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Od Redakcji
redaktor naczelny
Piotr Wickowski

„Koncerty bez publiczności to nie są koncerty. Te koncerty online nie mają żadnego
sensu, są martwe, drętwe. Spróbowałam już tego na różne sposoby: mam wspaniałych muzyków, jesteśmy wszyscy razem i kreujemy muzykę tak jak zawsze – ale nie
ma tu nawet cienia tego…” – uważa Grażyna Auguścik. Wielu muzyków myśli podobnie, ale tylko nieliczni mówią o tym publicznie.
Od minionego roku wykonano krok milowy w graniu dla publiczności bez… publiczności, co - jak nietrudno było się domyślić - nie mogło się udać, nawet mimo coraz
większej dbałości o stronę techniczną występu i jakość transmisji. Bo nawet maksymalna liczba kamer i perfekcyjna realizacja nie zastąpią osobistego uczestnictwa
w wydarzeniu, nie mówiąc nawet o prawdziwym „sprzężeniu zwrotnym”, które muzykom może dać tylko żywa, obecna blisko publiczność.
Z drugiej strony nie należy zapominać o znacznej poprawie w dostępności do transmisji na żywo lub z odtworzenia, często nawet z bardzo prestiżowych sal z wybitnymi muzykami na scenie. Wielu jazzfanów, którzy zwykle nie mają tego na wyciągnięcie ręki - czyli ze względu na miejsce zamieszkania lub zasobność portfela dzieli ich
od takich atrakcji więcej niż przejechanie kilku stacji metrem - może dzięki pandemii
korzystać z udoskonalanego rozwiązania do woli. Czasem nie płacąc nawet wiele,
zwłaszcza w porównaniu z kosztami karnetów na realne koncerty i dojazdów z dalszych odległości. Są tacy, którzy dzięki temu przez ostatnie półtora roku obejrzeli
w domowych, komfortowych warunkach więcej wartościowych koncertów niż do
tej pory przez całe życie. Czy w związku z tym zawodowcy nie powinni popracować
nad większym spontanem mimo braku interakcji z drugą stroną? Czy to w ogóle jest
możliwe bez zmiany profesji z muzycznej na aktorską?
À propos mówienia tego, do czego nie każdy muzyk chętnie się przyznaje – Takeshi
Asai, pianista, pedagog, do którego na muzyczne lekcje zgłaszają się studenci z różnych krajów: „Nie umiem dobrze grać na fortepianie. Szczerze mówiąc, po każdym
koncercie mam mnóstwo pracy domowej do odrobienia, a następnego dnia – znów
zaczynam ćwiczyć. Właściwie w całym moim życiu może ze trzy razy czułem, że
gram na fortepianie naprawdę bardzo dobrze”.
Wesołych świąt, mniej pracy domowej do odrobienia i nieustannego dopływu przede
wszystkim najlepszej muzyki. W dowolnej formie – na żywo z bliska bądź z daleka.
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Po r t r e t y
Wydarzenia

i m p r o w i z o w a n e

rys. Jarosław Czaja

6|

JazzPRESS, listopad 2021

|7

fot. Piotr Gruchała

Zjawiska falowe

12 października 2017, godz. 13.05.27. Marcin Olak oraz Zbigniew Chojnacki podczas próby
do festiwalu Ad Libitum. 
Piotr Gruchała
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Wydarzenia

Marcin Pater Trio z Kluczem do Kariery
fot. Igor Andruch

M

arcin Pater Trio zwyciężyło w rozstrzygniętej 4 grudnia 46. edycji Konkursu
o Klucz do Kariery im. Marka Karewicza. To
jeden z najstarszych konkursów jazzowych
w Polsce, organizowany w Jazz Clubie Pod Filarami, w Gorzowie Wielkopolskim.
Klucz do Kariery jest kolejnym trofeum na
koncie Marcin Pater Trio, po Grand Prix Konkursu na Indywidualność Jazzową festiwalu Jazz nad Odrą 2020 oraz nagrodach Jazz Juniors i Sibiu Jazz Festival. Zespół występuje
w składzie: Marcin Pater (wibrafon), Mateusz
Szewczyk (kontrabas) i Adam Wajdzik (perkusja). O gorzowską nagrodę trio rywalizowało
z grupami Chojnacki/Miguła Contemplations
i Kwaśny Deszcz.
Konkurs o Klucz do Kariery organizowano początkowo pod nazwą Pomorska Jesień Jazzowa
– Klucz do Kariery, a następnie kontynuowa-

no go, już nie na całym Pomorzu, a jedynie
w Gorzowie, jako Konkurs o Klucz do Kariery – Gorzów Jazz Celebrations. Od roku 2018
konkurs nosi imię najsłynniejszego polskiego fotografika jazzowego Marka Karewicza,
który prowadził koncerty Pomorskiej Jesieni
Jazzowej. 

Kinga Głyk odkryciem Koryfeuszy
fot. materiały prasowe

G

itarzystka basowa Kinga
Głyk znalazła się w gronie laureatów tegorocznych
Koryfeuszy Muzyki Polskiej.
Zwyciężyła w kategorii Odkrycie Roku i została doceniona za „wirtuozerię gry na
gitarze basowej, osiągnięcie
sukcesu na europejskich scenach i kontynuowanie tradycji wybitnych jazzowych basistek”.
W pozostałych kategoriach
Koryfeusze otrzymali: Lidia
Grychtołówna (Nagroda Honorowa) i Aleksander Nowak
(Osobowość Roku). Za Wyda-

rzenie Roku uznano wydanie
książki Danuty Gwizdalanki
Uwodziciel. Rzecz o Karolu Szymanowskim.

Organizatorem Koryfeuszy jest
Narodowy Instytut Muzyki
i Tańca. Nagrody wręczono 14
listopada. 
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Iver Cards zwycięzcą Śmietana Competition

N

orweski gitarzysta Iver Cards zwyciężył w czwartej edycji Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Gitarowego im. Jarka Śmietany, organizowanego w Krakowie.
Drugą nagrodę przyznano Carlowi Morganowi z Australii, a trzecią Mischy Mendelence
z Ukrainy.
Nagrodę specjalną Witolda Wnuka, dyrektora Summer Jazz Festival w Krakowie i Konkursu Śmietany - występ na festiwalu w przyszłym roku – otrzymał Mateus Saldanha
z Portugalii. Nagroda za najlepsze wykonanie utworu Jarka Śmietany – przyznana przez
Annę i Alicję Śmietanę – trafiła do Noaha
Myersa z USA.
Iver Cards pochodzi spod Oslo, jego rodzice
są zawodowymi muzykami. Ma 23 lata i studiuje w Nowym Jorku na Manhattan School
of Music. 
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fot. materiały organizatorów
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Wspomnienie

Pat Martino (1944-2021)

Świat jazzu stracił dwóch wielkich gitarzystów
1 listopada zmarł Pat Martino, urodzony w Filadelfii gitarzysta jazzowy. Jedyny, który nauczył się grać
na gitarze z własnych płyt.
Jak każdy dzieciak dorastający w latach rozkwitu
rock and rolla zaczynał od grania modnych młodzieżowych przebojów. W jego dzielnicy wychowali się, między innymi Chubby Checker (popularyzator, a właściwie nawet twórca mody na twista),
aktor i trębacz Frankie Avalon, a także pierwszy
wykonawca Wild One – Bobby Rydell. Swoją karierę zaczynał jako nastolatek w zespołach Erika Klossa i Willisa Jacksona. Spory wpływ na początki jego
jazzowej kariery mieli ojciec – Mickey Azzara, wokalista i gitarzysta na klubowej scenie w Filadelfii,
i Les Paul, u którego mieszkał w początkach swojej
kariery i dzięki któremu dostał szansę występów
w nowojorskim Smalls Paradise.
W początkach kariery często bywał muzykiem sesyjnym, a jego ulubionymi zespołami były takie,
w których pojawiały się klasyczne organy Hammonda. Pat Martino występował i nagrywał z największymi organistami lat sześćdziesiątych – Jimmym Smithem, Richardem Groovem Holmesem,
Jackiem McDuffem, Donem Pattersonem, Charlesem Earlandem, Trudy Pitts, a później także z Joeyem DeFrancesco.
Na kilkanaście miesięcy przed swoim nagraniowym debiutem (album El Hombre z 1967 roku) wydanym przez Prestige Martino podpisał kontrakt
z Vanguard i nagrał podobno doskonały, choć nigdy niewydany album Pat Martino z udziałem między innymi Rona Cartera, Tommy’ego Flanagana
i Tony’ego Williamsa. Vanguard nie wydał wtedy tego albumu, zdaniem Pata Martino, dlatego, że
właśnie wszystkie pieniądze poszły na kontrakt

z Larrym Coryellem, który był jego
bezpośrednią konkurencją.
Po serii doskonałych nagrań w hardbopowym formacie z Hammondem i często saksofonem, w latach
siedemdziesiątych Martino zainteresował się nowoczesną i wtedy
modną muzyką fusion. Nowa wytwórnia – Warner liczyła na mieszankę muzyki wschodu i smooth
jazzu, zatrudniając niemal równocześnie Pata Martino i Alice Coltrane, a także George’a Bensona i Ala
Jarreau. Eksperyment z grą na syntezatorach i nową wytwórnią udał
się muzycznie, choć chyba managerom Warnera chodziło o coś innego, bo po nagraniu dwu albumów
– Joyous Lake i Starbright – rozstali
się ze swoją nową gwiazdą. Muzyka nagrana dla Warnera broni się
i jest wznawiana do dzisiaj.
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W 1980 roku Pat Martino musiał
poddać się ratującej życie operacji mózgu. Usunięcie tętniaka i części mózgu spowodowało całkowitą utratę pamięci, w tym również
wspomnień o karierze muzycznej
i umiejętności gry na gitarze. Wieloletnia rehabilitacja z pomocą przyjaciół oraz nauka gry na gitarze od
zera, często z pomocą jego własnych
nagrań, doprowadziły do pełnego
powrotu do aktywnego życia muzycznego. W ten sposób Pat Martino został jedynym gitarzystą, który

nauczył się grać na gitarze z własnych płyt, a także był chodzącym
dowodem na to, że talent muzyczny
umieszczony jest gdzieś w genach.
Pierwszy album po powrocie do
zdrowia nagrał w 1987 roku (koncertowy The Return dla wytwórni
Muse). Stopniowo wracał do muzycznego życia i koncertowych podróży. W 1997 roku nagrał dla Blue
Note album All Sides Now, będący rodzajem hołdu innych gitarzystów dla jego talentu. Pat Martino
był autorytetem dla wielu gitarzystów młodszego pokolenia, kontynuatorem muzycznych idei Wesa
Montgomery’ego, choć z pewnością
nie jego naśladowcą. W nagraniu
All Sides Now wzięli udział Charlie
Hunter, Kevin Eubanks, Les Paul,
Tuck Andress, Mike Stern, Joe Satriani i Michael Hedges.
Pat Martino co najmniej trzykrotnie odwiedził Polskę. Grał w 2002
roku na Jazz Jamboree w Warszawie, w 2011 roku w Bydgoszczy i w 2014 roku w Bielsku Białej.
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Wspomnienie

W ostatnich latach ze względu na
stan zdrowia musiał ograniczyć
działalność koncertową. Przeglądając swoje archiwa, wydawał dla
HighNote kolejne płyty. Ostatni album z nowymi nagraniami, który
ukazał się za jego życia, to Formidable z 2017 roku.
Wśród swoich muzycznych idoli wymieniał często, co oczywiste, Wesa Montgomery’ego, jednak
obok niego zawsze też znanego jedynie specjalistom genialnego
Johnny’ego Smitha. W 2011 roku
wydał napisaną z pomocą Billa
Milkowskiego autobiografię Here
And Now!, a trzy lata wcześniej
opowiedział historię swojej operacji i powrotu do zdrowia w filR
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mie dokumentalnym Martino Unstrung DVD.
Pat był moim ulubionym gitarzystą, nigdy nie zapomnę dwóch godzin fantastycznej rozmowy w garderobie w Bydgoszczy, dzięki której
powstał wywiad opublikowany
w JazzPRESSIE (nr 11/2011), kilku koncertów, które miałem okazję zobaczyć na żywo, a także niezliczonej
liczby wieczorów spędzonych w towarzystwie jego muzyki z płyt.
Pat Martino miał 77 lat. Zmarł 1 listopada, co ułatwi jego fanom uczczenie chwilą zadumy lub modlitwy
jego pamięci zawsze, kiedy będą odwiedzali groby swoich bliskich. 
Rafał Garszczyński
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A
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JazzPRESS dostępny jest na takich
urządzeniach jak iPhone i iPad w bardzo
przyjaznej formie!
Mamy nadzieję, że ułatwi Wam to
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Pod naszym patronatem

iędzy sztuką plastyczną a jazzem istnieje „chemia”. Bez dwóch zdań. Można wymienić całą litanię tych, którzy przenosili jazzmanów na plakat czy
płótno. Jazzmani z kolei albo sami sięgali po pędzel – jak Miles Davis – albo
tworzyli muzykę inspirowaną obrazami – Sławek Jaskułke przekładający na dźwięk
obrazy Rafała Bujnowskiego czy Tomasz Stańko wyrażający trąbką fascynację czarnymi oczami Marthy Hirsch z obrazu Oskara Kokoschki mogą tu być przykładem.
Malarstwo z jazzem połączył też gitarzysta Paweł Mańka i jego Semiotic Quintet,
ale w inny sposób – nie inspirując się konkretnym obrazem i konkretnym artystą, ale
całym kierunkiem – kubizmem – którego metodykę wdrożył do autorskiej muzyki
zawartej na debiutanckim albumie zatytułowanym (a jakże) Kubizm.

fot. Magdalena Paszko

Kubistyczna
„kanciastość”
dźwięków
M

artykuł promocyjny

PAWEŁ MAŃKA SEMIOTIC QUINTET – KUBIZM

JazzPRESS, grudzień 2021

|15

Jakie są główne korelaty kubizmu z waszą
muzyką?
Przychodzą mi na myśl dwie rzeczy zauważalne szczególnie w najnowszych utworach
– Dualizmie, Kubizmie i Dodekafonii. Pierwszy to proces kompozycji – ścisłe przekształcanie wyjściowego materiału pod wieloma względami: rytmu, melodii, harmonii,
dynamiki czy formy. Drugi to podejście do
improwizacji. We współczesnym mainstreamie jazzowym dominuje prosty zapis
powtarzalnej formy solówek, określający jedynie rozmieszczenie akordów w czasie. Takie rozwiązanie daje dużo swobody, jednak
z drugiej strony stwarza spore ryzyko wpadnięcia w konwencję. W naszym repertuarze
formy solówek prawie nigdy się nie powtarzają oraz posiadają ściśle zapisane elementy. Improwizując, wykonujemy je dokładnie
lub spontanicznie interpretujemy.

