwszego ze-
tknięcia. Zespół tworzony przez Matyldę Gerber, Filipa Zakrzew-

Gusstaff Records, 2022
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Wszystko wywodzi się z twardej 
improwizacji, powstaje od zera,  
jakby słuchacz był świadkiem  
całego procesu twórczego Mateusz Sroczyński

skiego, Mikołaja Nowickiego i Sta-
nisława Olka wywarł na mnie 
wrażenie swoją psychodelicznoś-
cią, jakąś magią osiąganą podczas 
wchodzenia w długie formy. Do 
tego na nagraniach koncertowych 
muzycy prezentowali sporo pun-
kowej zadziorności, zapędzali się 
w kontrolowaną dźwiękową anar-
chię. Tym bardziej nie mogłem się 
doczekać płyty nagranej z Trzaską, 
który ostatnio eksperymentował 
z tradycją żydowską, czego przykła-
dem jest wydana latem płyta Goats’ 
ghost. Z kolei Ślina zaliczyła w tym 
roku koncertową płytę z zeszło-
rocznego występu w krakowskim 
klubie Re.
Wszystkie elementy charaktery-
styczne dla dwóch poprzednich 
płyt studyjnych wrocławskiego ze-
społu zostały zachowane na ni-
niejszym wydawnictwie. Nazwy 

utworów zostały zredukowane do samego czasu 
trwania, by prawdopodobnie nie mydlić słucha-
czom oczu jakimiś tropami interpretacyjnymi. Śli-
nie chodzi od początku wyłącznie o muzykę. To-
też w pierwszym utworze muzycy przedstawiają 
się kolejno, podają nam dźwiękowe wizytówki, by 
wprowadzać zarówno siebie, jak i słuchaczy w nie-
mal postrockowy trans. Już na początku pojawia-
ją się takie momenty, że słuchacz jest niemal prze-
konany o nadchodzącym przyspieszeniu, a tu… nic. 
Zostajemy w sferze medytacji.
Przez zdecydowaną większość płyty mamy do czy-
nienia z ciągnącą się niespiesznie muzyczną zawie-
siną (śliną?). Mnóstwo tu chrobotliwych drone’ów 
przedłużających się w nieskończoność, które okra-
szone zostały nieprzesadnym overdubbingiem. 
Zwłaszcza drone’y Mikołaja Nowickiego wygry-
wane na kontrabasie przyprawiają o ciarki – mają 
w sobie coś niepokojącego i stanowią preteksty do 
rozpoczęcia bardziej mrocznych motywów.
Jest tu także dużo melodyjności. Nie doświadczamy 
punkowej ostrości zespołu czy skomplikowanego 
free impro. Perkusja Stanisława Olka prowadzi nas 
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I to wszystko wywodzi się z twardej 
improwizacji, powstaje od zera, jak-
by słuchacz był świadkiem całego 
procesu twórczego. Wciągnęła mnie 
ta płyta bardzo, jej medytacyjny cha-
rakter działa niezwykle na korzyść 
odbioru. W swojej rozciągłości mie-
ści mnóstwo eksperymentów doda-
nych pod wpływem chwili. Jej mgli-
sta i senna atmosfera, trochę może 
nawet odludna, jest potęgowana 
przez trzaski i szelesty, które przy-
pominają dźwięki towarzyszące od-
twarzaniu winyla czy kasety albo 
przytulny kominek w domowym 
zaciszu. Ciekawa to imitacja stylisty-
ki lo-fi, wygenerowana najpewniej 
perkusją, kontrabasem i sekcją dętą. 
Dodaje trochę intymności.
Co ważne – w prowadzeniu tych 
wszystkich kompozycji nie słychać 
podziału między Śliną a Mikoła-
jem Trzaską. To nie jest współpraca 
z kategorii zespołu towarzyszące-
go soliście. Partie Trzaski są orga-
nicznie wkomponowane w całość. 
Dlatego Ślina Trzaska, a nie Ślina 
i Trzaska. Dla mnie to jedna z naj-
lepszych okołojazzowych płyt wy-
danych w Polsce w tym roku. �

powoli przez wszystkie psychode-
liczne krzywizny za pomocą sub-
telnych groove’ów, do których do-
łączają przeplatające się saksofony 
Mikołaja Trzaski i Matyldy Gerber, 
w których często również jest spo-
ro melodii. W trzecim z zawartych 
na płycie nagrań ta konwencja jed-
nak zostaje zerwana. Melodyjność 
sekcji dętej zamienia się w owa-
dzi nerw, jak gdyby atak wściekłe-
go i spragnionego komara. Drone’y 
narastają do tego stopnia, że atmo-
sfera gęstnieje natychmiastowo 
i dochodzimy do dźwiękowej anar-
chii, ale nie takiej w stylu na przy-
kład Petera Brötzmanna, tylko bar-
dziej… Amon Düül II albo Fausta. 
To potężne krautrockowe sprzę-
żenie, które od razu nakierowało 
mnie w stronę Niemiec z przełomu 
lat 60. i 70. Eksperymentów brzmie-
niowych jest tu mnóstwo, a obecna 
w nich nienachalna melodyjność 
może przywodzić także dokona-
nia Can z okresu Tago Mago. Mamy 
jeszcze inspiracje wschodnie, które 
można usłyszeć na początku utwo-
ru czwartego – orientalizująca gita-
ra i zawodzące saksofony…

A U T O P R O M O C J A

https://archiwum.radiojazz.fm/
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Nahorny, Schmidt, 
Bogdanowicz,  
Biskupski – Freedom 
Book / Echoes of  
Heyday
SJ Records, 2022

Włodzimierz Nahorny to 
jedna ze sztandarowych po-
staci polskiej sceny jazzo-
wej. Jego trio działa w nie-
zmienionym składzie od 
ponad 30 lat. Perkusista 
Piotr Biskupski i kontraba-
sista Mariusz Bogdanowicz 
towarzyszą Włodzimie-
rzowi Nahornemu zarów-
no w trzyosobowym, jak 
i w większych osobowo 
składach (Nahorny Sextet). 
Tym razem wybitny pia-
nista i kompozytor posta-
rał się o niespodziankę dla 
słuchaczy i do nagrania 
najnowszego albumu za-
prosił Piotra Schmidta, trę-
bacza młodszego pokole-
nia, jednak już doskonale 
rozpoznawalnego i odno-
szącego sukcesy autorski-
mi projektami. Zaskakują-

ce zaproszenie potwierdza 
kapitalną intuicję mistrza. 
Kwartet z Piotrem Schmid-
tem w składzie okazał się 
strzałem w dziesiątkę.
Na płycie znalazło się jedena-
ście utworów. Osiem z nich 
to kompozycje Włodzimie-
rza Nahornego, znane niejed-
nokrotnie z wcześniejszych 
jego wydawnictw – między 
innymi Okruchy Dzieciństwa, 
Plaża Rozstań. Do tego gro-
na należy również My Bal-
lad, z kapitalnymi, zupełnie 
nieballadowymi dialogami 
trąbki i fortepianu w środko-
wym i finałowym fragmen-
cie. Otwartą formułę grania 
napotka słuchacz w trzech 
pozostałych utworach – 
kwartetowych improwiza-
cjach połączonych w mini-
cykl zatytułowany No Dance 
Game (poszczególne jego czę-
ści oznaczone są kolejnymi 
numerami) będący idealnym 
odzwierciedleniem liryczno
-freejazzowej – cytując okre-
ślenie Mariusza Bogdanowi-
cza – „natury Włodzimierza 
Nahornego”.
Trąbka doskonale ubarwiła 
kompozycje lidera przedsię-
wzięcia i tchnęła w nie no-
wego ducha. Piotr Schmidt 
znakomicie spełnia się 
w roli solisty. Świetnie wy-
padają jego interakcje w du-
ecie z fortepianem. Ale Piotr 

Biskupski i Mariusz Bog-
danowicz również potra-
fią wygospodarować prze-
strzeń dla solowego popisu 
(fantastyczne solo kontraba-
su w Prime Time). 
Cenię ogromnie Włodzi-
mierza Nahornego, lubię 
muzyczne propozycje Pio-
tra Schmidta. A jednak nie 
spodziewałem się, że z po-
łączenia ich artystycznych 
wysiłków powstanie aż tak 
dobra płyta. Pełna charak-
terystycznej dla pianisty 
subtelności i romantyzmu, 
a jednocześnie potrafiąca 
zaoferować muzykę zagraną 
z niespodziewaną zadzior-
nością. Wielkie brawa! �

Krzysztof Komorek

Andrzej Jagodziński 
– Requiem
Polskie Radio Katowice, 2022

Jak powiedziałaby nie-
gdysiejsza młodzież (ach, 
François Villon w jakiejś 
tam trawestacji wiecz-
nie z nami), Jagodziński 

https://archiwum.radiojazz.fm/
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i niewymuszoną lekkoś-
cią. Najciekawszą jej częś-
cią jest partia Wojciecha 
Myrczka, zaimprowizowa-
na przy akompaniamencie 
wyłącznie perkusji Bart-
kowskiego. Panowie wza-
jemnie się nakręcają, prze-
ścigają w wytworach swojej 
muzycznej wyobraźni, je-
den sięga aż po inspiracje 
wschodnimi zaśpiewami, 
a drugi po energię i pier-
wotny groove spod znak 
Billy’ego Cobhama.
Requiem to jedna z nielicz-
nych płyt, podczas odsłu-
chu której zachwyca po 
prostu wszystko. Andrzej 
Jagodziński stworzył mu-
zykę z ogromnym rozma-
chem, lecz jednocześnie 
pełną skupienia i świa-
domości każdego dźwię-
ku. Powrót do formy mszy 
żałobnej stał się w istocie 
wyłącznie pretekstem do 
ukazania naprawdę nie-
małych możliwości inter-
pretacyjnych, jakie daje 
jazzujące krążeniu wokół 
takiego tematu. Napraw-
dę niezmiernie cieszę się, 
że tak ambitne projekty są 
w Polsce podejmowane i to 
z tak znakomitym skut-
kiem. Cóż, Jagodziński to 
prawdziwy mistrz! �

Jędrek Janicki

czyńska). Te trzy elementy, 
na co dzień poruszające się 
w zgoła odmiennych rejo-
nach muzycznego uniwer-
sum, perfekcyjnie wręcz się 
dopełniają, tworząc struk-
turę spójną i harmonijną, 
niepozbawioną jednak za-
skakująco licznych zmian 
nastroju i napięcia. I chy-
ba ten ostatni aspekt właś-
nie świadczy o wyjątkowo-
ści nagrania Requiem.
Jak się okazuje, w tej przepeł-
nionej rozdzierającą rozpa-
czą formule odnaleźć moż-
na zgoła różne barwy, które 
w naprawdę mistrzowski 
sposób odmalował w swo-
ich kompozycjach Jagodziń-
ski. Przykładowo, elegancja 
i chłód emanująca z głosów 
zaaranżowanych na potrze-
by utworu Requiem Aeter-
nam skontrowana jest na 
wskroś jazzowym, niepoko-
jącym, jednak w pewnym 
swym rysie gorącym bea-
tem Bartkowskiego, na tle 
którego w pełen wyrafino-
wania, lecz też subtelności 
sposób frazuje demiurg ca-
łego przedsięwzięcia, czyli 
Jagodziński.
Najbardziej zdumiewa-
jącym i najpiękniejszym 
dla mnie fragmentem pły-
ty jest jednak kompozycja 
Kyrie. Zaskakuje ona swo-
ją skocznością, żywością 

przywalił z grubej rury. 
Jako przedstawiciel ni to 
młodzieży, ni to starszyzny 
ochoczo przyznałbym rację 
i być może ku ich uciesze 
dodałbym – i to z najgrub-
szej! Tak, tak, wszak forma 
mszy żałobnej, o którą to 
właśnie pokusił się ten wy-
jątkowy pianista, stanowi 
niebywałe wręcz wyzwa-
nie dla klasycznie szko-
lonego jazzmana (tudzież 
jazzowego szkolonego „kla-
syka” – proporcje swojego 
artystycznego rodowodu 
najpełniej określiłby pew-
nie sam Jagodziński). Nie-
zależnie od tych niezbyt 
wysublimowanych staty-
styk Jagodziński płytą Re-
quiem po raz kolejny udo-
wadnia, że jest po prostu 
wielki!
Nagranie Requiem to sied-
mioczęściowa kompozy-
cja mszalna zaaranżowana 
na trio jazzowe (współtwo-
rzone obok Jagodzińskiego 
przez genialnego perkusi-
stę Czesława Bartkowskie-
go i tylko niewiele ustępu-
jącego mu kontrabasistę 
Adama Cegielskiego), chór 
mieszany (Camerata Silesia 
pod dyrekcją Anny Szostak) 
oraz mocno improwizują-
ce wokale (w tej roli Gra-
żyna Auguścik, Wojciech 
Myrczek i Agnieszka Wil-
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Ziemia – Ziemia 
dniem
Ziemia, 2022

Okładka nie przekonuje, na-
wet nie wiadomo, jak zespół 
właściwie się nazywa. We-
wnątrz płyty straszą pozor-
nie głębokie cytaty, a kon-
cept na całe nagranie nie 
porywa, jest mętny i dener-
wująco niedookreślony. To-
talnie nic się tu nie zgadza. 
Ale to koniec marudzenia, 
bo debiutancki album kwar-
tetu Ziemia zatytułowany 
Ziemia dniem jest po prostu 
zjawiskowy.
Panowie Oskar Tomala (gi-
tara), Mateusz Żydek (trąb-
ka), Jakub Wosik (kontrabas) 
oraz Alan Kapołka (per-
kusja) stworzyli płytę, któ-
rą można uznać za wzór 
jazzowego myślenia o mate-
rii muzycznej. Ziemia dniem 
z jednej strony pełna jest ro-
zimprowizowanego szaleń-
stwa i chaosu, a z drugiej 
przenikają ją struktury sta-
rannie przemyślane. Raz 
opiera się na frazie melo-

lowych brakuje troszeczkę 
lekkości i fantazji w tworze-
niu melodii. Tak skonstru-
owane „melodyjne punkty 
zaczepienia” pozwoliłyby osa-
dzić każdy utwór w dźwię-
kowej przestrzeni, a tym sa-
mym kompozycje stałyby się 
momentalnie rozpoznawal-
ne. Całe jednak szczęście, że 
płyta nie jest perfekcyjna – 
wszak ideały są nudne, a tu 
o nudzie absolutnie nie może 
być mowy.
Chłopaki! Wielkie gratulacje 
i jeszcze większe dzięki! Tak, 
tak, to właśnie dzięki Wa-
szej muzyce wyrwałem się 
z coraz mocniej dopadające-
go mnie przesytu i delikatne-
go znużenia materią jazzową. 
Ziemia dniem jest brawurowo 
rzuconym wyzwaniem, któ-
re wpiękny sposób pokazuje, 
że jazzowa formuła grania ni-
gdy się nie wyczerpie, a jazzo-
we myślenie przetrwa wszyst-
ko. Naprawdę wszystko. �

Jędrzej Janicki

dyjnej, pełnej elegancji, a raz 
eksploruje najdziksze granice 
możliwości brzmieniowych 
poszczególnych instrumen-
tów. I gdy już wydaje nam 
się, że kluczem do jej zrozu-
mienia jest intuicyjny skok 
w jazzową ciemność, to nag-
le uświadamiamy sobie, że 
przez dźwiękową narrację je-
steśmy jednak bardzo staran-
nie prowadzeni. Jak się oka-
zuje, łączenie w spójną całość 
piętrzących się sprzeczności 
to nie tylko podstawa filozo-
fii Hegla, lecz również fun-
dament muzyki jazzowej, po 
który w tak efektowny spo-
sób sięga zespół Ziemia.
Stylistycznie płycie Ziemia 
dniem, pomimo całego jej 
eksperymentalnego baga-
żu, bliżej jednak do nurtu 
free z domieszką iście min-
gusowego zgiełku niż do 
wszelkich ruchów awangar-
dowych. I tutaj wspomnieć 
należy o jednym, drobniu-
sieńkim mankamencie tej 
płyty. Bywa, że w partiach so-

A U T O P R O M O C J A
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Wojtek Justyna 
TreeOh! – Thrice
Planet Ezy Street, 2022

Międzynarodowy skład pro-
wadzony przez mieszkają-
cego w Holandii polskiego 
gitarzystę Wojtka Justynę 
przypomniał o sobie moc-
no energetyczną płytą na-
śladującą jego występy na 
żywo. Poza liderem zespół 
tworzą: Daniel Lottersber-
ger na elektrycznym basie, 
Alex Bernath na perkusji 
i Diogo Carvalho na wibra-
fonie, syntezatorze i perku-
sjonaliach. W bonusowym 
utworze wspomaga ich słyn-
ny Larry Goldings grający na 
organach Hammonda. Thri-
ce to trzecia płyta zespołu, 
złożona z autorskich kom-
pozycji jego muzyków, peł-
na intensywnych rytmów 
i dość różnorodna stylistycz-
nie. Trzeba też od razu pod-
kreślić, że wysokie umiejęt-
ności instrumentalne lidera 
są tu mocno wyeksponowa-
ne, bo jego gitara jest zdecy-

dowanie najbardziej słyszal-
na na całej płycie.
Ciężki, jakby rockowy riff ot-
wiera tę na wskroś elektrycz-
ną płytę. Przy okazji wpro-
wadza jazz-rockowy klimat, 
który jest stale obecny na 
tym krążku. We wszechogar-
niającej obecności brzmień 
akustycznych w większo-
ści kameralnych zespołów to 
bardzo miła odmiana. Zde-
cydowane dźwięki elektrycz-
nej gitary, mocne uderzenia 
basu i bardziej wyrafinowa-
ne linie instrumentów kla-
wiszowych, hammonda i wi-
brafonu, wszystko to wsparte 
perkusją i perkusjonaliami, 
niosą nas poprzez różne sty-
listyki. Żadna nie dominuje, 
żadna nie przytłacza, pozwa-
lając każdemu znaleźć coś 
dla siebie.
Solidny beat, pozwalają-
cy liderowi swobodnie po-
surfować na gitarze, to dla 
mnie cecha charakterystycz-
na wszystkich kompozycji. 
Dość gęste faktury utworów 
umożliwiają wyobrażenie so-
bie ściany dźwięków, niczym 
przy występie na żywo, izolu-
ją nas od spraw dnia codzien-
nego i ułatwiają skupienie się 
na słuchaniu. Przy tej pły-
cie można się zarówno po-
kołysać, naładować energię 
na resztę dnia, jak i oddać re-
fleksji. Nie ma tutaj jakichś 

bardzo trudnych muzycz-
nych momentów, ale nie jest 
to również żadna „plastiko-
wa” muzyka. Oczywiście wy-
maga jazzfana, bo niewątpli-
wie jest to jazz, niezależnie 
od zabarwienia stylistyczne-
go, i wymaga pewnej dozy 
sympatii do tej muzyki.
Przy słuchaniu tego krąż-
ka można przekonać się, jak 
niesłusznie elektryczne in-
strumentarium w muzyce 
jazzowej zostało zdominowa-
ne przez zespoły akustycz-
ne. Przeglądając wspomnie-
nia z roku 2022, żyję nadzieją, 
że tendencja wzrostu liczby 
zespołów elektrycznych do-
piero się rozkręca i „elektry-
cy” wychodzą z cienia. Trzy-
mam za to kciuki i polecam 
ten krążek na dobry początek 
dla wszystkich, którzy chcą 
otworzyć się na ten nurt. �

Yatzek Piotrowski

A U T O P R O M O C J A
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Piotr Damasiewicz 
& Kuba Wójcik  
– Diavolezza
L.A.S., 2022

Niektórzy to pojadą w jakieś 
miejsce, o, weźmy taki Egipt, 
staną pod piramidami i pe-
łen wachlarz ich przemy-
śleń zamknie się mniej wię-
cej w takim sformułowaniu: 
„Łaaaaa, ale wysoooookie, na 
zdjęciach wyglądały na niż-
sze” – około 4500 lat cywili-
zacji w paru słowach. Inni 
za to, tacy, dajmy na to, trę-
bacz Piotr Damasiewicz i gi-
tarzysta Kuba Wójcik, pojadą 
w niepozorne Alpy Szwajcar-
skie i przeżyją nie tylko po-
dróż fizyczną, lecz również tę 
duchową. Co więcej, podró-
ży tej nie zostawią, jak chcia-
łaby chluba naszego narodu 
(wątki patriotyczne ponoć te-
raz w cenie) sobie a muzom, 
lecz przedstawią nam jej 
całkiem udane dźwiękowe 
świadectwo. Właśnie w taki 
sposób myślę o nagraniu 
Diavolezza wspomnianego-
wyżej duetu.

Diavolezza jest tak naprawdę 
zapisem dwóch koncertów, 
które panowie dali podczas 
swojego pobytu we włoskim 
mieście Tirano i szwajcar-
skim Poschiavo. Duch kon-
certowy emanuje z każdego 
dźwięku tej wyjątkowej płyty 
– kompozycje są skrajnie roz-
ciągnięte w czasie, sprawiają 
wrażenie mocno rozimpro-
wizowanych (choć niejedno-
krotnie na bardziej ambien-
tową niż jazzową modłę), 
a hipnotyczny trans tak wy-
raźny podczas tego typu kon-
certów słyszalny jest również 
podczas skromnego domo-
wego odsłuchu. No właśnie, 
ochoczo posługuję się okre-
śleniem „tego typu koncert”, 
nie pisząc nic o „typie” muzy-
ki współtworzonej przez ten 
duet – występek ten wymaga 
natychmiastowej poprawy.
Wójcik i Damasiewicz uni-
kają jak ognia solówek czy 
posługiwania się klasycz-
nie rozumianymi partia-
mi gitary czy trąbki. Ich 
muzyka przepełniona jest 
klimatycznym elektronicz-
nym szmerem, na tle któ-
rego przestrzeń kreują obaj 
muzycy. Szczególnie zauwa-
żalne jest to u Wójcika, któ-
rego gra zadłużona jest 
w dorobku skandynawskich 
mistrzów gitary „ambien-
towo-darkjazzowej”, którzy 

swojego ukochanego instru-
mentu zdecydowanie nie 
traktowali jako źródła nie-
kończących się efekciarskich 
solówek. Bardzo dobry pop-
rockowy zespół Foals w jed-
nym ze swoich hitów wyśpie-
wywał swojego czasu jakże 
szczere wyznanie: „I can’t get 
enough spaaaaaace” (chodzi 
oczywiście o utwór Inhaler). 
Panie Philippakis, proszę po-
słuchać Diavolezzy i pańskie 
życie z pewnością się „uprze-
strzenni”!
Pewnym mankamentem 
wspólnego artystycznego wy - 
siłku Wójcika i Damasie-
wicza jest brak wyraźnego 
spuentowania owej świet-
nie wykreowanej przestrzeni 
dźwiękowej. Nieliczne partie 
śpiewane (a raczej mówione) 
rażą niestety tandetą i, co za-
skakujące w przypadku tak 
wrażliwych muzyków, płyt-
kością tekstu. W tym kontek-
ście najciekawiej wypada dla 
mnie fragment kompozycji 
Morteratsch, w której Dama-
siewicz gra przepiękne wręcz 
solo na trąbce. To jest to, pięk-
ne dopełnienie, niezbędne, by 
wszystkie dźwięki z tych kon-
certów znalazły swoje należy-
te miejsce i skumulowały się 
w tej części, która notabene 
swoim nastrojem i narracją 
przypomina mi nieco sław-
ną Suitę jazzową Michała 
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Grzegorz Lesiak  
Essence, Piotr  
Damasiewicz  
– On the Way
L.A.S., 2022

„Na początku nic nie było, 
na początku nic nie było, 
tylko przestrzeń ciemna, 
pusta; wtem jej czarne bły-
sły oczy i różowe, świeże 
usta” – tak brzmią począt-
kowe słowa jednego z wielu 
przepięknych wierszy Ada-
ma Asnyka. Co było potem, 
to już nie mnie zdradzać, 
choć finał tej historii wca-
le tak bardzo kolorowy nie 
był. Takim Asnykowskim 
„nic” dla zespołu Grzegorz 
Lesiak Essence jest praw-
dopodobnie jakiś pozornie 
przypadkowy układ dźwię-
ków (nawet tych odległych 
od świata muzyki), który, 
jak powiedzieliby najstar-
si piekarze, stanowi zaczyn 
jakiejś mniej lub bardziej 
uporządkowanej struktury.
Wspomniany już zespół, 
dowodzony przez gita-

rzystę Grzegorza Lesiaka, 
a współtworzony również 
przez basistę Alexa Revi-
riego oraz grającego na in-
strumentach perkusyj-
nych Vasco Trillę, do swojej 
dźwiękowej podróży zapro-
sił wytrawnego ekspery-
mentatora – trębacza Pio-
tra Damasiewicza. Mariaż 
to jednak nieprzypadkowy, 
wszak Lesiak z Damasiewi-
czem już wspólnie stworzy-
li wydaną w tym roku pły-
tę Etad Vai Tad uznanego 
w światku polskiego prog
-jazz-rocka zespołu Tatva-
masi. Te dwie płyty, czyli 
On the Way Grzegorz Lesiak 
Essence oraz Etad Vai Tad 
Tatvamasi sporo łączy, lecz 
też sporo dzieli. Oprócz 
oczywistych personalnych 
podobieństw wskazać moż-
na, że oba projekty poru-
szają się w ramach zbliżo-
nej koncepcji postrzegania 
muzyki, opartej na swobod-
nej improwizacji popartej 
jednak głęboką muzyczną 
świadomością.
Muzyka z Etad Vai Tad 
przepełniona jednak jest 
inspiracjami progrocko-
wymi oraz tymi spod zna-
ku Cecila Taylora, podczas 
gdy On the Way prezentuje 
jeszcze bardziej pierwot-
ne i możliwie „bezpośred-
nie” podejście do materii 

Lorenca wykorzystaną w fil-
mie Psy Władysława Pasi-
kowskiego. Więcej takich 
akcentów opartych na me-
lancholii tworzonej melodii 
moim zdaniem spowodo-
wałoby, że płyta Diavolezza 
byłaby po prostu doskonała.
I tak jednak jest bardzo, ba-
aaardzo dobrze! To wyjąt-
kowe nagranie pozwala 
wyrwać się nieco z otaczają-
cych nas czasu i przestrzeni 
i przenieść w inny, nieco nie-
dookreślony, lecz naprawdę 
bardzo harmonijny wymiar. 
Możliwość takiego zawiesze-
nia i błądzenia pomiędzy 
przeróżnymi przestrzenia-
mi jest być może najciekaw-
szą przyjemnością, którą 
dać nam może obcowanie ze 
sztuką. Mam nadzieję, że to 
dopiero początek współpra-
cy tego niebywale utalento-
wanego duetu. �

Jędrzej Janicki

Piotr Damasiewicz  
& Kuba Wójcik  

o płycie Diavolezza

POSŁUCHAJ PODCASTU >>
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muzycznej. Partie poszcze-
gólnych instrumentów są 
nieokrzesane, brzmią su-
rowo, a struktury mają 
w sobie pewien industrial-
ny powiew, który móg-
łby korespondować z wi-
zją Fritza Langa zawartą 
w filmie Metropolis. Szcze-
gólną uwagę zwracają jed-
nak partie Damasiewicza. 
Ich chropowate, brutal-
ne i niepokojące brzmie-
nie nadaje tym czterem 
kompozycjom (zarejestro-
wanym podczas występu 
zespołu w ramach lubliń-
skiego festiwalu Third Ear 
Music 2022) swego rodza-
ju monumentalności. To 
właśnie dzięki Damasie-
wiczowi płyta On the Way 
brzmi potężnie!
Potęga ta nie ma jednak cha-
rakteru wzniosłości, którą 
odczuwamy chociażby, sty-
kając się z jakimś zapiera-
jącym dech w piersiach wi-
dokiem przyrody. To raczej 
manifestacja wolności, swo-
body, wręcz artystyczne-
go szaleństwa, które jednak 
zdecydowanie nie jest Der-
ridowskim „radosnym błą-
dzeniem”. Wszak na pły-
cie tej nie uświadczymy 
ani beztroski (bo tym chy-
ba miała być dla sławnego 
francuskiego dekonstruk-
cjonisty radość), ani tym 

Moon Hoax – Randka 
z Androidem
Capricornus, 2021

Angielski zwrot zawarty 
w nazwie grupy Moon Hoax, 
oznacza twierdzenie, że lądo-
wanie człowieka na Księży-
cu zostało zainscenizowane. 
Album Randka z Androidem, 
swoją premierę miał nieca-
ły rok przed startem misji 
Artemis, której dalekosięż-
nym celem jest ponowne lą-
dowanie na ziemskim sa-
telicie. Czyżby potencjalny 
sukces tego przedsięwzięcia 
na nowo rozpalił wyobraź-
nię zwolenników teorii spi-
skowych?
Pomysłodawca formacji 
– Michał Karbowski (gi-
tara, kompozycje) tłuma-
czy, że użycie wspomnia-
nego zwrotu miało szersze 
znaczenie. „Granica mię-
dzy tym, co uznajemy za 
prawdę, a co jest prawdziwe, 
bywa płynna. Nazwa zespo-
łu stanowi impuls do reflek-
sji nad tego typu sprawami”, 

bardziej błądzenia. Kwartet, 
choć bardzo chętnie rzuca 
się w odmęty nieznanego, to 
jednak doskonale kontroluje 
swoje poczynania. Panowie 
działają niczym najwytraw-
niejsi kierowcy rajdowi, któ-
rzy pozwolić sobie mogą na 
dawkę ryzyka przy pokony-
waniu kolejnych zakrętów, 
gdyż tak duże mają zaufa-
nie do swoich umiejętności. 
Szczęśliwie w świecie pły-
ty On the Way błędy są ra-
czej bodźcem działającym 
na wyobraźnię niż śmiertel-
nym zagrożeniem…
Zespół Grzegorz Lesiak Es-
sence płytą On the Way po-
kazał, że rzeczywiście nadal 
jest w drodze, lecz bez wąt-
pienia obrał jak najodpo-
wiedniejszy azymut – moim 
zdaniem dzięki współpracy 
z Piotrem Damasiewiczem. 
Scena eksperymentalne-
go impro jest w Polsce boga-
ta i wyjątkowo wymagająca, 
jednak nie mam wątpliwo-
ści, że ten skład należy do 
najciekawszych tego typu. 
Być może przesadnie przy 
tej muzyce się nie zrelak-
sujecie, jednak na pew-
no zapewni wam ona wie-
le innych, nawet głębszych, 
doznań estetycznych. Na-
prawdę warto. �

Jędrzej Janicki
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stwierdził w wywiadzie dla 
JazzPRESSu (marzec 2022). 
Przede wszystkim jest to jed-
nak element atrakcyjnego, 
„astralnego” wizerunku gru-
py, świetnie ujętego w przy-
kuwającej uwagę szacie gra-
ficznej okładki.
Randka z  Androidem jest 
drugą płytą zespołu, po de-
biutanckim Moon Hoax 
z 2014 roku. W nagraniu, po-
dobnie jak przed siedmio-
ma laty, brało udział sześciu 
muzyków. Poza liderem je-
dynie dwóch z nich uczest-
niczyło w pierwszej sesji 
nagraniowej – Przemysław 
Borowiecki (perkusja) oraz 
Klaudiusz Kłosek (trąbka). 
Skład sekstetu na najnow-
szej produkcji uzupełniają 
Jarosław Bothur (saksofon 
tenorowy), Jędrzej Łaciak 
(gitara basowa) i Filip Ow-
czarski (wibrafon).
Mimo upływu czasu i zmian 
personalnych oba albumy 
okazują się całkiem spójne. 
Choć brzmienia poszczegól-
nych instrumentów trud-
no porównać, całościowo 
daje się odczuć kontynua-
cję atmosfery poprzedniego 
wydawnictwa. Poszczegól-
ne utwory na tych płytach 
mogłyby śmiało ilustrować 
obrazy filmowe, niekoniecz-
nie, jak sugeruje wizeru-
nek grupy, z gatunku sci-fi. 

Sambor Dudziński 
Trio – Norwid
Elektra, Mazowiecki Instytut Kultury, 
2022

Cyprian Kamil Norwid za 
swojego życia nie został ani 
zrozumiany, ani doceniony. 
Na szczęście już od ponad 
stu lat, począwszy od od-
krycia wartości jego poezji 

„Chciałem, żeby była to mu-
zyka do nieistniejących fil-
mów, które mam w swojej 
głowie”, potwierdził Kar-
bowski w przywołanej roz-
mowie. Pomaga temu bogate 
i zróżnicowane instrumen-
tarium, które rozszerza-
ją dodatkowo modyfikacje 
elektrycznego basu oraz gi-
tary. Świetnie sprawdza się 
w tej konwencji wibrafon, 
miękkim brzmieniem kon-
trastujący z szorstkimi gi-
tarami. Równie ważna wy-
daje się obecność sekcji dętej, 
która kolektywnej grze do-
daje energii, a w partiach 
solowych potrafi wnieść 
odrobinę nostalgii.
Na album złożyło się osiem 
autorskich kompozycji Kar-
bowskiego, napisanych z my-
ślą o kontynuacji projek-
tu w nowym składzie, ale 
też starszych, które odna-
lazł w swoich notesach. Ca-
łość zbudowana jest na połą-
czeniu chwytliwych melodii 
z freejazzowymi improwiza-
cjami. Utwory mają zwartą 
konstrukcję, są przemyślane 
i dopracowane. Wykonawcy 
otrzymali jednak wystarcza-
jąco dużo miejsca do zapre-
zentowania swoich pomy-
słów, w stosunkowo krótkich 
kompozycjach każdy ma 
możliwość wykazania się 
własną solówką.

Mija właśnie 50 lat od ostat-
niego lądowania człowieka 
na Księżycu lub dla niedo-
wiarków – wielkiej mistyfi-
kacji tego przedsięwzięcia. 
Zespół Moon Hoax również 
kazał nam długo czekać na 
kontynuację swojej dzia-
łalności, w jego przypadku 
brak jednak pola do popisu 
dla zwolenników teorii spi-
skowych. Zespół najnowszą 
produkcją daje dowód na 
własne istnienie, co więcej 
– udowadnia jak wiele może 
jeszcze zaoferować. �

Jakub Krukowski
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dra Odet-Dąbrowska. Dla 
żony lidera – Ewy Dymek, też 
znalazło się miejsce – pod-
czas koncertu rysowała na 
żywo na ekranie. Niestety, 
na płycie możemy to ocenić 
na podstawie jednego tylko 
zdjęcia na okładce.
Nieco przeszkadzają mi nie-
konsekwencje opisu in-
strumentów. Joanna Dud-
kowska gra np. na „bassie” 
i „fretlessie”. Domyślamy się, 
o jakie instrumenty chodzi, 
ale dla czego w takim ra-
zie po polsku napisany jest 
„wokal”? Mariusz Bobkow-
ski gra na swojskiej perku-
sji – OK. Ale już Sambor Du-
dziński na „piano” (dopiero 
przesłuchanie płyty pozwa-
la usłyszeć, że na fortepia-
nie elektrycznym), znowu 
polskie „organy”, ale zaraz 
potem wymieniony jest „sax 
sopran”. Czy nie można się 
zdecydować na jeden język 
w tak prostym opisie?
Wydźwięk wybranych wier-
szy jest bezlitosny, oskar-
życielski i przejmujący. 
Słuchamy po kolei Ostat-
niej z  bajek, Fatum, Frasz-
ki (Petersbursko-wiedeń-
skim papistom przypisanej), 
Ludzkości, Epitafium, Sło-
wianina, Tromtadratu i  Mi-
łości. Przekonujemy się, że 
w tej interpretacji pomo-
gło aktorskie wykształcenie 

przez Zenona Przesmyckiego 
(pseud. Miriam), jego utwo-
ry są powszechnie czytane 
i intepretowane. Do Norwi-
da częstokroć odwoływali 
się i inspirowali jego dzieła-
mi Stanisław Brzozowski, 
Tadeusz Miciński, Stanisław 
Wyspiański, Stefan Żerom-
ski, Jan Lechoń, Julian Przy-
boś i Czesław Miłosz. W po-
wszechnej pamięci i historii 
muzyki zapisały się znako-
mite interpretacje wierszy 
Norwida w twórczości Cze-
sława Niemena. Szczegól-
ne miejsce zajęło wykona-
nie Bema pamięci żałobnego 
rapsodu. Wiersze Norwida 
znajdują się na płytach wy-
dawanych przez Niemena 
począwszy od Niemen Enig-
matic (ze wspomnianym 
Rapsodem) z 1970 roku do 
Idée Fixe z roku 1978. I od tej 
pory nie sposób już uwol-
nić się od porównania każ-
dej nowej próby interpretacji 
twórczości Norwida w mu-
zyce jazzowej lub rockowej 
do tych, które pozostawił 
nam Czesław Niemen.
Ostatnią taką propozycją 
jest spektakl z muzyką do 
wierszy Cypriana Kamila 
Norwida, skomponowaną 
i zaaranżowaną przez Sam-
bora Dudzińskiego. Sambor 
Dudziński jest absolwen-
tem Wydziału Lalkarskiego 

Państwowej Wyższej Szko-
ły Teatralnej we Wrocła-
wiu. Uczył się też w szkole 
muzycznej. Od wielu lat wy-
stawia podobne spektakle – 
w dorobku ma poświęcone 
m.in. twórczości Stanisła-
wa Barańczaka i Tadeusza 
Różewicza. Częstokroć wy-
stępuje na festiwalach pio-
senki aktorskiej. Od lat 
związany jest z teatrem Ca-
pitol we Wrocławiu.
Spektakl z wybranymi 
utworami Norwida został 
wykonany przez Sambor 
Dudziński Trio na scenie 
Mazowieckiego Instytutu 
Kultury w 2021 roku podczas 
festiwalu związanego z ot-
warciem Czytelni Słów 
i Dźwięków Elektra. Nagra-
nie z tego wydarzenia zosta-
ło wydane na płycie winy-
lowej pod tytułem Norwid. 
Sambor Dudziński odpowie-
dzialny jest też za reżyserię 
spektaklu. Lider gra na for-
tepianie elektrycznym, or-
ganach, saksofonie sopra-
nowym, duduku i wykonuje 
partie wokalne. Na gitarze 
basowej, także bezprogowej, 
gra Joanna Dudkowska, na 
perkusji Mariusz Bobkowski. 
W utworze Epitafium (Nekro-
log Chopina) gościnnie gra 
na fortepianie (interpretu-
jąc fragmenty Sonaty b-moll 
Chopina) i śpiewa Aleksan-
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i doświadczenie lidera. Cie-
kawa jest ilustracja muzycz-
na, sięgająca tradycji fusion, 
bardzo dobrze sobie z nią ra-
dzi oboje muzyków sekcji ryt-
micznej. Oprócz nieuniknio-
nych skojarzeń z twórczością 
Czesława Niemena wyraźnie 
słychać też echa muzyki ze-
społu Osjan. Znakomita jest 
jakość techniczna i przejrzy-
sty mastering nagrania.
Jeśli chodzi o samą muzykę, 
to pomimo wielu sytuacji, 
w których zaczyna się wy-
czuwać pulsujący moment 
mogący zamienić się w po-
rywającą improwizację, nie-
stety, za żadnym razem do 
niej nie dochodzi. Nie mam 
najmniejszych wątpliwo-
ści, że z taką improwizacją 
bez problemu poradziliby 
sobie zarówno Joanna Dud-
kowska, jak i Mariusz Bob-
kowski. Co do możliwości 
instrumentalnych Sambo-
ra Dudzińskiego, nie mam 
już takiej pewności, ale też 
brak okazji, aby się o tym 
przekonać. Szkoda, że precy-
zyjna, i jak się okazuje, bez-

Robert Świstelnicki  
– Piosenki
Multikulti Project, 2022

Piosenki to debiutancki al-
bum Roberta Świstelni-
ckiego. Mamy tu do czy-
nienia z poetą i gitarzystą, 
który postanowił połączyć 
własną twórczość literacką 
z muzyką. Jak wiadomo, 
przed nim w Polsce było już 
takich wielu. Zaczynając 
od Stanisława Staszewskie-
go i Jacka Kaczmarskiego 
przez Grzegorza Kaźmier-
czaka i Marcina Świetli-
ckiego aż po młodsze po-
kolenie, które z pewnymi 
nawet sukcesami repre-
zentował Szymon Szwarc, 
obecnie zajmujący się ra-
czej muzyką instrumental-
ną i produkcją. Ale wróć-
my do Świstelnickiego. 
Potrzeba połączenia wier-
szy z jazzem sprowokowa-
ła go do napisania muzyki 
i skomponowania sobie cał-
kiem imponującego składu. 
Grają z nim bowiem Piotr 
Budniak (perkusja), Adam 

względna aranżacja kom-
pozytora nie pozostawia na 
taki potencjalny jam miej-
sca. Jeszcze trudniej słucha 
się śpiewu lidera. O ile w de-
klamacjach możemy podzi-
wiać nienaganną dykcję, to 
we fragmentach muzycz-
nych jest już znacznie go-
rzej. Szczególnie drastycz-
nie to słychać w wykonanej 
a cappella Fraszce.
W Polsce jest bardzo wielu 
wokalistów i wiele wokali-
stek świetnie śpiewających 
jazz, którzy z powodzeniem 
zinterpretowaliby interesu-
jąco wybrane teksty i nie-
złą muzykę. Liczna też jest 
scena bardzo dobrych mu-
zyków grających na instru-
mentach klawiszowych i dę-
tych, którzy sprawiliby, że 
nie tylko sekcja rytmiczna 
zrobiłaby wrażenie. Szko-
da, że sztywność aranżacji i , 
niestety, ambicje wokalne li-
dera, dołożyły solidną cho-
chlę dziegciu do całego tego 
przedsięwzięcia. �

Cezary Ścibiorski
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http://radiojazz.fm/o-nas/audycje/item/717-zestrojeni-patrycja-zarychta-i-gniewomir-tomczyk
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bardzo plastyczny. To wada 
tej płyty, bo jednostajność 
głosu artysty może w pew-
nym momencie znudzić.
Poeta wpada czasem w ro-
mantyczne natchnienie, jak 
w końcówce Sentymentalne-
go ośmiozgłoskowca, ale teks-
ty i nagromadzone w nich 
agresywne sformułowania 
czy wulgaryzmy aż się pro-
szą o trochę więcej emocji. 
Mam też problem z zaanga-
żowaniem Klary Cloud i Łu-
kasza Lipskiego w utwór 
Demokracja. Ich partie wo-
kalne brzmią zbyt sterylnie 
i gładko w stosunku do ca-
łego materiału. Wielu mo-
głoby uznać to za zaletę, bo 
to są ładne wokale, tylko 
nie pasują mi kontekstual-
nie do całości. Zwłaszcza że 
głosowi poety brakuje wiele 
do takiej sterylności. Jasne, 
kontrast, tylko że w tym wy-
padku to naprawdę nie gra. 
Brzmi wręcz nienaturalnie 
plastikowo.
Ciekawym z kolei zabie-
giem tekstowym jest swego 
rodzaju instruowanie mu-
zyków i ich słyszalna reak-
cja na te instrukcje. Tak się 
dzieje w sztandarowej dla 
płyty Demokracji, w którym 
„nienawidzący jazzu” Świ-
stelnicki woła do Adama 
Bławickiego: „ale dobra, da-
jesz swoje solo, Adam!”, po 

czym otrzymujemy rzeczo-
ne solo. Albo w utworze Gro-
ove odnowy poeta prowadzi 
perkusistę, mówiąc: „stukaj 
lekko o kant werbla / pał-
ki miękko w tomy wgłębiaj 
/ stopą osadź fundamenty”. 
I na to wszystko Piotr Bud-
niak reaguje subtelnie, acz 
zauważalnie. Przyjemnie 
się tego słucha, można po-
dążać za tymi instrukcja-
mi i weryfikować je w war-
stwie instrumentalnej. To 
angażuje słuchacza.
Jeśli chodzi o instrumenta-
rium, to pewien rodzaj me-
lancholii miesza się z ner-
wowym patosem. To drugie 
oblicze Piosenek słychać we 
wspomnianym Groovie od-
nowy, prowadzonym przez 
delikatnie podrygujący bas, 
wokół którego buduje się 
ofensywna partia saksofo-
nu i podniosły motyw ham-
monda, który około szóstej 
minuty przechodzi w kli-
matyczne solo. Najbardziej 
pogrzebowo jest w Pladze 
i Sentymentalnym ośmio-
zgłoskowcu, w których sek-
cja dęta szlocha przez całą 
rozciągłość utworów. Wal-
czyk o  Wiesławie ma z ko-
lei klimat kawiarnianej me-
lancholii, głównie za sprawą 
szorujących sypko miotełek 
perkusyjnych i subtelnego 
rhodesa. I mimo tego że to 

Bławicki (saksofon tenoro-
wy i barytonowy, flet), Ma-
ciej Kitajewski (kontrabas, 
gitara basowa), Paweł Pal-
cowski (trąbka, flugelhorn) 
i Kajetan Borowski (rhodes, 
hammond, fortepian). Sło-
wem – nazwiska znane i ce-
nione spośród młodszych 
reprezentantów polskiej 
sceny. Przyjrzyjmy się więc 
Piosenkom.
Tytuł myli, bowiem na ten 
materiał składają się utwo-
ry pozbawione jakichkol-
wiek form piosenkowych. 
Są to głównie długie, snu-
jące się kompozycje, w któ-
rych wybrzmiewa powścią-
gliwy głos poety. Śpiewu 
nie doświadczamy, to w za-
sadzie stała melorecytacja, 
w której czasami pobrzmie-
wa dramatyczna nuta. Moż-
na rzec, że słusznie, ponie-
waż Świstelnicki daje sobie 
tu prawo do wylewania fru-
stracji dotyczących, krót-
ko mówiąc, rzeczywistości. 
Kąsa ją, ironizuje, zadając so-
bie stale trud, by dochodzić 
jakoś do istoty człowieczeń-
stwa. Teksty te mają, jak mi 
się wydaje, pewien wspól-
ny mianownik ze strumie-
niami świadomości Kazi-
ka z jego okresu rapowego. 
Z tym że wokal Świstelni-
ckiego nie wyraża tyle iro-
nii, zresztą w ogóle nie jest 
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wszystko brzmi dobrze, to 
popada czasem w zbyt oczy-
wistą obrazowość.
Kompozycje rozciągają się 
w długie utwory (poza Pla-
gą i Pedagogiem imprezy), któ-
re mogą trochę przytłaczać. 
Bardzo sobie cenię umiejęt-
ność poprowadzenia słucha-
cza od początku do końca 
przez długą kompozycję, ale 
na płycie Roberta Świstelni-
ckiego trochę tego zabrakło, 
pomimo że zamysł jest nie-
rzadko naprawdę dobry. Cho-
ciaż są utwory, które można 
wyróżnić na tle pozostałych. 
Przykładem niech będzie 
Król flamenco ze świetnymi 
klawiszami, które brzmią 
tak, jakby miały w sobie coś 
nocnego, tęsknego. W tle nie-
spiesznie buduje się perkusja, 
bas smutno brzęczy, a gitara 
nieśmiało zawodzi. Do tego 
świetny dialog fletu i trąbki – 
brawa dla Pawła Palcowskie-
go i wspomnianego Bławi-
ckiego.
Poezji na tej płycie nie chcę 
oceniać jednoznacznie. Ja 
wolę formułę bardziej zwar-
tą, pozostawiającą trochę 
więcej tajemnicy. Tutaj do-
świadczamy raz po raz ro-
zedrganego dramatyzmu, 
patosu romantycznego na-
tchnienia (bardzo wyraź-
nie np. w Zaprzeczam sobie 
z mocnym solem saksofonu 

barytonowego). Są te wier-
sze, w moim odczuciu, prze-
gadane. Bliżej im do zrytmi-
zowanych i zrymowanych 
strumieni świadomości.
Jest tu sporo rzeczy cieka-
wych. Sprawność improwi-
zatorska tych wysokiej klasy 
instrumentalistów jest zde-
cydowanie największym atu-
tem. Do tego wytwarzanie 
nastroju melancholii – dużo 
bardziej udane niż kawałki 
patetyczne. Wyjątkiem jest 
tu oparty na solidnym gro-
ovie Pedagog imprezy. Ani 
jednoznacznie melancholij-
ny, ani patetyczny. Muzycz-
nie świetny. Ponadto werbali-
zowanie tego, co dzieje się tu 
muzycznie, jest w ogóle rze-
czą znakomitą i uważam, że 
w ogóle jako humorystyczny 
zabieg literacki w formułach 
wokalno-instrumentalnych 
mógłby być obecny częściej. 
Ale największym problemem 
tutaj jest pewna powtarzal-
ność i monotonia. Oba za-
rzuty dotyczą głównie wo-
kalu, ale nie tylko.  Chociaż 
zmieniają się nastroje, for-
muła utworów zdaje się bar-
dzo podobna. To nie jest pły-
ta zła, ale nie jest też dobra. 
Poczekajmy, co przyniesie 
przyszłość. Z takim składem 
możliwości są duże. �

Mateusz Sroczyński

Elma – Licentia 
Poetica
Hevhetia, 2022

„2000 lat temu Owidiusz 
uchwycił w wierszu isto-
tę improwizacji, podob-
nie jak kolektyw Elmy Kais 
czyni to na albumie Licen-
tia Poetica”, rozpoczyna 
swój esej Howard Mandel 
na okładce najnowszej pro-
dukcji polskiej wokalistki. 
Aż sześć lat kazała ona cze-
kać na swój trzeci autorski 
album i trzeba przyznać, 
że wiele się w tym czasie 
zmieniło.
Naturalnie pryncypia twór-
czości Elmy pozostają te 
same: otrzymany materiał 
jest efektem kolektywnej 
improwizacji, a jego inspi-
racji należy szukać w kul-
turze antyku. Zawartą w ty-
tule instytucję „twórczej 
wolności” przypisuje się Se-
nece Młodszemu, a mottem 
albumu jest fragment z au-
tobiograficznego zbioru Żale 
Owidiusza. „(…) próbowałem 
pisać słowami wolnymi od 
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nia) intuicyjnie kierowały 
jej improwizowane woka-
lizy w stronę nostalgicz-
nych, spokojnych tonów. Li-
centia Poetica to zupełnie 
inny świat. Polce partne-
ruje międzynarodowe trio 
w składzie: Knox Chandler 
(gitara elektryczna, elek-
tronika), Daigo Nakai (gita-
ra basowa) oraz Klaus Ku-
gel (perkusja). Tworzą oni 
dużo gęstsze, przesiąknięte 
elektrycznym brzmieniem 
tło. Dominuje mroczniej-
sza atmosfera, potęgowana 
przez przeszywające solów-
ki Chandlera. Gitarzysta 
w swojej bogatej karierze 
może poszczycić się m.in. 
współpracą z Davem Ga-
hanem przy albumie Pa-
per Monsters, co daje poję-
cie o stylistyce, w jakiej się 
obraca.
Sekcja rytmiczna znakomi-
cie podąża za jego kreatyw-
nością, perfekcyjnie regu-
lując tempo granej muzyki. 
Istotną różnicą w porówna-
niu z Hic Et Nunc i Ad Rem 
jest również rozwój aparatu 
wykonawczego Elmy. Oczy-
wiście ciągle to jej głos jest 
dominującym elementem 
brzmienia, dodała jednak 
do niego dźwięk liry kor-
bowej i elektroniki, który-
mi bardzo sprawnie operu-
je na najnowszej płycie. To 

prawdziwe odkrycie tego 
projektu i dowód na ciągłą 
ewolucję artystyczną woka-
listki.
Choć trochę to trwało, war-
to było czekać na ten album. 
Klimat, jaki udało się stwo-
rzyć wszystkim zaangażo-
wanym muzykom, jest wy-
jątkowy. Kolejne utwory 
(a w zasadzie fragmenty, bo 
tak należy odbierać płytę) 
zaskakują pomysłowością 
wykorzystania poszczegól-
nych instrumentów i ich 
współbrzmienia. Oby mię-
dzynarodowy charakter 
kwartetu nie utrudnił or-
ganizacji trasy koncerto-
wej. Jestem pewien, że ich 
album to tylko punkt wyj-
ścia do dalszych ekspery-
mentów podczas występów 
na żywo. �

Jakub Krukowski

miary wierszowej. Wiersz 
sam przez się układał i co 
tylko próbowałem napisać, 
było wierszem” – w tym wy-
znaniu zawiera się poetycka 
egzemplifikacja improwiza-
cji, o której wspomina ame-
rykański krytyk. Kolejne ła-
cińskie słowa tego cytatu 
stanowią tytuły utworów 
zawartych na płycie. To bar-
dzo ciekawy zabieg, bowiem 
podobnie jak materiał mu-
zyczny, mają one sens wy-
łącznie, kiedy odbierane są 
całościowo.
W rozmowie z JazzPRES-
Sem (kwiecień 2022) artyst-
ka wyznała, że nie kalku-
luje niczego na zimno i nie 
planuje brzmienia czy sty-
listyki, jednak trudno po-
minąć zmiany w jej mu-
zyce. Jak domniemywa we 
wspominanej rozmowie, 
wpływ na to mogły mieć 
aktualny nastrój, suma do-
świadczeń minionych lat 
czy też fakt, że rejestra-
cja miała miejsce podczas 
koncertu na żywo. Myślę 
jednak, że największego 
bodźca należy doszukiwać 
się w składzie towarzyszą-
cym artystce, który niczym 
nie przypomina kolektywu 
z poprzednich dwóch płyt. 
Wówczas dźwięki trąb-
ki (Verneri Pohjola) oraz 
fortepianu (Dominik Wa-

http://radiojazz.fm/o-nas/audycje/item/337-pod-prad
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Silent Witness  
– Silent Witness II
Gig Ant, 2022

Płyta Silent Witness II brzmi 
tak afrykańsko, że trudno 
mi uwierzyć, że jej spiritus 
movens jest Polak – Radek 
Bond Bednarz. To on zapro-
sił do projektu dziewięciu 
muzyków, którzy przyby-
li z różnych stron świata, od 
Afryki Zachodniej przez Bli-
ski Wschód po Skandyna-
wię i Polskę. Prawie każdy 
z nich gra na więcej niż jed-
nym instrumencie. Niekie-
dy, jak w przypadku Bena 
Aylona, są to instrumenty 
całkiem od siebie odlegle, tj. 
perkusyjne (djembe) i stru-
nowe (xalam). Już ten fakt 
mówi o tym, jak wyjątkowo 
utalentowani muzycy wzię-
li udział w nagraniach.
Różnorodność instrumen-
tarium to pierwsza rzecz, 
jaka uderza podczas słu-
chania płyty. Mamy tu wie-
le odmian afrykańskich in-
strumentów strunowych: 

ngoni, xalam, kologo; per-
kusyjnych, takich jak djem-
be, dundun, congi, krakeby, 
a także innych, których na-
wet nie potrafię nazwać.
Na płycie znajdziemy cztery 
utwory z wokalami, a pierw-
szy, otwierający płytę głos 
Diallo Moussy wydaje mi się 
najciekawszy, w porówna-
niu  ze zbyt gładkim głosem 
Sinaubi Zawose czy niepoko-
jącą improwizacją wokalną 
Norweżki Mari Kvien Brun-
voll. Korba Steva Atambire’a 
zaczyna się bluesowo, przy-
wodząc na moment skoja-
rzenie z tuareskim zespo-
łem Tinariwen, podobnie 
jak utwór zamykający pły-
tę. Świetnie wyeksponowa-
ne w obu kawałkach północ-
noafrykańskie kastaniety 
krakeby nadają muzyce kli-
mat festiwalu muzyki etno 
Gnaoua odbywającego się co 
roku w Maroku.
Oprócz tradycyjnych, aku-
stycznych instrumentów 
mamy tu też trochę elek-
troniki. Polirytmiczne roz-
poczęcie trzeciego utwo-
ru ma coś z Eulogy zespołu 
Tool, ale nie ma nic z ro-
cka, raczej coś z łagodne-
go industrialu w stylu Lost 
Highway. Jest dużo skompli-
kowanych rytmów i mało 
melodii – podobnie jak 
w utworze Duetto z Bene 

Aylonem. Są to chyba dwie 
kompozycje, w których 
najbardziej słychać prze-
platankę muzyki elektro-
nicznej z akustyczną, i mo-
dernizmu z tradycją. Moją 
ulubioną pozycją jest Ele-
fanc z udziałem Jimiego Te-
nora. Najbardziej taneczny 
ze wszystkich utworów jest 
też najbardziej jazzujący. 
Spokojna melodia na sak-
sofonie i łagodna improwi-
zacja na flecie wypadają na-
prawdę wyjątkowo pięknie 
na tle mocnego perkusyjne-
go i basowego groovu. 
Płyty słucha się łatwo, szyb-
ko (osiem krótkich utwo-
rów) i przyjemnie, zwłaszcza 
dla kogoś, kto lubi głębokie 
brzmienie basu, mnogość in-
strumentów perkusyjnych 
i afrykańskie klimaty. Nie-
stety obawiam się, że dla bar-
dziej wymagających słucha-
czy może tu czegoś zabraknąć, 
bo muzyka jest skromna 
mimo mnogości instrumen-
tów. Tempo wszystkich utwo-
rów jest bardzo podobne, dla-
tego można odnieść wrażenie, 
że trochę się zlewają, ale na 
szczęście mamy tu dużo poli-
rytmii, która to nadrabia.
Płytę mogłabym polecić za-
twardziałym przeciwnikom 
elektronicznych brzmień, aby 
przekonali się, że elektroni-
ka też może być fajna, szcze-
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Charles Lloyd – Trio 
of Trios
Blue Note Records, 2022

Pod tytułem Trio of Trios 
ukazał się w drugiej poło-
wie roku 2022 zestaw płyt 
winylowych z nagrania-
mi trzech różnych trzyoso-
bowych składów dowodzo-

gólnie w połączeniu z tra-
dycyjnymi instrumentami. 
Nienachalne futurystycz-
ne dźwięki i łagodne indu-
strialne odgłosy nie draż-
nią uszu. Dla miłośników 
wcześniejszej twórczości Rad-
ka Bednarza ta skromna doza 
elektroniki i eksperymental-
nych brzmień na Silent Wit-
ness II może okazać się niewy-
starczająca. Podejrzewam, że 
jest też mniej jazzowa, niż by 
pewnie chciał przeciętny fan 
jazzu, ale jest szansa, że ją bar-
dzo polubią słuchacze muzy-
ki świata. �

Linda Jakubowska

nych przez Charlesa Lloyda. 
Niniejsza recenzja opar-
ta będzie na wydawanych 
równolegle płytach CD, któ-
re w przeciwieństwie do po-
pularnych longplayów nie 
były dostępne jako elegan-
cko opakowany (w dosłow-
nym tego słowa znaczeniu) 
zestaw. Nie różniły się jed-
nak muzyczną zawartością 
od kolekcjonerskiego wyda-
nia dla miłośników czarne-
go krążka.
Charles Lloyd ma w jazzo-
wym świecie taką pozycję, 
że każda z jego inicjatyw od-
bija się szerokim echem. Nie 
inaczej stało się z niewąt-
pliwie intrygującym pro-
jektem Trio of Trios. Podeks-
cytowanie wzbudziła już 
sama zapowiedź, w której 
poznaliśmy szczegóły całe-
go projektu. Sprytny zabieg 
promocyjno-sprzedażowy 
pozwolił na stopniowe de-
lektowanie się poszczegól-
nymi częściami zestawu, 
a przy okazji wzmagał na-
pięcie oczekiwania na kom-
plet nagrań.
Trio: Chapel – ta płyta zain-
augurowała całość. W jej 
nagraniu wzięli udział Bill 
Frisell (w każdym z zespo-
łów znalazł się gitarzysta) 
oraz grający na kontraba-
sie Thomas Morgan (z ko-
lei każdy „trzeci do tria” 

grał na innym instrumen-
cie). Wszystkie płyty zosta-
ły nagrane podczas koncer-
tu. Trio: Chapel wzięło tytuł 
od miejsca inauguracyjne-
go występu w Coates Cha-
pel w San Antonio, w grud-
niu 2018 roku. Jedynego, jak 
się później okazało, przed 
wybuchem pandemii. Ini-
cjatywa spotkania w tym 
składzie wyszła od Lloy-
da, który z Frisellem współ-
pracuje już od dość dawna 
(gitarzysta jest członkiem 
zespołu The Marvels), a nie-
obce są mu też wspólne due-
towe prace Frisella i Morga-
na. Dobre wzajemne relacje 
postanowili muzycy przeło-
żyć na wspólne artystyczne 
działanie.
Na albumie znalazło się 
pięć utworów. Trzy au-
torskie Lloyda – Bey-
ond Darkness, Song My 
Lady Sings, napisany pół-
torej dekady przed... datą 
urodzin Thomasa Mor-
gana i Dorotea’s Studio 
dedykowany życiowej part-
nerce Lloyda. Dwie pozosta-
łe kompozycje to Ay Amor 
kubańskiego pieśniarza 
i kompozytora Ignacia Jacin-
ty Villi Fernándeza, a także 
rozpoczynająca płytę Blood 
Count Billy’ego Strayhorna.
Trio: Ocean – stanowiło dru-
gą odsłonę projektu, tym 
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razem Lloydowi towarzy-
szyli Anthony Wilson (gi-
tara) oraz Gerald Clayton 
(fortepian) – obaj synowie 
muzycznych znakomitości. 
Ojcem gitarzysty był trę-
bacz, band leader, kompo-
zytor i aranżer Gerald Wil-
son, w którego big-bandzie 
grywał w latach 50. Lloyd. 
Pianista jest synem legen-
darnego kontrabasisty Joh-
na Claytona. Koncert miał 
miejsce w Lobero Theatre 
w Santa Barbara, miejscu, 
w którym Lloyd gości bar-
dzo często i gdzie między 
innymi rejestrował album 
8: Kindred Spirits (Live from 
the Lobero), nagrywany 
z okazji swoich 80. urodzin. 
To trio wystąpiło w okolicz-
nościach szczególnych – ze 
względu na trwającą wtedy 
pandemię (wrzesień 2020)  
koncert odbył się bez udzia-
łu publiczności w formule 
on-line streaming.
Płyta zawiera cztery nagra-
nia – wszystkie autorstwa 
Lloyda. Rozpoczyna się Lo-
nely One z delikatnym tłem 
kreowanym przez Clayto-
na i Wilsona pod nieco bar-
dziej wyraziste solówki li-
dera. W Hagar of the Inuits 
długi wstęp Lloyda prze-
chodzi w zagrane z blue-
sowym sznytem instru-
mentalne przekomarzania 

pozostałej dwójki instru-
mentalistów. Bliskiej Lloy-
dowi bluesowej formule 
wierny jest również – no-
men omen – Jaramillo Blues, 
dedykowany malarce Vir-
ginii Jaramillo i jej mężo-
wi, rzeźbiarzowi Danielowi 
Johnsonowi. Na finał wy-
brzmiewa Kuan Yin z fan-
tastycznym solowym wstę-
pem Claytona (z preparacją 
fortepianu), który ewoluuje 
ku rytmom rumby.
Trio: Sacred Thread, w któ-
rym obok Lloyda usłyszymy 
gitarzystę Juliana Lage’a oraz 
perkusjonistę Zakira Hus-
saina, dopełnia serię jako 
część trzecia. I w tym wy-
padku koncert odbył się 
przed wirtualną publicz-
nością. Artyści wystąpili we 
wrześniu 2020 roku tym ra-
zem w The Paul Mahder 
Gallery w kalifornijskim He-
aldsburgu. Repertuar na-
wiązuje do fascynacji Lloyda 
Indiami, tamtejszą kultu-
rą i religią. Lloyd przywołu-
je tu swoje pierwsze spotka-
nia z pochodzącymi stamtąd 
muzykami: Alim Akbarem 
Khanem, Ravim Shankarem 
oraz Allą Rakhą. Ten ostatni 
był… ojcem Zakira Hussaina, 
o czym Lloyd dowiedział się 
podczas pierwszego wspól-
nego występu z Hussainem 
w roku 2001.