Jędrzej Janicki w recenzji waszej płyty
w JazzPRESSie (10/2021) wyraził zdziwienie,
słusznie zresztą, że okładkę płyty zatytułowanej Kubizm zdobią zgoła ekspresjonistyczne maźnięcia pędzla. No właśnie: niedopatrzenie czy przewrotny artystyczny
zamysł?

Ważna jest otwartość na różne spojrzenia
W trzech wspomnianych utworach zapis akordowy pojawia się jedynie w Kubizmie w formie zamykającego sola perkusji.
We wszystkich innych miejscach zamiast
akordów używamy dokładnie zapisanych
melodii, linii basu czy figuracji, co w pewnym stopniu wiąże nas z niuansami charakteru utworu, a przez to zmusza do większej kreatywności i odwodzi od podążania
utartymi ścieżkami. Melodia, nawet najkrótsza, jest z zasady bardziej czytelna niż

W kwestii kubizmu bardziej niż sama estetyka inspirowały mnie abstrakcyjne idee
mogące funkcjonować poza sztuką wizualną. Myślę tu o wielości perspektyw oraz
„kanciastości” w postaci bezpośredniego łączenia kontrastujących elementów. Koncepcja okładki, którą namalowała Marta
Chmiel, jest dość precyzyjna, ale dotyczy czegoś innego. Styl faktycznie może wydawać
się przekorny w kontekście tytułu, ale gdyby
na okładce płyty o tytule Kubizm znajdował

złożona z wielu melodii progresja akordów.
Dzięki temu słuchaczowi łatwiej jest za nią
podążać i zauważać jej zmiany.

się kubistyczny obraz, wszystko byłoby zbyt
proste i ktoś mógłby pomyśleć, że główną inspiracją przy tworzeniu muzyki był kieru-

Pod naszym patronatem

nek malarski, a było zupełnie odwrotnie.
W kubizmie zauważyłem przejawy abstrakcyjnych rzeczy, które inspirowały mnie od
dłuższego czasu i pojawiały się w mojej muzyce. Przy okazji nazwa stylu nieźle nadawała się na tytuł płyty czy utworu.
Na okładce najistotniejsze było ukazanie
wszechobecnego, w moim odczuciu, elementu rzeczywistości, jaką jest dwoistość
chaosu i porządku. Ruchy pędzla Marty malującej abstrakcję oddają chaos; duże zbliżenie uwidacznia z kolei równoległe
i strukturalne linie włosia pędzla w każ-

pisałem, i wyciągając z tego, co się da, każdy z nich wprowadził jednocześnie własną
perspektywę. Można powiedzieć, że w ten
sposób wspólnie „namalowaliśmy” ten kubistyczny obrazek. Tak rozumiana ścieżka „malarska” jest oczywiście bardzo pożądana, a może i nieunikniona. Ma pewną
wspólną właściwość zarówno z muzyką
improwizowaną na najwyższym poziomie,
jak i dobrze funkcjonującym społeczeństwem. Jest nią dążenie do harmonijnego
zestawienia różnych punktów widzenia –
do spójności w różnorodności.

Społeczne komunikujemy się nieustannie.
Jazz jest w pewnym sensie ekstraktem tego zjawiska
dym pociągnięciu – to jest porządek. Mam
wrażenie, że na styku tych dwóch przeciwności powstają zwykle najpiękniejsze i najciekawsze rzeczy.
Czy w przyszłości podążycie jeszcze ścieżką malarską, czy jest to raczej pomysł jednorazowy?
Lubię elastyczność malarstwa. W odróżnieniu od muzyki może przedstawiać rzeczy zarówno w sposób oczywisty, jak i zupełnie nieodgadniony. W przypadku
tego albumu służy ono zobrazowaniu subiektywnego odbioru świata. Moi koledzy z zespołu: Robert Wypasek, Franciszek Raczkowski, Piotr Narajowski i Stefan
Raczkowski są niezwykle elastyczni i wnikliwi zarazem – podążając za tym, co na-

Inspiruje cię kubizm, to jasne. A muzycznie?
Muzyka na płycie powstawała przez kilka dobrych lat, w obrębie których moje inspiracje się zmieniały. Do najistotniejszych
dla mnie jazzowych artystów należą od
dłuższego czasu Rafał Sarnecki, Tim Berne, David Binney i John Hollenbeck. W ciągu ostatnich dwóch lat coraz ważniejsi stawali się dla mnie kompozytorzy klasyczni
XX w. – w szczególności Lutosławski, Strawiński, Ligeti, Bartók i Schönberg. Inspiruje mnie serializm jako sposób na nadanie
ukrytego ideowego kręgosłupa nawet pozornie zupełnemu chaosowi.
Kubizm to niejedyna intelektualna podstawa twojej formacji, jej nazwa, Semiotic

artykuł promocyjny
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Quintet, też ma drugie dno i nie wzięła się
z przypadku, bo opisuje strukturę waszej
muzyki…
Nazwa zespołu jest związana z istotną cechą muzyki improwizowanej, jaką jest
ogromny wpływ komunikacji na efekt
końcowy. Semiotyka to inaczej ogólna teoria znaków. Znaki, do których zaliczamy
także słowa czy gesty, stanowią fundament
komunikacji. Ona z kolei jest niezwykle
ważnym elementem dla całego społeczeństwa, postrzeganego przez współczesnych
naukowców nawet w kategorii efektu rozwoju komunikacji. Jej kluczowy element
– język – w przypadku człowieka cechuje
nieznane innym gatunkom bogactwo i elastyczność, umożliwiające rozwiązywanie
złożonych problemów przez wielotysięczne grupy przedstawicieli różnych narodowości, religii, poglądów czy ras oddalonych
o tysiące kilometrów. W tym kontekście
zdolność komunikacji człowieka wydaje się
jedną z jego najbardziej unikatowych cech
o niebagatelnym wpływie na nasze codzienne życie – jako istoty społeczne komunikujemy się nieustannie. Jazz jest w pewnym sensie ekstraktem tego zjawiska.
Jak uformował się skład formacji?
Zespół powstał na początku 2018 roku. Piotr
Narajowski i ja jesteśmy w nim od samego
początku. Stefan i Franciszek Raczkowscy
dołączyli kilka miesięcy później, a Robert
Wypasek – w końcówce 2019 roku. Pierwsze
wspólne próby zaliczyliśmy podczas studiów w budynku katowickiego Wydziału
Jazzu.

fot. Magdalena Paszko

Album Kubizm to efekt tego, że twój kwintet został laureatem konkursu Jazzowy
Debiut Fonograficzny 2021 organizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Czy to było twoje pierwsze doświadczenie ze studiem i nagrywaniem płyty. Jak je
oceniasz?
Doświadczenia ze studiem miałem już
wcześniej, natomiast pierwszy raz znalazłem się w nim w roli lidera. Oceniam je
pozytywnie – myślę, że mimo nagrywania trudnego materiału, który wymagał
wielu prób, udało nam się podejść do niego z pewną elastycznością – niektóre formy utworów zyskały ostateczny kształt dopiero w studiu. To, że gramy ze sobą już od
dłuższego czasu, sprawia, że podczas nagrywania łatwiej o spontaniczną kreatywność. 
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Pod naszym patronatem
JAKUB ŻOŁUBAK TRIO

/w

RADEK ŁUKASZEWICZ
PATRYCJA WYBRAŃCZYK

LIVE AT JAZZSTATE

Polish Radio Jazz Archives vol. 34:
Wojciech Karolak

Jakub Żołubak Trio
– Live At Jazzstate

„Wojciech Karolak był jednym z ojców założycieli
jazzu w Polsce, od połowy lat pięćdziesiątych do
końca swych dni na pierwszej linii jego frontu”
– napisał we wkładce do tej płyty Tomasz Tłuczkiewicz. Zmarły pod koniec czerwca tego roku
najwybitniejszy polski hammondzista jest bohaterem 34 płyty z serii Polish Radio Jazz Archives.
Zebrane nagrania pochodzą z lat 1977-2010
i, jak wszystkie inne w serii, zostały wydobyte
z radiowych archiwów. Wojciech Karolak gra
tu na organach, syntezatorze i na fortepianie.
Ponad połowa płyty to tria organowe, ulubione
środowisko Karolaka – co słychać m.in. w utworze Stablemates, nagranym przez niego z Tomaszem Stańką i Czesławem Bartkowskim, oraz
w finałowym bluesie, w którym towarzyszą mu
Tomasz Szukalski i José Torres. Zamieszczono
też pięć utworów tria Karolak / Szukalski / Bartkowski, w tym trzy z jednej z najważniejszych
płyt polskiego jazzu lat osiemdziesiątych - Time
Killers.
Wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia płyta miała premierę 19 listopada.

Jakub Żołubak Trio przyznaje się do inspiracji
produkcjami spod znaku wytwórni ECM. Równorzędność instrumentów, kolektywne improwizacje, wzajemne słuchanie się – tym charakteryzuje
się, według muzyków, ich gra. Live At Jazzstate
jest debiutem płytowym tria.
„Niemal wszystkie utwory na płytę powstały
w tym samym czasie - kiedy po obejrzeniu filmu
It’s Okay to Panic (2020, reż. Jonathan L. Ramsey,
polski tytuł Można panikować) mocniej zainteresowałem się zmianami klimatu” – wyjaśnia lider
zespołu i kompozytor większości zamieszczonych utworów. Trio zagrało też Small Town Billa
Frisella oraz Billish – utwór będący hołdem lidera
dla tego słynnego gitarzysty.
Zespół tworzą: znany jako współlider kwartetu Bipolar Order, Jakub Żołubak (gitara), Radek Łukaszewicz (kontrabas) i Patrycja Wybrańczyk (perkusja), wcześniej współtwórczyni O.N.E. Quintet.
Płyta została zarejestrowana w sierpniu tego roku
podczas koncertu w warszawskim klubie SPATiF,
w ramach cyklu JazzState. Materiał ukazał się 26
listopada.
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Adam Skorczewski Quintet
– Stream Of Consciousness

Moon Hoax
– Randka z androidem

Albumem Stream Of Consciousness debiutuje
Adam Skorczewski Quintet. Młody zespół twierdzi, że „nawiązuje do polskiego melancholijnego kolorytu jazzowego, mocnego trójmiejskiego
sznytu”.
Kwintet tworzą: Adam Skorczewski - trąbka, Jakub Klemensiewicz – saksofon tenorowy, Dominik
Kisiel – fortepian i syntezatory, Bartosz Borzeszkowski – kontrabas oraz Hussam Abdul-Samad
- perkusja. „Stream of consciousness (strumień
świadomości) jest w literackiej terminologii specyficzną formą monologu wewnętrznego, będącego próbą wyrażenia środkami językowymi naturalnego przebiegu tego, co aktualnie słyszymy,
widzimy, czujemy, jak również myśli i skojarzeń,
które się nasuwają” – wyjaśniają muzycy, zwracając uwagę, że dają przykład „jak świadome bycie
w danym momencie może pozwolić grupie ludzi
stworzyć na muzycznej płaszczyźnie przestrzeń,
na której nakreślają swój świat uczuć, przebytych
doświadczeń i emocji w najczystszej postaci”.
Koncert premierowy albumu odbył się 12 listopada w Kolonii Artystów w Gdańsku.

Randka z androidem to drugi album zespołu
Moon Hoax, tworzonego przez muzyków udzielających się w takich projektach jak Robotobibok,
Jazz Band Młynarski–Masecki, 100nka, Abradab
oraz Kaliber 44. Płyta zawiera autorskie kompozycje lidera-gitarzysty Michała Karbowskiego.
„Jeśli zastanawialiście się, jak mogłoby zabrzmieć
połączenie Soft Machine z muzyką Komedy i tria
Medeski Martin & Wood, to Moon Hoax może być
odpowiedzią” – podpowiada zespół. Oprócz lidera
tworzą go: Przemysław Borowiecki (perkusja), Jarosław Bothur (saksofon), Jędrzej Łaciak (bas), Klaudiusz Kłosek (trąbka) i Filip Owczarski (wibrafon).
Moon Hoax powstał w 2013 r., kiedy to ukazał się
debiutancki album pod tym samym tytułem. Nazwa nawiązuje do opinii, że nie doszło do lądowania człowieka na księżycu, a wszystkie materiały fotograficzne i wideo zostały zmanipulowane.
Muzycy chcieli w ten sposób sprowokować do
refleksji nad stałymi i uważanymi za prawdę elementami rzeczywistości.
Koncert premierowy odbędzie się w Katowickim
NOSPR 14 grudnia.
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Dominika Czajkowska
– Północ

Mów
– W jednym pokoju

Albumem Północ debiutuje śpiewająca pianistka Dominika Czajkowska. Płyta zawiera muzykę łączącą elementy jazzu, popu i innych stylów. W swoich kompozycjach autorka czerpie
inspirację z twórczości m.in. Diany Krall, Jamiego
Culluma, Norah Jones i Jacoba Colliera.
Poza liderką w nagraniach wzięli udział: Rafał Dubicki (trąbka), Radosław Mysłek (perkusja), Mateusz Woźniak (kontrabas), Kuba Gumiński (puzon),
Konrad Gzik (saksofony), Tomasz Bielecki (instrumenty perkusyjne), kwartet smyczkowy oraz
gościnnie w jednym utworze Krzysztof Baranowski (gitara) i Rafał Różalski (kontrabas).
Dominika Czajkowska-Ptak jest laureatką Grand
Prix Ladies Jazz Festival 2020 w Gdyni oraz pierwszej nagrody na Transatlantyk Instant Composition
Contest 2018. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na Wydziale Reżyserii
Dźwięku oraz Policealnego Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w klasie fortepianu. Jako reżyser
dźwięku pracowała przy wielu polskich filmach.
Album ukazał się 29 listopada. Wydawcą jest Soltan Art Group.

„Wierzymy, że muzyka zmienia. Dlatego drugim
albumem zapraszamy słuchaczy do naszego muzycznego pokoju. Jest on pełen energii, autentyczności oraz czułości i wolności do bycia sobą” –
napisał zespół Mów, anonsując W jednym pokoju.
Zespół, określający się jako „miks osobowości
z odważnymi marzeniami”, tworzą: Ania Bratek
(wokal, liderka), Aga Derlak (fortepian), Mateusz
Szewczyk (kontrabas) i Adam Wajdzik (perkusja).
Płyta W jednym pokoju powstała przy współpracy z producentem Tomaszem Harrym Waldowskim, działającym z takimi artystami jak Skubas,
Igor Herbut oraz Renata Przemyk. Znajduje się na
niej jedenaście autorskich kompozycji Ani Bratek.
Gościnnie w jednym utworze pojawiła się wokalistka Basia Derlak, siostra pianistki Agi Derlak,
znana z zespołu Chłopcy kontra Basia, która tu
daje się poznać jako raperka. Są też kolejni goście: pianista Bogdan Hołownia i trębacz Cyprian
Baszyński. Jedną ze zwrotek śpiewa Tomasz Harry Waldowski.
Płyta ukazała się 26 listopada nakładem wrocławskiej wytwórni V Records.
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Eskaubei & Tomek Nowak Quartet
– Tyrmand to jazz
Tyrmand to Jazz to czwarty, ale pierwszy wydany na winylu materiał jedynego na polskiej scenie
łączącego jazz z rapem bandu Eskaubei & Tomek
Nowak Quartret. Płyta została zainspirowana
twórczością pisarza i publicysty, a także propagatora jazzu - Leopolda Tyrmanda.
Na płycie znalazły się m.in. utwory inspirowane
czterema książkami Tyrmanda: Siedem dalekich
rejsów, Zły, Dziennik 1954 i Filip, a także bonus track
z udziałem rapera i wokalisty Jareckiego. Wśród
gości pojawiają się również wokalistka Aleksandra
Tocka, raperzy – Eldo i Proceente oraz nieformalny
stały, szósty członek zespołu Mr Krime.
Utwory skomponowali wszyscy członkowie EiTNQ:
Tomasz Nowak, Kuba Płużek, Alan Wykpisz i Maksymilian Olszewski. Płytę wzbogacają cztery grafiki
wykonane przez Kamila Jakuzę Jaczyńskiego, inspirowane twórczością Leopolda Tyrmanda, które
zostały uwiecznione na czterech stronach okładki,
oraz esej Muzyczny Tyrmand autorstwa dziennikarza muzycznego i filologa Mateusza Kołodzieja.
Wydawcą płyty jest JuNouMi Records. Premiera
– 10 grudnia.
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For Tune, 2021

Skerebotte Fatta – Appaz
W moim doświadczeniu dziennikarza jazzowego zespół Skerebotte Fatta już na zawsze będzie miał miejsce szczególne. To
bowiem z Jankiem Małkowskim i Dominikiem Mokrzewskim,
saksofonowo-perkusyjnym duetem kryjącym się pod tą zagadkową nazwą, popełniłem pierwszy wywiad jazzowy (JazzPRESS,
lipiec 2019). Debiut Riders from the Ra zrobił na mnie wrażenie tak duże, że kilka miesięcy wcześniej w Kurierze Lubelskim uznałem ich płytę za jedną z pięciu najlepszych wydanych
w roku 2018.
Dla tych, którzy dopiero teraz włączyli telewizory: Skerebotte Fatta (zdecydowania najciekawsza nazwa zespołu jazzowego od dekad) jest stosunkowo młodym projektem, ale panowie
znają się od czasów liceum i kolaborują od dawna. Grali razem

Patrzący gdzieś tam z góry
Ayler zaraz po wydaniu tej
płyty musiał zerknąć w stronę
Warszawy i dam sobie głowę
uciąć, że szeroko się uśmiechnął

w Warsaw Improvisers Orchestra,
Infant Joy, w Wannie Otchłani,
Rybach czy Polskim Jadzie. Związani są z takimi miejscami jak
Chłodna 25, Pardon, To Tu i Eufemia. Ich debiut ukazał się dzięki
portugalskiej wytwórni Creative
Sources, ale drugiego „potomka”
na świat wydała już rodzima firma, i to z nie byle jaką tradycją, bo
For Tune.
Cały proces wydawniczy z powodu pandemii COVID-19 przesunął
się w czasie i album został wydany dziewięć miesięcy po nagraniu,
a że tyle przecież trwa ciąża, to użyte przeze mnie słowo „potomek”
brzmi jak najbardziej adekwatnie. Muzycy bawią się formą, czego
przykładem jest wymyślony przez
nich język skerebottański – nic nie-

|23

TO P N OT E

JazzPRESS, grudzień 2021

Michał Dybaczewski

znacząca, ale świetnie brzmiąca mieszanka słów
skandynawsko- i włoskopochodnych. Jak sprawnie
chłopaki władają tym językiem, możecie sami zobaczyć na profilu facebookowym zespołu, na wideo
zamieszczonym 10 sierpnia 2021 roku.
A teraz meritum. Specjalnie na potrzeby recenzji
zamieniłem kilka słów z Jankiem Małkowskim
i oto jak wyjaśnił koncepcję dzieła: „Płytę jak zwykle nagraliśmy w okolicy pełni Księżyca, żeby być
pod jej mentalnym wpływem. Sesja była w całości zaimprowizowana, bez jakiegokolwiek planu.
Nagraliśmy kilka godzin, wybraliśmy 40 minut.
Płyta powstała zatem na takiej samej zasadzie jak
Riders from the Ra. Wielogodzinna sesja open na
setkę i potem selekcja na zasadzie kolażu”. Tytuły
poszczególnych kompozycji to nic innego jak ananimy imion i nazwisk mistrzów jazzowej improwizacji. Mamy zatem m.in. Retep Brö, Relya, Appaz, Not Xarb oraz Dyoll.
Trzeba przyznać, że poprzez swoje karkołomne
brzmienie nazwy kompozycji idealnie wpisują się
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w wyimaginowany skerebottański język. „Pomysł dedykowania
utworów mistrzom powstał później, kiedy zorientowaliśmy się, że
wybrane utwory mogą funkcjonować jako tribute dla naszych idoli. Ukryliśmy to w ananimach,
żeby uniknąć ostentacji” – wyjaśnia Janek Małkowski. Na pierwszy ogień idzie Retep Brö, czyli Peter Brötzmann rzecz jasna, ale nie
dostajemy tu szybkiej serii w głowę z karabinu maszynowego, do
czego przyzwyczaił nas niemiecki saksofonista. Duet z namaszczeniem i pietyzmem przymierza
się do strzału, by oddać go dopiero
w końcówce, trafiając oczywiście
celnie w samo serce.
Dyar dedykowany został Rayowi
Dickaty’emu, pod którego skrzydłami Mokrzewski i Małkowski
poznawali tajniki improwizacji.
Mamy tu swoisty dialog pokornego
i ugładzonego saksofonu z dziką,
mocno nabijaną perkusją. Można
by zaryzykować tezę, że nie byłoby
Skerebotte Fatta, gdyby nie Albert
Ayler, a jego wpływ sami muzycy podkreślali wielokrotnie. Musiało zatem znaleźć się miejsce dla
„ojca założyciela” free jazzu (Relya).
Cóż tu za popis zaserwował Małkowski, o Panie! Co za ciąg, co za
furia! Co za free! Patrzący gdzieś
tam z góry Ayler zaraz po wydaniu
tej płyty musiał zerknąć w stronę
Warszawy i dam sobie głowę uciąć,
że szeroko się uśmiechnął.

Dalej jest już łagodniej – tytułowym Appaz (Zappa), Not Xarb
(Anthony Braxton) i Dyoll (Charles Lloyd) Skerebotte Fatta daje
nam czas względnego spokoju. Względnego, bo w zasadzie
mamy tu do czynienia z sinusoidą – od fragmentów wręcz lirycznych po pierwotny, instynktowny dialog.
Album zamyka utwór Kinneb
i jest to z pewnością osobisty
ukłon Dominika Mokrzewskiego
dla kolegi po fachu – Hana Benninka. Duet bada ścieżki improwizacyjnych eksploracji, czego
skutkiem są dźwięki (nie)oczywiste. W tym przypadku pod koniec usłyszałem flet i aż zerknąłem do książeczki zamieszczonej
w albumie, żeby to przypuszczenie potwierdzić. Niestety, stoi jak
byk: „Jan Małkowski – saksofony”. No nieźle, bardzo nieźle!
I już na koniec. Druga płyta ma
szczególne znaczenie dla każdego zespołu. To ona weryfikuje,
czy debiut nie był dziełem przypadku, czy w muzykach faktycznie tkwi potencjał. Skerebotte
Fatta na „jedynce” zaprezentowała dziki, punkowy wręcz pazur,
a „dwójeczka” wyraźnie pokazała, że wachlarz ich możliwości jest szerszy, co tylko zaostrza
apetyt na trzecią część skerebottańskiej historii. Dominiku, Janku, amore gette! (You know what
I mean). 
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Minim & Sainkho
– Manifesto – Live
at SPATiF
KOLD, 2021

W pierwszym tegorocznym
wydaniu JazzPRESSu znalazła się (jako Top Note!) recenzja Earth, pierwszej płyty grupy Minim z Sainkho.
Teraz, w ostatnim, pojawia
się drugi, tym razem koncertowy album. Czy ta symboliczna klamra oznacza,
że rok 2021 będziemy pamiętać jako rok Minim feat.
Sainkho?
Materiał na Manifesto został nagrany w listopadzie
2019 roku, podczas koncertu
w warszawskim klubie SPATiF. W stosunku do pierwszej płyty w składzie zespołu nastąpiła jedna zmiana.
Przy fortepianie i syntezatorze Kamila Piotrowicza
zastąpił Grzegorz Tarwid.
Poza nim na albumie słyszymy Andrzeja Święsa na
kontrabasie, Alberta Karcha

na perkusji, lidera – Kubę
Wójcika na gitarze i oczywiście zjawiskową wokalistkę
pochodzącą z Tuwy Sainkho
Namtchylak.
Podobnie jak przy pierwszej płycie za stronę wizualną wydawnictwa odpowiada artystka mieszkająca
w Kolumbii – Hania Podladowska. Ponownie cały
proces tworzenia oprawy
graficznej był wyłącznie
manualny. Na specjalnie
wykonanym papierze z południowoamerykańskich
roślin artystka zrobiła linoryty, które posłużyły do dalszej obróbki.
Choć z pewnością w przypadku tej grupy wierne odtworzenie koncertowej atmosfery i charyzmy
Sainkho na nagraniu nie
jest możliwe, to jednak zagłębienie się w dźwięki płynące z głośników pozwala słuchaczom przenieść się
w inny wymiar. Szamanka przy wsparciu muzyków zaprasza nas do medytacji, chwilami hipnotyzuje,
a chwilami urzeka wykonaniem… jazzowej ballady, jak
w otwierającym płytę Electric City. W utworze Ritual
3 daje popis solowego śpiewu gardłowego, a w Ritual 4 wtapia swoje wokalizy
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w rytmiczną, elektroniczną pulsację. Koloryt muzyki
z utworu na utwór zmienia
się jak w kalejdoskopie, co
nie wpływa jednak na spójność i konsekwencję przekazu albumu. Podobnie jak
Earth – album Manifesto wymyka się prostym klasyfikacjom stylistycznym.
Kuba Wójcik w jednym
z wywiadów tak komentuje tytuł płyty: „Dziś każdy
chce coś manifestować, ale
według mnie największą
wartością jest samodzielne myślenie, dlatego ta płyta to manifest wrażliwości,
uważności, przekaz emocjonalny, silny i autentyczny...”.
Trudno się z tym nie zgodzić. Połączmy się z artystami w tym manifeście, słuchając płyty. 
Piotr Rytowski

NOWA AUDYCJA!

CZWARTEK
GODZ. 20:00

PROWADZENIE: Kuba Wójcik, Kuba Więcek,
Jagoda Stanicka, Grzegorz Tarwid i Piotr Woźniak
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Adam Bałdych Quintet & Paolo Fresu
– Poetry
ACT, 2021

Wrzucenie Hyperballad do
programu najnowszej płyty
Adama Bałdycha to z pewnością odniesienie do muzyki z wczesnej młodości
lidera. Kiedy Björk wydawała swój album Post, na którym znalazł się ten utwór,
jeśli nie mylę się w obliczeniach, Adam miał mniej
więcej dziesięć lat. To jednak
nie brak własnego materiału ani sentyment do muzyki
z dawnych lat spowodował,
że Hyperballad usłyszycie na
najnowszym krążku Adama Bałdycha. Moja hipoteza
jest prosta – to chęć pokazania światu, że potrafi się pisać tak samo dobre tematy.
A nawet jeśli się mylę i zwyczajnie tak jakoś wyszło, albo
utwór Björk ma jakieś szczególne znaczenie dla Adama
Bałdycha, to i tak zgadza się
z moją teorią. Poetry jest bowiem przebojowym albu-

mem wypełnionym pięknymi melodiami.
To również płyta uzależniająca, po którą będziecie sięgać
wiele razy. Kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed premierą Poetry, zapytałem Adama,
czy nie ma ochoty na sezon
odpoczynku, nagranie pięknej płyty z jazzowymi standardami, którą można przecież zorganizować w kilka
tygodni bez prac kompozytorskich, przemyśleń i całego
procesu wymyślania? Stwierdził w największym skrócie, że szkoda czasu. I dobrze,
bowiem autorskie projekty Adama Bałdycha stają się
dojrzałymi, starannie wymyślonymi, pełnymi kompozycyjnego piękna i równowagi fotografiami z jego życia.
Oczywiście kiedy dostajemy
do ręki kolejny w ten sposób
przygotowany album, jest to
fotografia sprzed kilku lub
kilkunastu miesięcy, intymne zdjęcie, dokument stanu
świadomości i rzeczywistości otaczającej twórcę w pewnym momencie jego życia,
która zmienia się przecież
każdego dnia.
Możecie przypuszczać, że to
łatwo przychodzi – wejść do
studia i poimprowizować sobie w doborowym towarzystwie, podrzucić parę melodii i korzystając ze statusu

gwiazdy w światowej wytwórni, sprzedać taki album
na całym świecie. Otóż tak
nie jest. Każdy potrafi pisać,
a jednak nie każdy zostaje
Szekspirem. Jeśli planujecie
zostać nowym Bałdychem,
musicie najpierw do perfekcji opanować własny instrument, później zrozumieć
równie doskonale, jak działa zespół, jak skleić w jedną
całość kilka osób w jednym
miejscu i czasie, zrozumieć
i umieć zastosować zasady
kompozycji i aranżacji, przekonać zespół do swojej wizji
i mieć odwagę opowiedzieć
historie prawdziwe. Tylko takie podejście do własnych
kompozycji daje bowiem
szansę na album, który będzie czymś więcej niż zbiorem ładnych melodii. Będzie
jednocześnie przebojowy i tajemniczy, będzie sprawiał, że
po tę właśnie płytę słuchacze będą sięgać po raz kolejny,
czasem w towarzystwie znajomych, którzy zechcą mieć
egzemplarz dla siebie. Tak
funkcjonują nagrania prawdziwe i właśnie to, że chce się
do nich wracać, odróżnia je
od innych, czasem doskonałych technicznie.
Prawda w muzyce to najwyższa możliwa wartość.
Umiejętność opowiedzenia
za pomocą kompozycji i in-
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strumentu
wiarygodnych
historii to dziś rzecz zarezerwowana dla największych
muzyków, w tym gronie bez
wątpienia od lat jest Adam
Bałdych. Fakt, że nie sprzedaje milionów płyt (to tylko przypuszczenie, chciałbym się mylić), dowodzi
tylko tego, że dziś nie jakość,
a marketing decydują o komercyjnym sukcesie, nawet
w świecie jazzu, który przecież jest podobno mało komercyjny… 
Rafał Garszczyński