Siedem kompozycji Lloyda 
dobranych jest więc pod ką-
tem ilustracji wspomniane-
go zauroczenia hinduizmem. 
Już same tytuły – Nachekita’s 
Lament, Saraswati, czy też 
znane z ECM-owskiej pły-
ty Lloyda z Hussainem i Eri-
kiem Harlandem z roku 
2006 Guman oraz Tales of 
Rumi – nie pozostawiają co 
do tego wątpliwości. Wiele 
fragmentów zagranych jest 
solo bądź w duetach, ekspo-
nując wirtuozowskie umie-
jętności każdego muzyków. 
Na płycie usłyszymy rów-
nież kilkukrotnie śpiew Za-
kira Hussaina. Sam Charles 
Lloyd poza saksofonem sięga 
również po flet. Jazz i hindu-
izm przeplatają się na tym al-
bumie perfekcyjnie.
Ciekawie zestawione per-
sonalnie i instrumentalnie 
tria oraz świetnie dobrany 
do nich, zróżnicowany re-
pertuar od razu nasuwają 
się na myśl jako podstawowe 
atuty trzypłytowego zbioru. 
Z dużą przyjemnością sięga 
się po nagrania Lloyda w ka-
meralnej odsłonie, z kla-
są przewodzącego zespołom 
złożonym z wybitnych arty-
stów. Tych muzyków, takich 
dzieł można słuchać w nie-
skończoność. �

Krzysztof Komorek
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Bill Frisell – Four
Blue Note Records, 2022

Trzeci album Billa Frisella 
nagrany dla Blue Note Re-
cords nosi tytuł Four. Został 
zarejestrowany z udziałem 
Grega Tardy’ego (saksofon 
tenorowy, klarnet, klarnet 
basowy), Geralda Claytona 
(fortepian) oraz Johnatha-
na Blake’a (perkusja) i w ca-
łości składa się z autorskich 
kompozycji Billa Frisella. 
Płyta pomieściła ich trzyna-
ście, z czego aż dziewięć pre-
mierowych.
Frisell nie ukrywa, że Four 
jest echem czasu pandemii. 
Wtedy powstały wszystkie 
nowe utwory. Poza nimi znaj-
dziemy w programie także te 
znane już wcześniej – mię-
dzy innymi Lookout for Hope 
z roku 1988 czy też dwa lata 
późniejsze Good Dog, Happy 
Man. Podczas izolacji Frisell – 
jak sam wspomina – ratował 
się gitarą oraz tworzeniem 
muzycznych szkiców, wy-
korzystanych później pod-

spaja wszystkie motywy: po-
przez wspomnienia utraco-
nych przyjaciół, ale i przez 
wspólne działania z tymi 
obecnymi. I ten właśnie 
aspekt objawia się na Four 
w pełnej okazałości. Płytę 
śmiało prezentować moż-
na jako kapitalny przykład 
prawdziwie przyjacielskiej, 
przy tym niemal perfekcyj-
nej w wymiarze artystycz-
nym, kooperacji. �

Krzysztof Komorek

czas nagrywania Four. Mowa 
o szkicach, bowiem podczas 
pracy w studiu kompozytor 
postawił na inwencję zapro-
szonych artystów, pozwalając 
muzyce się rozwijać.
W większości przypadków 
mamy do czynienia raczej 
z grą zespołu niż z popisami 
solistów. Zaskoczeniem jest 
niezwykle subtelna obec-
ność samego – nominalne-
go – lidera przedsięwzięcia. 
Dyskretna na tyle, że jeden 
z utworów – kontemplacyj-
ny Always – zagrany jest solo 
przez… Geralda Claytona. Za-
dumy nad stratą, tak oczy-
wistą w dzisiejszych czasach, 
nie brakuje w utworach de-
dykowanych zmarłym przy-
jaciołom: Dear Old Friend (for 
Alan Woodard), Claude Utley 
oraz Waltz for Hal Willner.
W nastrojach medytacyj-
nych upływa znaczna część 
albumu. Chociaż kwartet 
niekiedy ucieka od tej me-
lodyjnej lekkości w stronę 
bardziej energicznych ryt-
mów czy też improwiza-
cyjnej otwartości (Holiday, 
Dog on a Roof czy też rewe-
lacyjny Blues from Before). 
To symbolizować ma z kolei 
proces odrodzenia po trud-
nych chwilach.
Trzecim elementem prze-
słania całego albumu ma 
być przyjaźń. To ogniwo 

Richard Galliano 
New York Tango 
Trio – Cully 2022
Swiss Radio Days Jazz Series vol. 47, 
TCB, 2022

W serii Swiss Radio Days Jazz 
prezentowane są koncerto-
we nagrania dokonane pod-
czas występów światowych 
gwiazd w Szwajcarii. Wy-
dawanie serii rozpoczęło 
się w roku 1995. Najnowsze 
wydawnictwo dokumen-
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A U T O P R O M O C J A

Kansas Smitty’s  
– We’re Not In 
Kansas Anymore
Ever Records / !K7, 2022

Kansas Smitty’s to włoski 
zespół dowodzony przez wy-
chowanego w Nowym Jorku 
saksofonistę i klarnecistę 
Giacomo Smitha. Człowiek 
ten ma na koncie współ-
pracę z Damianem Lewi-
sem, Jamiem Cullumem 
i Jasem Kayserem jako pro-
ducent, z kolei jako muzyk 
współtworzy także Trav’lin 
Light, The Wrecking Crew 
i Smitty’s Big Four. Jego wło-
ska grupa Kansas Smitty’s, 
skupiona wokół klubu 
o tej samej nazwie, wydała 
w tym  roku piąty studyjny 
album We’re Not In Kansas 
Anymore, który z założe-
nia ma łączyć afrykańską 
rytmikę z nowoczesnym 
jazzem i inspiracjami wzię-
tymi z klasycznego kina. 
A jak z tym jest naprawdę?
Przyznać trzeba, że rytmi-
ka jest na tej płycie najbar-

tujące koncert tria Richarda 
Galliano jest 47 woluminem 
zbioru. To dość nietypowy ty-
tuł, ze względu na czas po-
wstania nagrań. Dokumen-
tuje bowiem koncert tria 
Richarda Galliano z bieżą-
cego roku. Artysta wystąpił 
na festiwalu w Cully na po-
czątku kwietnia. Wcześniej-
sze wydawnictwa Swiss Ra-
dio Days Jazz Series skupiały 
się na archiwaliach sprzed 
kilkunastu czy wręcz kilku-
dziesięciu lat.
Festiwal w Cully to specjal-
ne miejsce dla Galliano. Kon-
certował tu kilka razy, zarów-
no z własnymi zespołami, jak 
i w duetach z Michelem Porta-
lem czy też Eddym Louissem. 
W roku 2022 muzyk zagrał 
w Szwajcarii z towarzysze-
niem kontrabasisty Diego Im-
berta oraz wiolonczelisty i gi-
tarzysty Sébastiena Giniaux. 
Nazwa, jaką przyjęło trio – 

New York Tango Trio – odno-
si się do dawnej kompozycji 
lidera oraz pierwszych nowo-
jorskich nagrań z udziałem 
Ala Fostera, George’a Mraza 
i Biréliego Lagrène’a.
Prawie godzinne nagranie za-
wiera jedenaście utworów. 
Prawie połowa z nich to kom-
pozycje Galliano (wśród nich 
dwa wielkie hity: Tango pour 
Claude i Waltz for Nicky). Trzy 
to dzieła Astora Piazzolli – na 
czele z Milonga del Angel. Ca-
łość uzupełnia muzyka Erika 
Satie (Gnossienne No. 3), Paula 
Misrakiego (piosenka Chiens 
perdus sans collier z roku 1955, 
znana z filmu pod tym sa-
mym tytułem z udziałem  Je-
ana Gabina i Anne Doat) oraz 
Serge’a Gainsbourga (La Ja-
vanaise kończąca wieczór 
w prawdziwie magiczny spo-
sób: kapitalnym duetem Gal-
liano ze… śpiewającą publicz-
nością).
Odbywający się w niewiel-
kim Cully jazzowy festiwal 
cieszy się dużą popularnością 
tak wśród publiczności, jak 
i wykonawców. Jedni i drudzy 
chętnie przyjeżdżają do miej-
sca słynącego z wyjątkowej 
atmosfery. Najnowsza płyta 
Richarda Galliano potwier-
dza, że dzieją się tam rzeczy 
naprawdę nadzwyczajne. �

Krzysztof Komorek
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by dać przestrzeń smutnym 
klawiszom i ciężkiemu bary-
tonowi, który cały ten utwór 
prowadzi. A w  finale Skyline 
perkusista popisuje się syn-
kopowanym, masywnym 
rytmem aż miło.
Są i filmowe inspiracje, bar-
dzo zresztą wyraźne. Face In 
The Crowd stanowi przykład 
udanego filmowego ekspe-
rymentu. Uważam, że ten 
dramatyczny, napędzany 
twardym kontrabasem i nie-
spokojnymi partiami sakso-
fonu utwór doskonale nada-
wałby się jako podkład do 
otwierającej sceny jakiegoś 
filmu sensacyjnego. Dosko-
nały i klimatyczny fragment 
płyty. Ewidentnie z filmo-
wym zacięciem powstał tak-
że Cha U Kao, w którym pod-
stawą jest ciepła, zaciągająca 
delikatnie gitara oraz syp-
ki rytm. Tutaj z dramatur-
gii przechodzimy w rejo-
ny bardziej słoneczne. Nie 
zdziwiłbym się, gdyby ten 
utwór został wykorzystany 
jako muzyczna ilustracja ja-
kieś plażowej, krajobrazowej 
przebitki w środku mainst-
reamowej produkcji.
Płyta ma też swoje wady. 
Przede wszystkim momenty 
stereotypowo brzmiące, któ-
rych ukoronowaniem jest 
oparty na chyba najbardziej 
typowym, klaszczącym be-

acie The Carpenter. Jazz po-
mieszany z R&B w sposób 
tak oczywisty, że kompletnie 
mnie nie zainteresował. Je-
dynie partie rozimprowizo-
wanych instrumentów dę-
tych przyciągają ucho. Cha 
U  Kao, pomimo tego że jest 
zagrane z jasno słyszalną 
wizją i tylko czeka na swo-
je miejsce w jakimś wizual-
nym dziele, pozostaje jednak 
utworem też bardzo kon-
wencjonalnym w katego-
rii „słonecznego brzmienia”. 
Być może lepiej to wypada 
na koncertach, gdy panowie 
rozwijają te tematy.
Trudno mi na temat We’re 
Not In Kansas Anymore wy-
powiedzieć się jednoznacz-
nie. W większości to są po 
prostu ładne utwory, ale 
nie idzie za nimi nic więcej. 
Podczas słuchania ma się 
ochotę na zejście z toru kon-
wencji, która te wszystkie 
nagrania trzyma w ryzach 
dość mocno. Mimo wszyst-
ko instrumentarium pracu-
je tu bardzo dobrze. Słychać, 
że są to muzycy z umiejęt-
nościami. Głównie perku-
sista Cleasby, którego partie 
uważam za najciekawsze. 
Ale na przykład za mało we-
dług mnie jest momentów, 
w których Ferg Ireland ob-
sługujący bas ma coś wię-
cej do powiedzenia. Kiedy 

dziej interesująca, ale tego 
echa afrykańskich inspira-
cji nie słychać szczególnie 
wiele. Perkusji obsługiwanej 
przez Willa Cleasby’ego bli-
żej do delikatnego free jazzu. 
Wyraźnie kierunek ten sły-
chać już na samym począt-
ku w utworze Bokeh. Dużo 
improwizacji, akcentowanie 
rytmu na dzwonkach i ta-
lerzach, zagęszczanie par-
tii. Wokół tego ckliwe klawi-
sze i płynące saksofony. Dużo 
ciekawiej jest natomiast 
w singlowym Ghosts, w któ-
rych to emocjonalne zagęsz-
czanie partii doprowadza do 
nieśmiałych i szybko urywa-
nych galopad, świadczących 
raczej o samokontroli niż 
braku pomysłu na rozwój te-
matu.
Jest to jeden z moich ulubio-
nych utworów z tej płyty, ale 
nie tylko ze względu na per-
kusję. Giacomo Smith tworzy 
bardzo udane glissanda na 
swoim klarnecie, które przy-
pominają taki nawiedzo-
ny odgłos, który chyba więk-
szość z nas ma jakoś w głowie 
zapisany. Trudno to słowa-
mi ująć, najlepiej posłuchać. 
Ale gdyby na moment wró-
cić jeszcze do perkusji, to mu-
szę wspomnieć o snującym 
się, pogrzebowym nieco Fo-
xes, w którym Cleasby stosuje 
jedynie pojedyncze szelesty, 



44|	 Płyty / Recenzje 

Anna Roemer  
– Azure
Emulsion Sounds, 2022

Gitarzystka Anna Roemer 
miała już okazję zaprezen-
tować się w wielu projek-

tach, w których była goś-
ciem bądź współliderką. 
Teraz przyszła pora na cał-
kowicie autorskie, firmo-
wane jedynie własnym na-
zwiskiem przedsięwzięcie. 
Charakterystyczne brzmie-
nie artystki poznać mo-
gli słuchacze między inny-
mi dzięki albumom duetu 
KALEIIDO. Na płycie Azure 
Anna Roemer zagrała na gi-
tarach elektrycznych i aku-
stycznych, wspomagając się 
efektami elektronicznymi. 
Gościnnie w czterech utwo-
rach dołączył do niej ame-
rykański saksofonista Ned 
Ferm, a w dwóch – grający 
na syntezatorach Rasmus 
Juncker.
Album składa się z dwu-
nastu nagrań i trwa nie-
całe czterdzieści minut. 
Przeważają tu krótkie, 
trwające jedną bądź dwie 
minuty impresje. W czte-
rech przypadkach gita-
rzystka zdecydowała się 
na nieco bardziej rozbu-
dowaną opowieść.  Prze-
łamaniem znanych już 
z innych płyt klimatów są 

dwie kompozycje – Kon-
valstien i Garden – zagra-
ne na gitarze akustycznej 
bez stosowania żadnych 
efektów. Ciekawie prezen-
tują się również utwory 
z udziałem saksofonu, za-
równo w przypadkach, gdy 
Ned Ferm wysuwa się na 
pierwszy plan, jak i w sy-
tuacjach, gdy kreuje mu-
zyczne pejzaże równolegle 
z gitarą liderki. Central-
nym punktem projektu 
jest sześciominutowy Azu-
re, który dał również tytuł 
albumowi i w którym za-
prezentowała się cała trój-
ka muzyków. Rozwijający 
się z kilku niepozornych 
nut w przejmujący finał 
z kapitalną solówką sakso-
fonu. 
Płyta uwodzi intymnością, 
delikatnością i niespiesz-
nym tempem kreowania 
muzycznej opowieści. Re-
laksująca, wysublimowa-
na muzyka pochłania słu-
chacza niezauważalnie, 
acz bezwarunkowo. �

Krzysztof Komorek

pozostali muzycy rozpędza-
ją się, on pozostaje trochę 
z tyłu. Dostaje tu tak na-
prawdę jedno solo (bar-
dzo udane, choć subtelne) 
w singlowym Ghosts. Mam 
nadzieję, że ten album jest 
jakimś rodzajem szkicow-
nika, z którego na żywo wy-
łaniają się rzeczy dużo cie-
kawsze i adekwatne do 
warsztatowego potencjału 
tych muzyków. �

Mateusz Sroczyński

PL AYLISTA 12 /2022

https://jazzpress.pl/wyroznione/playlista-jazzpress-122022
https://jazzpress.pl/wyroznione/playlista-jazzpress-122022
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Zapewne zbyt skromny, by sa-
memu to przyznać – Eskaubei to 
człowiek-instytucja rzeszowskie-
go świata kultury. Od kilku dekad 
działający na scenie rapowej, nieco 
krócej aktywny na scenie jazzowej. 
Reprezentuje Podkarpacie to the 
fullest, jest żywą wizytówką regio-
nu, pojawia się nawet w filmikach 
promocyjnych Rzeszowa. Podob-
nie jak w przypadku powszechne-
go uznania np. Skandalu Molesty 
za klasyk polskiej muzyki – ogrom-
nie cieszę się, że raperzy osiąga-
ją już takie statusy, a Szanowny 
Pan Skubisz zdecydowanie sobie 
na to zasłużył. We wrześniu tego 
roku uraczył nas dwoma nowymi 
projektami: Stories About Life And 
Love Skubisz / Lemańczyk Coope-
ration oraz Ostatni dzień lata w ze-
spole Late Night Poems. W obydwu 
przypadkach towarzyszyli mu ba-
sista Piotr Lemańczyk oraz stały 
współpracownik – trębacz Tomasz 
Nowak. Przy Stories About Life And 
Love dołączyli do nich perkusista 
Grzegorz Pałka i Wojciech Mr Kri-
me Długosz na syntezatorach. Na 
Ostatnim dniu lata pojawili się Mi-
chał Szkil na fortepianie i Dawid 
Fortuna na perkusji. Te dwa albu-
my uderzyły mnie zupełnie ina-
czej. Jestem bardzo zaskoczony, jak 

Wstrząs

Adam Tkaczyk

skrajnie odebrałem dwie odsłony 
twórczości tego samego autora, na-
grane w bliskim sobie czasie. Łączy 
je jednak ton: sentyment, smutek, 
wątpliwości, a czasami nawet by-
cie na skraju rezygnacji. Podejrze-
wam, że Stories About Life And Love 
i Ostatni dzień lata nie mogłyby zo-
stać nagrane przed pandemią oraz 
rosyjską inwazją na Ukrainę.
Wydarzenia ostatnich lat odcis-
nęły piętno na psychice większo-
ści z nas – Eskaubei nie jest wyjąt-
kiem. Jego teksty i performance 
zawierają w sobie o wiele więcej 
niepokoju, braku pewności czy po 
prostu wkurwienia. Na wydanym 
w 2019 roku albumie Sweet Spot 

Skubisz / Lemańczyk Cooperation – Stories 
About Life And Love 
Afro Vibe, 2022
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Late Night Poems – Ostatni dzień lata
U Know Me Records, 2022

wyraźnie wyczuwalne było jego 
zadowolenie z podjętych decyzji, 
wyboru drogi zawodowej – cieszył 
się, że może zarabiać, grając mu-
zykę, jeździć po Małych miastach, 
rozmawiając z ludźmi, przebywa-
jąc w towarzystwie legend polskiej 
sceny jazzu i przelewając doświad-
czenia na papier. Kładł akcent na 
te niewielkie przyjemności, skła-
dające się na większy obraz i po-
czucie satysfakcji, trzymał się op-
tymizmu i poczucia wdzięczności. 
To się skończyło. Chociażby kom-
bo utworów Wojna, Prawda i Re-
fleksje z płyty Stories About Life And 
Love pokazuje, że ten stan umysłu 
znacznie się zmienił – fundamen-
talne poczucie bezpieczeństwa za-
liczyło niebagatelny wstrząs. Co za 
tym idzie – pojawiła się frustracja, 
nerwowość i agresja, którą Eskau-
bei wycelowuje m.in. w twórców 
muzyki komercyjnej (najogólniej 
rzecz ujmując), bałwochwalczych 
krytyków, troglodytów i kilka in-
nych grup mieszczących się w sze-
roko określonych przez teksty ra-
mach.
Nie uderzałoby to tak mocno, gdy-
by wspomniany kontrast do opty-
mistycznego usposobienia rapera 
sprzed kilku lat. I chociaż Eskau-
bei wiekiem jest bliski czasom, gdy 
raperzy często byli nietykalnymi 
superbohaterami, pozwala się po-
chłonąć tym emocjom – ich ogrom 
jest trudny do zwalczenia. Apa-
tia, brak głębszych relacji, ludzie, 

którzy zawiedli, pada wręcz fraza 
„ocean gówna”… Nawet taki utwór, 
który w zamierzeniu miał podno-
sić na duchu adresata (w tym wy-
padku chyba nawet konkretną 
adresatkę) – Friends Family Forever 
– próbuje dodać kolorów i szukać 
sensu w sposób trochę akcentujący 
zło świata. Bo w pierwszej zwrot-
ce pojawiają się osobiste kom-
pleksy, skrywany smutek, upadki, 
strach… Dopiero druga jest tak na-
prawdę silnym odrzuceniem ne-
gatywnych emocji. Rozumiem, że 
Tylko smutek jest piękny, ale mimo 
wszystko jestem nieco zaskoczo-
ny uderzeniem nihilizmu ze stro-
ny Eskaubeia: „Jeśli kiedyś napiszę 
swoją nieśmiertelność, to pewnie 
dzięki tęsknocie, a nie szczęściu”, 
„Jeśli ktoś mnie kiedyś zapamię-
ta, to raczej nie przez słowa dają-
ce nadzieję, prędzej przez tępy ból 
w okolicach serca”. Smutek jest 



JazzPRESS, grudzień 2022        |47

tutaj jak bagno, w którym broczy 
i zatapia się pomimo prób wyjścia 
i pojedynczych przebłysków opty-
mizmu. Nawet jeśli gdzieś dostrze-
żona zostaje odrobina słońca, ota-
cza ją szarość.
À propos tych okruchów nadziei… 
Trochę walczę ze sobą, czy pisać 
następne zdania, ale jeśli mam być 
fair wobec Czytelników, to mu-
szę. Magia to Ty to w moim odczu-
ciu najgorszy utwór nagrany przez 
Eskaubeia. Tekst jest esencją wraż-
liwości, która stoi kompletnie na-
przeciw preferowanej przeze mnie 
estetyce: „Ogród Twoich myśli jest 
zaczarowany / płaczesz magicz-
nymi łzami / kiedy wzruszasz się 
nad stworzeniem lub kwiatem / je-
steś sumieniem bezdusznego świa-
ta”. Te ogrody zaczarowanych my-
śli, magiczne łzy, sumienie świata, 
w dodatku bezdusznego… W mojej 
ocenie są nieco zbyt blisko nasto-
letnich prób poetyckich, bym mógł 
je przemilczeć. Szczególnie, gdy pa-
dają ze strony tekściarza, którego 
duże możliwości poznaliśmy na 
poprzednich płytach. Ale zazna-
czam – to wyjątek.
Chociaż muzycznie Ostatni dzień 
lata jest nieco surowszy i oszczęd-
niejszy, to według mnie emocjonal-
nie dzieje się na nim o wiele więcej. 
Stories About Life And Love przeka-
zuje swój komunikat w sposób bar-
dziej dosłowny, może stanowić roz-
grzewkę przed o wiele ciekawszym 
drugim albumem. To Ostatni dzień 

lata spodobał mi się o wiele bar-
dziej – na chwilę obecną powie-
działbym wręcz, że to mój ulubio-
ny album Eskaubeia. Więcej w nim 
smaku, miejskich wibracji, intry-
gujących niedopowiedzeń, opisów 
sytuacji i ludzi uruchamiających 
wyobraźnię. Mieszko Blues przyno-
si wiele wspomnień nocnych spa-
cerów, aż czuje się światło neonów 
na twarzy i czeka na dalszą część 
losów dziewczyny zza lady skle-
pu nocnego. Nocne radio jest cieka-
wym opisem konkretnej osoby za 
pomocą czynności, do których in-
spiruje. Tytułowy Ostatni dzień lata 
obezwładnia sentymentalnością 
i obrazowością.
Teksty na płycie Late Night Poems, 
często składające się z krótkich 
fraz przynoszących konkretne, 
sensualne skojarzenia, trafiają do 
mnie o wiele mocniej niż, czasem 
wyświechtane, metafory ze Sto-
ries About Life And Love. Przyno-
szą emocje, malują obraz twórcy 
i człowieka, uruchamiają wyobraź-
nię, pozostawiając chęć zagłębienia 
się w dzieło. Sprawiają wrażenie 
prawdziwszych, krwistych, wy-
nikających z realnych wydarzeń, 
emocji i impulsów. Stories About 
Life And Love wypada w porówna-
niu z nimi blado i miałko. Podob-
nie od strony muzycznej: Ostatni 
dzień lata jest dziełem mniej eks-
presyjnym, ale mocniej angażują-
cym uwagę i posiadającym potęż-
ny repeat value. Potężną różnicę 
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robi tutaj fortepian Michała Szki-
la – odnoszę wrażenie, że to on ak-
tywuje skupienie bardziej niż jaki-
kolwiek inny element krajobrazu 
muzycznego. A pozostawienie ciut 
więcej przestrzeni dźwiękowej niż 
w przypadku Stories About Life And 
Love sprawia, że Ostatni dzień lata 
nie męczy i zachęca do kolejnych 
odsłuchów. I tak jak napisałem 
wcześniej – w rankingu moich ulu-
bionych dzieł Eskaubeia lądują one 
na przeciwnych dwóch biegunach.
Natomiast pomimo narzekań na 
jedną z dwóch opisywanych tu-
taj płyt muszę przyznać, że zespo-
ły Eskaubeia oraz Tomka Nowa-
ka i tak są odważniejsze niż gros 
polskiej muzyki jazzowej, która do 
mnie dociera. Odchodząc całkowi-
cie od opisywanych tutaj albumów 
– trudno jest mi w ostatnim czasie 
zachwycać się rodzimymi zespoła-
mi jazzowymi. Te, z którymi mam 
do czynienia, grają melancholijnie, 
smętnie, nie podejmują ani grama 
ryzyka, niedzielny słuchacz nie od-
różni jednego od drugiego. Oklaski 

wzbudzają powtarzające się od lat 
nawiązania do tradycyjnej muzyki 
ludowej, ciągle uchodzące za god-
ne pochwał „eksperymenty”, cią-
gle z jakiegoś tajemniczego powo-
du imponujące krytykom.
Chodząc na Jazz Jamboree czy 
Warsaw Summer Jazz Days oczy-
wiście docenia się ładną, nastro-
jową muzykę i potencjał młodych 
Polaków, ale gdy wychodzą gwiaz-
dy zagraniczne, różnica jest kolo-
salna. Można mówić, że to różni-
ca w finansach, możliwościach 
rozwoju etc. Ale czy przypadkiem 
nie kisimy się we własnymi sosie 
i niedasizmie niczym polska piłka 
nożna w latach 90.? Czy nie słucha-
my zbyt mocno jazzowych „Orłów 
Górskiego”, którzy sukcesy odnosi-
li 50 lat temu, a obecnie krytyku-
ją i wyśmiewają np. użycie sam-
pli? To wszystko jest po prostu zbyt 
bezpieczne, gdy na światowej sce-
nie panoszą się np. Ezra Collective, 
The Comet Is Coming, BadBadNot-
Good czy rodzimy rodzynek – obóz 
EABS. �

PONAD 1300 PODCASTÓW

A U T O P R O M O C J A
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W 2021 roku RGG (Łukasz Ojda-
na – fortepian, Maciej Garbowski 
– kontrabas, Krzysztof Gradziuk 
– perkusja) obchodziło jubileusz 
dwudziestolecia działalności, co 
uczciło nagraniem płyty Myste-
rious Monuments On The Moon (re-
cenzja – JazzPRESS 11/2021). Poza 
wartością artystyczną tej znako-
mitej produkcji dla działalności 
tria niezwykle istotny był sposób 
jej wydania. Odważny krok, jakim 
było odejście od dużej wytwórni, 
tchnął w nich poczucie absolutnej 
wolności. Oczywiście znając dy-
skografię zespołu, trudno wskazać 
pozycję opartą na jakichś kompro-
misach. Ich twórczość od począt-
ku cechuje autorskie podejście, 
niemniej dzięki niezależności od 
wydawcy odkryli pokłady nowej 
energii. Co potwierdzają dwie te-
goroczne płyty.

RGG, Marta Grzywacz, 
Artur Majewski i Dominik 
Strycharski – October Suite

Ambicją warszawskiego festiwa-
lu Ad Libitum jest kreowanie no-
wych sytuacji artystycznych. Jak 
wskazują organizatorzy impre-
za ma charakter żywego labora-
torium, do którego zapraszani są 

Świadomość wolności

Jakub Krukowski

muzycy oddani twórczości impro-
wizowanej. Przed dwoma laty do-
szło tu do spotkania RGG z Mar-
tą Grzywacz (wokal), Arturem 
Majewskim (kornet, elektronika) 
oraz Dominikiem Strycharskim 
(flet prosty, elektronika). Było to 
ich pierwsze spotkanie w tym 
składzie na scenie.
Poza działalnością trzyosobową 
RGG często zaprasza do współpra-
cy muzyków o różnych zaintere-
sowaniach. Rejestracje takich wy-
stępów ukazały się pod szyldem 
Fundacji Słuchaj!, która również 
odpowiada za wydanie October 
Suit. Dotychczasowe produkcje do-
kumentowały spotkania z artysta-
mi zagranicznymi (m.in. z Trevo-
rem Wattsem i Evanem Parkerem), 

RGG, Marta Grzywacz, Artur Majewski  
i Dominik Strycharski – October Suite
Fundacja Słuchaj!, 2022



50|	 Płyty / Recenzje 

teraz jednak towarzyszyli im Polacy. Choć wiązało 
się to z ograniczeniami lockdownowymi, nie wpły-
nęło to na jakość zebranego składu, wręcz przeciw-
nie, mamy do czynienia z czołowymi przedstawi-
cielami sceny freejazzowej.
Majewski jest uznanym trębaczem, nie tylko 
w polskim środowisku, ale też wśród muzyków 
zagranicznych, Strycharski pozostaje zaś jednym 
z niewielu flecistów prostych angażujących się 
w takie projekty. Szczególne jest jednak połącze-
nie gry tria z wokalem, za sprawą ich wieloletniej 
relacji z Anną Gadt. Nie dziwi więc, że odnaleź-
li porozumienie również z Grzywacz, od lat udo-
wadniającą mistrzostwo w wokalistyce improwi-
zowanej.
Album tworzy jedna, niemal godzinna suita, na 
potrzeby wydawnictwa podzielona na siedem czę-
ści. Zespół wchodził na scenę bez jakichkolwiek 
założeń dotyczących przebiegu koncertu, gra była 
całkowicie spontaniczna. Wyraźnie wpłynęło to 
na nastrój kolejnych fragmentów, kipiących emo-
cjami zarówno ekspresyjnej wokalistki, jak i in-
strumentalistów. Niezależnie, czy Panowie de-
likatnie akompaniują jej wokalizom, czy sami 
oddają się żywiołowym solówkom, efekt tej współ-
pracy niezmiennie wciąga. October Suite to kolejne 
świadectwo, jak kreatywni potrafią być ci muzycy, 
i że najlepszą inspiracją okazuje się współpraca.

RGG – Endorfina

Ukazanie się najnowszego albumu RGG jest ści-
śle związane z decyzją o rozstaniu się z globalną 
wytwórnią Warner Music. Jak wspomina Krzysz-
tof Gradziuk w wywiadzie dla JazzPRESSu (11/2021), 
zanim przekazali wydawcy materiał Mysterio-
us Monuments On The Moon, chcieli jeszcze opub-
likować nagrany wcześniej improwizowany set. 
Brak zgody szefostwa i sugestie co do charakteru 

kolejnej produkcji skłoniły mu-
zyków do tego radykalnego kro-
ku. Jego skutkiem było nie tylko 
wyzwolenie się spod nadzoru, ale 
także otwarcie nowego rozdziału 
w działalności zespołu, było, jak 
przyznaje perkusista: „uwolnie-
niem się od czegoś, także dosłow-
nie mówiąc, od Warnera, ale i od 
grania koncertów z kompozycjami 
i przejściem w kolektywną impro-
wizację”. Muzyka zawarta na pły-
cie Endorfina to właśnie ten odrzu-
cony niegdyś materiał.
Rejestracja miała miejsce 10 paź-
dziernika 2019 roku w warszaw-
skiej siedzibie Filmoteki Narodo-
wej – Instytutu Audiowizualnego, 
podczas koncertu z cyklu FINA na 
ucho. Chronologicznie dwa po-
przednie albumy RGG zawierają 
nowszą muzykę niż to, co słyszy-
my tutaj. Choć minęło sporo czasu, 
opisywana produkcja najwyraź-
niej ma dla członków szczególne 

RGG – Endorfina
RGG, FINA, Voicemusic, 2022

23.12.2022

16.12.2022

09.12.2022

The Brain Setzer Orchestra
Boogie Woogie Christmas

Erykah Badu

Aretha Franklin

Live (1997)

Aretha In Paris (1968)

TomaszWendt "Chapter B"

Beth Hart

Cały Ten Jazz! Live! Prom Kultury Saska Kępa

Live at the Royal Albert Hall (2018)

30.12.2022

06.01.2023

PIĄTEKGRUDZIEŃ 2022

Pasmo Live! Płyty koncertowe, których nie wypada nie znać, oraz retransmisje
wybranych koncertów z PromuKultury Saska KępawWarszawie.

GODZINA 20:00

http://radiojazz.fm/
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znaczenie, o czym świadczą deter-
minacja, z jaką dążyli do jej wyda-
nia, a także forma, w jakiej ją przy-
gotowali. Album ukazał się na 
płycie winylowej, co uniemożliwi-
ło pomieszczenie całego setu. Mu-
zykom tak zależało na nagraniu, że 
dołączyli również krążek CD z jego 
pełnym zapisem. Wydaje się to być 
jedyną wadą wydawnictwa – mi-
łośnicy analogu muszą sięgnąć po 
wersję cyfrową, ci drudzy zaś nie 
doświadczą go w pełni bez gramo-
fonu. Bezdyskusyjnie najważniej-
sza jest jednak nie forma, a energia 
zawarta w tej muzyce, a tą można 
poczuć niezależnie od sposobu słu-
chania.

Endorfinę, podobnie jak wcześniejszą płytę, podzie-
lono na części (w tym wypadku dwie), co jest też za-
biegiem ściśle wydawniczym – całość stanowi jed-
no nieprzerwane wykonanie. Cechą twórczości tria 
jest wymykanie się wszelkim klasyfikacjom. Muzy-
cy wskazują, że najbliżej im do współczesnej kame-
ralistyki improwizowanej, ale każdy odnajdzie tu 
własne tropy. To, czym imponują najbardziej, to ot-
warte podejście do własnego warsztatu. Teoretycz-
nie są klasycznym triem fortepianowym, w prakty-
ce jednak grają muzykę, jaką trudno gdzie indziej 
odnaleźć. Nie ma tu też hierarchii – każdy wyko-
nawca w równym stopniu wpływa na przebieg 
improwizacji, pobudzając wyobraźnię partnerów. 
Album z pewnością jest manifestem ich niezależ-
ności, a mając na uwadze przywołany na wstępie 
cytat, jest też zwiastunem innego podejścia do kre-
owania muzyki na żywo. �
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Amerykanin Mat Maneri jest 
powszechnie uznawany za jed-
nego z najwybitniejszych al-
towiolistów w jazzie i muzy-
ce improwizowanej (grał m.in. 
z Cecilem Taylorem, Matthew 
Shippem, Williamem Parkerem, 
Craigiem Tabornem, Barre Phil-
lipsem). Ostatnio można go usły-
szeć w dwuczęściowym dziele Va-
riations On No Particular Theme 
nagranym w kwartecie, w które-
go składzie znalazł się urodzo-
ny w Polsce, a mieszkający w Ko-
penhadze kontrabasista Tomo 
Jacobson. Obie części Variations 
On No Particular Theme ukazały 
się w odstępie roku w wytwórni 
Gotta Let It Out, założonej przez 
Tomo Jacobsona wraz z artyst-
ką sztuk wizualnych Malwą Gra-
bowską.
Aby przybliżyć muzykę propono-
waną przez kwartet, dobrze jest 
prześledzić najważniejsze mo-
menty twórczej drogi Maneriego, 
które ukształtowały język jego 
artystycznej wypowiedzi. Alto-
wiolinista ukończył prestiżowe 
New England Conservatory of 
Music w Bostonie, gdzie zetknął 
się z ideą tzw. trzeciego nurtu, 
czyli syntezy muzyki poważnej 
i jazzu stworzonej przez Gunthe-

Pierwszy taki kwartet

Maciej Krawczyk

ra Schullera. Wiele zawdzięcza 
swojemu nieżyjącemu już ojcu, 
innowatorowi saksofonu Joe Ma-
neriemu (w latach 90. grał w jego 
zespole Joe Maneri Quartet), któ-
ry wprowadził go w świat mu-
zyki mikrotonowej oraz zainspi-
rował dokonaniami tzw. drugiej 
szkoły wiedeńskiej (Schönberg, 
Berg, Webern). Dla Mata Mane-
riego i jego ojca równie ważna 
była europejska muzyka poważ-
na, jak i amerykańska muzyka 
ludowa. Duży wpływ na grę al-
towiolinisty miała także muzyka 
barokowa.
Sądzę, że obie części Variations 
On No Particular Theme ideal-
nie wpisują się w ideę trzeciego 

Maneri / Kalmanovitch / Jacobson / Osgood – 
Variations On No Particular Theme – Part 1 
Gotta Let It Out, 2021
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nurtu. Już sam skład: altówki – 
instrumenty klasycznego kwar-
tetu smyczkowego – i jazzowa 
sekcja rytmiczna – kontrabas 
i perkusja – także o tym świad-
czą. Taki kwartet jest ewenemen-
tem, czymś do tej pory niespo-
tykanym w świecie jazzu. Także 
zawarte w tytule wariacje od-
noszą się do muzyki klasycznej, 
a współczesnym ich odpowiedni-
kiem jest improwizacja (obecna 
już w baroku jako basso continuo 
oraz w klasycyzmie i muzyce ro-
mantycznej).
Pozostali muzycy kwartetu to 
także wybitni improwizatorzy: 
grająca na altówce Kanadyjka Ta-
nya Kalmanovitch to etnomuzy-
kolożka, profesor nowojorskie-
go uniwersytetu The New School 
oraz Duńczycy – Kresten Osgood, 
niezwykle kreatywny perkusi-
sta, nagrywający z wieloma naj-

słynniejszymi artystami jazzu. 
Najmłodszym z tego grona jest 
Tomo Jacobson. Za zapowiedź 
tego, z czym mamy do czynie-
nia w tym wydawnictwie, moż-
na uznać album Magic Mountain 
z 2016 roku – duet altówek Kal-
manovitch / Maneri.
Muzyczne wariacje, które pro-
ponuje zespół, to rodzaj kame-
ralnego free improv. Na pierw-
szym planie są altówki, będące 
odpowiednikiem jazzowej sek-
cji dętej, natomiast kontrabas 
i perkusja tworzą swoistą faktu-
rę i zagęszczają dźwiękową prze-
strzeń. Wszystkie utwory obu 
albumów oparte są na kontra-
punkcie, wykorzystują też mi-
krotonowość. Nie ma w nich kon-
wencjonalnego, stałego rytmu 
czy linii basu. Przede wszystkim 
altówki, ale także pozostałe in-
strumenty, prowadzą niezależne 
od siebie, często nagle urywane 
czy dekonstruowane linie melo-
dyczne.
Nie jest to muzyka łatwa w odbio-
rze. Brak stałych punktów odnie-
sienia, jak puls i choćby szcząt-
kowy temat, jak we free jazzie, 
wymagają sporego skupienia 
i osłuchania z tego typu stylisty-
ką. Jest to jednak muzyka niezwy-
kle intrygująca poprzez absolutnie 
niekonwencjonalne instrumenta-
rium i wirtuozowskie wykonanie 
w takiej, a nie innej formule mu-
zycznej. �

Maneri / Kalmanovitch / Jacobson / Osgood – 
Variations On No Particular Theme – Part 2 
Gotta Let It Out, 2022
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Dionizy Piątkowski – 
Komeda on Records
Era Jazzu, 2022

Mój Komeda – taki tytuł nosi 
pierwszy rozdział antologii 
twórczości Krzysztofa Kome-
dy autorstwa Dionizego Piąt-
kowskiego. Mało który ba-
dacz twórczości wybitnego 
pianisty może pozwolić sobie 
na taką poufałość. Poznań-
ski autor i promotor jazzu 
od lat związany jest jednak 
z tą twórczością, niestrudze-
nie popularyzując ją w orga-
nizowanych cyklicznie im-
prezach. Jest on też autorem 
jednej z pierwszych publika-
cji przybliżających biografię 
Trzcińskiego – Czas Komedy. 
Nade wszystko zaś łączy ich 
rodzinny Poznań.
Komeda on Records jest 
pierwszą tak obszerną pró-
bą chronologicznego uszere-
gowania dorobku Krzysztofa 

Komedy oraz twórczości arty-
stów, których inspirował. Wy-
szczególniono tu 113 albumów 
z oryginalnymi nagrania-
mi pianisty (rozdział Kome-
da on Records) oraz 173 zawie-
rających cudze interpretacje 
(rozdział Play Komeda). Oczy-
wiście w drugiej grupie nie 
wszystkie pozycje poświęcone 
są w pełni spuściźnie kompo-
zytora. Często autorzy sięgają 
jedynie po jej małe fragmen-
ty, uzupełniając nimi włas-
ny repertuar. Niezależnie od 
tego każda pozycja zawiera 
autorski, zwięzły opis płyty 
oraz reprodukcję oryginalnej 
okładki. Książka przypomina 
zamysłem kultową serię The 
Penguin Guide to Jazz, a tych 
coraz mniej pojawia się na 
rynku wydawniczym. Tym 
większy należy się Piątkow-
skiemu szacunek za determi-
nację i chęć finalizacji tego 
projektu.
Oprócz ogromnej warto-
ści merytorycznej zawartej 
w tekstach książka daje fanta-
styczny materiał poznawczy 
o wpływie mistrza na doro-
bek innych artystów. Może-
my zaobserwować chronolo-
gię wyraźnych trendów czy 
wręcz mody na jego muzykę. 
Dość powiedzieć, że niemal 
sto pozycji datowanych jest 
na ostatnią dekadę, przy nieco 
ponad siedemdziesięciu wy-

danych do 2010 roku. Cieka-
wą analizą jest też porówna-
nie najczęściej wybieranych 
utworów. Wśród zagranicz-
nych pozycji jest nim Sleep 
Safe and Warm, bez wątpie-
nia najbardziej znany utwór 
mistrza. W Polsce selekcja 
jest bardziej zróżnicowana, 
ale najczęściej pochodzi rów-
nież ze ścieżek dźwiękowych: 
Ballad for Bernt, Nim wstanie 
dzień czy Crazy Girl. W ostat-
nich latach Polacy zdają się 
jednak szukać „nowych stan-
dardów”, sięgając po mniej po-
pularne utwory, czy wręcz 
odnajdując niepublikowane 
jeszcze kompozycje.
Choć trudno o innego pol-
skiego muzyka jazzowego, 
który tak silnie inspirował-
by kolejne pokolenia, to mar-
twi nikła jego znajomość za 
granicą. Niecałe dwadzieścia 
takich albumów to zdecydo-
wanie za mało, biorąc pod 
uwagę potencjał tego dorob-
ku. Mam nadzieję, że ciągły 
wzrost popularności Kome-
dy w Polsce przełoży się rów-
nież na świadomość muzy-
ków z innych części świata. 
Taka tendencja z pewnością 
zrodzi potrzebę aktualizacji 
opisywanej książki, czego fa-
nom Komedy i autorowi go-
rąco życzę. �

Jakub Krukowski
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ON LINE

12
grudnia

Na koncercie z okazji 20-lecia swojego debiutu fonograficznego 
Aga Zaryan zaprezentuje materiał z wydanej w październiku pły-
ty Sara. Na scenie wraz z nią pojawią się dwaj gitarzyści, którzy 
wystąpili na płycie – Szymon Mika i David Dorůžka.
Płyta Sara zawiera interpretacje wierszy amerykańskiej poetki 
Sary Teasdale. Jest kontynuacją dwóch poprzednich dokonań 
wokalistki, w których także sięgała ona po wiersze (Umiera pięk-

no, Księga olśnień).  WIĘCEJ  >>

ROMA: AGA ZARYAN – SARA
TEATR ROMA, WARSZAWA

15
grudnia

Koncert Jego portret to uhonorowanie dorobku artystycznego 
Włodzimierza Nahornego w ramach kontynuacji obchodów ju-
bileuszu jego 80. urodzin. Podczas wieczoru znane kompozycje 
zabrzmią w nowych aranżacjach, w wykonaniu Stanisława Soyki, 
Magdy Umer, Nuli Stankiewicz, Janusza Szroma, Anny Serafiń-
skiej i Janusza Strobla. Wokalistkom i wokalistom akompaniować 
będą: Cezary Konrad – perkusja, Mariusz Fazi Mielczarek – sak-
sofon, Paweł Pańta – kontrabas oraz sam jubilat – Włodzimierz 

Nahorny na fortepianie.  WIĘCEJ  >>

NOSPR: WŁODZIMIERZ NAHORNY  
– JEGO PORTRET
NOSPR, KATOWICE

https://www.facebook.com/events/420418783585511?ref=newsfeed
https://jazzpress.pl/koncerty/wlodzimierz-nahorny-jego-portret-goscie-nospr


JazzPRESS, grudzień 2022        |57

ON LINE ON LINE

https://www.facebook.com/events/849594222751767
https://www.facebook.com/events/530773025269912
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16
grudnia

We Flora Caffe 16 grudnia odbędzie się jazzowe jam session. Na 
ten dzień zaplanowano następujący skład: Mateusz Kaszuba – 
fortepian, Michał Jaros – bas, Patryk Dobosz – perkusja, Mark 
Waggoner – gitara, Borys Janczarski – saksofon. Gościnnie wy-
stąpi trębacz Robert Majewski.
Od początku 2015 roku Flora Caffe organizuje jazzowe wie-
czory, w ramach których odbywają się m.in. jam sessions. Lokal 
współpracuje na stałe z triem Jerzego Bartza, pianistą Sław-

kiem Jaskułkem oraz aktorką i wokalistką Joanną Lewandowską.  
WIĘCEJ  >>

ŚLEDZIK Z JAMEM
FLORA CAFFE, WARSZAWA

11-26
grudnia

W grudniu odbędą się kolejne koncerty w ramach dziesiątej edy-
cji cyklu Jazz Po Polsku, który wystartował we wrześniu. W klubie 
BARdzo Bardzo pojawią się Franciszek Pospieszalski Trio (11.12) 
i House Band (26.12), po koncercie którego odbędzie się jam ses-
sion. W Jassmine zagra Gniewomir Tomczyk (18.12).
Wszystkie koncerty są rejestrowane i zostaną wyemitowane 
w koreańskich i chińskich serwisach streamingowych niedostęp-

nych w Europie.  WIĘCEJ  >>

JAZZ PO POLSKU
JASSMINE, BARDZO BARDZO, WARSZAWA

https://www.facebook.com/events/670299437967477
https://www.facebook.com/jazzpopolsku/events
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Z miłości 
do Karoliny

Wystąpią : 

MIŁOŚĆ

Maciej Sikała

Tymon Tymański

Leszek Możdżer

Mikołaj Trzaska

Jacek Prościński

RODZIEWICZ QUARTET 

Maciej Sikała

Jacek Rodziewicz

Marcin Gawdzis

Steve Nash

Prowadzenie:  

Piotr Metz

18.12.2022 /niedziela/ godzina 18:00
Klub UCHO Gdynia, ul. Św. Piotra 2

Podczas koncertu odbędą się aukcje :
Plakatu Andrzeja Pągowskiego, dwóch fotografii autorstwa Jarka Wierzbickiego 
oraz płyty winylowej zespołu MIŁOŚĆ z autografami artystów.

K O N C E R T  C H A R Y T A T Y W N Y

https://zrzutka.pl/74xcx9?fbclid=IwAR34wsStBCPKVi4TNXIXwLR-qYNDDh0IiEEvVvFA87zC7MXXq_xWZVaFtTg
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https://www.facebook.com/events/821016635783890
https://jazzpress.pl/koncerty/vii-koncert-gwiazdy-jazzu-dla-dzieci
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https://jazzpress.pl/koncerty/vii-koncert-gwiazdy-jazzu-dla-dzieci
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MKiDN

https://fina.gov.pl/event/nykvist-bergman-w-100-rocznice-urodzin-svena-nykvista-15-19-grudnia/
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WARSZTATY
MUZYCZNE

22.01.2022 (nd) | godz. 15.00 | CentrumKulturyWilanów (AltoWilanów),Warszawa

28.01.2022 (sb) | godz. 10.30 | Pałac Szustra (WTM),Warszawa
28.01.2022 (sb) | godz. 12.00 | PROMKultury Saska Kępa,Warszawa
29.01.2022 (nd) | godz. 12.00 | Ośrodek KulturyOKO,Warszawa

11.02.2022 (sb) | godz. 10.30 | Pałac Szustra (WTM),Warszawa
11.02.2022 (sb) | godz. 12.00 | PROMKultury Saska Kępa,Warszawa

18.02.2022 (sb) | godz. 10.30 | Pałac Szustra (WTM),Warszawa
18.02.2022 (sb) | godz. 12.00 | PROMKultury Saska Kępa,Warszawa
19.02.2022 (nd) |godz. 12.00 | Ośrodek KulturyOKO,Warszawa

4.03.2022 (sb) | godz. 10.30 | Pałac Szustra (WTM)Warszawa
4.03.2022 (sb) | godz. 12.00 | PROMKultury Saska Kępa,Warszawa
5.03.2022 (nd) | godz. 12.30 | Bielański Ośrodek Kultury,Warszawa
5.03.2022 (nd) | godz. 12.30 | CentrumKulturyWilanów (filia pl. Vogla),Warszawa

# Jazzowy dzień babci i dziadka | gitara

# Smaczki jazzowych smyczków | altówka

# Na początku był blues | harmonijka

# Mr. Klarnet | klarnet

# Muzyka na białe i czarne | fortepian

Organizator: Patroni
medialni:

Spotkanie dla dzieci
wwieku przedszkolnym
+ opiekun

Więcej informacji na

www.jazzdladzieci.pl

https://www.jazzdladzieci.pl
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Audycja: poniedziałki, godz. 11:00
Podcasty: archiwum.radiojazz.fm/czytamjazz

AyaAl Azab

Rafał Garszczyński

Sławek Turkowski

Podcasty: archiwum.radiojazz.fm/czytamblues

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

https://archiwum.radiojazz.fm/czytamblues
https://archiwum.radiojazz.fm/czytamjazz
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Preteksty dla muzyki, która może  
się wydarzyć

fot. Marta Ignatowicz

Jubileuszowa edycja bielskiej 
imprezy zbiegła się w czasie 
z osiemdziesiątą rocznicą uro-
dzin Tomasza Stańki. Z tej oka-
zji organizatorzy festiwalu za-
proponowali nieco odmienny od 
dotychczasowego repertuar li-

20. Jazzowa Jesień im. Tomasza Stańki – Bielsko-Biała, 

Bielskie Centrum Kultury, 17-20 listopada 2022 r.

stopadowej imprezy. Wspomina-
jąc tatę, który odchodził w swo-
jej późnej twórczości od ballad, 
Anna Stańko zaprosiła wierną 
i wyrafinowaną publiczność do 
spotkania z otwartymi i prze-
strzennymi formami.

Marta Ignatowicz
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Istnienia Poszczególne

Istnienia Poszczególne to najnow-
szy zespół Tomka Dąbrowskie-
go, którego koncertem 17 listopada 
rozpoczęła się Jazzowa Jesień. Na-
zwa bardzo Stańkowa, bo takim 
określeniem Witkacego lubił na-
zywać siebie zmarły trębacz. Na-
wiązań do twórcy festiwalu było 
więcej. Podczas koncertu Dąbrow-
ski zaprezentował repertuar ze 
swojej najnowszej płyty, grając (jak 
w ubiegłym roku) na trąbce mi-
strza. Do projektu zaprosił septet 
złożony z osobowości, które w jego 
ocenie są w stanie unieść mia-
no istnienia poszczególnego. Za 
pierwszym zestawem perkusyj-
nym zasiadł Maxence Sibille, a za 
drugim Knut Finsrud. Duet sak-
sofonowy stanowili Irek Wojtczak 
i Fredrik Lundin. Skład dopełnili 
Max Mucha na kontrabasie i Grze-
gorz Tarwid na instrumentach 
klawiszowych.
W założeniu Dąbrowskiego bar-
wność i odrębność każdego z człon-
ków jego zespołu stać się miała 
ich siłą i spoiwem. „Moim zada-
niem było stworzyć muzyczną for-
mę, ramę, z którą oni będą robić to, 
co im się żywnie podoba. Dlatego 
stworzyłem zarys: motywy, duety, 
tria – preteksty dla muzyki, która 
może się wydarzyć” – mówił trę-
bacz. Tego nauczył go sam Stańko.
Drugi koncert tego wieczoru miało 
zagrać trio Bobo Stensona. Z powo-

du choroby muzyków składu Stenson wystąpił jed-
nak solo. Pianista przygotował materiał zatytuowa-
ny Canción Contra la Indecisión. Tytułowy utwór to 
interpretacja ballady kubańskiego pieśniarza Silvo 
Rodrigueza. Dalej Stenson sięgnął po muzykę kata-
lońskiego kompozytora Frederica Mompou i Den-
causse, Béli Bartóka i Erica Satie. Szeroki gust mu-
zyczny to jeden z wielu znaków rozpoznawczych 
muzycznej myśli Stensona, a możliwość posłucha-
nia go w recitalu solowym pozwoliła bielskiej pub-
liczności obcować z nieocenionym pianistą i jego 
osobową przestrzenią improwizacji.

Refleksja nad śmiertelnością

Drugi dzień festiwalu rozpoczął się odważną pro-
pozycją Marcina Maseckiego. Wraz z Grzegorzem 
Tarwidem pianista zaprezentował Missa Pange Lin-
gua z ok. 1515 roku autorstwa Josquina dés Présa, 
w opracowaniu na dwa instrumenty klawiszowe, 
brzmieniem przypominające syntezatory z wczes-
nych lat 90. Kontynuacją spotkania było świętowa-
nie urodzin estońskiego kompozytora Arvo Pär-
ta, jednego z najznakomitszych kompozytorów 

fot. Marta Ignatowicz
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naszych czasów. To już kolejny pro-
jekt Marcina Maseckiego i Marci-
na Markowicza w ramach cyklu 
Urodziny kompozytorów. Utwory 
Arvo Pärta, pełne głębi i prostoty, 
pianista wykonał na bielskiej sce-
nie wraz z towarzyszeniem zespo-
łu Lutosławski Quartet w składzie: 
Roksana Kwaśnikowska – skrzyp-
ce, Marcin Markowicz – skrzyp-
ce, Artur Rozmysłowicz – altówka, 
Maciej Młodawski – wiolonczela.

Druga część wieczoru była powro-
tem na znane wody, na scenie bo-
wiem stanął dobrze znany bielskiej 
publiczności trębacz Avishai Cohen, 
prezentując Naked Truth – najśwież-
szy krążek nagrany przez artystę dla 
wytwórni ECM. To ośmioczęściowa, 
kontemplacyjna suita, będąca efek-
tem emigracji wewnętrznej, do któ-
rej zmusiły Cohena dwa lata pan-
demii i społecznej izolacji. Trębacz 
zaprosił do zespołu jednych z naj-
ważniejszych dziś muzyków izra-
elskiej sceny jazzowej. W piątkowy 
wieczór towarzyszyli mu: piani-
sta Yonathan Avishai, kontraba-
sista Barak Mori i perkusista Ziv 
Ravitz. Koncert zwieńczyła recy-
tacja Cohena, który za pośredni-
ctwem wiersza izraelskiej poet-
ki Zeldy Schneurson Mishkovskiej 
podzielił się refleksją nad śmier-
telnością, równowagą, wolnością, 
wdzięcznością i zadumą, stanowią-
cymi idealną puentę dla materiału 
z płyty trębacza.fot. Marta Ignatowicz
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Obserwator świata

Sobotni koncert formacji Nik 
Bärtsch’s Mobile był prezentacją naj-
nowszego materiału, pełnego na-
pięć między kompozycyjną precyzją 
i oscylującą wokół niej improwizacją. 
W gęstej rytmicznie twórczości Bär-
tscha niczym echa utworów Johna 
Cage’a mogliśmy podziwiać niesamo-
wity warsztat rytmiczny muzyków 
– a byli to Nicolas Stocker na perku-
sji i Sha na saksofonie altowym, klar-
necie basowym i kontrabasowym 
– kompatybilność oraz rygor w pra-
cy nad tak zwartym i narzucającym 
ograniczenia w swobodnej inter-
pretacji repertuarze, gdzie głównym 
nośnikiem utworu był rytm i powta-
rzalność. W zestawieniu z niesamo-
witą pracą świateł scenicznych ilu-
strujących to, co usłyszane na scenie, 
trio pianisty wprowadziło teatralną 
oprawę do odbioru swoich utworów.

Wieczór zakończył się koncertem utworów Pawła 
Mykietyna, zagranych przez Royal String Quar-
tet. Muzykę kompozytora mamy okazję słuchać na 
co dzień w spektaklach Krzysztofa Warlikowskie-
go czy w kinie Jerzego Skolimowskiego, Andrze-
ja Wajdy oraz Małgorzaty Szumowskiej. Tego wie-
czoru wybrzmiały głównie kwartety smyczkowe, 
również te napisane specjalnie dla formacji Royal 
String Quartet, którą współtworzą: Izabella Szałaj
-Zimak – pierwsze skrzypce, Elwira Przybyłowska 
– drugie skrzypce, Paweł Czarny – altówka i Mi-
chał Pepol – wiolonczela.
Zespół zaprezentował to, co w muzyce Mykietyna 
unikalne i wyjątkowe. A to usłyszeliśmy utwór na 
wiolonczelę i taśmę – elektroniczny łącznik, które-
go materiałem jest przetworzony dźwięk dziecięce-
go bączka zabawki, w atmosferze pełnej liryki i kon-
templacji, a to rozpościerał się przed nami muzyczny 
krajobraz oparty na brzmieniach mikrotonowych, 
dźwiękach tradycyjnej skali temperowanej. W jesz-
cze innym melodia przewodnia rozpadała się na ka-
wałki, przyspieszała, łamała, brzmiała jak żart. Wi-
sienką na torcie był występ samego Mykietyna, który 
wraz z kwartetem zaprezentował utwór ze ścieżki do 

fot. Marta Ignatowicz
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filmu IO Jerzego Skolimowskiego, wyróżnionej w te-
gorocznym konkursie Cannes Soundtrack Award.
Ostatni dzień wybrzmiał głosem Tomasza Stań-
ki. Dosłownie, bowiem do jazzowego kwartetu, 
w składzie: Maciej Obara – saksofony, Kasia Pietrz-
ko – fortepian, Paweł Stachowiak – bas, Jan Pienią-
żek – perkusja, dołączył Maciej Goliński, który sam-
plami z rozmów między trębaczem a Tomaszem 
Michałowskim przywołał głos dyrektora arty-

stycznego festiwalu. Przy akompa-
niamencie artystów publiczność 
usłyszała Stańkę obserwatora świa-
ta; człowieka świadomego siebie, 
wnikliwego, poszukującego i wielo-
wymiarowego. Tematami rozmów 
były idee, abstrakty, pozostawiające 
ślad na tym, co tworzymy w życiu, 
na każdej poszczególnej aktywno-
ści. Byliśmy świadkami spotkania 
bardzo intymnego – a oprawa mu-
zyczna tylko podkreśliła wyjątko-
wość tego spotkania.
Od pierwszej edycji festiwalu na biel-
skiej scenie zagrano do tej pory po-
nad 150 koncertów. Gdy myślę o na-
zwie festiwalu i jego źródłosłowie, 
zastanawiam się jak bardzo ta „je-
sień” jest jeszcze jazzowa, a na ile już 
po prostu „imienia Tomasza Stań-
ki”. Czy to jeszcze jazz definiuje biel-
skie listopadowe spotkania – czy już 
może bardziej otwartość, awangar-
dowość i ciekawość świata współ-
twórcy festiwalu i jego wieloletnie-
go dyrektora artystycznego. Klamrą 
słowną do tegorocznych muzycz-
nych spotkań był zarówno cytat 
z autobiografii trębacza, Desperado 
(rozmowy z Rafałem Księżykiem), 
jak i nagrania rozmów z Tomaszem 
Michałowskim, które w intencji 
twórców miały być materiałem na 
kolejną publikację. Jedno jest pewne: 
minęły cztery lata od śmierci arty-
sty, a Tomasz Stańko nadal jest obec-
ny i przemawia do nas swoim gło-
sem – i jestem już bardzo ciekawa, co 
opowie nam za rok. �fot. Marta Ignatowicz
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Yatzek Piotrowski

ECM Warsaw Festival – Warszawa, Uniwersytet Muzyczny  

Fryderyka Chopina, 23-26 listopada 2022 r.

Klasyka i jazz razem
fot. Yatzek Piotrowski

ECM Warsaw Festival to święto 
muzyki spod szyldu ECM Records 
– legendarnej wytwórni płytowej, 
która wykreowała swoją własną 
stylistykę, specyficzną, skupioną 

na doskonałości i czystości dźwię-
ku. Przed trzema laty obchody 50. 
rocznicy powstania firmy dały po-
czątek obecnemu festiwalowi. Za-
łożona przez producenta Man-
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freda Eichera wytwórnia opublikowała do dzisiaj 
ponad 1700 tytułów. Nagrywali dla niej, a może ra-
czej razem z nią, tacy artyści, jak: Keith Jarrett, John 
Abercrombie, Jan Garbarek, Pat Metheny i wielu, 
wielu innych. Zainteresowania Manfreda Eichera 
sięgają jednak dalej, w 1984 roku utworzył markę 
ECM New Series skoncentrowaną na muzyce kla-
sycznej.