Bester Quartet
– Piazzolla Angels
For Tune, 2021

Generalnie to za Astorem
Piazzollą raczej nie przepadam, jakoś nie trafia do
mnie ze swoją muzyką. Co
innego kompozycje, które dostają nowe życie, kiedy zajmie się nimi ktoś odpowiedni. Jarosław Bester

po raz kolejny udowodnił,
nagrywając album z kompozycjami argentyńskiego
mistrza tanga, że swoją pasją i muzyczną energią jest
w stanie zarazić nie tylko
członków zespołu, ale też
publiczność – nie tylko na
koncertach, ale również za
pomocą nagrań studyjnych.
Znam jedynie kilku muzyków, którzy potrafią robić
tak prawdziwą i pełną pasji
muzykę bez udziału publiczności.
Kompozycje Astora Piazzolli wypełniające najnowszy album Bester Quartet –
Piazzolla Angels zdają się być
dobrym wyborem dla dowodzonego przez akordeonistę zespołu. Sam Piazzolla grał na instrumentach
akordeonopodobnych i swoje kompozycje, często oparte
na tradycji argentyńskiego
tanga, przygotowywał z myślą o tym instrumencie.
Wielobarwne, dla europejskich słuchaczy nieuchronnie brzmiące nieco egzotycznie, melodyjne utwory
bywają wybierane przez improwizujących
muzyków,
którzy potrafią zmieniać
melodie Piazzolli w swoje własne, jedynie inspirowane oryginalnymi wykonaniami arcydzieła. W tym
roku obchodzimy stulecie
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urodzin zmarłego w 1992
roku Piazzolli, nie podejrzewam jednak Jarosława
Bestera o chęć wybicia się
na fali tych obchodów, zauważanych przez fanów artysty rozsianych po całym
świecie.
Niezależnie od kontekstu, stulecia czy innej okazji do celebracji, kolejny album Bester Quartet
to
dziewięć
doskonale
brzmiących
kompozycji,
którymi muzycy zespołu udowadniają to, czego w zasadzie już udowadniać nie muszą – pasję,
wyobraźnię, wirtuozerskie
umiejętności, talenty improwizatorskie i absolutny uniwersalizm muzycznego przekazu. Tym razem
źródłem inspiracji było
nowe argentyńskie tango
wymyślone przez Piazzollę jako połączenie tańca
ludowego z odrobiną formalizmu muzyki poważnej i jazzowej improwizacji, zespół czerpał jednak
przez wiele lat swojego istnienia z folkloru żydowskiego, greckiego, jazzowej
awangardy amerykańskiej
i wielu innych źródeł. Jarosław Bester potrafi zagrać wszystko i w dodatku
zrobić to tak, żeby w muzykę tchnąć dodatkową
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niezwykle
pozytywną
energię i pozostawić na
każdej melodii swój ślad.
W muzyce Piazzolli zawsze słychać odrobinę melancholii. Jest w niej też,
mimo często gęstej faktury, dużo oddechu, miejsca,
w które można poutykać
nuty niepotrzebne, co nie
wyklucza oczywiście dynamicznych pasaży i popisów solowych. Taką właśnie doskonałą równowagę
odnalazł w kompozycjach
wynalazcy nowego tanga
Jarosław Bester ze swoim
kwartetem.
Przypuszczam, że lider
jako akordeonista znał
wcześniej kompozycje mistrza, choć jakoś nie zapamiętałem żadnej z tych
melodii z koncertów zespołu. Nagranie albumu,
nawet jeśli zostało w jakiś
sposób zainspirowane setną rocznicą urodzin kompozytora, musiało więc
kiedyś nastąpić. W efekcie powstał materiał, który
– mam nadzieję – wejdzie
na stałe do koncertowego
repertuaru Bester Quartet, bo ma spory potencjał
umożliwiający rozbudowę
kompozycji o kolejne partie improwizowane. 
Rafał Garszczyński

Piotr Lemańczyk
Electric Band
– Boost Time
Day Music, 2021

Powrót do starego, dobrego,
elektrycznego fusion to coś,
na co warto się raz na jakiś
czas zdecydować. Pamiętam, z jaką rozkoszą przyszło mi niegdyś słuchać
płyty Five Peace Band Live
(m.in. z Johnem McLaughlinem i Chickiem Coreą),
myśląc – „tak się już trochę
nie gra”, a zarazem celebrując podróż wehikułem czasu do klimatów reprezentowanych niegdyś przez obu
wyżej wspomnianych herosów. Dziś, za sprawą najnowszej propozycji Piotra
Lemańczyka, mam podobne doznania, a jego Boost
Time skłonił mnie do odświeżenia
przynajmniej
kilku niesłuchanych od
pewnego czasu krążków
(m.in. tych od elektrycznego bandu Corei, niektórych
„Davisów” z lat 70. – do któ-

rych to właśnie odniesień
przyznaje się w liner notes
sam lider, ale i albumów
Steps Ahead, a nawet Jaga
Jazzist).
Sześciostrunowy elektryczny bas Lemańczyka oferuje nam prawdziwy „boost”
i dziarsko napędza puls
dość rozbudowanej kapeli zaprawionych w bojach
muzyków (można tu wręcz
mówić o supergrupie), która bynajmniej nie odżegnuje się od brzmień retro,
a wręcz oddaje hołd niegdyś święcącej triumfy estetyce. Na tym jazz-rockowo
-oldschoolowym pokładzie
oprócz basu mamy: Mooga
(Krzysztof Herdzin), Fender Rhodesa (Cezary Paciorek, Ariel Suchowiecki), do
tego wibrafon (Dominik Bukowski), no i oczywiście –
saks (Szymon Łukowski), gitarę (Marcin Wądołowski)
i bębny (Tomasz Łosowski,
Mikołaj Stańko). Poszczególne tematy są, a jakże, pogmatwane rytmiczno-melodycznie, jak tylko można
sobie wyobrazić w takiej
konwencji. Gęstość klawiszowych dźwięków w połączeniu z basowym „gruwieniem” (tu wspomnę, że
bynajmniej nie jestem autorem tego spolszczenia!)
przywodzi mi na myśl nie-
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gdysiejsze, porywające wyczyny Joe’ego Zawinula
i Jaco Pastoriusa z Weather
Report. Zdawać by się mogło, że tego typu nawiązanie
to recenzenckie pójście na
skróty, ale zapewniam, że ci,
którzy znają, usłyszą te echa
wyraźnie.
Oczywiście jak można się
domyślić, chociażby po liczbie strun na basie – sześciu – udział lidera w tym
przedsięwzięciu nie sprowadza się jedynie do tworzenia basowego podkładu.
Bas-gitara w jego dłoniach
niejednokrotnie tchnie przystępnością i ciepłem wyższych rejestrów, potwierdzając potencjał melodyczny
tego instrumentu. Na plus
zdecydowanie zaliczam przełączenie się na „nowy” instrument. Zawsze to pewna
odwaga, a i rozwój.
Wracając jednak do zawartości płyty – ta muzyczna podróż w czasie może
miejscami brzmieć specyficznie (mam takie odczucia podczas niektórych
partii solowych syntezatora). No cóż, nie wszystkie
rozwiązania ze skarbca
fusion zestarzały się tak
dobrze, ale wydaje mi się,
że pewien swoiście pojmowany brzmieniowy kicz
(ale tylko miejscami!), jest

tutaj zabiegiem celowym,
dodającym kilka punktów
do autentyczności. Boost
Time to solidny powiew
energii w naszym jazzowym polskim świecie,
gdzie nieczęsto pojawiają
się aż tak wyraziste przykłady kontynuacji stylu
określanego niegdyś jako
fusion jazz. Oprócz wspomnianego ciekawego stylistyczno-instrumentalnego
zwrotu akcji w wykonaniu samego Piotra Lemańczyka dokonuje się tutaj
prezentacja – jak harmonijne, zwięźle i energetycznie
może
brzmieć
elektryczny, rozbudowany
zespół, który łączy jazzową myśl z rozlicznymi
prądami w muzyce. Atrakcyjność wynikająca z doboru środków (chociażby
na poziomie instrumentarium i przyjętej stylistyki) może iść w parze z niebanalnością i złożonością
kompozycji, a także wykonawczą wirtuozerią, na co
również otrzymujemy niezbity dowód.
Dobrze będzie czasami przedmuchać nadwątlone innymi dźwiękami, a może i zakurzone (oby nie!) kolumny
ścianą dźwięku Boost Time. 
Wojciech Sobczak-Wojeński
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Adam Golicki Trio
– Reflections
Day Music, 2021

Płyty sygnowane nazwiskiem lidera-perkusisty, który w dodatku odpowiada za
kompozycje na krążku, często bywają interesujące. No
bo, przyznajcie Państwo, nie
ciekawi Was, jakie melodie
ma do zaproponowania ten,
który najczęściej jednak nabija rytm pośród melodii
cudzych? Adam Golicki to
bębniarz z dość chwalonego przeze mnie niegdyś na
łamach JazzPRESSu Confusion Project. W tamtym triu
rytm bywa pogmatwany,
a muzyka pełna wigoru. Na
tegorocznym albumie Reflections Golicki dzieli się ze
światem wyłącznie własnymi kompozycjami i ukazuje
swoje inne – cokolwiek melancholijne oblicze.
Liderowi na płycie towarzyszą
gitarzysta Maciej Grzywacz
i basista Paweł Lemańczyk –
wieloletni współpracownicy,
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z myślą o których powstawały te kompozycje. Cóż, widać
każdy z panów ma słabość do
refleksyjnych (sic!) tematów,
bo dźwięki, które wychodzą
spod ich palców, są bardzo
subtelne, a ekspresja twórcza
aparatu wykonawczego mocno powściągnięta. Na uwagę zasługuje na pewno z lekka (ale naprawdę – z lekka)
niepokojący Don’t Look Back –
z bardzo nośnym, wręcz przebojowym, tematem. Warto też
zajrzeć w głąb utworu Look
Inside – naprawdę w ciekawą
stronę rozwija się ten cokolwiek urokliwy, ale mocno złożony harmonicznie i rytmicznie temacik. Intrygujący, choć
mniej przystępny jest dwuczęściowy Space, podobnie jak
zmącony licznymi przebitkami jazzowy walczyk The Lazy
Waltz.
Ogólnie rzecz biorąc, w każdej części tej intelektualnej, zrównoważonej narracji
znaleźć można bogaty katalog perkusyjnych zabiegów,
ale nie ma się co dziwić, zwa-

żywszy na osobę lidera. Niemniej na uwagę zasługuje
praca kontrabasu, doskonale zgrana z całkiem oryginalną (a trudne to zadanie,
by nie być w tym kontekście
epigonem Pata Metheny’ego)
grą gitarzysty. O udziale każdego z muzyków w tym kameralnym wydaniu można by zapewne opowiedzieć
znacznie więcej, a szczególnie docenić pewne teoretyczne i praktyczne aspekty, jeśli
którymś z tych instrumentów również się włada. Jest
to bowiem sztuka nienastawiona na szpanowanie, a raczej celebrująca oszczędność,
przemyślność i współgranie.
Dla
słuchaczy-analityków,
zorientowanych na detale –
to niepozorny klejnocik na
półce z płytami. Dla wszystkich innych – Reflections to
spokojna, niekrzykliwa, niebanalna muzyka, sprzyjająca jesienno-zimowym – no
właśnie! – refleksjom. 
Wojciech Sobczak-Wojeński

Olko.m.trio – True
Music Landscapes, 2021

Płyta True grupy Olko.m.trio.
rozpoczyna się utworem
Good Vibe, co śmiało mogłoby stanowić dwuwyrazową recenzję całego albumu. Składa się on z sześciu
jedynie, ale za to dłuższych
utworów, które w alchemiczny wręcz sposób zlewają się w spójną, przystępną
całość. Alchemia dokonuje
się również na płaszczyźnie brzmienia. Mimo że
band firmowany jest pseudonimem pianistki-liderki
Aleksandry Mularczyk, to
Olko.m. wraz z towarzyszącymi jej partnerami – Konradem Żołnierkiem na basie i Adamem Golickim na
perkusji, osiągają nad wyraz
udane porozumienie.
De facto, wbrew temu, co sugeruje nazwa zespołu, obcujemy tu z ekipą, spośród
której nie wyłania się żadna
postać dominująca. W warstwie muzycznej mamy zaś
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do czynienia z ciekawym kierunkiem, który określiłbym
– może niefachowo – jako
„gra akordami”. Wyodrębnione przebiegi melodyczne
często są zastępowane synchronizowanymi
zmianami akordów, które zapętlone
tworzą wkręcającą, angażującą całość.
Niegdysiejsze e.s.t. wchodziło na przykład w powtarzalne, często bardzo dynamiczne, emocjonalne, nawracające
motywy – akcentowane przez
granie mini-tematów oktawami na fortepianie. Pomiędzy segmentami było tam
jednak miejsce na detaliczne, często żywiołowe partie solowe fortepianu lidera,
ale i pozostałych muzyków.
Aleksandra Mularczyk obiera inny kierunek, a jej prawa
ręka nie rozgrywa na klawiaturze żadnych wielce rozbuchanych solówek. Poszukuje za to udanych sekwencji
akordów, mikrofraz, które
budują atmosferę, a dają się
doskonale synchronizować
ze współgrającymi.
Znacznie wyraźniej na polu
„solo” realizuje się Konrad
Żołnierek – a jego gitara basowa (również bezprogowa)
dodaje muzyce True współczesnego porywu. Dla bardzo wysmakowanego tu
Adama Golickiego to kolej-

ny bardziej stonowany, kontemplacyjny projekt – po autorskim Adam Golicki Trio.
Ci, którzy oceniając czyjeś
„granie” ponad wszelkie parametry cenią szybkość –
ilość dźwięków na minutę
– mogliby snuć rozważania
na temat zaangażowania liderki. Ja jednak – otrzaskany z „wymiataczami”, ale
szanujący w równym stopniu powściągliwość pianistyczną, chociażby spod
znaku Carli Bley – pozostaję
tym stylem wielce zaintrygowany. Brak usilnego brylowania na klawiszach czy
diametralnie odciągających
uwagę solówek poszczególnych muzyków pomaga mi
wręcz rozpłynąć się w narracji, której tematy są tylko z lekka, bardzo umownie
pociągnięte, a całość podporządkowana jest harmonii
(miejscami jazzowej, miejscami rozrywkowej – ale kto
by to analizował – po prostu
ładnej) i prymatowi współgrania.
I to właśnie taka koncepcja
nagrania pozwala mi raz
po raz do tej płyty wracać
i zachwycać się tym „brakiem parcia”, powstrzymaniem się od uczestnictwa
w wyścigu – kto szybciej, kto
oryginalniej, kto bardziej
skomplikowanie, bardziej
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jazzowo. Mam poczucie, że
nazwa krążka może mieć
wiele wspólnego z obraniem takiej właśnie ścieżki
twórczej. Sam album zaś nie
tylko satysfakcjonuje mnie
muzycznie, ale i skłania do
ogólnej refleksji na temat
sztuki tria fortepian-basperkusja. Miło aż tak się zaabsorbować nową muzyczną propozycją – w dodatku
z polskiego rynku. 
Wojciech Sobczak-Wojeński

Marcin Janek Extradition Quintet
– Movin’ On
Allegro Records, 2021

Bywa, że prawdziwe natchnienie przychodzi tylko
raz. Chwycić je wtedy należy z całych sił i wydusić
z tego nagłego przebłysku
geniuszu wszystkie soki.
Ten powiew mocy twórczej nie zawsze wystarcza na długo – tym razem
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dokładnie na 7 minut i 44
sekundy. Tak – ani chwili
dłużej, ani krócej. Tyle bowiem trwa utwór Ayat, który otwiera płytę Movin’ On
kwintetu Marcina Janka.
Cała reszta płyty zła nie jest,
lecz od tej właśnie kompozycji zdecydowanie odstaje.
Obok szefa gangu – saksofonisty Marcina Janka – Extradition Quintet (bo tak formalnie chyba ten zespół się
nazywa) współtworzą trębacz Piotr Szlempo, kontrabasista Paweł Urowski, perkusista Maksymilian Kreft
oraz genialny pianista Dominik Kisiel, którego tegoroczne dokonania (chociażby
solowa płyta Stop czy nagrana wraz z Dominikiem Bukowskim Delta Scuti) każą
upatrywać w nim jednego
z najlepszych polskich jazzmanów 2021 roku. Od samej
płyty odstrasza nieco tandetny cytat znajdujący się wewnątrz wydawnictwa (na
szczęście nie na zewnątrz),
zachęca za to dość sztampowa, lecz nadal efektowna
okładka. Dla samej muzyki
jazzowej to jednak głupoty,
które jej odbioru nie mogą
ani umilić, ani obrzydzić.
Odpalamy płytę! Pierwsze
dźwięki, rosnące napięcie,
coraz większe zaciekawienie, jedno wielkie „woooow”.

Takie właśnie reakcje przewiduję przy odsłuchu wspominanego już utworu Ayat.
Pojedyncze uderzenia w klawisze fortepianu i niespokojna praca sekcji rytmicznej
poprzedzają nadejście delikatnej, lecz jakże wyrazistej
melodii! Ileż w niej jest „przydymionej” dynamiki, skumulowanej energii, która
dalece wykracza poza to, czemu przysłuchujemy się na co
dzień. Utwór stopniowo rośnie w siłę, by potem słabnąć,
rozmywać się, stać się wręcz
pastelowym... Nie bójmy się
słów, Ayat to jest po prostu
kompozytorskie i wykonawcze arcymistrzostwo.
No i tyle tych zachwytów, jeżeli chodzi o płytę Movin’ On.
Trudno się jednak dziwić, że
w takim sąsiedztwie reszta
utworów wypada nieco schematycznie i mdło. Dominują kompozycje utrzymane
w mainstreamowej, bardzo
schludnej i eleganckiej konwencji. Ot, takie granie, żeby
umilić czas gościom czekającym na posiłek w restauracji.
I oczywiście nic w tym złego,
wszak te dłużące się chwile
między pomidorową a schabowym jakoś trzeba zagospodarować, to jednak boli, że
tak utalentowany zespół posługuje się wytartymi schematami. A zauważyć trzeba,

że potencjał tej formacji jest
naprawdę niemały! Poszczególni muzycy frazują ze sporym wyczuciem, nie brak im
polotu w graniu, lecz mam
wrażenie, że to dość wątłe
kompozycje tłumią ich prawdziwie jazzowy i nieokrzesany flow.
Jako całość Movin’ On nie wypada więc przesadnie przekonująco. Jedna dobra kompozycja to chyba trochę mało, żeby
całe przedsięwzięcie uznać
za udane. Z drugiej jednak
strony zespół ten zaprezentował tym jednym utworem
tak wielki potencjał, że trudno koło tego wydawnictwa
przejść obojętnnie. 
Jędrzej Janicki

Rafał Jackiewicz
Quartet – Sometimes
Rafał Jackiewicz, 2021

Czasami (nawiązanie do
tytułu recenzowanej płyty przypadkowe) bywa tak,
że słuchacz na tyle nasy-
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ci się formami skomplikowanymi, radykalnymi,
progresywnymi, że cenić
zaczyna dźwięki skromne, harmonijne, zwyczajnie przyjemne dla ucha.
Jestem zdania, że oddawanie się takiej mniej skomplikowanej, a jednocześnie
wysokojakościowej muzyce, to żadne „guilty pleasure” (z ang. grzeszna przyjemność) – jak mawiają na
Zachodzie, a po prostu „pleasure” – przyjemność. Do
chwil niewątpliwie przyjemnych zaliczam obcowanie ze sztuką utrwaloną na
płycie Sometimes, za którą
odpowiada czteroosobowy
kolektyw firmowany nazwiskiem saksofonisty Rafała Jackiewicza.
Już od pierwszych dźwięków tytułowej, otwierającej krążek kompozycji,
gdy onirycznie współgrający z bezprogrowym basem
(uwielbiam ten ciepły sound, którego autorem jest tutaj Maciej Kitajewski) fortepian (Piotr Dziadkowiec)
buduje miękki podkład
pod saksofonową narrację.
Momentalnie mój prywatny muzyczny Google-mózg
podpowiada mi płytę Sfera szeptów Alchemika (2001).
Tam też cisza i subtelność akustycznego kwarte-

tu przecinała się z mocną,
dźwięczną, bardzo melodyjną i charakterną grą saksofonu. Tyle że tam uzupełnieniem tkanki jazzowej była
sekcja smyczkowa – tu gościnnie pobrzmiewa puzon
(Robert Kosiński), jak u początków Alchemika, gdy
grali tam… Golcowie. I cóż,
za sprawą jego dołączenia
zmienia się początkowo kojąca atmosfera.
Kolejne dwie kompozycje to wysmakowane granie środka, w którym jest
miejsce na stricte jazzową
melodykę, ale i gęstsze partie improwizowane instrumentów dętych. Beyond to
miękkie lądowanie – z nostalgicznym tematem saksofonowym, udaną solówką fortepianu (a w tle ten
znakomicie pulsujący fretless…), a także krótkim, ale
za to łapiącym uwagę (ten
moment z bending notes)
solem lidera i solem perkusisty (Michał Dziewiński). Zdecydowanie mocny
punkt tej płyty!
Odmęt zaczyna się nostalgicznie, do saksofonu znowu dołącza harmonizujący puzon w spokojnym
temacie. Ów bystro obleka się w oberek (o ile nie
myli mnie muzyczna pamięć), co dobrze się koja-
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rzy z wieloma podobnymi
folk-jazzowymi tematami
utrwalonymi na licznych
rodzimych płytach. Na takim podkładzie, na takich
akordach aż miło improwizować… Ciekawostką jest tu
wygaszanie dynamiki, by
znowu – na kanwie kolejnej
partii solowej – na nowo ją
rozkręcać. Niby prosty manewr, ale jakże przykuwa
uwagę. Po balladowej, kto
by się spodziewał, Balladzie
(choć to taka „ballada noir”
– raczej surowa niźli otulająca) krążek kończy dynamiczny – mainstreamowy,
rytmicznie nieco latynoski
Suspense.
Sometimes
to
propozycja nieprzegadana, dosadna, jednak niepozbawiona nostalgicznego czaru.
Brzmienie zespołu jest lekkie i współczesne – czy to za
sprawą świeżego miksu, czy
zmyślnych współbrzmień
(np. wspomniany fretless
z fortepianem), a melodie
przejrzyste, choć ewidentnie
jazzowo krzepkie. Ciekawe
rozwiązania
aranżerskie
i przemyślana dynamika
całości sprawiają, że odbiór
tej płyty to szybko upływająca i angażująca rozrywka.
Klasa! 
Wojciech Sobczak-Wojeński
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Kuba Raczyński
– My Music
Soliton, 2021

Patrząc na okładkę My Music
Kuby Raczyńskiego (którego kojarzę z kręgu muzyków
Varius Manx – wiadomo,
nie samym jazzem człowiek
żyje…), w trzewiach czułem,
że będzie bardziej „smooth”.
I nie pomyliłem się, choć temat ten zasługuje na rozwinięcie. A że potrafię – co
po wielokroć na łamach niniejszego periodyku udowadniałem (a przynajmniej
próbowałem) – docenić
właściwie pojmowany smooth jazz, czy jego elementy
w większej muzycznej całości, to ochoczo przechodzę
do omówienia.
My Music to muzyka bardzo dobra – wręcz najprzyjemniejsza, jaką słyszałem
od dłuższego czasu. Czy
odkrywcza?
Niekoniecznie. Czy rewolucyjna? Nie
bardzo. Czy zaskakująca?
W pewnym sensie. Zaskakuje jakością produkcji, an-

gażującą dramaturgią, ale
przede wszystkim polotem
kompozycji. Tego się doskonale słucha, to się długo po
wysłuchaniu nuci, do tego
się chętnie wraca. Smakując
tak zawartość tej płyty, wróciłem pamięcią do czasów,
gdy zatracałem się chociażby
w melodyjnych, saksofonowych dokonaniach Michała Urbaniaka, propozycjach
Krzysztofa Ścierańskiego, Jarosława Śmietany, Macieja Sikały (na omawianej tu
pozycji występuje jako gość).
I tęskno mi było do takiej
dbałości o melodię, o walor
rozrywkowy czy wręcz popowo wzruszający element
w jazzie. Tutaj dostałem to,
com chciał, z nawiązką.
Wspomniany przeze mnie
pierwiastek „smooth” nie wyklucza bynajmniej wiarygodnego jazzu. Jest tu miejscami
naprawdę rasowo jazzowo
(Polarowy Bluz, Quyawiaq,
Odbicie), a do ulubionych
moich momentów zaliczam
udane – nieprzekombinowane, a wystarczająco drapieżne, partie solowe fortepianu
(Rafał Stępień), jakże uszlachetniające wtrącenia akordeonu (Krzysztof Raczyński),
no i oczywiście dźwięki wyluzowanego, rzekłbym, soulowego saksofonu (lider). Dla
zwolenników wokalu poja-

wia się i zgrabna piosenka
w rytmie bossa novy (Loving
You), do której tekst napisała
żona Raczyńskiego – Monika Kuszyńska (niegdysiejszy
głos Variusów). Do przebojów
tej płyty należy niewątpliwie
ultranośna Rodzina (temat
trochę w klimacie niektórych fragmentów Horse & Power Pink Freudów) i otwierający album dziarski Serwus.
Naprawdę cieszę się, gdy na
rodzimym poletku powieje takim jazzem, który niesie
pozytywne wibracje i stanowi otwarte, przyjacielskie zaproszenie do zgłębiania tego
gatunku. Ja dzięki My Music
przypomniałem sobie parametry, które w jazzie szczególnie cenię, a które nie tak
często mam szansę opisywać.
Okazuje się, że My Music Raczyńskiego to również „moja
muzyka”. 
Wojciech Sobczak-Wojeński
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Sitkowski Band Two
Generations – Jazz
Meets The Beatles
Radio Opole, 2021

Quincy Jones kiedyś niefortunnie nazwał członków zespołu The Beatles najgorszymi muzykami świata. Coś
jednak w nich jest, skoro od
tylu dekad muzykę czwórki z Liverpoolu celebruje
cała plejada artystów – również tych jazzowych. Sitkowski Band Two Generations
to kolejny album, na którym
kompozycje spółki Lennon/
McCartney (choć mamy też
w tym zestawie klasyk Harrisona – While My Guitar Gently
Weeps) zyskują dodatkowego
blasku w jazzującym anturażu. Nie znajdziemy na tej płycie niczego, co pozwoliłoby
nam dowiedzieć się czegokolwiek więcej o Bitelsach ponad to, że byli/są to arcyzdolni kompozytorzy.
Dwa pokolenia muzyków
uczestniczących na tym nagraniu wdzięcznie, bez prze-

sadnego nadymania się czy
silenia na oryginalność, przypominają nam, choć przypominać tych dźwięków raczej
nie trzeba, standardy rodzaju
Can’t Buy Me Love, Help, Come
Together oraz The Long and
Winding Road. Czyli – „klasyka westernu”. To materiał nieprzerobiony zanadto, utrzymany w klimacie oryginału,
ledwie muśnięty jazzową czy
miejscami smooth jazzową farbą. Słychać w tym nagraniu brak napięcia (wszak
taka setlista to istny samograj), a jeśli dodać do tego wątek rodzinny tego muzycznego spotkania, to możemy
wręcz mówić o atmosferze familijnego, międzypokoleniowego jamu.
Bitelsi łączą pokolenia i to
żadne odkrycie, podobnie jak
to, że pięknie można ich zaadaptować na grunt jazzu.
Ba, jazz czasami zapomina,
że słynne jazzowe standardy były kiedyś po prostu rozrywkowymi
piosenkami,
w których ceniono melodię.
A The Beatles – jakkolwiek
by oceniać ich indywidualne
zdolności władania instrumentami czy ich przygotowanie muzyczne, melodykami
i „piosenkokletami” (takie słowo ukuł kiedyś Czesław Niemen, śpiewający zresztą Nie
bądź taki Bitels) byli doskona-
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łymi. Tam, gdzie zachowuje
się oryginalną melodię utworu, tam utwór – niezależnie
od „wersji”, aranżacji, wykonania – się obroni, tak mniej
więcej brzmiące zdanie zapamiętałem z jakiegoś wywiadu z Johnem Lennonem.
Na płycie Sitkowski Band
Two Generations utwory
słynnych The Beatles bronią się doskonale, choć wiadomo – można by podejść
do tematu coverowania nieco bardziej twórczo. I mówię
tu zarówno o selekcji utworów, jak i rozwiązaniach
aranżacyjnych. Są bowiem
przykłady nagrań jazzowo
-bitelsowych nieco mniej
oczywistych, a wciąż przystępnych. Jeśli jednak chodziło o szczery hołd oddany
najbardziej kochanym przez
świat kompozycjom, oswajanie niejazzfanów z jazzem
albo po prostu kultywowanie międzypokoleniowego
grania – to nie można się do
niczego przyczepić.
Quincy Jones z czasem przeprosił Paula McCartneya za
swoje kontrowersyjne słowa. A więc personalne dąsy
na bok, niech legendarna
muzyka broni się sama – po
raz kolejny i na pewno nie
ostatni. 
Wojciech Sobczak-Wojeński
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Ches Smith & We All
Break – Path of Seven
Colors
Pyroclastic Records, 2021