I chyba to właśnie stało się sym-
bolem tegorocznej edycji festiwa-
lu. Połączenie klasyki i jazzu, arty-
ści bardziej lub mniej swobodnie 
przemieszczający się pomiędzy 
tymi stylistykami. Nieparzyste fe-
stiwalowe dni klasyczne i parzy-
ste jazzowe. Oraz samo miejsce – 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 
Chopina w Warszawie z jego salą 
koncertową – niewątpliwie symbo-
lizujące związki zaproszonych ar-
tystów z muzyką klasyczną. Na tej 
właśnie sali spotykaliśmy się przez 
cztery wieczory z kolejnymi goś-
ćmi.
Pierwszy koncertowy wieczór na-
leżał do klasyków – Anji Lechner, 
grającej na wiolonczeli, oraz piani-
sty Francoisa Couturiera. W peł-
ni akustyczny koncert wypełni-
ły dźwięki utworów wybranych 
przez duet na bardzo prostej za-
sadzie – kompozycje, których lu-
bią słuchać w wolnym czasie. Stąd 
mieliśmy okazję posłuchać zarów-
no kompozycji dojrzałych i wyma-
gających, należących do ambitnej 
części szeroko rozumianej współ-
czesnej klasyki, jak i utworów 
mieszczących się w kanonie kla-
syki popularnej, lżejszej, niemalże 
przebojowej.
W tym duecie prym wiodła wio-
lonczela. Skupiona i zasłuchana 
w tworzone dźwięki, Anja Lechner 
wydobywała z instrumentu bar-
dzo piękne brzmienia, pozwala-
jące zagłębić się w muzykę. Towa-

fot. Yatzek Piotrowski
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rzyszący fortepian dbał o pełnię 
harmonii oraz solidne wsparcie 
rytmiczne, które momentami na-
zwałbym mianem groove’u. Duet, 
bardzo ładnie zbalansowany 
brzmieniowo i emocjonalnie, gra-
jący dość różnorodny repertuar, 
stworzył interesujący wieczór i nie 
pozwalał się znużyć muzyką. Nic 
dziwnego – Anja Lechnner nagra-
ła ponad 20 płyt dla ECM. Już samo 
to jest znakiem jakości jej kunsztu 
muzycznego.
Drugi wieczór był jakby trochę 
bardziej nostalgiczny i refleksyjny. 
Ale też bardziej jazzowy. Sprawił 
to Benjamin Lackner i jego mię-
dzynarodowy kwartet. Niemie-
cko-amerykański pianista Ben-
jamin zadebiutował w tym roku 
w wytwórni ECM płytą Last De-
cade, która podsumowała ostatnie 
lata pracy artysty. Ten materiał zo-
stał również zaprezentowany na 
deskach sali koncertowej UMFC 
w Warszawie. Niestety w zupeł-
nie innych składzie niż na płycie. 
Tego wieczoru Benjaminowi to-
warzyszyli Matthieu Chazarenc 
na perkusji, Phil Donkin na kon-
trabasie oraz Ralph Alessi grają-
cy na trąbce. Niestety, ponieważ 
bardzo mocno można było odczuć 
brak zgrania i swobody wykonaw-
czej zespołu. Muzycy, zapatrze-
ni w nuty na pulpitach, odtworzy-
li utwory, ale nie bardzo stworzyli 
zespół zdolny oddać niepowtarzal-
ny klimat muzyki i swobodnie im-

prowizować. Utrzymany w dość jednolitym na-
stroju, występ nie budował emocji, nie wyzwalał 
mocniejszego bicia serca czy po prostu wybijania 
pulsu muzyki nogą. Trochę szkoda, że potencjał 

fot. Yatzek Piotrowski
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drzemiący w kompozycjach i grze lidera nie miał 
okazji bardziej się ujawnić.
Duże oczekiwania budził we mnie trzeci wieczór. 
Znakomity polski pianista Dominik Wania wystę-
pujący solo to zapowiedź zarówno dobrej muzyki, 
jak i pewnych muzycznych wyzwań. Koncert miał 
charakter zdecydowanie klasyczny, powiedział-
bym, że to był wirtuozowski recital pianistyczny, 
podczas którego Dominik zagrał, czy może bardziej 
wyimprowizowywał, grane utwory. Bardzo cieka-
we i różnorodne kompozycje, znakomite wykona-
nie, pełne emocji, a przy tym przemyślane i sku-

pione, pozwalały słuchaczom biec 
i podążać za sobą, i zanurzać się 
w świecie wykonawcy. Swobod-
ne i doskonałe operowanie dyna-
miką instrumentu (usłyszeliśmy 
komplementy ze strony piani-
sty dla przygotowujących instru-
ment) pozwalało zabłysnąć utwo-
rom i artyście. Dla mnie było to 
bardzo osobiste przeżycie, bezpo-
średni i intymny kontakt z muzy-
ką. Każdy ze słuchaczy na sali za-
pewne przeżywał to po swojemu, 
ale bardzo ciepłe przyjęcie (i pożeg-
nanie) muzyka potwierdza, że dla 
wszystkich był to niezapomniany 
wieczór.
Finałowy koncert był dla mnie 
zrazu trochę zagadką. Norweskie 
trio sygnowane nazwiskiem per-
kusisty kwartetu Macieja Oba-
ry, czyli Garda Nilssena, w któ-
rego skład wchodzą jeszcze: Ole 
Morten Vågan (kontrabas) – tak-
że z kwartetu Maćka Obary – i Kje-
til Møster (saksofony i klarnet), 
mogło oznaczać wszystko: od bar-
dzo swobodnego grania free jazzu 
aż po sięganie do eksperymentów 
sonorystycznych. Wszystko zgod-
nie ze skandynawską szkołą gra-
nia i rozumienia jazzu. Na szczęś-
cie okazało się, że był to najbardziej 
jazzowy i energetyczny wieczór fe-
stiwalu. Siła brzmienia, zgranie, 
rytmy i energia były czymś, na co 
czekałem przez wszystkie kolej-
ne warszawskie wieczory. Zróżni-
cowane kompozycje – w tempach, 

fot. Yatzek Piotrowski
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w dynamice, złożone i ciekawe – 
były grane ze swobodą i z radością 
muzykowania. Porozumienie po-
między muzykami, komunikacja, 
słuchanie się nawzajem tworzy-
ły znakomite widowisko (czy może 
bardziej słuchowisko, choć ogląda-
ło się to również z przyjemnością). 
Free bop, gdzieś w tle pobrzmiewa-
jące funkowe nuty, swingowe ko-
łysanie, wszystko to budziło en-
tuzjazm publiczności. Znakomity 
saksofonista, energetyczny basista 
i solidny lider stworzyli prawdziwą 
Acoustic Unity.
W odróżnieniu od pierwszej pol-
skiej edycji festiwalu tym razem 
koncerty odbywały się od środy 
do soboty. Jednak nie zagwaranto-
wało to pełnej sali. Może ze wzglę-
du na porę roku (akurat był Black 
Week), może z powodu dość for-
malnej lokalizacji, a może po pro-
stu koncert jednego wykonawcy 
na wieczór to za mało? Nie wiem. 
Czy jedna sala, jako wybór na każ-
dy rodzaj muzyki – też nie wiem. 
Pewny jestem natomiast, że za-
równo organizatorzy festiwalu, 
jak i wytwórnia ECM zrobili dużo 
dla szerszej popularyzacji am-
bitnej i niełatwej muzyki. Osta-
tecznie pełna nazwa zobowiązuje 
– Edition of Contemporary Music – 
wydawanie muzyki współczesnej 
to ambitny cel i prawdziwie spo-
łeczna misja. Dla mnie ten festi-
wal to kolejne ważne wydarzenie 
muzyczne w Warszawie. � fot. Yatzek Piotrowski
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Jakub Krukowski

Era Jazzu Aquanet Jazz Festival: Indra Rios-Moore  

– Poznań, Aula UAM, 6 listopada 2022 r.

Muzyka pokrzepienia
fot. Katarzyna Rainka, Era Jazzu

„Burza spadła dzisiaj na nas, niszcząc 
nadzieję, którą tak cenimy. Z czasem 
jednak chmury przeminą, a słoń-
ce zajaśnieje jasno i wyraźnie”. Ten 
piękny cytat pochodzący z tradycyj-
nej, gospelowej pieśni najlepiej od-
daje uczucia, jakie w tłumnie zgro-
madzonej widowni dominowały 
podczas koncertu Indry Rios-Moo-
re. Amerykańska wokalistka po raz 
pierwszy wystąpiła w Polsce podczas 
tegorocznej edycji Ery Jazzu.

Po nadrobieniu pandemicznych za-
ległości flagowa poznańska impre-
za jazzowa mogła w końcu powró-
cić do normalnego rytmu. Wiosną 
odbył się kilkudniowy festiwal pre-
zentujący polskich i zagranicznych 
wykonawców, jesienią zaś, tradycyj-
nie w Auli Uniwersyteckiej, Dionizy 
Piątkowski zaprosił na galowy wy-
stęp światową gwiazdę. Indra Rios-
Moore przyjechała promować naj-
nowszy album Freedom Road, na 
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którym w utworze Keep on the Sun-
ny Side można odnaleźć wspomnia-
ny na wstępie cytat. Takie pozytyw-
ne przesłanie przepełnia całą płytę, 
emanując ciepłą energią, z tekstami 
dodającymi słuchaczowi otuchy. Jak 
podkreśla autorka, repertuar ma 
„podnosić na duchu i przypominać 
o ważnych rzeczach w życiu”.
Na żywo artystka okazała się sympa-
tyczną i otwartą osobą, przez co mo-
mentalnie nawiązała kontakt z pub-
licznością. Jej aksamitny sopran 
znakomicie sprawdził się w subtel-
nych balladach (jak w przepięknej 
autorskiej kompozycji From Silen-
ce) oraz mocniejszych utworach (by 
wspomnieć żywiołową interpretację 
Walk On The Wild Side z repertuaru 
Marvina Gaye’a). Niezwykły kontekst 
miało zaśpiewanie utworu Freedom 
Road. Tekst napisał afroamerykań-
ski poeta Langston Hughes, który 
inspirował nim młodzież do pod-
jęcia służby wojskowej podczas dru-
giej wojny światowej. Wokalistka za-
stąpiła pojawiającą się w oryginale 
„broń” na „karty do głosowania”, za-
chęcając do obrony swoich praw oby-
watelskich, co w przededniu odby-
wających się za oceanem „wyborów 
połówkowych” było dla niej szcze-
gólnie ważne. Najlepsze wykonanie 
artystka zostawiła na sam koniec, 
kiedy zaimponowała przejmującą in-
terpretacją Heroes Davida Bowiego.
Wokalistce towarzyszył osobliwy, 
z uwagi na pochodzenie muzyków, 
zespół. Nieczęsto zdarza się, by ame-

rykańskiej gwieździe akompaniowali duński saksofo-
nista oraz hiszpańska sekcja rytmiczna. Towarzyszy-
li jej bowiem Benjamin Traerup oraz Jordi Mestres 
– kontrabas, Andreu Pitarch – perkusja.
Rios-Moore urodziła się w Nowym Jorku w muzycz-
nej rodzinie – jej ojciec Donald Moore był basistą w ze-
społach Archiego Sheppa, Elvina Jonesa i Jackiego Mc-
Leana. W wieku 26 lat poznała Traerupa – przyszłego 
męża – i po roku przeprowadziła się właśnie do Da-
nii. Wspólne występy zaowocowały wydaniem de-
biutanckiej płyty (Indra, 2006) i doprowadziły do pod-
pisania kontraktów z prestiżowymi wytwórniami: 
Impulse (Heartland, 2015) i Verve (Carry My Heart, 2018). 
Freedom Road ich międzynarodowy zespół zarejestro-
wał w 2019 roku, ale dystrybucję i promocję zatrzyma-
ła pandemia, stąd dostępny jest dopiero od marca bie-
żącego roku. Poznański występ był przystankiem na 
premierowej trasie koncertowej.
Artystka kończyła występ ponadczasowym standar-
dem What a Wonderful World. W krótkich opowieś-
ciach pomiędzy wykonaniami dało się odczuć, że 
jej postrzeganie świata jest dalekie od sielankowe-
go obrazu kreowanego przez Louisa Armstronga. Za 
każdym razem podkreślała jednak, że w muzyce od-
najduje nadzieję na lepsze jutro i siłę do działania, 
by o nie zabiegać. Poza wspomnieniem fantastycznej 
muzyki warto wynieść z tego koncertu również to, 
jakże ważne w dzisiejszych czasach, przesłanie. �

fot. Lech Basel

fot. Katarzyna Rainka, Era Jazzu
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Dominika Naborowska

Snarky Puppy European Tour 2022 – Warszawa,  

Progresja, 25 października 2022 r.

List miłosny do Dallas
fot. Yatzek Piotrowski

Organizatorzy zaplanowali wyda-
rzenie na trzy godziny – łącznie 
koncert Snarky Puppy wraz z su-
pportem Maliki Tirolien – oraz 
w środku tygodnia, bo we… wtorek. 
Nie zniechęciło to jednak fanów 
zespołu do licznego pojawienia się 
w klubie, bilety zostały wyprzeda-
ne, a Progresja autentycznie pękała 
w szwach.
Zespół Snarky Puppy powstał 
w 2004 roku i ma na swoim koncie 
ponad dwa tysiące zagranych kon-
certów, trzynaście wydanych albu-

mów, cztery nagrody Grammy oraz 
osiem nagród magazynów JazzTi-
mes i DownBeat. A najnowsza tra-
sa koncertowa promuje ostatnie 
ich wydawnictwo: Empire Central. 
Zarówno w opisie albumu, jak 
i trasy, a także podczas krótkich in-
terakcji werbalnych zespołu z pub-
licznością, muzycy jasno przyznają, 
że nowe kompozycje są swoistym 
listem miłosnym do Dallas – mia-
sta-matki zespołu. Przepięknie tę 
komunikację dopełnia strona gra-
ficzna produkcji, która nie tylko 
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na nośnikach czy w internecie, ale 
przede wszystkim podczas koncer-
tu wzbogacała inscenizacyjnie ca-
łość przedstawienia.
Na koncercie usłyszeć można było 
utwory z najnowszej płyty zespo-
łu, i choć faktycznie od daty jej 
premiery do czasu koncertu mi-
nął miesiąc, to oddana publiczność 
z niezwykłą precyzją znała i śpie-
wała np. kluczowe partie solowe 
poszczególnych utworów. Wyczuć 
można było atmosferę ekscytacji 
długo wyczekiwanym koncertem. 
Napięcie budowała też niezwykle 
ciepło i żywo przyjęta, pochodzą-
ca z Gwadelupy wokalistka, Malika 
Tirolien, która oczarowała publicz-
ność i  otrzymała gorące owacje.
A sama muzyka Snarky Puppy? Za-
gorzali fani zespołu na pewno nie 
byli zawiedzeni. Ja do nich nie za-
leżę, ale całego koncertu wysłucha-
łam z przyjemnością. Nie zasko-

czyło mnie nic, nie porwała energia. I w rezultacie 
nadal z ciekawością będę zaglądać na ich live’y na 
YouTubie, gdzie znajdują się koncertowe perełki, 
czy prezentować ich dokonania w pasmie dzien-
nym w RadioJAZZ.FM. Ale nie jestem przekonana, 
czy zarwałabym kolejną wtorkową noc na ich na-
stępny koncert. Trzeba im jednak przyznać, że są 
otwarci na kontynuowanie pokoncertowego show 
w formie otwartego jam session, co miało miejsce 
i tym razem w Warszawie. A to już jednak zupełnie 
inna para muzycznych kaloszy, która być może na-
stępnym razem przekona mnie, by doświadczyć ich 
muzyki z bliska. �fo
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Marta Goluch: Warszawa to takie 
pani polskie Wielkie Jabłko?

Aga Zaryan: Nie porównywa-
łabym tych dwóch miast. War-
szawa to moja mała ojczyzna, 
miejsce, w którym się urodzi-
łam, wychowałam, gdzie miesz-
kają moi bliscy, przyjaciele. Zu-
pełnie inne emocje towarzyszą 
mi, kiedy wędruję ulicami War-
szawy, a zupełnie inne odczu-
wam podczas przechadzek no-
wojorskich. Nowy Jork to jedyne 
w swoim rodzaju miasto, które 
mnie zafascynowało od pierw-
szej wizyty w 1997 roku. War-
szawa z wiekiem coraz bardziej 
mnie do siebie przekonuje i staje 
mi się coraz bliższa.

W  jednym z  wywiadów mówiła 
pani, że Warszawa to trudne mia-
sto i dość zdystansowana publika. 
A jednak da się lubić?

Lubię każdą publikę, którą ciągnie 
do jazzu. Ta warszawska nie nale-
ży do najbardziej spontanicznych, 
może z tego względu, że dostęp do 
kultury w stolicy jest bardzo sze-
roki, mieszkańcy Warszawy mo-
gą uczestniczyć w wielu różnych 
ciekawych wydarzeniach każde-
go dnia, w całej masie imponują-
cych koncertów artystów z całego 
świata, więc każda inicjatywa kul-
turalna stanowi dla nich coś tak 
naturalnego, że być może nie po-
trafią już tego celebrować. Ten dy-
stans wynika najpewniej z tego, że 

Aga Zaryan – przez dwie dekady pracy artystycznej dorobiła się wielu tytułów – od nadziei 

polskiego jazzu po damę polskiej wokalistyki jazzowej. Sama nie przepada za takimi określe-

niami, woli zostać po prostu Agą o pseudonimie odziedziczonym po dziadku Janie Zarańskim. 

Jazzwoman wrażliwa na poezję nie tylko polską, co pokazała na płytach Umiera piękno oraz 

Księga olśnień, lecz także zagraniczną – dowodem najnowszy album artystki z poezją Sary 

Teasdale. Woli, żeby nie nazywać jej kompozytorką, a twórczynią melodii. Poetką melodii, bo 

melodie podsuwają jej właśnie wiersze. Silnie zaangażowana w sprawy społeczne, protestują-

ca również za pośrednictwem swoich piosenek. Choć przez niektórych krytyków uważana za 

„za mało jazzową”, to ona jako pierwsza Polka wydała płytę (Looking Walking Being) w słynnej 

wytwórni Blue Note Records. Marzycielka i romantyczka, ale stąpająca twardo po ziemi, by te 

swoje marzenia realizować.

Niosę słowo
Marta Goluch
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Warszawiacy obcują z jazzem sporo na co dzień, 
w przeciwieństwie do odbiorców z mniejszych 
miejscowości, których możliwości są ograniczone, 
więc są bardziej spragnieni takiej rozrywki.

Ma pani międzynarodowy wokal, ale polskie ser-
ce. W  którym repertuarze – polsko- czy angloję-
zycznym – lepiej się pani czuje?

To są moje dwie strony. Sara jest kolejną płytą z cy-
klu albumów poetyckich. Od razu pragnę zwrócić 
uwagę na to określenie, ponieważ często mylnie 
sprowadza się je do poezji śpiewanej czy piosenki 
aktorskiej – ja od tych nurtów się odcinam, są mi 
zdecydowanie dalekie. Zarów-
no na najnowszym albumie, 
jak i na dwóch pozostałych z te-
go segmentu, czyli Umiera pięk-
no i Księga olśnień, muzyka zo-
stała napisana pod dyktando 
tekstów o wybitnym lirycznym 
ciężarze. Słowo to dla mnie wy-
jątkowy byt. Sama jestem zaledwie autorką teks-
tów w języku angielskim i tym bardziej podzi-
wiam poetki i poetów, którzy potrafią odziać tymi 
wielobarwnymi słowami tak uniwersalne uczucia. 
Śpiewanie po polsku jest niezwykle wymagające ze 
względu na dykcję, transakcentację… Zwracam na 
to uwagę, razi mnie niechlujstwo, dlatego też przy-
kładam się do śpiewania po polsku. Po angielsku 
jest mi zdecydowanie łatwiej. Myślę, że dzięki te-
mu, że znam ten język od dziecka, zawsze porów-
nuję go do plasteliny, bo można go w różne strony 
rozciągać i mam wrażenie, że daje większą swobo-
dę takiej zabawy. Dlatego tak ogromnie cieszy mnie 
śpiewanie standardów!

Jak pani myśli, czym różni się to, co krytycy uzna-
ją za piosenkę poetycką czy aktorską, od tego, co 

zwykli nazywać piosenką jazzo-
wą? Pytam, bo otrzymała pani 
dwa Fryderyki w kategorii piosen-
ki poetyckiej właśnie, a  od stro-
ny instrumentalnej Umiera piękno 
i Księga olśnień to czysty jazz…

Sara też zostanie zgłoszona do ka-
tegorii Piosenki Poetyckiej i Lite-
rackiej, dlatego że w jazzie raczej 
nie miałaby szans, zostałaby praw-
dopodobnie uznana za „za mało 
jazzową”. Wracając do różnicy mię-
dzy piosenką poetycką a jazzową, 

myślę, że to kwestia tego, że do pio-
senek Osieckiej czy Młynarskie-
go muzykę komponowali słynni 
polscy jazzmani, nie amerykań-
scy. Mamy nasze polskie jazzowe 
perełki, niektóre gdyby powstawa-
ły w Stanach, być może stałyby się 
standardami.

Na pani albumy muzykę kompo-
nują nie mniej zasłużeni jazzmani.

Może za 20-30 lat młode wokalist-
ki jazzowe będą czasem śpiewały 
część tych piosenek i będą je trak-
towały tak, jak ja traktuję piosen-
ki śpiewane przez Ewę Bem. Musi 

Razi mnie niechlujstwo, dla-
tego też przykładam się do śpie-
wania po polsku. Po angielsku 
jest mi zdecydowanie łatwiej
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jednak upłynąć trochę wody w rze-
ce, żeby to się stało. Zresztą nigdy 
nie wiemy, jaka piosenka stanie się 
nagle popularna i dlaczego, a na-
wet jeśli się tak stanie, bywa, że zo-
staje zapomniana. Nie ma na to 
przepisu.

Ale przecież już teraz nazywają 
panią damą jazzu!

Tych określeń trochę się zebrało, to 
nawet zabawne, do niedawna by-
łam mianowana „nadzieją jazzu”, 
a tu raptem dama… Należy zacho-
wać zdrowy dystans.

Kilka płyt więcej i  jakoś tak wy-
szło…

W każdym razie te wszystkie ple-
biscyty i nagrody to osobny temat. 
To łechce ego, to nobilituje, doda-
je skrzydeł twórcom, ale na pewno 
nie można opierać na tym swojej 
działalności. Moja najlepiej sprze-
dająca się do tej pory płyta Picking 
Up the Pieces, dzięki której wypły-
nęłam na szersze wody, nie dostała 
nominacji do Fryderyka jako jed-
na z nielicznych. Nie przepadam 
też za konkursami, w których mia-
rą sukcesu jest bycie wystarczająco 
jazzowym. Na jednym konkursie 
przewodniczący jury twierdził, że 
tego jazzu nie ma we mnie aż tyle, 
bo przecież za mało scatuję, za ma-
ło improwizuję… Tymczasem w ka-
nonie jazzowych legend wokalnych 

jest niezastąpiona Billie Holiday, która nie śpiewa-
ła solówek. Te podziały i określenia służą dzienni-
karzom i krytykom muzycznym. Moim zdaniem są 
zbędne.

Przykro mi to mówić, ale zgadzam się. Bawimy się 
w porównania, a  to tandetny chwyt marketingo-
wy, pozbawiający artystę indywidualności.

Możemy zrobić podsumowanie ostatnich dwudzie-
stu lat od mojego debiutu My Lullaby w 2002 roku. 
Na początku pisali o mnie w recenzjach „polska 
Diana Krall”, czego kompletnie nie czułam.
Nie zawsze wartościowa muzyka trafia do szerszej 
publiczności, determinują to też często niezależne 
od nas czynniki, niemniej trzeba robić swoje – raz 
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ze skutkiem w postaci nagrody, raz bez niej, ale ni-
gdy w postaci ciszy, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto 
tej twórczości będzie chciał skosztować bez wzglę-
du na to, co dzieje się wokół. Z drugiej strony nie 
wyobrażam sobie przez te 20 lat śpiewać tylko stan-
dardy, co nie znaczy, że do nich prędzej czy później 
nie wrócę.

Śmiejemy się ze znajomymi, że w  okolicy krą-
ży jazzowa policja, która nazywa, co jazzem jest, 
a co nie…

Ja też mając 20 lat, gdy zaczynałam śpiewać, byłam 
purystką i wydawało mi się, że całe życie będę śpie-
wać w stylu Carmen McRae, Sarah Vaughan i Elli 
Fitzgerald. Standardy mnie pochłonęły, przez lata 
przesłuchałam niezliczone krążki ze standardami 
właśnie. Uczyłam się ich, a potem grałam koncer-
ty, bazując tylko na nich. Jestem przekonana, że do 

końca będę je odkrywać i śpiewać, 
bo są po prostu piękne. Co nie zna-
czy, że nie mogą mnie najść my-
śli zrealizowania autorskich pro-
jektów – takich jak np. High & Low. 
W głowie mam teraz niesamo-
wicie energetyczny album, któ-
ry oscylowałby wokół jazzu, ale 
też by nim nie był. I takie szuka-
nie jest wskazane, ale pod warun-
kiem, że ma się tę „standardową” 
podstawę, że ma się wiedzę histo-
ryczną, świadomość podwalin tego 
gatunku. W przypadkach, gdy mu-
zyk wykonuje swój repertuar, a nie 
potrafi zagrać dwóch standardów 
na krzyż, wtedy i ja staję się taką 
jazzową policją.

Oczywiście to taka logika twórcza 
– tworzę muzykę, która jest w du-
żej mierze ugruntowana moim 
muzycznym rodowodem, więc je-
śli nie jestem zapatrzoną w  siebie 
ignorantką, uświadamiam sobie 
ten fundament, słuchając, ucząc 
się, interpretując. Jazz musiał pa-
nią przesiąknąć, by mogła pani 
zmienić choć na chwilę buty.

Dokładnie tak. Chociaż nie ukry-
wam, że mam dosyć duże braki 
w zakresie teorii muzyki. Nie uczy-
łam się w szkole muzycznej pierw-
szego stopnia, nie umiem sobie sa-
ma ani zagrać, ani zaaranżować, 
nie potrafię porządnie zapisać swo-
ich pomysłów, dlatego współpra-
cuję z Michałem Tokajem, moim fo
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dyrektorem muzycznym, albo ta-
kimi muzykami jak Szymon Mi-
ka czy David Dorůžka, żeby with 
a  little help from my friends zma-
terializować moją wizję tego, co 
chcę śpiewać. Oni też dla mnie pi-
szą piękne utwory. Nie jestem ar-
tystką na miarę Joni Mitchell, Ma-
rii Schneider, Prince’a czy Steviego 
Wondera, którzy są w stanie zrobić 
to na własną rękę. Jestem artystką, 
która tworzy dzięki temu, że ma 

grupę zaufanych muzyków, którzy 
jej pomagają. To taki tandem. Mam 
też zawsze klucz do swoich albu-
mów i jasność własnej drogi.
Ze śpiewem to jest jeszcze jedna 
rzecz. Oczywiście nigdy za wiele 
wiedzy, ale jeśli chodzi o samo śpie-
wanie, to są przecież także kwestie 
pozaszkolne – albo jesteś zwierzę-
ciem scenicznym i potrafisz dawać 
swoim odbiorcom energię, albo nie 
i żadna szkoła cię tego nie nauczy. 
Naukę wynosimy z naszych do-
świadczeń. Głos to najbardziej in-
tymny instrument i bardzo łatwo 
usłyszeć w nim fałsz – nie jako nie-
czysty dźwięk, ale jako sztuczność, 
nieszczerą intencję. Mam alergię 
na wokalistów, którzy śpiewają nie 
swoim głosem, próbując naślado-

wać innych. Nie lubię manieryzmów. Tylko niektó-
re mnie przekonują, na ogół mnie jednak irytują.

Szczególnie młode pokolenie jest podatne na ma-
niery, w  dobie TikToka młodzi ludzie często bez-
myślnie przyjmują to, co ich zalewa w  takich fil-
mikach. Dobre wzorce są, ale trzeba ich poszukać, 
a to już jakaś nadprogramowa aktywność… Są jed-
nak młodzi wokaliści, którzy chętnie się angażują 
– z takimi osobami zetknęła się pani podczas tego-
rocznych warsztatów współprowadzonych z  Mi-
chałem Tokajem?

W wydarzeniu Głos na warsztat 
wzięli udział bardzo wrażliwi 
ludzie, którym po dwóch dniach 
pracy przy żywym akompania-
mencie – co było dla nich wysoce 
wartościowe – życzyłam, żeby za-

wsze wierzyli w marzenia i realizowali je z otwar-
tą głową. Pomagałam im otworzyć się na własne 
możliwości, uwolnić głos i znaleźć spokój w sobie, 
zaufać sobie. Współpraca warsztatowa z Michałem 
okazała się na tyle udana, że chętnie będziemy ją 
kontynuować.

Wróćmy do ważnego, moim zdaniem, projektu, 
który zrealizowała pani z Michałem Tokajem. Na 
album Umiera piękno Michał skomponował mu-
zykę do polskich poezji okresu wojennego, które 
z kolei pani wybrała. Był to hołd dla warszawskich 
powstańców, w tym waszych dziadków. Jan Zarań-
ski to ważny punkt odniesienia w  pani twórczo-
ści. Co pani uzmysławiają te powroty pamięcią do 
osoby pani dziadka, którego personalia przyjęła 
pani za swój pseudonim artystyczny?

Może zacznę od tego, że ta płyta zbliżyła mnie 
do Warszawy. Poza tym, że upamiętniliśmy nią 

Jestem artystką, która tworzy 
dzięki temu, że ma grupę zaufa-
nych muzyków, którzy jej po-
magają
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naszych dziadków, pochyliliśmy się nad tragiczną 
historią tego miasta. Jak byłam młodsza to się nad 
nią nie zastanawiałam. Gdy przygotowywałam 
ten projekt, zgłębiałam biografie powstańców, cho-
dziłam ulicami, na których tracili życie, i te sym-
boliczne spacery bardzo zbliżyły mnie do mojego 
miasta. To było pokolenie, które uważało tamto wy-
darzenie za zupełnie naturalny zryw serc, potrzebę 
emocjonalną, której musieli dać upust po tych pię-
ciu latach bycia pod butem, w niewoli, i dlatego też 
powstańcy nigdy nie stawiali się na piedestale.
Natomiast, kiedy myślę o dziadku, to nie myślę 
o nim jako o powstańcu. Pamiętam go jako dzien-
nikarza, który ze względu na swoją pracowitość 
ciągle stukał na maszynie do pisania. Odszedł, kie-
dy miałam dziewięć lat, więc 
nie mógł usłyszeć, jak śpiewam 
utwory z Umiera piękno. Nie-
mniej miałam to szczęście, że 
wysłuchał ich przyjaciel mo-
jego dziadka z jednej celi wię-
ziennej na ulicy Rakowieckiej, 
do której trafili w czasach stali-
nowskich, mój autorytet – prof. 
Bartoszewski. Śpiewałam też na 
jego 90. urodzinach, więc czu-
łam się dzięki temu tak, jakbym śpiewała dla swo-
jego dziadka.
To ogromnie smutne, że powoli grupa powstań-
ców się kurczy, dlatego niezwykle ważne było dla 
mnie nagranie tego projektu, ale też zaśpiewanie 
piosenek z płyty w Parku Wolności dla obecnych 
tam kombatantów i ich rodzin. To jeden z bardziej 
wzruszających momentów w mojej dotychczasowej 
karierze – emocje sięgające zenitu, pamiętam, że 
drżały mi kolana pod długą sukienką oraz tę świa-
domość, że ludzie po drugiej stronie sceny to świad-
kowie wydarzeń, o których śpiewam.
Lubię ten rodzaj zróżnicowania repertuaru, że raz 

nagrywam płyty pokroju Umiera 
piękno, które angażują do reflek-
sji, a raz rozrywkę – na płycie po-
święconej Abbey Lincoln i Ninie Si-
mone śpiewam lekkie My Baby Just 
Cares For Me, a zaraz pojawia się je-
den z największych protest songów 
w historii Afroamerykanów – wte-
dy mam poczucie misyjności. Nie 
chcę być wyłącznie piosenkarką, 
która stroi się na estradę, a jej rola 
ogranicza się do zabawiania pub-
liczności – nie ma w tym nic złego, 
ale czuję wewnętrzną potrzebę zro-
bienia czegoś jeszcze. Niosę słowo 

– to moc wokalisty. Instrumentali-
sta wyraża emocje poprzez dźwię-
ki, a ja mam do tego jeszcze słowo, 
co nakłada na mnie odpowiedzial-
ność, bo pozwala dotrzeć do od-
biorcy w jeszcze bardziej osobisty 
sposób.

Swoją walecznością chyba wdała 
się w pani w dziadka... [śmiech]

Coś w tym jest! Zresztą cała mo-
ja rodzina była zaangażowana 

Naukę wynosimy z  naszych 
doświadczeń. Głos to najbardziej 
intymny instrument i bardzo ła-
two usłyszeć w  nim fałsz – nie 
jako nieczysty dźwięk, ale jako 
sztuczność, nieszczerą intencję
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w sprawy polskie. Poza pokole-
niem moich pradziadków i dziad-
ków, którzy walczyli w powsta-
niach, moi rodzice dali mi lekcję 
patriotyzmu, wracając z Anglii, 
gdzie wyjechaliśmy z moim tatą 
pianistą na stypendium, do Pol-
ski, by walczyć z komuną. I ja też 
biorę udział w demonstracjach 
czy strajkach, co oczywiście od-
bija się na moim życiu zawodo-
wym, ponieważ poprzez manife-
stację swoich poglądów, również 
poprzez muzykę, zostaję chociaż-
by wykluczona z funkcjonowania 
w mediach publicznych. Tym ab-
solutnie się nie przejmuję, ponie-
waż uważam, że artysta powinien 
mieć aktywną postawę obywa-
telską, nie może być oportunistą. 
Bunt powinien odzwierciedlać 
swoje czasy.
Na płytę High & Low napisałam 
piosenkę A Story From a Tram (Li-
sten, Little Man), która to historia 
przydarzyła mi się naprawdę. Gdy 
śpiewałam ten utwór w trasie kil-
ka lata temu, mówiłam, że mam 
nadzieję, że za parę lat będzie już 
nieaktualny. Do tego prędzej czy 
później dojdzie, bo nikt nie będzie 
rządzić wiecznie, wtedy zostanie 
tylko ślad w postaci chociażby tej 
piosenki. Kocham takie zaanga-
żowanie albumy, które opowia-
dają o problemach społecznych, 
z jakimi mierzyli się osobiście ar-
tyści, jak np. We insist! Maxa Ro-
acha i Abbey Lincoln.

Gdy wychodziła płyta High & Low kończyła pani 
czwartą dekadę swojego życia. Wówczas podkre-
ślała pani, jak ogromne znaczenie ma ten album 
– mocno zróżnicowany, na który napisała pani 
swoje teksty i  na którym nie dało się nie zauwa-
żyć wspomnianego przed momentem buntu. Na-
dal jest to pani oczko w głowie?

Płyty są jak moje dzieci – nie ma możliwości stwier-
dzenia, które jest ważniejsze. To z pewnością była 
płyta przełomowa, której powstawanie zbiegło się 
z istotnym okresem w moim życiu, nie tylko za-
wodowym. Pisanie tekstów po angielsku przycho-
dzi mi z większą łatwością. Pierwsze próby podję-
łam na wcześniejszej płycie Looking Walking Being, 
ale dopiero przy okazji High & Low teksty moje-
go autorstwa zaczęły przeważać. Czasem w ciągu 
dnia przyjdą mi na myśl dwa słowa i wokół two-
rzę motywy. Napędzają mnie chociażby, jak było 
słychać w A Story From a Tram, podróże komunika-
cją miejską, którą się często poruszam. Mam sporo 
notatników i zeszycików, do których te teksty spi-
suję – podkreślam, że to są teksty, ponieważ nigdy 
nie będę poetką. Do poezji trzeba mieć talent, dryg, 
umiejętności ubierania rzeczywistości w słowa.

fot. Piotr Fagasiewicz
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Może zbyt krytycznie się pani ocenia? Skoro poe-
zja może stać się piosenką, to dlaczego nie miałoby 
to działać w drugą stronę?