„Jestem obecny na scenie
od dawna i znam wiele
osób, ale projekty jak ten
to coś, dla czego żyjesz”,
przyznał Miguel Zenón,
opowiadając o najnowszym albumie perkusisty
Chesa Smitha z formacją
We All Break. Oprócz portorykańskiego saksofonisty lider zaprosił do niego Amerykanów: pianistę
Matta Mitchella i kontrabasistę Nicka Dunstona,
duńskiego perkusjonalistę
Markusa Schwartza, a także Haitańczyków: wokalistkę Sirene Dantor Rene
oraz bębniarzy voodoo:
Daniela Brevila i Fanfana Jean-Guya Renego. Podkreślenie
pochodzenia
wszystkich muzyków jest
kluczowe, nagranie jest
bowiem próbą fuzji korzennego
haitańskiego

grania z uniwersalnością
jazzowej improwizacji.
Path Of Seven Colors nie
jest pierwszym wydawnictwem tej formacji. Przed
sześcioma laty Smith wydał płytę We All Break,
wówczas w zestawieniu
czteroosobowym
(Smith,
Brevil, Schwartz, Mitchell).
Poszerzenie składu do rozmiaru oktetu rozwinęło
brzmienie, przede wszystkim za sprawą solisty – fenomenalnego Zenóna. Nie
jest tak, że jego partie dominują nad muzyką kolektywu, akcentowany jest
przede wszystkim śpiew
oraz podobnie jak na debiucie, połączenie tradycyjnych bębnów z ekspresją fortepianu i perkusji.
Zawsze jednak, gdy swoje solo inicjuje alcista, muzyka nabiera wyjątkowego
charakteru, którego próżno szukać gdziekolwiek
indziej. Poza niewątpliwą
wirtuozerią (dość powiedzieć, że rokrocznie plasuje się w czołówce prestiżowego rankingu magazynu
DownBeat), wpływ na to
ma jego wyspiarskie pochodzenie, wprowadzające
do muzyki dodatkowy kontekst kulturowy.
Można
jednak
śmiało
uznać, że każdy członek ze-

społu ma równie istotny
wpływ na brzmienie. Brevil (który odpowiada też za
dobór tekstów), Fanfan Rene
i Schwartz to uznani mistrzowie gry na bębnach
tanbou, bez których materiał straciłby swoją autentyczność. Sirene Rene oprócz
talentu wokalnego jest aktywistką propagującą rodzimą kulturę na Brooklynie,
trudno więc o właściwszą
osobę do interpretacji haitańskich tekstów. O jazzowym obliczu przedsięwzięcia, poza Zenónem, decydują
Michell i Dunston, którzy
znakomicie
dostosowali
się do specyficznej pulsacji
partnerów.
Zwłaszcza dla ostatniego
musiało być to wymagające, gdyż kontrabas pozostaje w karaibskiej muzyce
elementem obcym. Młody
artysta świetnie się w niej
jednak odnalazł, wydobywając z instrumentu potencjał perkusyjny. Całość
spaja lider oraz autor kompozycji – Chess Smith, lawirujący pomiędzy oboma
muzycznymi
światami.
Choć perkusista jest znany
z otwartości na różne stylistyki, to sam przyznaje,
że szczególnie wnikliwie
studiuje techniki bębniarstwa voodoo, które z cza-
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sem stały się częścią jego
brzmienia.
Na przestrzeni całego albumu słychać indywidualny kunszt każdego z muzyków, co nie dziwi, gdy zna
się ich biogramy. Niezwykłe jest natomiast to, jak
ta stylistyczna mieszanka
jednoczy się w doskonałej
harmonii. Wynika to pewnie z doskonałej atmosfery,
jaką udało się wytworzyć
podczas tygodniowej sesji
w lutym 2020 roku. „Może
to zabrzmi banalnie, ale
podczas nagrania wszyscy się uśmiechali. Nieustannie zaskakiwało nas
to, co się dzieje (…). Stworzyliśmy album, który wykraczał poza nasze wyobrażenia”, stwierdził Smith
w filmie dokumentalnym
towarzyszącym wydawnictwu. Trzeba przyznać, że
jego pozornie karkołomna
koncepcja brzmienia okazała się strzałem w dziesiątkę. Podobnie jak dobór
wykonawców, który nie
mógł być lepszy. Dowodzi
to, że Amerykanin nie tylko ma talent instrumentalny i kompozytorski, jest
też świetnym liderem, którego poczynania warto śledzić. 
Jakub Krukowski

Theo Croker
– Blk2Life || A Future
Past
Star People Nation, 2021

Theo Croker to utalentowany człowiek. Trębacz,
kompozytor,
producent,
w dodatku nominowany
do nagrody Grammy. Na
pewno wielkie znaczenie
w kształtowaniu młodego umysłu twórczego miał
fakt, że jest wnukiem legendarnego trębacza Doca
Cheathama. Można więc
w ciemno założyć, że otoczony był muzyką i wielkimi twórcami od najmłodszych lat. Podczas pandemii
przebywał w rodzinnym
domu w Leesburgu na Florydzie, medytował z pomocą psylocybiny, podróżował
umysłowo i pisał album,
o którym tu mowa. Nie będę
cytował wniosków z jego
odlotów spirytystycznych,
ale część z nich miała ogromy wpływ na zawartość albumu, warto więc wspo-
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mnieć choćby o koncepcji,
jaką chciał zrealizować.
Według informacji przekazanych prasie – Blk2Life || A Future Past ma być
inspirowany „podróżą zapomnianego bohatera w stronę samorealizacji w obrębie
uniwersalnych źródeł Czarności” („Blackness”, czyli nie
czerń-barwa, a „Czarność” –
cechy, spuścizna i osiągnięcia
rasy negroidalnej). Dodatkowo cała ta historia krąży jeszcze wokół przekazu od przodków, wzniecenia wibracji
planety, uwolnienia kultury
od komercyjnej gentryfikacji.
Sami rozumiecie – ma chłopaczyna ważną misję do wykonania, bez wątpienia.
Tu zaczynają się problemy.
Jak na tak odważną koncepcję, tak rozdmuchane założenia – niewiele jest w tej
muzyce ryzyka i wyrazistości. Wszystko jest ładne, poprawne, nie będzie
przeszkadzać przy obiedzie,
a nawet słuchane w skupieniu wyjawi wiele jakości, smaczków i treści. Tym
niemniej – ważne podróże
duchowe mogą przecież zawierać intensywne momenty przełomowe. Nie wykluczam oczywiście, że mogą
się zamknąć w wypełnionej spokojem sesji medytacyjnej w Tybecie, ale jako
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słuchacz wolałbym, żeby
w historii głównego bohatera działo się jak najwięcej.
Wtedy emocjonuję się wraz
z nim ja – odbiorca.
Jeśli natomiast wyrzucę
z głowy całą tę historię, odrzucę oczekiwania związane
z szumnymi zapowiedziami
i wielkimi przeżyciami, to –
jak wspomniałem wcześniej
– wiele tu dobrego. Na Blk2Life || A Future Past Theo Croker radzi sobie z większością
dotkniętych emocji, gatunków i tropów. Świetnym, dla
mnie najlepszym, momentem jest monumentalne, potężne dzięki bębnom Hero
Stomp || A Future Past. Efektowny, ciężki i nieco mroczniejszy od reszty podkład
dostaje Wyclef Jean w kawałku State of the Union ||
Blk2The Future, chociaż osobiście uważam, że inny MC
brzmiałby tutaj lepiej – ktoś
z większą charyzmą, bardziej zdecydowaną prezencją wokalną i po prostu
umiejętniej posługujący się
długopisem i mikrofonem.
Nastrój skutecznie poprawia odpowiednio zatytułowany Happy Feet (for dancers) z Malayą. Croker jest
w mojej ocenie dobrym przykładem nowoczesnego twórcy jazzowego przesiąkniętego
i zainspirowanego twórczoś-

cią np. A Tribe Called Quest,
D’Angelo, The Roots czy J Dilli. Podobnie jak oni i wielu
przedstawicieli jego pokolenia twórców sięga po rytmy,
narzędzia i dźwięki typowe
dla innych gatunków oraz
zaprasza do współpracy muzyków i wokalistów spoza
świata jazzu. W efekcie granice międzygatunkowe zacierają się w jego twórczości kompletnie, podobnie jak
np. u Terrace’a Martina, Christiana Scotta aTunde’a Adjuaha czy Kamasiego Washingtona. I to jest super, tylko jak
dla mnie Theo Croker rozegrał ten album trochę zbyt
bezpiecznie. Przy tak okazałej palecie sonicznej, takich pomysłach i koncepcji
– całość nie poszła wyraźnie
w żadną stronę. Nadal jest
to efektowny, dobry album,
który powinien spodobać się
większości słuchaczy czarnej muzyki – ale nie sądzę,
by zrobił na nich takie wrażenie, jak The Epic Kamasiego
Washingtona, To Pimp A Butterfly Kendricka Lamara czy
Black Messiah D’Angelo & the
Vanguard.
Dodatkowy atut: spójrzcie na
tę okładkę. Coś wspaniałego.
Warto zapoznać się z albumem dla niej samej. 
Adam Tkaczyk

Richard Whiteman
– Very Well & Good
Cornerstone Records, 2020

Richard Whiteman to kanadyjski pianista, kompozytor, od niedawna grający również na basie. Gdy
w 2004 roku dokładniej
poznał ten instrument,
postanowił już z niego
nie rezygnować. Do tego
stopnia, że na swojej najnowszej płycie klawiaturę fortepianu oddał we
władanie Amandzie Tosoff. Podstawowy kwartet wpółtworzą jeszcze
Reg Schwager na gitarze
i Morgan Childs na perkusji. Kolorytu kompozycjom lidera nadają jednak
przede wszystkim gościnnie występujący saksofoniści – Pat LaBarbera i Mike Murley. Ich rolę
podkreśla fakt, że jedna
z kompozycji na płycie została napisana specjalnie
dla nich. Od razu też trzeba stwierdzić – Richard
Whiteman stworzył z tym
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składem naprawdę zaskakująco mistrzowską płytę.
Klasyczny kwartet z gitarą
wzbogacony o gościnny występ dwóch saksofonistów.
Pierwsze zetknięcie z tym
krążkiem było dla mnie lekko rozczarowujące, ale to raczej wina pośpiechu i zbyt
cichego, zbyt mało skupionego słuchania. Warto poświęcić tym utworom więcej czasu, dać im więcej
przestrzeni do wybrzmienia. Bogactwo detali, znakomite aranżacje i cieka-

we kompozycje dają solidną
bazę do stworzenia dobrej
płyty. Większość utworów
to dzieło lidera. I nie daje on
wytchnienia słuchaczom,
bo każdy z nich jest bardzo,
bardzo dobry.
Swingujące utwory, saksofony niestroniące od funkcjonowania w trybie wołania i odpowiedzi („call and
response”), przywodzące na
myśl sekcje dęte większych
orkiestr, znakomicie prowadząca i dająca pożądany
rozkołys sekcja rytmiczna,
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oszczędna i bardzo elegancka
gra Amandy Tosoff na perliście brzmiącym fortepianie – to wszystko wielkie atuty tego krążka. Energetyczna
i jednocześnie klasyczna elegancja w jednym. Chętnie
zobaczyłbym taki zespół na
żywo, na scenie, w klubie, bo
na albumie została uwieczniona właśnie esencja takiego klimatu. Warto poświęcić swój czas na wtopienie się
w te dźwięki. 
Yatzek Piotrowski

PIĄTEK

GODZINA 20:00

Pasmo Live! Płyty koncertowe, których nie wypada nie znać, oraz retransmisje
wybranych koncertów z Promu Kultury Saska Kępa w Warszawie.

10.12.2021

Freddie Hubbard
Live At Fat Tuesday's

17.12.2021

Pat Martino
Live At Yoshi's

24.12.2021

Nils Landgren, Jonas Knutsson, Johan Norberg,
Jeanette Kohn, Jessica Pilnas, Sharon Dyall,
Eva Kruse & Ida Sand
Christmas With My Friends VI

31.12.2021

Jimi Hendrix
Live At Fillmore East

07.01.2022

Cały ten Jazz! LIVE! Małgorzata Markiewicz Quartet
Bring The Light
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Vojta Drnek /
Richard Šanda /
Michal Šelep
– Treetop
Animal Music, 2021

Album Treetop to nagranie,
które kupiłem jako ciekawostkę, zupełnie nie mając
pojęcia, czego mogę spodziewać się po trójce nieznanych mi wcześniej czeskich
muzyków. Zaintrygowało
mnie zestawienie instrumentów – akordeon, puzon
i kontrabas, a także umieszczenie w programie płyty utworów bazujących na
kompozycjach Béli Bartóka.
Interesująca była również
ascetyczna okładka. Dodatkowym argumentem było
wydanie albumu przez Animal Music, wytwórnię, której produkcje w większości
trafiają w moje muzyczne
upodobania.
Zanim dowiedziałem się,
że to debiutanckie nagranie
czeskiego tria, posłuchałem ich zdumiewająco dojrzałego albumu. O fakcie,

że to debiut, dowiedziałem
się, poszukując kolejnych
nagrań tego obiecującego,
a jednocześnie zaskakującego składu. Akordeon, puzon i kontrabas? Oczywiście
w muzyce jazzowej były już
wszystkie możliwe zestawienia instrumentów. Pewnie również takie, jednak
grając w tak nietypowej formule, trudno posiłkować się
wzorami z przeszłości, bo
ich jest zdecydowanie mniej
niż – dajmy na to – dobrej
muzyki zagranej przez trio
składające się z fortepianu,
basu i perkusji. W sumie to
zarówno wada, jak i zaleta, bo nie ma od kogo ściągać, ale również słuchacze
nigdy nie powiedzą, że gra
się w stylu innego, bardziej
uznanego zespołu albo że
lepiej sięgnąć po coś innego,
ale podobnego.
Po raz nie wiem już który
muzyczna intuicja wytrenowana tysiącami udanych
zakupów i raczej niewieloma bezsensownymi, w wielu krajach na wszystkich
kontynentach, nie zawiodła mnie, choć przyznaję, że
tym razem ze wskazanych
powyżej powodów (głównie znana wytwórnia), było
łatwiej niż, dajmy na to,
w Bangkoku czy Sydney.
Znając profil Animal Mu-

sic, miałem pewność, że nie
usłyszę kameralnej imitacji
śródziemnomorskich melodii zdominowanych przez
akordeon albo jakiejś próby stworzenia słowiańskiej
wersji tanecznego jazzu bazującego na koncepcjach
Astora Piazzolli. To znowu
intuicja. Czeskie trio (ciągle nie mam pewności, czy
czasem Treetop to nie nazwa zespołu) brzmi nowocześnie. Muzycy potrafią budować kolejne utwory
z doskonałym wyczuciem
równowagi pomiędzy instrumentami, napięcia i akcentów pozwalających stworzyć ze skromnego w końcu
składu szeroki wachlarz
brzmień i nastrojów budujących świetny album i chęć
posłuchania zespołu, o którym – poszukując ich kolejnych nagrań – dowiedziałem się, że gra w tym
składzie od kilku lat i że aktualnie jest w trasie, choć
niestety nie w Polsce. Podobno już grali w naszym kraju, ale ja takiego wydarzenia
niestety sobie nie przypominam. Kolejnego koncertu grupy postaram się nie
przegapić, wpisuję muzyków odpowiedzialnych za
Treetop do grupy tych, których poczynania muszę koniecznie śledzić. Pewnie ła-
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twiej będzie usłyszeć ich
w Pradze niż w Warszawie,
co brzmi całkiem nieźle, bo
to przyjazne dla muzyki improwizowanej miasto pojawia się ostatnio jakoś często
na trasie moich podróży.
Podobno w muzyce jazzowej wszystko już było. Pewnie tak jest, jednak nikt nie
zna wszystkich płyt z całego świata. Dla mnie Treetop
to nowa jakość. Błyskotliwy i niezwykle dojrzały debiut. Każdy z utworów, niezależnie od tego, czy jest
kompozycją własną członków zespołu, melodią napisaną przez Béli Bartóka,
Edvarda Griega czy Charliego Hadena, jest starannie
przemyślany, ciekawie zaaranżowany i dobrze zagrany. Nawet jeśli ktoś gdzieś
na drugim końcu świata
grał kiedyś podobnie. 
Rafał Garszczyński

Emil Viklický,
Miroslav Bukovský,
John Mackey
– Wangaratta
ABC Music / Galen, 2021

Dawno nie trafiłem tak
przypadkowo na tak niespodziewany i egzotyczny, a zarazem tak mi bliski album, jak Wangaratta.
Nagranie powstało w 2018
roku na festiwalu jazzu
i bluesa w miasteczku
Wangaratta, leżącym przy
drodze, którą jeździ się pomiędzy Melbourne i Sydney, jeśli ma się do przewiezienia coś, czego nie można
z przyczyn bezpieczeństwa
albo wielkości zabrać łatwo
do samolotu. Czyli w sumie
prawie nigdy, biorąc pod
uwagę, że to niemal tysiąc
kilometrów nudnej drogi. W sumie z australijskiej
perspektywy to w zasadzie
przysłowiowy rzut beretem, w dodatku cała droga
jest asfaltowa i przypomina
nasze luksusowe ekspresówki sprzed trzydziestu
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lat. Jednak zawsze szybciej
i taniej jest samolotem, no
chyba że wybieracie się na
festiwal do Wangaratty, która jest w warunkach lokalnych nawet sporym miastem. Niezbyt ruchliwym,
bo dawno temu wybudowano obwodnicę, która to miasto omija.
Byłem tam tylko przejazdem i powiem Wam, że jedzenia
jakiegoś
wybitnego nie mają (może nie
miałem szczęścia), ale festiwal, jak słychać z płyty Emila Viklický’ego, Miroslava
Bukovský’ego i Johna Mackeya, mają całkiem fajny.
To zresztą często zdarza się
w przypadku australijskich
prowincjonalnych miasteczek. Album nagrany przez
trzech muzyków w składzie dość nietypowym – fortepian, trąbka i saksofon –
odnalazłem w jednym ze
sklepów w czeskiej stolicy,
ukazał się bowiem nakładem lokalnej wytwórni Galen. Wydawcy zaznaczają
jednak, że to reedycja nagrania należącego do australijskiego radia narodowego,
czyli jeśli chodzi o płyty –
ABC Records.
Żeby ostatecznie zamknąć
australijski wątek dotyczący
powstania albumu, dodam,
że na okładce znajdziecie
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fragment sztuki ludowej
nazywanej ze zbyt obszernej perspektywy europejskiej sztuką aborygeńską
kojarzoną z malowaniem
kropkami. W Australii nikt
nie użyje słowa Aborygen,
raczej lud rdzenny – Indigenous Australians. W dodatku to określenie obejmuje setki różnych plemion
zupełnie ze sobą niezwiązanych, bo przez tysiąclecia niekontaktujących się
w żaden sposób, posługujących się skrajnie różnymi językami (skatalogowano niemal 300 niemających
ze sobą żadnych wspólnych
korzeni języków) niemającymi reprezentacji graficznej (czyli pisma). Nie
wiem, kto wybierał materiał na okładkę, ale to albo
turystyczny malunek mający przypominać ludowy, albo fragment obrazu
w stylu charakterystycznym dla ludu Kintore, zamieszkującego tereny na
północ od Alice Springs, to
jakieś dwa i pół tysiąca kilometrów, a może nawet
trzy tysiące od Wangaratta, w sumie w Australii to
dość blisko, ale nie tak blisko, żeby pomylić tę kulturę z ludem Pangerang, który mieszkał w północnej
Wiktorii, w pięknej dolinie,

gdzie dziś spokojnie rozwija się Wangaratta.
Odpowiedzialne za powstanie nagrania trio jest niezwykle międzynarodowe,
choć bardziej australijskie,
niż może się Wam wydawać. Kilka lat temu prezentowałem na antenie RadioJAZZ.FM jedyny australijski
projekt poświęcony muzyce
Krzysztofa Komedy. Autorami płyty The Komeda Project
są Andrea Keller i Miroslav
Bukovsky, który po odebraniu wykształcenia muzycznego w czechosłowackiej
wtedy Ostrawie, zaraz po
studiach wyjechał do Australii, było to całkiem dawno temu, bo w roku 1968.
Pewnie dziś jest bardziej
australijskim Australijczykiem niż większość mieszkańców jego ulicy.
W sumie podobny życiorys
mógł mieć Emil Viklický,
jednak po studiach w Berklee nie zdecydował się na
emigrację i wrócił do rodzinnego Ołomuńca i Pragi, gdzie koncentrowało się
w latach siedemdziesiątych jazzowe życie Czechosłowacji. John Mackey urodził się w Perth, więc można
nazwać go najbardziej australijskim z całej trójki,
choć zdaje się, że na festiwal najbliżej miał Miroslav

Bukovský, który jeszcze kilka lat temu mieszkał i uczył
muzyki w Sydney.
Takie właśnie międzynarodowe towarzystwo w dość
egzotycznym składzie fortepian – saksofon – trąbka,
bez basu i perkusji, zagrało dla lokalnej publiczności
w Wangaratta materiał zawierający elementy folkloru
morawskiego, jednej z uznanych w Czechach kompozycji Leoša Janáčka, a także kompozycje Bukovskiego.
Publiczności się podobało, mnie również się spodobało, choć nie ukrywam, że
z trójki muzyków z okładki znana mi wcześniej była
w większym wymiarze tylko dwójka Australijczyków
– Bukovský i Mackey. Viklickiego słyszałem wcześniej tylko w kilku utworach,
które dla ACT Music nagrał
z George’em Mrazem i raczej
zapamiętała go moja baza
danych niż muzyczna pamięć – już dawno przepełniona wyśmienitą muzyką.
Album kupiłem w ciemno,
zupełnie nie spodziewając
się tak zjawiskowej muzyki.
Po takim składzie oczekiwałem raczej bardziej otwartego, spontanicznego muzykowania festiwalowego,
a dostałem starannie przygotowane i pięknie zagrane
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ballady, sprawiedliwie podzielone pomiędzy trójkę
wyśmienitych muzyków.
Tym razem było mało o muzyce, ale gwarantuję, że się
nie zawiedziecie. Bukovský to bardzo znana postać
w Australii. Może tym tekstem oraz wcześniejszą prezentacją projektu z muzyką
Komedy spróbuję mu trochę
pomóc w zdobyciu kilku nowych fanów również w Polsce. No i nareszcie, mimo
braku nowych dostaw z Australii, mogłem wątek australijski nadrobić za sprawą wizyty w Pradze. 
Rafał Garszczyński

Prague Super Quartet (Jiří Stivín, Emil
Viklický, František
Uhlíř, Josef Vejvoda)
– Live
Galén, 2020

Prague Super Quartet to rodzaj czeskiego All Star Band.
Członkowie zespołu, którzy

od dziesięcioleci w niezliczonych jazzowych projektach
spotykali się na czeskich scenach, to najlepsi z najlepszych
wśród doświadczonych muzyków improwizujących naszego południowego sąsiada.
W czasach lockdownów i zamkniętych klubów i sal koncertowych postanowili sięgnąć po materiał koncertowy
zarejestrowany w 2013 roku,
choć jestem przekonany, że
dziś zagraliby podobnie.
Jiří Stivín już w połowie
lat sześćdziesiątych założył
z Martinem Kratochvílem
kultowy Jazz Q, zespół, który
do dziś w przeróżnych kolejnych odsłonach pozostaje
aktywny na lokalnym rynku muzycznym. Polskim
słuchaczom znany jest, a jeśli nie to powinien być znany, ze wznowionej ostatnio
płyty z 1972 roku 5 ran do cepice, którą nagrał wspólnie
ze Zbigniewem Seifertem
(na tej płycie grał również
perkusista Prague Super
Quartet – Josef Vejvoda). Stivín na swoim flecie doskonale realizuje się w niezwykle szerokim spektrum
muzyki, zarówno tej akustycznej, jak i elektrycznej,
sięgając po repertuar od baroku po free jazz. Standardy grane przez Prague Super
Quartet znajdują się więc
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gdzieś w środku spektrum
jego repertuaru.
Pianista Emil Viklický, muzyk zaledwie o kilka lat
młodszy od Stivína (rocznik 1948) od początku swojej kariery skupia się na muzyce jazzowej. Przez wiele
lat działał na rynkach skandynawskich. Na przełomie
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych słyszałem
Viklický’ego jako znakomitego akompaniatora Evy Olmerovej, kultowej czeskiej
wokalistki jazzowej, w ostatnich latach jej życia. Domeną
Viklický’ego są jednak kameralne cztero-, pięcioosobowe
zespoły jazzowe, do których
często zapraszany jest zarówno w Europie, jak i USA.
František Uhlíř to chyba jedyny znany mi muzyk, który na kontrabasie zaczął
grać, porzucając naukę gry
na puzonie. Być może zrobił to za namową ojca, pianisty, który w swoim jazzowym zespole potrzebował
dobrego kontrabasisty i wierzył w zdolności przekazane synowi w genach. Z Emilem Viklickým poznali się
w wojsku i od tego czasu pojawiają się razem w przeróżnych jazzowych formacjach.
Najdłuższą historię współpracy mają jednak za
sobą Jiří Stivín i ostatni
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z członków kwartetu – perkusista Josef Vejvoda. Razem występowali już w 1963
roku w jednej z pierwszych
formacji Stivína. Vejvoda,
podobnie jak Uhlíř, odziedziczył talenty muzyczne po ojcu Jaromírze, między innymi kompozytorze
znanej melodii Beer Barrel
Polka, którą śpiewała Billie
Holiday i zespół Andrews
Sisters, a w swoim repertuarze przed drugą wojną
światową miały wszystkie
większe orkiestry jazzowe
w Stanach Zjednoczonych,
w tym te prowadzone przez
Glenna Millera i Benny Goodmana. Prawdę powiedziawszy, kiedy zobaczyłem

na półce sklepowej album
z jazzowymi standardami
nagrany z udziałem Vejvody, spodziewałem się tej piosenki, której jednak brak
na płycie nagranej w czasie
koncertu w jednym z hoteli
w czeskim Mikulovie. Może
to i lepiej, bo nie ujmując
urody kompozycji Jaromíra
Vejvody, chyba nie wytrzymuje ona porównania z takimi jazzowymi hitami jak
Work Song Nata Adderleya,
Autumn Leaves Josepha Kosmy i Jacquesa Préverta czy
Polka Dots And Moonbeams
Jimmy’ego Van Heusena.
Rutynowany skład muzyków,
którzy mimo że nie grają ze
sobą na stałe, znają się dosko-

nale, w bezpiecznym jazzowym repertuarze uzupełnionym o garść czeskich melodii
ludowych w tradycyjnym formacie jazzowego kwartetu –
z nieco jednak egzotycznym
fletem w roli głównej – nie
musi eksperymentować i zachwycać jakimś nowatorskim
podejściem do tematu. Nie
musi, a nawet, jak dla mnie,
nie powinien. Wystarczy zagrać dobrze znane jazzowej
publiczności tematy i trochę poimprowizować. Tyle że
trzeba to potrafić. A członkowie formacji nazwanej trafnie Prague Jazz Quartet robią
to wyśmienicie. 
Rafał Garszczyński
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W stronę oswojonego jazzu
Wojciech Sobczak-Wojeński