Kiedy myślę o zależności piosenki od osobistego, 
wysublimowanego słowa, to słyszę w głowie Joni 
Mitchell, Leonarda Cohena, Boba Dylana, Davida 
Bowiego.

Charles Bukowski nie przebierał w słowach, a jest 
uznawany za poetę…

To pewnie zależy od osobistych wzorców, których 
miarą mogę się mierzyć – Szymborska, Miłosz, Za-
gajewski, Hartwig. To nobliści, wybitne poetki 
i poeci. Moje pisanie to teksty piosenek, a nie poe-
zja. Tak samo jak nie nazywam siebie kompozy-
torką, bo tak naprawdę wymyślam tylko melodie 
do swoich piosenek, bez harmonii i innych skład-
ników kompozycji. Po to współpracuję z Michałem 
Tokajem czy teraz z Davidem Dorůžką i Szymonem 

Miką. Oni mają ogromną wiedzę 
harmoniczną i wyczucie do ubie-
rania moich myśli melodycznych 
w pełnowymiarowy strój.

To mam na panią nowe określenie 
– poetka melodii!

Piękne! Kupuję to. To zresztą ważny 
wątek, ważny też pewnie z punktu 
widzenia twojej działalności poe-
tyckiej. Mnie bardzo kłuje brak 
kultury słowa wśród polskich wo-
kalistów i wokalistek.

Transakcentacja za transakcenta-
cją i  językowe mielizny, bo prze-
cież słuchaczowi trzeba tłumaczyć 
rzeczywistość…

Mam ze współczesną muzyką po-
pularną ten sam problem. Dlate-
go tym bardziej cieszę się, że mogę 
tworzyć muzykę z artystami ma-
jącymi na uwadze słowo. W roz-
rywkowym nurcie cenię Kasię 
Nosowską, która pisze niezwykle 
oryginalnie, ale to jeden z niewielu 
wyjątków w tym morzu grafoma-
nii. Cenię też Ralpha Kaminskiego, 
jest świetny i intrygujący. Może to 
kolejny powód, dla którego piszę po 
angielsku – w tym języku łatwiej 
mi się obronić, bo bardzo dobrze 
go znam. Mieszkałam w Anglii 
w dzieciństwie, a mama anglist-
ka dbała o mój rozwój lingwistycz-
ny – dlatego też pisanie wychodzi 
mi automatycznie. Pewne zdania 
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lepiej brzmią po angielsku, gdy-
bym postanowiła przetłumaczyć je 
na polski, to już nie słuchałoby się 
tego z taką przyjemnością.

I wtedy wchodzi ona, cała na biało 
i puszcza w pani kierunku wiązkę 
ciepłego światła – Sara jest trochę 
takim odwrotem od protest son-

gów, które napisała pani na High 
& Low. Nie oznacza to jednak, że 
świat się uspokoił. W  jaki sposób 
daje pani ujście swoim obserwa-
cjom polskiej rzeczywistości?

Sara jest moją muzyczną uciecz-
ką do Nowego Jorku, który ma spe-
cjalne miejsce w moim sercu. Sa-
ra Teasdale, której poezje śpiewam 
na tym albumie, tworzyła od po-
czątku XX wieku, a w swoich utwo-
rach poruszała tematy ważne we 
współczesnym świecie. Opowiada-
ła także o swojej miłości do NYC, 
do którego ogromnie mi tęskno, 
ponieważ w wyniku pandemicz-
nych zawirowań nie byłam tam 
już pięć lat. Nowy Jork to nie tylko 

jazz, to bliscy, którzy tam mieszkają, ulubione miej-
sca, zgiełk, architektura, muzea, parki. Tą płytą 
chciałam złożyć osobisty ukłon miastu, które od-
kąd skończyłam 21 lat, przyciąga mnie jak magnes. 
A poza tym Sara to subtelna, kobieca i sensualna li-
ryka miłosna, której nie sposób się oprzeć i nie za-
kochać po uszy.

Ale z pani romantyczka… [śmiech]

Trochę romantyczka, trochę old
-fashioned, ale tylko w pewnych 
kwestiach, bo inaczej kłóciło-
by się to z moją liberalną natu-
rą i feminizmem… [śmiech]. Sa-
ra to też płyta o zmianach. Od 
Summer Night przez Spring Rain 
i Winter Noon aż po Autumn Dusk 
obserwujemy procesy zachodzą-
ce w przyrodzie wokół nas. Ob-

serwujemy coś, co na co dzień w informacyjnym 
zgiełku nam umyka. Dlatego uciekłam. Od jakie-
goś czasu nie czytam codziennie gazet, nie śledzę 
na bieżąco polityki, ponieważ zaczęło mnie to zże-
rać od środka. Z przejęciem śledziłam losy Ukrainy, 
aż w końcu musiałam się odciąć od codziennych 
wiadomości, bo było to dla mnie zbyt wielkim psy-
chicznym obciążeniem.
Ostatnie pół roku grałam kilka koncertów chary-
tatywnych, gościłam przez jakiś czas młodą matkę 
z dzieckiem z Chersonia, więc nie staję się zupeł-
nie wygodna, tylko staram się angażować, nie kar-
miąc się każdą złą wiadomością, bo bym po prostu 
oszalała. Muzyka pozwala mi znaleźć równowa-
gę. Gdy przyjaciółki pytają, dlaczego kolejny mój al-
bum jest taki delikatny i spokojny, odpowiadam, 
że mam w sobie na co dzień tyle niepokoju – je-
stem zresztą osobą, która ma masę cech ADHD, je-
stem gadatliwa i silnie rozedrgana emocjonalnie 

Instrumentalista wyraża  
emocje poprzez dźwięki, a  ja 
mam do tego jeszcze słowo, co 
nakłada na mnie odpowiedzial-
ność, bo pozwala dotrzeć do od-
biorcy w jeszcze bardziej osobi-
sty sposób



90|	 Rozmowa

– pracując nad taką płytą, nagrywając ją, a potem 
śpiewając na koncertach, daję sobie to… [wypuszcza 
głośno powietrze – przyp. MG]. Nie tylko sobie, lecz 
także publiczności, która również biega jak chomik 
w kołowrotku i szuka przestrzeni na moment za-
trzymania.

To właśnie poczułam po pierwszym odsłuchu, 
a  mój wyraz twarzy przypominał zapewne pani 
twarz na zdjęciach z sesji promującej album, gdzie 
łechtana słońcem Aga Zaryan plecie melodie do 
słów amerykańskiej poetki…

Taki był mój zamiar, aby w tych trudnych czasach 
ta płyta, mimo swojej liryczności i refleksyjności, 
nie przygnębiała, a koiła, niosąc otuchę. Otucha 
i ukojenie to słowa klucze Sary.

Pani twórczość w  dużej mierze 
przesiąknięta jest wspomnie-
niem. Trudno jest być artystą tu 
i teraz?

Bardzo. Zresztą na High & Low 
śpiewam: „Learning how to be 
in the now”. Cały czas uczę się tej 
sztuki. Myślę, że to jest problem niezwiązany stric-
te z uprawianym przeze mnie zawodem, a z cza-
sami, w których żyjemy. Jesteśmy albo do przodu, 
albo do tyłu, albo rozpamiętujemy minione sytua-
cje, albo gonimy, by dogonić zapisane w kalendarzu 
daty. Muzyka jest dla mnie rodzajem terapii, która 
zatrzymuje mnie w „tu i teraz”. Jestem w tej czaso-
przestrzeni najbardziej na scenie, ale też na każdej 
próbie i podczas sesji nagraniowej – na każdym eta-
pie projektu. Kiedy wybierałam wiersze, już wtedy 
się zaczął ten proces. Kiedy wracam do przeszłości, 
to po to, żeby się z nią rozprawić albo uśmiechnąć 
się na jej przyjemny przebłysk. Nie rozdrapuję i nie 

rozpamiętuję, a wracam pogodzo-
na z tą przeszłością w moim „tu 
i teraz”.

Dla Sary Teasdale poezja była pró-
bą ucieczki od życiowego zgiełku, 
próbą odnalezienia spokoju, od-
dechu. W  końcu jednak popełni-
ła samobójstwo. Ale jej poezja żyje 
nadal m.in. dzięki pani – jak to jest 
wskrzeszać tych, którzy odeszli?

Czuję się takim medium – przeka-
zuję słowa Sary Teasdale poprzez 
muzykę, śpiew – dając im nowych 
skrzydeł. Lubię to ścieranie się 
świata dwóch sztuk: poezji i mu-
zyki.

Tym bardziej, że poezja Sary jest 
wiecznie młoda, przechodzi z po-
kolenia na pokolenie, wciąż zna-
cząc tyle samo. Cały czas zmieniają 
się pory roku, Nowy Jork tak samo 
fascynuje, ciągle przeżywamy swo-
je miłosne uniesienia i zawody – to 
wszystko jest niezmienne, nieza-
leżnie od mijających dekad. Powta-
rzalność tematyczna w poezji bo-
haterki mojego albumu może być 
także jej drogą do ukojenia, ale też 
do radzenia sobie z problemami 

Od jakiegoś czasu nie czytam 
codziennie gazet, nie śledzę na 
bieżąco polityki, ponieważ za-
częło mnie to zżerać od środka
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psychicznymi, które w pewnym 
momencie życia towarzyszyły jej 
bez przerwy. Mimo samobójcze-
go końca Sary Teasdale w jej wier-
szach odnajduję nadzieję. Wie-
le wierszy już w samych tytułach 
brzmi jak piosenki, część z nich ty-
tułowała jako song. Jeden z waż-
nych tomów poezji ma tytuł Love 
Songs.
Czuć, że muzyka była zakorzenio-
na w jej duszy. Chyba dlatego tak 
komfortowo i naturalnie śpiewa 
mi się poezje Sary. I to uwielbiam 
w drodze, którą sobie obrałam,  
że zostawiam moim słuchaczom 
przestrzeń do interpretacji. Nie 
chcę narzucać swojej wizji, dlate-
go tak stronię od poezji śpiewanej 
czy piosenki aktorskiej, które do-
syć bezpośrednio sugerują odbior-
cy interpretacyjny klucz. Niemniej 
mam komediową żyłkę, więc może 
kiedyś zdobędę się na kolejną moją 
odsłonę…

Funky kabaret by Aga Zaryan?

W tym szalonym świecie wszyst-
ko jest możliwe! [śmiech] Wraca-
jąc jednak do Sary Teasdale, mam 
świadomość, że poezja była dla niej 
ucieczką od cierpienia, a także le-
kiem na depresję i inne trudne sta-
ny emocjonalne. Dla mnie muzy-
ka ma nieopisywalną siłę. A jeśli 
miałabym powiedzieć, jaka muzy-
ka najbardziej mnie dotyka, to na 
pewno ta, która powstawała kil-

ka dekad temu – tworzący wówczas artyści repre-
zentowali swoje czasy, mówili o ówczesnych bo-
lączkach, niepokojach i też szukali tej odskoczni, 
rzeki, w którą można wlewać słowa. Wybrane prze-
ze mnie wiersze Sary nadal nie przekroczyły daty 
przydatności do spożycia.

Prawie wszystkie okładki pani płyt przedstawia-
ją pani portrety z  różnych etapów życia. Twarz 
jest nośnikiem informacji o  emocjach, doświad-
czeniach i  intencjach. Gdy pani patrzy na siebie 
w  tych wszystkich wydaniach – co pani dostrze-
ga? I dlaczego Aga Zaryan na ostatniej okładce jest 
tak mroczna, tak przejęta, wzruszona, a może na-
wet bezsilna?

Zdjęcie na okładce Sary to wspomnienie z 2006 ro-
ku – zostało wykonane podczas sesji do jednego 
z kobiecych magazynów przez Mateusza Stankie-
wicza. Tego zdjęcia nigdy nigdzie nie wykorzysta-
liśmy. Oprawione w ramę wisi na ścianie w moim 
mieszkaniu. Przy okazji tej płyty, w wyniku licz-
nych zawirowań, nie zdążyliśmy zorganizować se-
sji zdjęciowej. Miałam potworną zagwozdkę, co 
powinno się znaleźć na okładce albumu, i w pew-
nym momencie spojrzałam na to zdjęcie wiszące 
naprzeciw mnie. Zadzwoniłam do Mateusza i za-
pytałam, czy mogłabym wykorzystać tę fotografię. 
Zgodził się, dlatego postanowiliśmy dać jej drugie 
życie, tym razem okładkowe.

Odnajduje się pani teraz w  tamtej Adze sprzed 
szesnastu lat?

Kiedy Mateusz robił mi to zdjęcie, przeżywałam 
trudny okres w moim życiu prywatnym. Pamię-
tam nastrój, który mi towarzyszył podczas tej sesji, 
i ten mój wzrok – to nie było zagrane, ja dokładnie 
tak się wtedy czułam. Myślę, że ten rodzaj ekspresji 
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koresponduje z emocjami Sary, którymi pisała swo-
je wiersze w takich właśnie momentach jak ten. Tu 
nie ma roześmianej Agi i lekkości w odbiorze jak 
na High & Low. Tu jest tajemnica.

Czarne chmury, ale przełamane łuną światła – jak 
w poezji tytułowej bohaterki tej płyty.

Dokładnie tak, sporą rolę odgrywa także układ gra-
ficzny, który przecież w dużej mierze składa się na 
dzieło, jakim jest album. Dzięki takim ludziom jak 
Mateusz czy Marta Orlik-Gaillard, którzy współ-
pracują ze mną, mam poczucie spójności. Mam ta-
ką przypadłość, że współpracuję z wąską grupą 
ludzi i ich nie zmieniam, bo przez lata wytworzy-
liśmy wspólny język i doskonale się rozumiemy, co 
przy takim święcie, jakim jest kolejna płyta, jest dla 
mnie szalenie istotne.

Zostaje pani wierna swojej ekipie do zadań spe-

cjalnych, ale absolutnie nie ozna-
cza to zamknięcia na gościnne 
kooperacje. I wtedy powstają sytu-
acje muzyczne z  kategorii wyjąt-
kowych.

Marzeniami trzeba sięgać gwiazd 
i trzeba je spełniać. Część może się 
rozproszy, ale jakieś na pewno uda 
się zrealizować. Trzeba w to moc-
no wierzyć i iść po swoje. Chociaż-
by zaproszenie do projektu Remem-
bering Nina & Abbey Geri Allen, 
która była Afroamerykanką za-
angażowaną w sprawy społeczne 
i skonfrontowanie się w jej obec-
ności z hymnem, jakim jest Strange 
Fruit, było wyzwaniem. Dużo jed-
nak rozmawiałyśmy na ten temat 
i tłumaczyłam Geri, dlaczego ten 
utwór ma takie znaczenie również 
dla mnie. Wtedy żadna z nas nie 
spodziewała się, że Geri zachoruje 
i wkrótce odejdzie. Dziś nie ma jej 
już wśród nas, ale jestem wdzięcz-
na za to spotkanie, za te rozmowy 
i odnalezienie w sobie wspólnego 
pierwiastka. To, jak zagrała na pły-
cie Remembering Nina & Abbey, za-
wsze mnie porusza.
Niemniej moim trzonem jest gru-
pa wiernych muzyków. Darek 
Oleszkiewicz, którego nazywam ta-
kim moim „wujkiem z Ameryki”, 
współpracuje ze mną od czasu do 
czasu od debiutu i to dzięki niemu 
poznałam wielu muzyków w Sta-
nach. Muzycy, z którymi śpiewam, 
to wirtuozi, którzy wnoszą do fo
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moich projektów nieopisaną war-
tość, ale przede wszystkim to wspa-
niali ludzie, z podobnym do mojego 
kręgosłupem moralnym i pogląda-
mi na życie, w których obecności 
czuję się niesamowicie komforto-
wo i po prostu lubię spędzać z nimi 
czas, nie tylko muzycznie. Traktuję 
ich całościowo, jako ludzi, a nie tyl-
ko jako świetnych muzyków.

Od strony muzycznej jednak to 
też genialni słuchacze, co ujawnia 
się w ich sztuce akompaniowania 
głosowi. A  to wcale nie jest takie 
proste. Rozmawiałam o tym zresz-
tą ostatnio z Szymonem Miką, któ-
ry z  panią tak zgodnie i  interesu-
jąco dialoguje m. in. na ostatniej 
płycie.

Otaczają mnie ludzie o wysokiej 
kulturze dyskusji, którzy potrafią 
wyłączyć ego. Znam sporo artystów, 
którzy kompletnie nie nadają się 
do akompaniowania wokalistom, 
ponieważ nie jest ważne dla nich, 
czy grają wstęp, solo, czy wokalista 
lub wokalistka śpiewa temat – cza-
sami nie ma żadnej różnicy pomię-
dzy tymi częściami. Współpra-
ca z takimi osobami to byłby dla 
mnie koszmar, bo nie mam zamia-

ru się przebijać się przez te kaskady dźwięków. Jeże-
li ktoś tego nie czuje, to ja wolę z taką osobą w ogóle 
nie grać. Wiem, że to bolączka wielu wokalistów, bo 
czują się nieszanowani przez instrumentalistów 
albo czują, że np. muzycy nie znają tekstów utwo-
rów, nie wiedzą, jaką historię opowiada dana pio-
senka, co brzmi jakby muzyk umniejszał rolę śpie-
wanego słowa.

Odwieczne obozy: instrumentaliści vs. wokaliści… 
Nie sądziłam, że te podziały są prawdziwe, dopóki 

nie poszłam na studia jazzowe…

Zarzucają nam (wokalistkom 
– przyp. MG) braki teoretycz-
ne w zakresie harmonii, ale 
niech wyjdą na scenę i zaśpie-

wają. Niech przez półtorej godziny trzymają pub-
liczność w pełnym skupieniu na ich osobach. Pole-
cam szczególnie młodym muzykom, żeby otaczali 
się ludźmi, którzy po prostu ich szanują. I nie grać 
z dupkami! [śmiech] Szacunek to podstawa każdej 
relacji.

Mieliśmy okazję posłuchać pani w  różnorodnym 
anturażu – od klasycznego jazzowego tria po so-
lidną sekcję smyczkową. Sara to wokalno-gitaro-
wy trzygłos. Czym był podyktowany wybór tak in-
tymnej instrumentacji?

Pierwszy raz zaśpiewałam z dwiema gitarami 
w 2017 roku na Jazz Campingu na Kalatówkach 
z Konradem Zemlerem i Kubą Mizerackim, któ-
rzy akurat tam byli. Tak sobie pomyślałam, że w ca-
łym tym kalejdoskopie składów przydałoby się coś 
intymnego dla zrównoważenia atmosfery, i zapro-
siłam kolegów gitarzystów do zagrania standar-
du Lover Man, co wywarło wrażenie na tamtej-
szym środowisku. Wcześniej słyszałam w takim 

Muzyka jest dla mnie rodza-
jem terapii, która zatrzymuje 
mnie w „tu i teraz”
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anturażu Dianne Reeves, lecz to nie była moja bez-
pośrednia inspiracja. Zaangażowałam do projektu 
Sara Davida Dorůžkę, z którym doskonale nam się 
grało podczas wcześniejszych projektów, a że czte-
ry lata temu zastępstwa za Davida na trasie grał 
Szymon Mika, z którym potem miałam okazję po-
grać też w duecie, więc miałam go w swoim zaufa-
nym gronie, dlatego wybór gitarzystów na płytę był 
oczywisty. I co do tego mariażu się nie pomyliłam, 
Szymon i David napisali wielobarwne kompozycje 
i równie oryginalnie je zaaran-
żowali na ten nietypowy skład. 
Ich interakcje były dla mnie 
wręcz magicznie wciągające. Ro-
biliśmy próby u mnie na Saskiej 
z przerwami pandemicznymi, 
przesyłaliśmy sobie demówki 
w MP3 i dzięki atmosferze, któ-
rą udało nam się wspólnie wytworzyć, praca nad 
Sarą była jedną z najprzyjemniejszych. Z zastrzeże-
niem, że wychodzimy od słowa, słowa równoznacz-
nego z muzyką, by oddać twórczości Sary Teasdale 
należny hołd.

Jak to jest być jazzwoman w tym zmaskulinizowa-
nym środowisku?

Dzięki temu, że mam wartościowe osoby w swo-
im gronie, z którymi wzajemnie się szanujemy ja-
ko ludzie, bez względu na płeć, nie narzekam. Bar-
dzo wspieram kobiety, bo uważam, że w historii 
i rozwoju jazzu zajmujemy pozycję na równi z męż-
czyznami. Każda i każdy z nas ma tutaj swój pier-
wiastek, którego wyznacznikiem jest wyłącznie 
muzyka. A przynajmniej powinna być. Natomiast 
największe nierówności dostrzegam w tych wszyst-
kich plebiscytach i konkursach, których laureata-
mi w zdecydowanej większości zostają mężczyźni
-instrumentaliści. Nie ma kategorii „wokalistyka 

jazzowa”, a jednak jazz wokalny 
różni się od instrumentalnego. Pa-
triarchat drży i powoli zaczyna się 
kruszyć, kobiety mają coraz więcej 
do powiedzenia, więc krok za kro-
kiem dążymy do tego, by nam ko-
bietom mogło się swobodniej, bez 
żadnych ograniczeń i w poczuciu 
bycia szanowaną funkcjonować na 
tym świecie.

Gdy wchodzi pani w słowo, w pio-
senkę, to wciela się pani w rolę?

Nie. Śpiewając, szukam kontaktu 
ze sobą w interpretacji i wgryzam 
się w tkankę słowną. Nie udaję Sa-
ry Teasdale, bo nią nie jestem. Mu-
szę poczuć się, jakbym sama napi-
sała te wiersze.

Tego brakowało pani w teatrze, że 
zboczyła pani z tej ścieżki?

Cieszę się, że wybrałam wokali-
stykę jazzową, dlatego, że w tym 
świecie ja sama proponuję sobie 
projekty, znajduję współpracowni-
ków, realizuję moje muzyczne ma-
rzenia i idę swoją indywidualną 
drogą. Z kolei w aktorstwie była-
bym zależna od castingu, reżysera, 

Polecam szczególnie mło-
dym muzykom, żeby otaczali 
się ludźmi, którzy po prostu ich 
szanują
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producentów, musiałabym się 
przejmować wiekiem, rolami, 
kwestią urody i innymi rzeczami, 
które w muzyce nie mają takiego 
znaczenia.

Wybrała pani niezależność. Polska 
krew! [śmiech] Skoro już o tym, to 
na koniec jeszcze wróćmy do te-
matu Strange Fruit i  A  Story From 
A  Tram. Znając pani zaangażowa-
nie w  sprawy społeczno-politycz-
ne, może czas na stworzenie pro-
test songu o  tym, co dzieje się na 
naszym podwórku, w  ojczystym 
języku?

Wiele osób mówiło mi, że ta pio-
senka przeszła bez echa dlatego, że 
zaśpiewałam ją po angielsku, ale 
zdecydowałam się na tę wersję ję-
zykową, bo nie chciałam, żeby to 
było zbyt dosłowne. Kto chciał zro-
zumieć, to pewnie się w tej wer-
sji odnalazł. Ale to nie było zacho-
wawcze, cała płyta High & Low była 
po angielsku. Być może pokuszę się 
o polski protest song jeszcze kiedyś. 
Parę lat temu przed świętami śpie-
wałam pod Pałacem Prezydenckim 
Kolędę polską ze zmienionym teks-
tem, nawiązującym do łamania 
konstytucji przez głowę państwa. 
Najbardziej chciałabym jednak 
nie musieć śpiewać protest son-
gów i żebyśmy wreszcie żyli w nor-
malnym europejskim kraju, gdzie 
jest demokracja, gdzie kobiety mo-
gą same decydować o swoim ciele, 

gdzie nikt nie musi ukrywać się ze swoją orientacją 
seksualną. Nie mam natury rwania się do takich 
działań, ale nie zgadzam się na niesprawiedliwość 
i w związku z tym w mojej twórczości pojawiają się 
takie akcenty.

Za moment święta, na półkach pani fanów już od-
kurzona płyta What Christmas Means to Me. Jakich 
świąt życzyć pani, pani bliskim i  fanom w  tym 
trudnym czasie?

Pokoju w sercach i na świecie oraz uważności. Za-
trzymania się w naszym codziennym biegu, spę-
dzenia czasu w gronie bliskich. Dajmy coś od siebie 
tym, którzy teraz tego potrzebują. Czy to uchodź-
czyni wojennej z dwójką małych dzieci, czy samot-
nej sąsiadce mieszkającej piętro niżej. W obliczu 
wydarzeń tego roku doceńmy to, że mamy dach 
nad głową, śpimy w ciepłym pomieszczeniu, ma-
my prąd i nie jesteśmy głodni, nie mamy ograni-
czeń w realizowaniu własnych potrzeb. Poświęćmy 
czas na refleksję i rozmowę. I nie tylko z drugim 
człowiekiem, również ze sobą. Zobaczmy, czego tak 
naprawdę chcemy, a na co nie ma naszej zgody. Ży-
czę nam muzyki, która łagodzi obyczaje! �

fo
t.

 P
io

tr
 B

an
as

ik



96|	 Rozmowa

Prezent po pandemii
Melody Gardot odwiedziła niedawno Polskę w ramach najnowszej trasy koncertowej. Przy tej 

okazji odbyłyśmy rozmowę, obfitującą zarówno w refleksje, jak i żarty, ciepłą, ale i dotykającą 

profesjonalizmu, rzeczową, jednak emocjonalną i mającą metafizyczne drugie dno. Zupełnie 

taką, jak jej koncerty – pełne zmysłowości, pięknych tekstów, poruszającej muzyki. Czy zatem 

taka jest Melody? Na pewno jest w niej tajemniczość i niedopowiedzenie. Choć w tej rozmo-

wie uchyliła rąbka niejednej tajemnicy.
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Dominika Naborowska

Dominika Naborowska: Entre eux 
deux to pierwszy album, jaki na-
grałaś w  duecie. Dlaczego właśnie 
teraz? 

Melody Gardot: Zdaje się, że po pro-
stu do tej pory nie spotkałam osoby, 
która by mnie do tego zainspirowa-
ła. Kiedy poznałam Philippe’a Po-
wella, zainteresował mnie jako 
kompozytor, muzyk, jako pianista. 
W zasadzie to on sprawił, że poczu-
łam, że już nie chcę grać więcej na 
pianinie [śmiech]. Zapragnęłam 
z nim natomiast współpracować, 
bo uważałam, że tworzy piękną 
muzykę, i byłam jego fanką. Two-
rzenie w duecie wymaga prostoty 
i szczerości. Po dwóch latach prze-
rwy pandemicznej poczułam, że to 
odpowiedni moment, że bardzo te-
go potrzebuję.

A w jakim momencie swojego roz-
woju jako wokalistki jesteś teraz? 
Czego nowego o  tobie jako woka-
listce, kobiecie, performerce do-
wiemy się z tego albumu?

Nowością na pewno jest to, że nie 
gram na fortepianie.

A czy było to dla ciebie trudne?

Nie, zupełnie nie. Philippe to uła-
twił! Ale faktycznie, wolne rę-

ce podczas koncertu, kiedy jesteś 
przyzwyczajona do tego, że grasz 
na fortepianie albo gitarze, to 
dziwny stan. Na koncertach chcia-
łam stać, występować na stoją-
co, być w centrum sceny. Ale zu-
pełnie inaczej się to robi na jedną 
czy dwie piosenki, a inaczej, kie-
dy dzieje się to przez cały koncert. 
Ale znów – tak podobało mi się, 
jak Philippe podchodzi do gry na 
fortepianie, że to była czysta przy-
jemność! Po prostu jest w tym lep-
szy ode mnie! [śmiech] Poza tym 
lubię ten aspekt współpracy, że on 
wymyśla rzeczy, na które ja bym 
nie wpadła. I to sprawia, że na-
sza współpraca jest ciekawsza niż 
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samodzielne granie. Traktuję ją jako prezent po 
trudnym emocjonalnie i fizycznie czasie pande-
mii, który sprawił, że stałam się bardziej otwarta 
na współpracę.

A  czy ta współpraca zmieniła ciebie jako woka-
listkę?

Tak, chociażby z powodu postawy ciała, jaką przyj-
muję teraz na scenie. Inaczej śpiewasz stojąc, ina-
czej siedząc. Poczułam, że mogę inaczej oddychać. 
Ale tak naprawdę nie czułam wcześniej potrzeby 
zmiany. To jedna z tych pięknych rzeczy, które wy-
niknęły ze współpracy z Philippem.

Dużo cię kosztuje emocjonalnie zagranie kon-
certu?

Nie. To część mojej pracy jako artystki. To jak ak-
torstwo. W tym znaczeniu, że 
udajesz się do miejsca, które 
jest poza tobą. I nie ma znacze-
nia, co się wydarzyło rano czy 
z czym się mierzysz, bo musisz 
się oddać sztuce. To część umo-
wy, część pracy.

To niesamowite w  kontekście tego, jak bardzo 
emocjonalny przekaz towarzyszy twoim utwo-
rom, jak wiele emocjonujących historii nimi opo-
wiadasz. Powiedziałabym, że jesteś tymi emocja-
mi. A  czy jest coś, co chciałabyś jeszcze osiągnąć 
jako artystka?

O, tak, wiele rzeczy. Chciałabym być coraz lepszą 
osobą. Efektem ubocznym bycia w trasie koncer-
towej jest to, że poznajesz wiele różnych kultur, 
na które musisz otworzyć swój umysł i zachować 
przy tym szacunek do nich, bez oceny. I nawet zro-

bić krok naprzód i spróbować się 
zintegrować z nimi. W każdym 
kraju, jaki odwiedzam, już w dro-
dze z lotniska do hotelu staram się 
poznać przynajmniej kilka słów 
w danym języku, żeby na scenie 
podczas koncertu móc się przy-
witać, podziękować czy pożegnać. 
Moja babcia jest Polką i nauczyła 
mnie wielu, także brzydkich, słów 
po polsku, ale chciałabym móc 
znać język polski lepiej.

A  czy jest język, w  którym naj-
bardziej lubisz śpiewać?

Nie. Język nadaje kolor. Angielski 
jest moim pierwszym wyborem, bo 
z nim się wychowałam. Ale śpie-

wam obecnie w czterech językach 
i niewykluczone, że pojawi się pią-
ty i szósty. Niemiecki też jest inte-
resujący – taki bardzo precyzyjny. 
Lubię słuchać spółgłosek i samo-
głosek i jaki one mają wpływ na 
przekaz tekstu. Głos ulega zmianie 
jako instrument w zależności od 
języka. Lubię doświadczać różnych 
języków.

Czy zdarza ci się czuć, że konkret-
ny język pasuje do konkretnego 
utworu?

Tworzenie w duecie wymaga 
prostoty i szczerości
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Mamy taki przykład: My Way Sina-
try, który to utwór pierwotnie był 
napisany w języku francuskim. Ale 
jako Amerykanka odbieram wersję 
anglojęzyczną jako dużo mocniej-
szą, co jest paradoksalne, bo nie jest 
to oryginał. Kiedy mówisz w kilku 
językach i jesteś w stanie dostrzec 
mądrość tekstów, niektóre utwory 
przemawiają bardziej w konkret-
nych językach. Ale nie przypisała-
bym na wyłączność jednego języka 
do jednej emocji.

Rozważałaś kiedyś śpiewanie po 
polsku? Bądź np. czerpanie inspi-
racji z polskiej kultury?

Doświadczam polskiej kultury 
głównie w obszarze jedzenia – po-
przez pierogi, gołąbki i kiełbasę. 
Kocham kiełbasę! Chciałabym być 
weganką, ale nie umiem – te kieł-
basy są za dobre! [śmiech] Kiedyś 
powiedziałam mamie, że nie rozu-
miem, dlaczego nie dopilnowała, 
bym mówiła po polsku. Ale takie 
były czasy – musiałam wpasować 
się w szkoły, inne dzieciaki, wśród 
dzieci z Japonii czy Meksyku. Ża-
łuję tego. Chciałabym móc mówić 
dziś po polsku.

Masz miejsca w  Polsce, gdzie naj-
bardziej lubisz grać koncerty? Od-
wiedzasz nas przecież dość regu-
larnie w trasach koncertowych.

Pamiętam, gdy pierwszy raz przy-

jechałam do Warszawy. Byłam tym bardzo poru-
szona. Nazwij to karmą czy czymkolwiek ze stro-
ny mojej rodziny. Ale było w tym coś głębokiego, 
co energetycznie mnie dotknęło, i nie wiem dla-
czego. Jest w tym w pewnym sensie też poczucie 
powrotu do domu, poczucie obecności przodków 
wokół mnie. A graliśmy w Gdańsku, Gdyni, Krako-
wie… I wiem, że Polska to piękny kraj. Ale nie mam 
w nim ulubionego miejsca, w którym lubię grać 
koncerty.

A po obecnej trasie koncertowej, granej też w Pol-
sce, zamierzasz chwilę odpocząć czy masz plany 
na następna płytę?

Nie będę odpoczywać, mam za dużo rzeczy do zro-
bienia. Next, next, next! [śmiech] �
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Wycinają nas

Gabriela Kurylewicz

Student Julian Felkner przysłał 
mi zdjęcie zrobione dzisiaj w Kar-
wi. Zimowy las Nadmorskiego Par-
ku Krajobrazowego, a w nim ster-
ty ściętych w ostatnich tygodniach 
i ścinanych na bieżąco drzew – so-
sen czterdziesto- i pięćdziesięcio-
letnich. Sosnowe kłody ułożone są 
wzdłuż drogi leśnej, która prowa-
dzi do morza. Jest to miejsce na wy-
sokości Wejścia nr 41.
Kto był w Karwi, wie, czym jest 
tam las nadbrzeżny. To jest pas 
ochrony brzegu sposobem natural-
nym. Ten sposób lub raczej powie-
dzieć należy – tę sztukę ochrony 
brzegu morza zapoczątkował rząd 
polski w dwudziestoleciu między-
wojennym. Po drugiej wojnie świa-
towej konsekwentna ochrona brze-
gu – a więc plaży białopiaszczystej, 
wydm z nasadzeniami specjalnych 
gatunków traw i krzewów, a dalej 
najważniejszy pas lasu mieszanego 
sosen, buków, dębów, brzóz, jarzę-
bin, jesionów, modrzewi, świerków 
– była kontynuowana, choć coraz 
gorzej. A po roku 1989 i zwłaszcza 
w czasie ostatnim plaża, wydmy 
i las nadbrzeżny nie są chronione 
wcale.
Wjeżdżają tu samochody dostaw-
cze, motory, traktory, samochody 
i zajeżdżają architekturę natural-

ną, cenną niezmiernie, tego uni-
kalnego krajobrazu. To w sezonie. 
Poza sezonem, jak dzisiejsze zdjęcie 
potwierdza, tną drwale i wywożą 
drewno. Trwa  wojna w sąsiedniej 
Ukrainie (dzień 283), brakuje opa-
łu, więc takie podaje się urzędowe, 
doraźne wytłumaczenie owej co-
rocznej wycinki. Lecz nic nie jest 
w stanie zaprzeczyć, że jest to wy-
cinka rabunkowa i niszczycielska 
dla ochrony brzegu, lasu, zwierząt, 
krajobrazu, poziomu wód, całe-
go naturalnego życia, którego lu-
dzie są częścią i za które ludzie od-
powiadają. Ludzie, czyli my. Nie 
bezosobowy ogół ludzi, lecz ludzie 
konkretni.
Zło niszczenia kultury przyrody 
nie dzieje się tylko w Karwi, dzie-
je się w Trójmieście, w Kampino-
skim Parku Narodowym i w samej 
Warszawie. Tnie się duże, zdrowe 
drzewa, a wsadza zapałeczki lub 
doniczki, a przy tym w przestrzeni 
wirtualnej, na mapach, drzewa da-
lej są i nikt lub mało kto sprawdza 
rozbieżności z rzeczywistością re-
alną. Wystarczy zobaczyć w Google 
Maps nad Wisłą, na Żoliborzu, zie-
loną, ogromną plażę, której w rze-
czywistości, czyli naprawdę nie ma. 
Jest malutki skrawek plaży, a resz-
tę zajmują fantomiczne podmioty 
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gospodarcze legalne, półlegalne, 
opłacalne.
Przyjęto bezkrytycznie i powszech-
nie założenie – jakże niszczyciel-
skie – że przyroda i kultura muszą 
na siebie zarobić. Parki krajobrazo-
we, parki narodowe, miejskie par-
ki i pomniki przyrody, ale także 
zabytki historii i kultury, instytu-
cje wyższej użyteczności – szpitale, 
szkoły, uczelnie, teatry, orkiestry, 
filharmonie, biblioteki, publiczne 
i prywatne stacje radiowe, stacje te-
lewizyjne, itd., itp. muszą przynosić 
zysk, a im większy zysk przynoszą, 
tym większe oczekiwania zysków 
większych i większych. I tak natu-
rę i to, co jednostkowe i duchowe, 
się zagłusza i osłabia, a sztuka sta-
je się przemysłem coraz bardziej 
masowym i bezdusznym. Wycina 
się drzewa, wycina się krajobrazy, 
wycina się inicjatywy niezależne, 
rodzinne tradycje rzemieślnicze 
i artystyczne, wszystko, co jedy-
ne i unikalne, traci szansę prze-
trwania w konkurencji nierównej 
z tym, co rentowne, sieciowe, ma-
sowe i przeciętne.
Na przerost nachalnego zysku ma-
terialnego nad kulturą i natu-
rą marszałek Józef Piłsudski (jeź-
dził na wakacje do Jastrzębiej Góry, 
obok Karwi) miał adekwatne okre-
ślenie: burdel i serdel. Od czasów 
Piłsudskiego problem ten nie znik-
nął, lecz pogłębił się w Polsce, Eu-
ropie i na całym globie. Jednak 
problem polski jest szczególnie zło-

Barbara Jonscher, Pejzaż. Kolekcja prywatna Piwnicy Artystycznej Wandy 
Warskiej i Andrzeja Kurylewicza. Fot. Gabriela Kurylewicz

żony. Długo byliśmy pod okupacją zaborów w wie-
ku XVIII i XIX, potem pod okupacją niemiecką i so-
wiecką. Byliśmy rozkradani i uczeni kradzieży. Na 
skutek pozostałości komunizmu wciąż nie szanuje 
się własności prywatnej, która jest podstawą budo-
wania dobra wspólnego. Dlatego obok utrwalonego 
zła biedy i chciwości dominuje utrwalone w społe-
czeństwie polskim zło złodziejstwa. Na jedno i dru-
gie zło pracuje niestety wiele osób, całe składy oso-
bowe bezmyślnych biznesmenów, urzędników 
i klientów.
Wynajęci drwale wycinają las i wycinają nas. Dla-
tego tak bardzo zdewastowaną mamy i niską doo-
koła kulturę materialną. I dlatego – uważam – cał-
kowicie na przekór głównym dziejom cenić trzeba 
i chronić ze specjalnym uporem każdą najmniej-
szą drobinkę autentycznego dobra. Dobrem auten-
tycznym, prawdziwym jest każdy metr kwadrato-
wy żywego lasu, każdy metr czystej, niezeszpeconej 
śmieciami i hałasem plaży, każda książka ambit-
na i niekomercyjna napisana oryginalnie prozą 
lub wierszem, każdy przejaw autentycznej filozo-
fii, każde uczciwe wykonanie muzyki klasycznej, 
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jazzowej, dawnej lub współczesnej, 
wreszcie każde uratowane drzewo, 
każdy ukochany kwiat, kwantum 
ciszy i wolności i utrzymana rów-
nowaga rzeczy duchowych i mate-
rialnych.
Kto mnie tego marzycielstwa nie-
pragmatycznego nauczył? Mój Oj-
ciec, Andrzej Kurylewicz, kom-
pozytor, multiinstrumentalista, 
dyrygent, z powołania leśnik i mi-
styk, który w 2022 roku ochodziłby 
90. urodziny, gdyby go przedwcześ-
nie nie wycięli drwale kupieni 
przez deweloperów przemysłu mu-
zycznego. �

KŁADKA

Z jakiej odległości, w świetle, z jakiego punktu
nagły koniec wszystkich rzeczy, grożąc ciągle,
nie przestrasza?
Z proporcji dźwięków, z których rośnie muzyka, 
jak wielkie drzewo.
Kładka nad przepaścią buja się w kominach wiatru
albo uspokaja i jest pewna prawie jak stół,
przy którym pozwolono nam spisywać myśli 
trwalsze, robić rysunki, pieśni snuć pełne tchnienia.

Wiersz z tomu Gabrieli Kurylewicz, Wydłużyć 
horyzont, wyd. II, Piwnica Artystyczna Wandy 
Warskiej i Andrzeja Kurylewicza, Warszawa 2003. 
Copyright Gabriela Kurylewicz.

A U T O P R O M O C J A

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYX-Tqwi41VM75eE2qZ0XTzLt0eSuNJhV
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W warszawskim klubie Pardon, 
To Tu 6 listopada tego roku wystą-
pił na jedynym koncercie w Polsce 
Arto Lindsay. Wydaje mi się, że gi-
tarzysta, którego bez wahania na-
zwałbym kultowym, nie jest w na-
szym kraju na tyle znany, na ile by 
zasługiwał. Dlatego po listopado-
wym koncercie nie miałem wątpli-
wości, że artysta powinien zagoś-
cić w rubryce My Favorite Things… 
– tym bardziej, że jest to jednocześ-
nie świetna okazja do przypomnie-
nia jednego z niezwykle istotnych 
nurtów nowojorskiej awangardy.
Skoro jednak wspomniałem o nie-
dawnym koncercie, to nie mogę 
potraktować go wyłącznie jako 
pretekstu do pisania o przeszło-
ści. Arto Lindsay wystąpił w War-
szawie w duecie z gitarzystą baso-
wym Melvinem Gibbsem i był to 
naprawdę świetny występ. Lind-
say w charakterystycznym dla sie-
bie stylu grał na gitarze głównie 
w sposób „perkusyjny”, tworząc lo-
opy, nakładając na siebie kolej-
ne warstwy gitarowych patternów 
i dodając do tego swój delikatny, 
melodyjny wokal – czasem w ję-
zyku angielskim, a czasem w por-
tugalskim. Gibbs, również używa-
jąc wielu elektronicznych efektów, 
wypełniał przestrzeń i tworzył so-

lidną, zarówno rytmiczną, jak 
i melodyczną, bazę do poszczegól-
nych utworów. Całość robiła niesa-
mowite wrażenie. Po raz pierwszy 
widziałem Arto Lindsaya na żywo 
i już wiem, że takie doświadczenie 
z ogromną chęcią bym powtórzył!
Słuchanie i obserwacja gry Lind-
saya przywiodły mi na myśl sko-
jarzenie z dziedziny sztuk wizual-
nych, ekspresjonizm abstrakcyjny 
– tak zwaną szkołę nowojorską 
z lat 40. i 50. XX wieku.
Antyfiguratywny, czyli odżegnują-
cy się od przedstawiania nie tylko 
świata realnego, ale w ogóle jakich-
kolwiek kształtów, nurt był po-
strzegany jako buntowniczy, anar-
chistyczny, czy wręcz nihilistyczny. 
Action painting, czyli malarstwo ge-
stu, oraz color field painting, czyli 
malarstwo barwnych płaszczyzn, 
zdawały się przeczyć wszystkim 
zasadom konwencjonalnej sztuki. 
Tak jak Pollock czy Rothko nie ma-
lowali konkretnych kształtów, tak 
Arto Lindsay nie tylko nie gra na 
gitarze melodii, ale w zasadzie nie 
gra konkretnych nut czy akordów 
– operuje raczej gestami i plamami 
dźwiękowymi.
Z podobnymi zarzutami jak eks-
presjoniści abstrakcyjni trzy de-
kady później spotkali się artyści 

Amerykanin (z Brazylii) w Warszawie

Piotr Rytowski
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innego nowojorskiego nurtu. No wave, bo o nim 
mowa, także postrzegany był jako nihilistyczny 
i z założenia negatywny. Jednak zdaniem twórców 
tego kierunku, w tym jednego z pionierów – Arto 
Lindsaya, muzykom nie chodziło o negację czego-
kolwiek, ale przede wszystkim o zrobienie czegoś 
zupełnie nowego. Artyści, dla których drogowska-
zem był m.in. Albert Ayler, wierzyli, że hałas może 
być prawdziwie ekstatycznym przeżyciem. Jak po-
wiedział Lindsay w jednym z wywiadów, noise to 
nie jest brak nut – to wszystkie nuty.
Być może moje skojarzenie no wave ze szkołą no-
wojorską w malarstwie nie jest bezpodstawne, po-
nieważ muzycy tego nurtu byli dobrze zoriento-
wani w tradycji „antysztuki” i traktowali swoją 
twórczość w sposób konceptualny. Do grona twór-
ców no wave zaliczali się także filmowcy – m.in. 
Jim Jarmusch i Nick Zedd. Sztuka tego nurtu mó-
wiła w dużej mierze o bankructwie moralnym, 
duchowym i finansowym, które odzwierciedla-
ły kondycję Nowego Jorku końcówki lat 70., zwa-
nego wówczas „Blank City”. Recesja, wzrost prze-
stępczości, przerwy w dostawie prądu, pożary 
wywoływane celowo w celu uzyskania odszkodo-
wań ubezpieczeniowych tworzyły apokaliptycz-
ny obraz miasta, w który doskonale wpisały się ze-
społy no wave.
Jednym z najważniejszych pionierów nurtu była 
grupa DNA. W skład tria założonego przez Atro 
Lindsaya wchodził jeszcze Robin Crutchfield na in-
strumentach klawiszowych i Ikue Mori na perku-
sji. W nowatorskiej muzyce DNA słychać echa tak 
różnych stylistyk jak free jazz, musique concrète, 
noise czy awangardowy rock. To właśnie w DNA 
słuchacze mogli poznać styl gry na gitarze, które-
mu Lindsay pozostaje wierny do dziś. Grupa poja-
wiła się na słynnej kompilacji No New York, obok 
nagrań innych przedstawicieli no wave – Teenage 
Jesus and the Jerks, Mars i Contortions.

Ciekawa jest historia tej płyty, któ-
ra stała się najważniejszym do-
kumentem sceny no wave. Brian 
Eno, który przybył do Nowego Jor-
ku, aby wyprodukować drugi al-
bum Talking Heads, odwiedził 
Artists Space, gdzie odbywał się 
undergroundowy festiwal z kilko-
ma lokalnymi zespołami. Wystąpi-
ła na nim m.in. cała wspomniana 
czwórka wykonawców. Będąc pod 
wrażeniem tego, co zobaczył i usły-
szał, Eno zaproponował nagranie 
albumu kompilacyjnego z nim sa-
mym w roli producenta. Koncept 
artystyczny płyty dopełniały teks-
ty wydrukowane na wewnętrznej 
stronie okładki – aby je przeczytać, 
trzeba było ją zniszczyć. Sama mu-
zyka dla jednych była odkryciem, 
dla innych za sprawą swojej „agre-
sywnej brzydoty” nie nadawała 
się do słuchania. Jakkolwiek na to 
spojrzeć, gdyby nie no wave, praw-
dopodobnie nie byłoby później ta-
kich zespołów jak Swans czy Sonic 
Youth.
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Zespół DNA, podobnie jak cały 
nurt no wave, nie miał długiego 
życia – nie przetrwał trzech lat. 
Kiedy grupa się rozpadała w 1979 
roku, Arto Lindsay zaczynał już 
nową, tym razem znacznie bliższą 
jazzowi przygodę – został gitarzy-
stą w pierwszym składzie Loun-
ge Lizards. Mogłoby się wydawać, 
że to ogromna wolta stylistycz-
na dla artysty – z rejonów muzy-
ki niezwykle radykalnej i odcina-
jącej się od przeszłości do grupy, 
która czerpie z historii jazzu, sięga 
po standardy Theloniousa Mon-
ka i której producentem zostaje le-
gendarny Teo Macero. W jednym 
z wywiadów Lindsay powiedział, 
że początkowy pomysł na Loun-
ge Lizards zakładał właśnie kon-
trastowe zestawienie jazzu i jego 
awangardowego stylu gry. Na 
pierwszej płycie grupy słyszymy 
to w wersji uładzonej przez Mace-
ro, ale na koncertach była to ponoć 
swego rodzaju bitwa dwóch mu-

zycznych światów. Kiedy John Lurie zdecydował 
o bardziej jazzowym kierunku rozwoju grupy, 
Arto Lindsay oraz perkusista Anton Fier rozstali 
się z zespołem i powołali do życia Golden Palomi-
nos – formację, w której pierwszym składzie zna-
leźli się obok wspomnianej dwójki John Zorn, Bill 
Laswell i Fred Frith!
Arto Lindsay – muzyk znany przede wszystkim 
ze swoich radykalnych wyborów artystycznych 
– ma jednak także inne oblicza, z pewnością ła-
twiejsze do zaakceptowania przez tak zwaną sze-
roką publiczność. Zespół Ambitious Lovers stwo-
rzony przez Lindsaya z Peterem Schererem grał 
melodyjne piosenki, zawierające elementy fun-
kowo-taneczne oraz czerpiące z brazylijskiej 
samby i bossa novy. Artysta był też producentem 
wielu brazylijskich wykonawców, m.in. Marisy 
Monte, João Gilberto, Gali Costy. Dzięki temu, że 
nagrywał z tak różnymi artystami jak David Byr-
ne, Laurie Anderson, Bill Frisell, John Zorn czy 
Ryuichi Sakamoto, z pewnością wielu słuchaczy 
mogło się spotkać z jego gitarą, nawet o tym nie 
wiedząc.
Pomimo tak dużego zróżnicowania działalności 
artystycznej Arto Lindsaya jeden, na pozór dziw-
ny, motyw przewija się od początku jego kariery 
do dziś. Śpiew po portugalsku, wpływy rdzennej 
brazylijskiej muzyki, współpraca z brazylijski-
mi gwiazdami… Skąd u awangardowego muzy-
ka urodzonego w Richmond w stanie Wirginia, 
a tworzącego w Nowym Jorku, taka fascynacja 
Brazylią? Odpowiedź tkwi we wczesnych latach 
biografii muzyka, który będąc dzieckiem misjo-
narzy, dorastał właśnie w Brazylii. Dziś jego rów-
nież możemy zaliczyć do grona misjonarzy, któ-
rzy jeżdżąc po świecie, niosą ludziom wspaniałą 
muzykę, dobre emocje i poczucie wspólnoty na 
koncertach takich jak ten listopadowy w Pardon, 
To Tu. �



106|	 Słowo na jazzowo / Projekt jazz

Sztuka myślenia według Rosława Szayby

Aleksandra Fiałkowska

Rzeczy, które nie wynikają z mody, 
żyją dłużej. Życie jest piękne i trze-
ba je znosić, a myślenie ma kolosal-
ną przyszłość.

Rosław Szaybo w wywiadzie  
Mateusza Machalskiego  

dla magazynu Grafmag, 2018 r.

Kierując zainteresowania ku pol-
skiej grafice, trudno nie mieć swo-
ich ulubionych prac – plakatu, 
okładki płyty, ilustracji. Moim ulu-
bionym plakatem jazzowym jest 
ten anonsujący warszawski festi-
wal Jazz ’60, ulubioną okładką pły-
tową – Astigmatic Krzysztofa Ko-
medy z   1966 roku, a ulubionym 
plakatem teatralnym (chodź nie-
kiedy zaliczanym do operowych) 
– ten promujący Operę za trzy gro-
sze z 1990 roku. Wszystkie te prace 
łączy osoba ich twórcy – Rosława 
Szayby.
W filmie dokumentalnym Grzego-
rza Brzozowicza Przyjaciele na 33 
obroty Rosław Szaybo wspominał, 
że jego zainteresowanie grafiką za-
częło się od fascynacji plakatem 
Jana Lenicy do filmu Cena strachu 
Henri-Georgesa Clouzota. Kontakt 
z plakatem uzmysłowił Szaybie 
siłę oddziaływania tego medium 
– umieszczając plakat w przestrze-
ni miejskiej, na ulicy, artysta za-

pewnia sobie największą wystawę 
z najliczniejszą publicznością.
Kariera artystyczna Rosława Szay-
by obfitowała w szczęśliwe zbiegi 
okoliczności. Na Akademię Sztuk 
Pięknych trafił dzięki majoro-
wi z wojska. Uczył się w pracow-
ni malarstwa Wojciecha Fangora 
i pracowni grafiki Henryka To-
maszewskiego. Współpraca, jesz-
cze w trakcie studiów, z Polski-
mi Nagraniami też była dziełem 
przypadku. Pracownica Polskich 
Nagrań była klientką jego matki – 
modystki.
Swoim nowatorskim podejściem do 
projektowania okładek płytowych 
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Rosław Szaybo idealnie trafił 
w czas. Lata 60. były czasem rewo-
lucji w polskiej grafice. Ewolucja 
okładek płytowych od prostych ko-
pert, których jedyną funkcją była 
ochrona płyty przed porysowa-
niem, po dzieła sztuki graficznej, 
które miały zapewnić jak najwyż-
szą sprzedaż muzyki, nastąpiła 
w Stanach Zjednoczonych już w la-
tach 30. Za twórcę nowego spojrze-
nia na oprawę płyt uważany jest 
Alex Steinweiss (co lubimy podkre-
ślać – syn polskich emigrantów), 
który zaprojektował w 1939 roku 
okładkę do Musical Comedy Hits 
duetu Rodgers & Hart. Okazało się, 
że z nową okładką sprzedaż płyty 
była prawie tysiąckrotnie wyższa 
od przeciętnej. Marketingowe zna-
czenie okładek płyt spowodowało, 
że wytwórnie płytowe zatrudniały 
do ich projektowania najlepszych 
grafików.
W Polsce w latach 60. odejście od 
okładek ukazujących zdjęcie mu-
zyków zbiegło się ze złotymi cza-

sami Polskiej Szkoły Plakatu. Ro-
sław Szaybo w Polskich Nagraniach 
otrzymał zlecenie zaprojektowania 
okładek jazzowych w ramach ko-
lekcji Polish Jazz. Artysta wspomi-
nał, że nie wszyscy muzycy byli za-
dowoleni z efektów. Raziły przede 
wszystkich duże napisy, to że na-
zwa wybijała się na pierwszy plan. 
Rosław Szaybo w wywiadach pod-
kreślał, że ten pomysł graficzny był 
niejako świadectwem jego wielkiej 
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miłości do polskiego jazzu. Chciał, 
aby w pierwszej kolejności do od-
biorcy dotarło, że mają do czynienia 
z projektami muzycznymi polskich 
jazzmanów. Sam napis był bardzo 
istotny – miał krzyczeć do odbior-
cy, a użycie angielskiej nazwy mia-
ło umiędzynarodowić polski jazz.
W przypadku okładki do Astigma-
tic Komedy siła tkwiła w prosto-
cie. Rosław Szaybo wspominał, że 
chciał przedstawić Komedę, z któ-

rym się przyjaźnił, w taki sposób, 
aby odbiorcy po prostu go polubi-
li. Sam układ liter na okładce stał 
się przedmiotem licznych inter-
pretacji i próby wyjaśniania, co 
autor miał na myśli. Szaybo, prze-
stawiając literę „A” na twarzy Ko-
medy chciał jedynie podkreślić 
inne widzenie muzyki przez Ko-
medę. 
W latach 60. Rosław Szaybo pro-
jektował również plakaty jazzowe, 
w tym anonsujący warszawski fe-
stiwal Jazz ’60. I w tym przypadku 
artysta wyróżnił się oryginalnoś-
cią. Plakat ma charakter niemal 
reportażowy, ukazujący ziarnistą 
fotografię zasłuchanej w muzykę 
jazzową  publiczności. Pozbawio-
ny patosu, prosty w swojej formie 
oddaje idealnie intymną atmosfe-
rę ówczesnych klubów jazzowych. 
Rosław Szaybo był silnie związa-
ne ze środowiskiem jazzowym – 
przyjaźnił się z muzykami, był 
jedynym wśród grafików uczest-
nikiem Jazz Campingu Kalatówki. 
Katarzyna Stanny, w latach 2009-
2014 asystentka Rosława Szayby 
na warszawskiej ASP, wspomina: 
„Profesor uwielbiał jazz. Czasami 
wydaje mi się, że z tego uwielbia-
nia tak naprawdę zrodziła się jego 
ścieżka projektowa. Bardzo natu-
ralne było to, że utrzymywał rela-
cje towarzyskie właśnie z tym śro-
dowiskiem. Jazz był w latach 50. 
czy 60. pewną formą sprzeciwu. 
Jazz to byli bikiniarze, kolorowe 
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skarpetki, YMCA, Tyrmand. Profe-
sor Szaybo, który był osobą bardzo 
barwną i jednocześnie niezwykle 
wyrazistą, naturalnie utrzymywał 
te relacje towarzyskie z jazzmana-
mi, może nie do końca chcąc być 
w opozycji do polityki, ale po pro-
stu dobrze czując się w tym śro-
dowisku. Później związek z tą fa-
scynacją miała jego współpraca 
w Londynie w CBS, gdzie został 
dyrektorem graficznym. Wszyst-
ko, co wówczas robił, oscylowało 
gdzieś wokół muzyki, choć ta mu-
zyka też się zmieniała. Wydaje mi 
się jednak, że ten jazz był mu jed-
nak najbliższy. Często nawet jak 
gdzieś słyszę jazz, gdy jestem w ja-
kimś miejscu, gdzie gra muzyka 
jazzowa, to od razu czuję, jakbym 
była w jego towarzystwie, bo to mi 
się bardzo z nim kojarzy. Często 
też na zajęciach puszczaliśmy so-
bie utwory jazzowe, po prostu jako 
podkład do rozmów”.
W roku 1962 Szaybo zaprojekto-
wał kultowy plakat dla festiwa-
lu Jazz Jamboree. Na jasnym tle 
artysta umieścił zmultiplikowa-
ny napis „jazz” o jednolitym kroju 
czcionki. Sam projekt nawiązywał 
do eksperymentalnych pomysłów 
graficznych Wojciecha Zameczni-
ka. Charakterystyczne litery stały 
się znakiem rozpoznawczym póź-
niejszych plakatów jazzowych Ro-
sława Szayby. Zarówno on sam, 
jak i jego współpracownicy i przy-
jaciele podkreślali, że swoją pra-

cę opierał przede wszystkim na 
myśleniu i inteligencji. Cechach 
wyniesionych jeszcze z pracowni 
Tomaszewskiego. Te cechy zapew-
niły mu także międzynarodową 
karierę.
W 1966 roku Rosław Szaybo wy-
jechał do Londynu. Kilka miesię-
cy wcześniej pożyczył pieniądze 
przypadkowym turystom z An-
glii, którzy w ramach wdzięczno-
ści zaprosili artystę na Wyspy. Czas 
spędzony w Londynie również oka-
zał się pasmem sukcesów. Szaybo 
został dyrektorem artystycznym 
najpierw w agencji reklamowej 
Young & Rubicam, a następnie 
w słynnej CBS Records. Podobno 
pracę w CBS zawdzięczał przyjacie-
lowi Stanisławowi Zagórskiemu, 
który związany był z amerykańską 
CBS. W latach 60. nastąpiła w Wiel-
kiej Brytanii rewolucja kulturowa, 
w którą Rosław Szaybo doskona-
le się wpasował. Pracował z najlep-
szymi muzykami, a każda zapro-
jektowana przez niego okładka 
miała swoją własną historię. 
Po powrocie do Polski od 1993 roku 
prowadził Pracownię Fotografii na 
Wydziale Grafiki ASP. Zmarł w roku 
2014, zostawiając po sobie wyjątkowy 
dorobek artystyczny. Ze wspomnień 
osób, które znały Rosława Szaybę, 
wyłania się postać człowieka nie-
zwykle pozytywnego, otwartego na 
świat, wspaniałego artysty i peda-
goga, który uczył przede wszystkim 
myślenia. �
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Klasyk

Rafał Garszczyński

Kariera Dextera Gordona roz-
wijała się w rytm jego życio-
wych porażek w walce z nałoga-
mi, kiedy z chemią wygrywał, 
grał genialnie, kiedy miał gorszy 
okres, to bywało różnie. Począ-
tek lat sześćdziesiątych i wszyst-
kie albumy, które w tym czasie 
nagrał dla Blue Note, a było tego 
całkiem sporo, to płyty genialne. 
Do ośmiu klasycznych albumów 
z katalogu Blue Note (od Doin’ Al-
lright z 1961 do The Squirrel z 1967 
roku) dziś możemy jeszcze dorzu-
cić te wydane dwadzieścia lat póź-
niej przez SteepleChase, a nagra-
ne w tym samym okresie. Tych 
uzbierało się już dwanaście, jeśli 
coś mi nie umknęło. Do tego trze-
ba dorzucić jeszcze kilka albu-
mów z tego samego okresu wyda-
nych przez Black Lion. Nie tylko 
było wyśmienicie, ale też obficie.
Go to dziś klasyk nad klasyki i je-
den z najważniejszych albumów 
w całej obszernej dyskografii De-
xtera Gordona, obejmującej wie-
le jazzowych epok – od pierwszych 
nagrań z Louisem Armstrongiem 
z początków lat czterdziestych 
do tych ostatnich z końcówki lat 
osiemdziesiątych. Historycy wiele 
miejsca poświęcają rywalizacji De-
xtera Gordona z Johnem Coltranem 

o miano najlepszego tenorzysty lat 
sześćdziesiątych. Obaj muzycy wie-
lokrotnie podkreślali w owych cza-
sach, że są dla siebie wzajemnie in-
spirujący. To jednak dwa zupełnie 
inne światy.
Dexter Gordon – zdecydowanie 
bardziej skupiony na melodii i pró-
bujący pogodzić jazzowe ekspery-
menty z przebojowymi tematami, 
Coltrane – z nielicznymi wyjąt-
kami dość radykalny i stanowczy 
w swoich muzycznych pomysłach. 
Na koncert Gordona młody fan 
jazzu mógł w tamtych czasach za-
brać swoją dziewczynę, która nie 
słuchała jazzu jakoś zawzięcie. Na 
koncert Coltrane’a lepiej było pójść 
w towarzystwie przyjaciół, dla któ-
rych jazz był całym życiem.
Album Gordona jest niemal książ-
kowym przykładem szybkiej, jed-
nodniowej sesji, jakich w owym 
czasach w studiu Rudy’ego Van 
Geldera odbywało się wiele, pew-
nie około 200 albo więcej każdego 
roku. Ta konkretna miała miejsce 
27 sierpnia 1962 roku.
Dexter Gordon był w tym cza-
sie raczej wolny od narkotyko-
wego nałogu, za to dla mocno już 
uzależnionego od heroiny piani-
sty – Sonny’ego Clarka była to jed-
na z ostatnich sesji przed śmiercią 

https://archiwum.radiojazz.fm/pasmo-dzienne/188-or-jazzpressjonizm-or-gabriela-kurylewicz
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Dexter Gordon – Go
Blue Note, 1962
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w styczniu 1963 roku. Skład ze-
społu, być może grającego w tych 
dniach w którymś z nowojor-
skich klubów, jest dość zaskakują-
cy w związku z obecnością Butcha 
Warrena, którego wielu fanów nie-
co bardziej awangardowego grania 
może kojarzyć z wcześniejszymi 
nagraniami z Ornettem Colema-
nem. Ten jednak nie miał zbyt 
wielu propozycji koncertowych 
w związku z rewolucyjnym, ale 
trudnym i kontrowersyjnym po-
dejściem do własnej muzyki, więc 

Warren grywał również bardziej tradycyjną muzy-
kę z Dexterem Gordonem.
Dwa dni później zespół w tym samym składzie 
i w tym samym miejscu nagrał równie dobry, choć 
mniej znany album A  Swingin’ Affair. Następnie 
Gordon wyjechał na wiele lat do Europy i Blue Note 
wydawał materiał nagrany we Francji lub zapra-
szał Gordona na krótkie sesje do Nowego Jorku.
Podobno Dexter Gordon przez całe życie grał to 
samo, tak przeczytałem w którejś z jazzowych ksią-
żek. Jest w tym sporo racji, jednak nie każdy musi 
być rewolucjonistą. Niektórzy mogą robić coś zwy-
czajnie najlepiej na świecie. Należy do nich Dex-
ter Gordon. W latach czterdziestych był młodym 
obiecującym muzykiem, później klasykiem bebo-
pu, w kolejnej dekadzie jednym z najważniejszych 
amerykańskich muzyków na stałe mieszkających 
w Europie. Kiedy wrócił do USA w latach siedem-
dziesiątych, był najlepszym wyborem dla fanów 
jazzu, których męczyło elektryczne granie. Później 
został gwiazdą filmową dzięki ’Round Midnight. 
W jego dyskografii, zarówno tej amerykańskiej, jak 
i europejskiej, trudno znaleźć słabe nagrania, jed-
nak nawet w tak wyrównanej stawce Go jest jed-
nym z klasyków. �

A U T O P R O M O C J A

https://archiwum.radiojazz.fm/pasmo-dzienne/188-or-jazzpressjonizm-or-gabriela-kurylewicz
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Raperzy stanowili najmniej potrzeb-
ny element układanki – właściwie 
jedynie pomagali DJ-owi rozkręcać 
zabawę. Relacja między tymi dwie-
ma funkcjami miała wyraźnego li-
dera: DJ-a. MC był „tym drugim”. DJ 
był mu niezbędny, a nie odwrotnie. 
Oczywiście, dobry DJ występował 
z dobrym MC. Z czasem hierarchia 
zaczęła się odwracać, a proces znacz-
nie przyspieszył wraz z początkiem 
wydawania nagrań rapowych i ich 
rosnącej popularności. Dynamika 
się przebiegunowała, a uwaga coraz 
bardziej skupiała na roli rapera. Rap 
z czasem coraz bardziej oddzielał się 
od pozostałych elementów kultu-
ry hip-hopowej, teraz muzyka głów-
nego nurtu praktycznie jest od nich 
całkowicie oderwana. Dlatego dzisiaj 
z takim sentymentem starsze hip
-hopowe głowy patrzą na imprezy 
z powrotem łączące cztery elementy 
naszej kultury.
I dlatego też tak istotne jest, że w cza-
sach największej popularności gang-
sta rapu i innych podgatunków, 
w których nie było miejsca dla graf-
fiti i breakdance’u, Tame One i El Da 
Sensei pozostawali im wierni jak 
mało kto. Malowali i dumnie repre-
zentowali tę sztukę wizualną w teks-
tach, bujali się z b-boyami, a skrecze 
dogrywali im np. Grandmaster Roc 

Życie w oparach blantów i farby

Adam Tkaczyk

Plan był inny, ale smutne wieści 
o śmierci Rahema Browna, znane-
go szerzej jako Tame One, zmusi-
ły mnie do zmiany. Dzisiaj przeno-
simy się zatem do Newark w stanie 
New Jersey, gdzie duet Artifacts na-
grywał hymny grafficiarzy i b-boy-
ów. Ale zanim tam trafimy – garść 
fundamentalnych faktów, żeby zro-
zumieć kontekst i powód, dla które-
go tak istotną rolę w tekstach grupy 
odgrywało graffiti.
Zanim hip-hop stał się poważnym 
biznesem, a rap gatunkiem mu-
zycznym regularnie wydawanym 
na longplayach, by potem stać się 
największym motorem napędo-
wym światowej popkultury, ra-
perzy byli jedynie dodatkiem do 
reszty talentów. Graffiti pokoloro-
wało krajobraz Nowego Jorku oraz 
trafiło do galerii i muzeów – było 
na każdym kroku, stanowiło rze-
czywistość mieszkańców Wiel-
kiego Jabłka. Idąc na imprezę hip
-hopową, w pierwszej kolejności 
patrzyło się na ksywkę DJ-a – po-
dziwiało jej/jego talent w żonglo-
waniu nagraniami, wyczuciem 
pulsu parkietu. Patrzyłeś z otwar-
tymi ustami na wyczyny tancerzy 
– b-boyów i b-girls – gwiazd, wo-
kół których gromadziły się tłumy 
widzów.
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Artifacts – Between a Rock and a Hard Place
Big Beat, 1994

Raida, a później DJ Kaos (co prawda 
dołączył po wydaniu Between a Rock 
and a Hard Place, ale jest powszech-
nie kojarzony z grupą). Pierwszy sin-
giel z debiutanckiego albumu Ar-
tifacts – Wrong Side of da Tracks to 
jeden z najlepszych rapowych utwo-
rów dekady i do dzisiaj pierwszy wy-
bór w selekcjach utworów na temat 
graffiti. Zaznaczyć trzeba jednocześ-
nie, że twórczość duetu nie była ar-
chaiczna – to był nowoczesny rap, 
trzymający bliższą sztamę z resztą 
elementów kultury hip-hopowej.
Trzeba być fair i stwierdzić, że Be-
tween a  Rock and a  Hard Place 
brzmi bardzo typowo jak na 1994 
rok. Jazzowe sample, dęciaki, twar-
de bębny, tłusty, przefiltrowany bas, 
potęgowana przez teksty atmosfe-
ra zadymionej piwnicy – wszystkie 
punkty charakteryzujące Wschod-
nie Wybrzeże w pierwszej połowie 
lat 90. odhaczone. Tame One i El Da 
Sensei nie odkrywają nowych lą-

dów i nie próbują eksperymento-
wać. Swój status klasyka album za-
wdzięcza temu, że wszystkie te 
komponenty są na wysokim pozio-
mie, a z opowieściami o malowaniu 
pociągów i tunelów, jaraniu join-
tów, swojej zajebistości i nostalgii za 
„dawnymi czasami” może utożsa-
miać się wiele pokoleń słuchaczy.
Raperzy starają się trzymać poziom 
liryczny: szukać fajnych zabaw sło-
wem, porównań, nieoczekiwanych 
nawiązań kulturowych, a gdzie-
niegdzie zagęścić rymy. O włos lep-
szy jest według mnie Tame One, 
ale nie będę dyskutował z przeciw-
nymi opiniami. Patrząc z perspek-
tywy czasu – wzajemna chemia 
wycisnęła z nich to, co najlepsze. 
Solowa twórczość Tame One’a i El 
Da Senseia, chociaż zawiera jasne 
punkty, nie może równać się z oby-
dwiema płytami pod szyldem Arti-
facts. Entuzjastycznie wymieniają 
się zwrotkami i linijkami, nakrę-
cając kreatywność, przyjazną ry-
walizację. Tame One jest bardziej 
ekspresyjny i dynamiczny, a jego 
słowa płynniej przepływają przez 
głośniki. El Da Sensei brzmi bar-
dziej statycznie, a efekt pogłębia 
„pauzowany” flow – krótkie zatrzy-
mywanie się w środku wersu, ma-
jące podkreślić akcenty rymów 
i dodać specyficznego smaku.
Większość (osiem z 14) bitów na Be-
tween a Rock and a Hard Place wy-
szło ręki T-Raya – może nie gwiaz-
dora, ale solidnego producenta, 
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współpracującego również m.in. 
z MC Serchem, Double X Posse, Non 
Phixion, Cypress Hill, Funkdoobiest, 
Kool G Rapem oraz… Mickiem Jagge-
rem (no dobra, był dopisany w sek-
cji „additional production” jednego 
utworu). Cztery dorzucił Buckwild 
– produkcyjna arystokracja z super-
grupy D.I.T.C. Po jednym dali Drew 
i Reggie Noble, czyli Redman – je-
den z najlepszych raperów w histo-
rii, a prywatnie kuzyn Tame One’a. 
Co do jednego podkłady trzyma-
ją się formuły opisanej wcześniej – 
mroczna, zimowa, wielowarstwowa 
muzyka, w której melodia stano-
wi dobro dodatkowe, a bębny i rytm 
absolutny fundament.
Zmieniają się elementy dominujące 
– np. bas w Lower Da Boom i Heavy 
Ammunition, perkusja w Whassup 
Now Muthaf-ka?, „dęte” sample w At-
tack of New Jeruzalem, ale ogólny 
nastrój i tempo przyswajania mu-
zyki pozostają stałe. O ile fani takich 
dźwięków (jak yours truly) chęt-
nie trzymają całe dnie w tej zbaso-
wanej, tłumiącej odgłosy otoczenia 
chmurze, o tyle w pełni rozumiem, 
że niektórzy słuchacze będą oczeki-
wali zmiany i wynudzą się jak mop-
sy. Dlatego podkreślam jeszcze raz – 
Between a Rock and a Hard Place jest 
kultowym albumem, ale skierowa-
nym przede wszystkim… a może na-
wet krok dalej – tylko (!) dla fanów 
rapu z tego okresu. Umówmy się 
jednak – nie bez powodu określa się 
go jako drugą złotą erę.

Between a Rock and a Hard Place zdo-
było uznanie środowiska, ale sprze-
dało się przeciętnie. Konkurencja na 
rynku była ogromna – przecież dwa 
lata wcześniej ukazał się The Chro-
nic Dr. Dre, później Doggystyle Sno-
op Dogga, a na samym Wschodnim 
Wybrzeżu Artifacts musieli rywali-
zować o uwagę słuchaczy z Nasem 
czy Notoriousem B.I.G.-iem.  Sytua-
cji nie poprawiło oczywiście wyda-
nie w podziemnym labelu Big Beat, 
bez istotnego wsparcia promocyj-
nego. Artifacts nie mieli właściwie 
większych szans na podbicie ryn-
ku. Wrong Side of da Tracks nie wy-
starczyło, by zostali zapamiętani na 
dłużej. Drugi album, wydany w 1997 
roku That’s Them, pomimo podob-
nego poziomu muzycznego nie wy-
generował przeboju ani nie zwrócił 
uwagi środowiska. Duet rozpadł się 
na długie lata, a obydwu panów mo-
gliśmy słyszeć we wspólnych kawał-
kach z polskimi raperami (obydwaj, 
chociaż oddzielnie, gościli na pły-
tach O.S.T.R.-a) i producentami (El 
Da Sensei nagrał cały album z Re-
turnersami). Tame One i El Da Sen-
sei reaktywowali Artifacts w 2013 
roku, a kolejny album No Expiration 
ukazał się we wrześniu 2022. 
Tame One zmarł na niewydolność 
serca 5 listopada 2022 roku. Miał 52 
lata.
DJ Kaos zmarł w sierpniu 2019 roku. 
Miał 46 lat.
Roc Raida zmarł 19 września 2009 
roku. Miał 37 lat. �
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70 FESTIWALI

KRAKOWSKIE ZADUSZKI JAZZOWE

FESTIWAL GREEN TOWN OF JAZZ

RZESZOW JAZZ FESTIWAL

MIEDZYNARODOWY FESTIWAL PIANISTOW 
JAZZOWYCH W KALISZU

JAZZTOPAD

NOVUM JAZZ FESTIVAL

FESTIWAL JELENIOGORSKIE GWIAZDY JAZZU
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Gdyby dziś wskazać miejsce i mo-
ment kluczowy w historii jazzowe-
go życia festiwalowego w Polsce, to 
z całą pewnością byłby to Kraków 
i Krakowskie Zaduszki Jazzowe pa-
miętnego roku 1954. To historyczne 
wydarzenie dało początek rucho-
wi, który wiele dekad później gęsto 
wypełnił festiwalową mapę jazzo-
wej Polski. Dzisiejsze Krakowskie 
Zaduszki Jazzowe wprost nawią-
zują do tamtego punktu zwrotne-
go, często wspominając pionierów 
i wskazując ich dzisiejszych na-
stępców. A wszystko to w ramach 
jednego z najstarszych festiwali 
jazzowych w Europie.
Marek Stryszowski, od trzech de-
kad szef artystyczny Zaduszek, 
przypomina, że słowo „zaduszki” to 
wynalazek iście krakowski. Dopie-
ro po nich, jak opowiada, „zaczęto 
organizować zaduszkowe koncerty 
i festiwale w wielu innych polskich 
miastach. Nazwa się przyjęła, bo 
dobrze oddawała wspomnieniowy 
charakter koncertów, a i czas rów-
nież nie był przecież przypadko-
wy”. Jako najstarszy krakowski fe-
stiwal jazzowy w Polsce Zaduszki 

miały to szczęście, że już w pierw-
szych edycjach na ich scenę trafia-
ły wielkie gwiazdy światowej sła-
wy, by wspomnieć choćby 7. edycję 
i sensacyjny koncert Stana Getza, 
jednego z największych tuzów 
jazzowego saksofonu lat 60.
Kiedy trzy dekady temu Marek 
Stryszowski przejmował progra-
mowe stery całego festiwalu, od 
pierwszej edycji, na której wystą-
pił słynny Acker Bilk, gwiazdy za-
częły pojawiać się niemal regu-
larnie co roku. Joey Calderazzo, 
Carla Bley, grupa Oregon, wresz-
cie John Scofield – to tylko niektóre 

Andrzej Winiszewski

Krakowskie Zaduszki  
Jazzowe

KRAKOWSKIE ZADUSZKI JAZZOWE

rozmowy w RadioJAZZ.FM: wtorki, godz. 17.00 | audycje: czwartki, godz. 17.00 | podcasty

fot. mat. prasowe

www.archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa


Zaduszki przez lata wiązały się ze 
szczególnymi miejscami w Kra-
kowie. Koncerty odbywały się 
m.in. w krakowskiej Filharmonii, 
Krzysztoforach, Jaszczurach, Piw-
nicy pod Baranami, czyli w naj-
bardziej kultowych jazzowych 
miejscówkach. Jednak to, z cze-
go zasłynęły Krakowskie Zaduszki 
Jazzowe, to także popularna i wy-
jątkowa msza św. w intencji tych, 
którzy odeszli. To wyjątkowe spot-
kanie od połowy lat 80. odbywa się 
corocznie w kościele oo. Dominika-
nów w Krakowie. �

z największych nazwisk, przewijających się przez 
program kolejnych jazzowych Zaduszek w Krako-
wie. „Moim założeniem programowym, jako szefa 
artystycznego Zaduszek – mówił Marek Stryszow-
ski w programie radiojazz.fm – były nie tylko re-
gularne koncerty największych gwiazd, ale także 
stworzenie fuzji muzyków krakowskich, czy sze-
rzej polskich, z gwiazdami światowego jazzu”. Idea 
ta udała się wybornie, zwłaszcza dzięki współpra-
cy Stryszowskiego z Jarkiem Śmietaną – przez de-
kady symbolem i niepisanym liderem krakowskie-
go środowiska jazzowego. 
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Posłuchaj podcastu z audycji  
Andrzeja Winiszewskiego

Posłuchaj podcastu z rozmowy 

https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-19-krakowskie-zaduszki-jazzowe
https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-19-krakowskie-zaduszki-jazzowe-or-marek-stryszowski


Zielona Góra nigdy nie była stra-
tegicznym miejscem na festiwa-
lowej mapie jazzowej Polski. Może 
się, co prawda, poszczycić histo-
rycznym festiwalem polskich big 
bandów w latach 80., a także słyn-
nym na całą jazzową Polskę Jazz 
Clubem Harlemem, niestety nie-
istniejącym już od ponad dwóch 
dekad, ale dopiero w XXI wieku 
w winnym grodzie, bo słynącym 
z bogatych tradycji winiarskich, 
udało się na trwałe wpisać do ka-
lendarza koncertowego kilka festi-
walowych wydarzeń. Wśród nich 
zwłaszcza Festiwal Green Town of 
Jazz, powołany do życia – podobnie 
zresztą jak organizujące go stowa-
rzyszenie – przez Jerzego Szyma-
niuka, urósł do rangi regionalne-
go jazzowego symbolu. Prawie 20 
edycji tej imprezy to programowo 
niemal cała historia naszego ro-
dzimego jazzu.
Co ciekawe, zielonogórski festiwal 
od samego początku odwoływał 
się do historii miasta, w którym 
wychowała się przecież Urszu-
la Dudziak i jej brat, perkusista 
i późniejszy współpracownik sa-
mego Krzysztofa Komedy, Leszek 
Dudziak. Nasz słynna wokalistka 
doczekała się także swojego mu-
rala na jednej z kamienic w cen-
trum miasta. Na Festiwalu Green 

Town of Jazz gościła kilkakrotnie, zawsze owacyj-
nie oklaskiwana przez publiczność. 
Historia miejskiego święta jazzu sięga roku 2004, 
kiedy to w Zielonej Górze założono Zielonogór-
skie Stowarzyszenie Jazzowe. Rok później działa-
cze ZSJ zorganizowali pierwszą edycję festiwalu, 
w ramach której najważniejszym wydarzeniem 
stał się koncert reaktywowanej formacji The Quar-
tet Sławomira Kulpowicza. W kolejnych odsłonach 
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z biegiem lat pojawiały się największe gwiazdy pol-
skiego jazzu: od Jana Ptaszyna Wróblewskiego i Zbi-
gniewa Namysłowskiego po Adama Makowicza, 
Wojciecha Karolaka i Jarka Śmietanę. Festiwal miał 
także specjalne edycje, podczas których odbywa-
ły się seminaria poświęcone różnych aspektom ży-
cia jazzowego w Polsce. Do Zielonej Góry zjeżdżali 
jazzowi dziennikarze i publicyści (2006), wydawcy 
i organizatorzy życia jazzowego w kraju (2007), a tak-
że lokalni działacze (2008) i goście z zagranicy, gdy 
w programie festiwalu pojawiła się zapowiedź wy-
darzenia pod nazwą Dzień Zbigniewa Seiferta – 

w 30. rocznicę śmierci artysty (2009). 
Na specjalne spotkanie i towarzy-
szący mu koncert przyjechali m.in. 
Agnieszka Seifert i Ron Carter.
Tradycją festiwalową stały się po-
pularne koncerty inauguracyjne 
z udziałem Big Bandu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego pod dyrekcją 
Jerzego Szymaniuka. Wraz z orkie-
strą, na scenach Filharmonii Zie-
lonogórskiej i Auli UZ, przez lata 
występowały gwiazdy wokalnego 
jazzu: Krzysztof Kiljański, Andrzej 
Dąbrowski, Urszula Dudziak, Kry-
styna Prońko, Wojciech Myrczek, 
a także instrumentaliści: Piotr Ba-
ron, Grzegorz Zagórski, Zbigniew 
Lewandowski, Jan Ptaszyn Wrób-
lewski czy Krzysztof Herdzin. �

W obecnych czasach recesji i kryzysu na rynku 
sponsorskim realizacja wydarzeń festiwalowych, 
zwłaszcza związanych z muzyką jazzową, jest dla or-
ganizatorów prawdziwym wyzwaniem. Tym bar-
dziej warto docenić fakt, że Rzeszów Jazz Festiwal to 
jedna z tych imprez, która bez wsparcia samorządu, 
państwowych funduszy czy innych instytucji mogą-
cych udzielić dotacji radzi sobie znakomicie. Okazuje 
się bowiem, że czasami dobre rozwiązania organiza-
cyjne i oryginalne pomysły dają równie spektaku-
larne efekty, jak te wsparte grubym portfelem. 
W Rzeszowie czas koncertowych wydarzeń w ra-
mach Rzeszów Jazz Festiwal wypełnia muzyka gra-

120|	

Rzeszów Jazz Festiwal

Posłuchaj podcastu z audycji  
Andrzeja Winiszewskiego

Posłuchaj podcastu z rozmowy 

na w wielu zakątkach miejskiej 
sieci pubów, restauracji, klubów 
i galerii. Tomasz Drachus, organiza-
tor festiwalu, zapewnia, że współ-
praca z miejskimi restauratora-
mi przynosi bardzo dobre efekty: 
„ważnym miejscem jest Undergro-
und Pub, jeden z najstarszych pu-
bów w Rzeszowie, jest restauracja 
Chilita, w której zagraliśmy kilka 
kameralnych koncertów, jest Kino 
za Rogiem, które mieści co prawda 
niewiele osób, około 30, ale to nowe 
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ciekawe miejsce”. Do listy koncerto-
wych przystani warto dodać także 
kościół oo. Dominikanów, Rzeszow-
ski Dom Kultury, salę koncerto-
wą Instytutu Muzyki Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego, Jazz Room, Niezłą 
Sztukę i specjalny eksperyment lo-
kalowy z okazji 10-lecia festiwalu, 
czyli Rzeszowskie Piwnice.
Lista jazzowych wykonawców, któ-
rzy zapisali się w historii festiwa-
lu, jest długa, ale jak wspomina To-
masz Drachus, szczególnie utkwiły 
mu w pamięci koncerty Jana Pta-
szyna Wróblewskiego i Deana 
Browna. Jednak znanych i cenio-
nych, zwłaszcza polskich, artystów 
w programach rzeszowskiego festi-
walu znaleźć można o wiele więcej. 
Są to m.in. Piotr Wojtasik, Aga Der-
lak, Grażyna Łobaszewska, Wojtek 
Mazolewski, Marek Napiórkowski 
i Marcin Wasilewski.
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Kaliski festiwal to jedno z najstarszych jazzowych 
wydarzeń festiwalowych w historii polskiego 
jazzu. Niezwykle ważny dla środowiska, z bogaty-
mi tradycjami i długą listą występujących artystów 
oraz laureatów konkursu, który przez długie lata 
towarzyszył imprezie. W Kaliszu rodziły się karie-
ry, zdarzały się koncertowe sensacje, a i fonogra-
ficznie można mówić o dobrze udokumentowa-
nych wydarzeniach.
Historia święta jazzowej pianistyki w Kaliszu roz-
poczyna się w roku 1974. Koncerty odbywały się 
w różnych miejscach i na kilku scenach, bo też 
festiwal nie miał jeszcze swojej stałej siedziby. 
Jak przyznaje Jan Cegiełka, znakomity biograf fe-
stiwalu, kluczową dla jego wczesnej historii edy-
cją była ta z roku 1978. „Przyjechał wtedy do Kali-

sza pianista Milesa Davisa, Kenny 
Drew, a prosto z Paryża Martial So-
lal” – wspomina Cegiełka. Od tego 
momentu rozpoczyna się właści-
wa historia festiwalu, na którym 
w kolejnych dekadach wystąpi-
li niemal wszyscy polscy pianiści 
jazzowi i cała rzesza największych 
gwiazd jazzowej klawiatury ze 
świata.
Od samego początku, czyli od roku 
1974, rozpoczyna się także fono-
graficzny rozdział festiwalowej 
historii. W serii Biały Kruk Czar-
nego Krążka ukazywać się zaczy-
nają płytowe kroniki dźwiękowe 
festiwalu. Pierwszymi nagrania-
mi, które znalazły się na pierw-
szym wydawniczym woluminie, 
są zapisy koncertów dwóch laure-
atów konkursu odbywającego się 
w ramach festiwalu: Pawła Taba-
ki (1974) i Adama Żółkosia (1976). 
W części dokumentującej koncer-
ty gwiazd kaliskiego festiwalu, 
wyjściowymi płytowymi publi-
kacjami stały się koncerty wspo-
mnianych wcześniej pianistów: 
Martiala Solala i Kenny’ego Drew 
(z polską sekcją rytmiczną: Paweł 
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Jarzębski – kontrabas, Janusz Ste-
fański – perkusja) z pamiętnej 5. 
edycji imprezy. W kolejnych deka-
dach na płytach ukazały się tak-
że fragmenty koncertów tria Woj-
ciecha Niedzieli (1979) i Abdullaha 
Ibrahima (1984).
Ta bezcenna dziś fonograficzna do-
kumentacja związana jest z Mię-
dzynarodowym Konkursem Pia-
nistów Jazzowych im. Mieczysława 
Kosza. Dariusz Grodziński, dyrek-
tor CKiS w Kaliszu, przypomina, 
że konkurs „związany był z Fabry-
ką Fortepianów i Pianin Calisia, 
ponieważ nagrodą dla najlepszego 
pianisty w konkursie był właśnie 
fortepian”. �
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„To nie miał być festiwal jak wiele innych w Pol-
sce” – mówi Piotr Turkiewicz, współtwórca wroc-
ławskiego festiwalu Jazztopad. I rzeczywiście, co 
najmniej kilka inicjatyw programowych wycho-
dzi poza tradycyjną formułę festiwalową – od nie-
standardowych miejsc koncertowych (prywatne 
mieszkania) po działania warsztatowe i inicjowa-
nie własnych oryginalnych projektów zamawia-
nych u największych gwiazd światowego jazzu.
Start festiwalu w roku 2004 nie zapowiadał wiel-
kich sukcesów. Pierwsze lata były raczej chude, 
mnożyły się problemy organizacyjne, szukano tej 
właściwej docelowej publiczności. Wspomina Piotr 
Turkiewicz: „budowanie relacji z publicznością 
trwa latami. Wyzwaniem było przekonać wszyst-
kich dookoła, że to, co robimy, jest ciekawe i wno-

simy nową jakość do festiwalu”. Po-
czątki festiwalu związane są także 
z Filharmonią Wrocławską, odby-
wające się w niej koncerty festiwa-
lowe w pierwotnym zamierzeniu 
organizatorów miały łączyć klasy-
kę i jazz. To stylistyczne połączenie 
nie było co prawda nowym pomy-
słem, ale formatowanie festiwalu 
w tym nurcie było ciekawą ideą.
Od piątej, szóstej edycji festiwal za-
czął nabierać większego rozmachu. 
Na plakatach pojawiały się znane 
nazwiska światowego jazzu: Ken-
ny Wheeler, Wayne Shorter, Sonny 
Rollins, Charles Lloyd, Bill Frisell 
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i wielu innych. Festiwal stawał 
się swoistym jazzowym centrum 
Wrocławia, rozpoznawanym przez 
artystów na całym świecie, reno-
ma Jazztopadu zaczęła rosnąć, jego 
marka stała się szeroko rozpozna-
walna.
Nie chodziło jednak o kolejne świę-
to jazzu z gwiazdami i jazzowymi 
celebrytami. „Chcemy programo-
wo odróżniać się od innych festi-
wali w Polscem – mówił Turkie-
wicz. I stąd wziął się pomysł na 
zamawianie kompozycji i specjal-
nych premierowych projektów. Ich 
autorami byli m.in. John Surman, 
Terje Rypdal, Fred Hersch i Char-
les Lloyd. Nie brakowało też pol-
skich premierowych kompozy-
cji Piotra Damasiewicza czy Nikoli 
Kołodziejczyka. Zamawiane dzieła 
otrzymywały dalsze życie, niekie-
dy wydawane były na płytach re-
nomowanych wydawnictw, takich 
jak monachijska wytwórnia ECM 
(Terje Rypdal Melodic Warrior, 2013).
Wyróżnikiem organizacyjnym fe-
stiwalu Jazztopad są także jego edy-
cje zagraniczne. Korea, Japonia, 
Meksyk, Kanada, których celem 
była promocja polskich artystów 
jazzowych, ale także działania ar-
tystyczne na styku kultur, choćby 
europejskiej i azjatyckiej. W roku 
2014 festiwal trafił do Nowego Jor-
ku i do roku 2022 odbyło się w ser-
cu światowego jazzu sześć odsłon 
Jazztopadu.

Dużo by mówić o szczególnych elementach orga-
nizacyjnych wrocławskiego festiwalu. Wspomnij-
my tu jeszcze o dwóch: warsztatach i projekcjach 
filmowych dla dzieci. Obie formy wzbogaciły zna-
cząco ideę imprezy i wprowadziły do niej wątki 
edukacyjne i historyczne. Osobiście dodałbym jed-
nak jeszcze jeden ważny wątek – edytorski. Różny-
mi kanałami docierają do mnie festiwalowe pro-
gramy i materiały promocyjne. Ich szata graficzna, 
koncepcja, bogaty serwis fotograficzny i obszerna 
zawartość stanowić mogą wzór dla wielu dużych 
festiwalowych wydarzeń w Polsce. A przecież prócz 
kwestii programowych dbałość o liczną publicz-
ność to oznaka szacunku dla słuchaczy. Tej akurat 
festiwalowi Jazztopad odmówić nie sposób. �
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Dwanaście lat historii łomżyńskiego Novum Jazz 
Festival to już zdecydowanie festiwalowa dojrza-
łość i jazzowa marka. Spoglądając na listę artystów, 
którzy wystąpili już na festiwalowej scenie, trze-
ba powiedzieć, że program imprezy tworzony jest 
z gwiazdorską obsadą. 
Novum Jazz Festival od samego początku przy-
brał formułę konkursu dla zdolnych młodych pol-
skich jazzmanów. „My do dziś trzymamy się zasady 
– mówi Mirosław Dziewa, pomysłodawca impre-
zy – że koncerty są tu towarzyszące, a konkurs naj-
ważniejszy”. Nie zmienia to faktu, że w programie 
festiwalu wystąpiły już światowe gwiazdy jazzu, 
by wspomnieć choćby pianistę Dave’a Kikoskie-
go, kontrabasistę Mike’a Parkera, trębacza Tima 
Hagansa i Vein Trio czy zespół Mirosława Carlosa 
Kaczmarczyka Loud Jazz Band. Z polskich forma-
cji gościły w Łomży: zespół Jana Ptaszyna Wrób-
lewskiego, a także formacje dowodzone m.in. przez 
Piotra Damasiewicza czy Marka Kądzielę. 
Wiodący w programie festiwalu konkurs wypro-
mował dziś już znane i rozpoznawalne nazwiska 
muzyków jazzowych młodego i średniego poko-
lenia: Jarka Bothura, Daniela Popiałkiewicza czy 

Artura Tuźnika i Piotra Schmid-
ta. Czasem laureaci wracają do 
Łomży, np. w roli akompaniato-
rów uczestników konkursu. Stało 
się tak choćby w roku 2022, kiedy 
to w konkursowej sekcji akompa-
niującej zasiedli członkowie gru-
py Outbreak Quartet Artura Tuź-
nika. „W samym konkursie – mówi 
Mirosław Dziewa – liczy się prze-
de wszystkim osobowość. Szukamy 
w konkursach autentycznych no-
wych nadziei jazzu”.
Stałym elementem programo-
wym stały się znane w Łomży fe-
stiwalowe jam sessions w restaura-
cji Retro, której właściciele mocno 
sprzyjają festiwalowi. Klimat, pro-
fesjonalizm i dbałość o szczegóły 
organizacyjne dostrzegane są przez 
muzyków. Może dlatego wracają 
oni, by zaprezentować się w kon-
kursie ponownie. Prawdziwym re-
kordzistą stał się tu saksofonista 
Michał Ciesielski, który swoje czte-
rokrotne konkursowe zmagania 
zwieńczył w końcu zasłużonym 
zwycięstwem. �
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Jelenia Góra od zawsze kocha 
i ceni swoje jazzowe gwiazdy. Co 
prawda stały się one znanymi i ce-
nionymi artystami przez działa-
nia daleko poza miejscem wczes-
nej artystycznej edukacji, ale po 
latach wracają, promują miasto 
i wspierają lokalne jazzowe śro-
dowisko. To modelowy przypadek 
Marka Napiórkowskiego i Artu-
ra Lesickiego. Jako nastolatkowie 
i koledzy z sąsiednich klatek, ra-
zem, w podwórkowych realiach 
odkrywali tajniki gry na gitarze, 
by po dekadach stać się nieformal-
nymi patronami jednego z jelenio-
górskich jazzowych festiwali.
„Nasza obecność jest pewną sta-
łą tego festiwalu – mówi Marek 
Napiórkowski – bo też tradycyj-
nie jeden dzień imprezy organi-
zuje Artur Lesicki, a drugi ja, cho-
ciaż zdarzało się, że i trzeciego 
dnia występowaliśmy razem, gra-
jąc wspólny projekt”. Obaj arty-
ści często przywożą do rodzinnej 
Jeleniej Góry swoje premierowe 
projekty, aby w ramach festiwa-
lu prezentować je jeleniogórskiej 
publiczności.
Zaczęło się od jednego koncertu 
i wspólnych występów z udzia-

łem jeszcze jednego jeleniogórzanina, Macie-
ja Obary. Nikt nie przypuszczał wówczas, że nie-
pozorna artystyczna inicjatywa, przypominająca 
o artystach wywodzących się z Jeleniej Góry i tu 
mających artystyczne korzenie, przerodzi się 
w gwiazdorskie święto jazzu. Gwiazdorskie, bo 
myśląc o artystach tego formatu, co Tomasz Stań-
ko, Leszek Możdżer, Krystyna Prońko czy Henryk 
Miśkiewicz, inaczej ująć się tego nie da. A prze-
cież byli oni wiele razy sprawcami wypełniania 
się po brzegi festiwalowej widowni w szacow-
nych murach Filharmonii Dolnośląskiej i podno-
szenia z roku na rok artystycznego poziomu ca-
łej imprezy.
Festiwal JGJ, jak potocznie określa się go w festi-
walowym obiegu, to spory ewenement na naszej 
mapie jazzowych wydarzeń w Polsce. Jako bo-
daj jedyny w kraju podkreśla i wskazuje bezpo-
średnie związki lokalnego środowiska jazzowe-
go, zwłaszcza wywodzących się z niego artystów, 
z rozwojem historii polskiego jazzu. Niewielu tę 
potrzebę dostrzega, a już z pewnością chyba ni-
komu w kraju nie udaje się ta promocja z takim 
dobrym efektem. �
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