Wojtek Mazolewski – Yugen
Agora, 2021

Nowy projekt Wojciecha Mazolewskiego o nazwie Yugen miałem okazję poznać przedpremierowo podczas koncertu w Teatrze
Roma (relację z tego wydarzenia znajdziecie Państwo na łamach JazzPRESS-u w numerze
10/2021). Wrażenia moje były pozytywne, bo i nietypowa wolta
stylistyczna, i ciekawa stylizacja
artysty, i klimat spontanicznego jamowania, a w dodatku charytatywna akcja w tle. Ostatniej,
ubiegłorocznej płyty Pink Freud
Piano forte brutto netto nie miałem zaś do tej pory okazji słyszeć.
Jesień 2021 przyniosła mi zatem
podwójne zetknięcie z dwiema
„pandemicznymi” propozycjami
Wojciecha Mazolewskiego, któ-

re spróbuję niniejszym zgrabnie
scharakteryzować, poczynając od
najnowszej.
Jak ta, całkiem przyzwoita w warunkach koncertowych, muzyka
broni się na albumie? Wypada
całkiem poprawnie i jest kolejnym dowodem na talent lidera
do formułowania artystycznych
wypowiedzi, które łączą zorientowanie komercyjne z muzyką
niepozbawioną ambicji. Najnowsza odsłona twórcza młodszego
brata awangardowego Mazzolla to płyta, która trafiłaby w gusta nawet tych, którzy na słowo „jazz” reagują alergicznie, czy
takich, dla których Pink Freud
bywa za ostry. Być może dlatego, że materiał Yugen, jak sądzę,
nie był projektowany jako projekt jazzowy per se. To bardziej
zapis spontanicznego jamowania
na zapętlonych kilku (maks czterech) nieszczególnie pogmatwanych harmonicznie akordach.
Tu liczy się pozytywny klimat,
a wręcz wyartykułowany słownie przekaz (chociażby w Manifeście czy Mocy).
Nie jestem ekspertem od gitary elektrycznej, jednak jako wieloletni obserwator działalności
Mazolewskiego mogę z całą pew-
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nością stwierdzić, że na basówce idzie mu znacznie sprawniej.
Z drugiej strony – jego oszczędna
w środkach gra na retro brzmiącym elektryku, konweniuje z lekką, niewymagającą treścią proponowaną przez cały zespół. Na
płycie odnajduję kilka znajomych tropów (choć może to tylko
moje skojarzenia?). Przykładowo – w utworze tytułowym słyszę echa Claptonowskiego Wonderful Tonight, a Union to dla
mnie klimaty reprezentowane
przez ciekawą teksańską kapelę
– Khruangbin, krótkie Ko No Yokan czerpie z japońskiego surfu,
a ostatni numer Flower Power to
już ukłon stylistyczny w stronę
Neila Younga. Celowo czy przypadkowo – słychać tu morze
(może Morze Japońskie?) odniesień do dźwięków z różnych muzycznych parafii.
Jakkolwiek by na to patrzeć, „gitarowy” Mazolewski to zarówno
ciekawostka rynkowa, jak i rodzynek w jego dyskografii i pewnego rodzaju rozwinięcie „japońskiego” nurtu twórczości, który
objawił się dekadę temu na Horse & Power Pink Freud, do której to grupy wrócę za moment –
zgodnie z zapowiedzią. Dla mnie
Yugen byłby propozycją jeszcze ciekawszą, obdarzoną większym potencjałem, gdyby jednak zrezygnować z wielokrotnie
pojawiających się melorecyta-

Pink Freud – Piano forte brutto netto
Mystic Production, 2020

cji. Wszelkie te manifesty można
by rozwinąć w książeczce płyty
lub dodać utwory z melorecytacją jako bonus tracki do totalnie
instrumentalnej płyty. Wówczas
Yugen zyskałby na uniwersalności – każdy mógłby, zatapiając się
w tych relaksujących, egzotycznych dźwiękach, tworzyć własne narracje. Tymczasem zaproponowane już, gotowe teksty – nie
tylko rozbijają uwagę, narzucają
pewien sposób interpretowania
tych numerów, ale i mogą razić
naiwnością słuchaczy co bardziej
wyczulonych na ambitny przekaz w muzyce czy niegustujących
w idyllicznych, dalekowschodnio
-hipisowskich wywodach.
Powracając na chwilę do macierzystej kapeli Mazolewskiego –
Pink Freud i płyty Piano forte
brutto netto – stwierdzam, że lider konsekwentnie realizuje za
pomocą tego projektu hasła widniejące na jego wytatuowanych
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palcach (jazz i punk). Tu cokolwiek rockandrollowe podejście
przenika się z jazzowym czujem, tworząc angażującą, energetyczną całość. I jak to u Freudów,
nie brakuje saksofonowo-trąbkowych melancholijnych tematów
(Pink Pepper, Pink Porto), ale i porządniejszego rockowo-elektroniczno-psychodelicznego
kopnięcia (B4, Full Forward).
Zresztą dynamika krążka jest tak
skonstruowana, aby zapewnić po
równo tych łagodniejszych i tych
mocniejszych
doznań
(pewną wymienność sugeruje też tytuł albumu). Brzmienia ansamblu nie można z niczym pomylić.
Modyfikowana
elektronicznie trąbka i elektroniczne plamy dźwiękowe, upstrzenia w rodzaju dźwięków kalimby czy
klimatycznych synthów (Adam
Milwiw-Baron), rzężący, podbijający groove saks baryton (Karol
Gola, Arek Kopera), bezlitośnie
rockowa perkusja (Rafał Klimczuk) i melodyjny, czasem mantrowy, niespokojny, ale miejscami bardzo liryczny elektryczny
bas lidera. Tu Mazolewski-rockman z jazzową duszą (lub na
odwrót) pozwala sobie nawet na
mininawiązanie do innego kolegi po basie – Flea – z Red Hot Chili Peppers (w utworze Pinda Linda), z którym łączy go na pewno
sceniczna żywiołowość, dystans
i pozytywne usposobienie.

Mam poczucie, że niegdysiejsze
Monster of Jazz czy wspomniane Horse & Power (tu: mój ulubiony repertuar Freudów – szczególnie w wersji koncertowej)
– robiły na mnie większe wrażenie, ale czy takie rozważania
mają właściwie sens? Czasy były
inne, a propozycje Pink Freud
świeższe, zawsze trochę inne od
poprzednich. Piano forte brutto netto nie ma w moich oczach
(czy uszach właściwie) tego efektu „wow”, ale stanowić by mogło
dobre zamknięcie pewnego etapu – jako ostateczna, pełnokrwista prezentacja wypracowanego
soundu – ze wszystkimi prądami
twórczymi które składały się na
tego „jazzowego potwora”. Czy na
tym koniec? A może nowy rozdział? To pytania nie do mnie,
a odpowiedzi nie ośmieliłbym się
twórcom sugerować. Powiem tylko, że melancholijne, utrzymane
w klimacie lounge music kończące Pink Sunrise przypomniało mi,
ile wzruszeń i energii dała mi
ta kapela od czasów Sorry Music
Polska (bo to od tego drugiego LP
rozpoczęła się w 2003 roku moja
z nimi podróż). I za tę refleksję
dodaję najnowszym Freudom dodatkowy plus.
Mimo mojego lekkiego sceptycyzmu myślę, że Piano forte brutto
netto to propozycja dojrzała (o ile
można tak powiedzieć o tej punkowej duchem ekipie), jak zawsze
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na wysokim poziomie i nadal –
nawet jeśli to echa niegdysiejszej
chwały – oryginalna na tyle, że
nie ma bezpośredniej konkurencji na naszej scenie.
Za pomocą nowych nagrań
(zwłaszcza zaś Yugen) Wojciech
Mazolewski ma szansę jeszcze
bardziej rozszerzyć swoją grupę docelową. Być może jej członkowie – dzięki twórczości pozytywnego lidera – dryfować będą
coraz to bliżej, odważniej, wo-

kół oswojonego już trochę jazzu.
A jeśli nie, to i tak obcować będą
z muzyką z klasą – czerpiącą, jak
zawsze, z wielu gatunków, wykonaną sprawnie, zaprezentowaną w ciekawy sposób (mowa tu
również o „stylówie” artysty). Dla
mnie spotkanie z kolejnymi odsłonami Mazolewskiego to zawsze ciekawa sytuacja i powiew
„światowego podejścia” do tworzenia muzyki czy bycia artystą
w naszym kraju. 

JazzPRESS, grudzień 2021
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GORE GWIAZDA JEZUSOWI – JAZZOWY KONCERT KOLĘD
Chór Polskiego Radia zaprosił do wspólnego wykonania koncertu jazzowych kolęd czołowych muzyków rodzimej sceny
jazzowej. Chórowi towarzyszyć będzie utytułowana wokalistka Dorota Miśkiewicz oraz kwartet pianisty, kompozytora
i aranżera Pawła Tomaszewskiego. W składzie kwartetu znajdą się stali współpracownicy pianisty: kontrabasista Robert
Kubiszyn, perkusista Paweł Dobrowolski oraz grający na instrumentach perkusyjnych Sławomir Berny. Podczas koncertu słuchacze będą mogli usłyszeć program złożony z najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich kolęd. WIĘCEJ >>

JazzPRESS, grudzień 2021
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Po Beskidzie błądzi jazz
19. Jazzowa Jesień im. Tomasza Stańki w Bielsku-Białej
Krzysztof Komorek

– Bielskie Centrum Kultury, 18-20 listopada, 2021 r.

Trzy dni. Sześć koncertów. Po
pandemicznej posusze ubiegłego roku bielskobialska Jazzowa Jesień w pełni wynagrodziła fanom
konieczność długiego oczekiwania na kolejne spotkanie. Już po
ogłoszeniu programu – biorąc nawet poprawkę na niewielką zmianę, jaka nastąpiła później – stało
się jasne, że w przedostatni week-

end listopada do Bielskiego Centrum Kultury trzeba się wybrać.
Na liście wykonawców głośne nazwiska, więc pominięcie któregokolwiek koncertu byłoby nietaktem. Silna ekipa reprezentantów
ECM z tegorocznymi premierami, trzy projekty krajowe, projekty specjalne przygotowane na zamówienie festiwalu…

JazzPRESS, grudzień 2021

Szanse na rozwój
Dwa projekty związane z festiwalem i Tomaszem Stańką wypełniły ostatni festiwalowy wieczór. Rozpoczął się on zamówionym przez
Jazzową Jesień koncertem zespołu
Kasi Pietrzko, jej stałego tria, rozszerzonego o kameralną orkiestrą
dętą i chór mieszany. Ów ensemble
zaprezentował premierowe kompozycje Kasi Pietrzko, która obok roli
kompozytorki, pianistki i solistki
wzięła na siebie również zadanie
poprowadzenia całego rozbudowanego składu. Bez wątpienia był to
dla liderki skok na głęboką wodę.
Nie wszystko wypadło może idealnie, ale udało się uniknąć utonięcia.
Pochwalić można pięcioosobowy zespół instrumentów dętych
w składzie: Cyprian Baszyński, Jacek Namysłowski, Marek Konarski, Jarek Kaczmarczyk, Maciej
Kądziela, za to nieco blado wypadł
chór, który czasem nie był wystarczająco słyszalny. Projekt wzbudza jednak zaciekawienie i miejmy
nadzieję, że będzie miał szansę na
okrzepnięcie i rozwój.
Rozczarowaniem niemal całkowitym okazał się za to koncert duetu Skalpel, który na scenę zaprosił
jazzowy kwartet i Piotra Damasiewicza, by zaprezentować program zatytułowany Music For S.
Koncert pierwotnie planowany był
na odwołaną, ubiegłoroczną edycję Jazzowej Jesieni. Niby obecność
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patrona festiwalu była tu bardzo wyraźnie zaznaczona (wybrzmiewały cytaty z wywiadu Tomasza
Stańki, znaczącą muzycznie rolę odgrywał trębacz),
ale zupełnie nie czuło się tu stańkowego „ducha”.
Brakowało w tej opowieści jakiejkolwiek dramaturgii, celu, a całości nie dały rady uratować nawet
wysiłki Piotra Damasiewicza.

Kontynuacja
Zupełnie inaczej było natomiast dzień wcześniej,
w piątkowy wieczór mieliśmy pokaz, jak taki projekt powinien wyglądać. Materiał zatytułowany
fot. Marta Ignatowicz
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Euforila, podobnie jak propozycja Skalpela, zainspirowany był Freelectronic Tomasza Stańki. Ale sekstet Macieja Obary – on bowiem firmował to przedsięwzięcie, również przeniesione z poprzedniej,
nieodbytej edycji – znalazł artystyczne uzasadnienie dla wszystkiego, co wydarzyło się na scenie. Stały skład kwartetu saksofonisty uzupełnili Grzegorz Tarwid i Tomasz Dąbrowski.
Ten ostatni zagrał koncert na instrumencie Tomasza Stańki, dopełniając w ten sposób symbolicznego
fot. Marta Ignatowicz

pasowania na kontynuatora tradycji i dziedzictwa mistrza. Muzyka
Stańki była tu pretekstem, punktem wyjścia. Główna narracja rozwijała się w kompozycjach Macieja Obary i Tomasza Dąbrowskiego.
Kapitalnie wypadały solowe partie Dominika Wani, świetnie zabrzmiał fragment zagrany przez
trio Grzegorz Tarwid / Ole Morten
Vågan / Gard Nilssen. Mieliśmy do
czynienia z niewątpliwym WYDARZENIEM.
Znakomity koncert sekstetu Obary zrekompensował nieudany
w moim odczuciu występ Mathiasa Eicka, którego kwintet po prostu odegrał materiał z wydanej
przed kilkoma tygodniami płyty
When We Leave. Było „ładnie”, więc
znaczna część widowni przyjęła
występ z dużym zadowoleniem, ale
dla mnie wiało ze sceny nudą.

Perfekcyjne porozumienie
Jeszcze dzień wcześniej, na inaugurację festiwalu, jakichkolwiek
rozczarowań udało się uniknąć.
Na scenę jako pierwszy wkroczył Jakob Bro, by z towarzyszeniem Arve Henriksena i Jorge
Rossy’ego przedstawić utwory
ze swojej tegorocznej płyty Uma
Elmo. Tę hipnotyczno-oniryczną
muzykę zdominował Arve Henriksen, któremu lider tria zostawił, podobnie jak w studyjnej
wersji nagrań, sporo przestrzeni.
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Norweskiemu trębaczowi nieobce są arkana atrakcyjnego grania, a podczas koncertu wsparł
się użyciem kilku instrumentów (m.in. trąbki z ustnikiem od
saksofonu), wokalizami i śmielszym niż na płycie korzystaniem
z elektroniki. Na bis zabrzmiała nieśmiertelna (choć nieco nadużywana) kołysanka Komedy,
szczęśliwie zagrana w sposób niesztampowy.
Bank rozbiło jednak trio Vijaya Iyera. Kilku wykonawców otrzymało
od publiczności frenetyczne owacje, ale to właśnie Iyer, Linda May
Han Oh i Tyshawn Sorey wzbudzili największy entuzjazm słuchaczy. I rzeczywiście był to najlepszy,
śmiało można powiedzieć – wybitny koncert. W programie festiwalu
zespół zaanonsowany został jako
Vijay Iyer Trio, ale trudno było postrzegać pianistę jako lidera. Trójka

równoprawnych, kapitalnie rozumiejących się muzyków. Precyzyjny mechanizm, perfekcyjne porozumienie, wielka klasa całego tria razem i każdego
z muzyków z osobna. Wprawdzie można było usłyszeć podczas koncertu echa ich najnowszej płyty
Uneasy, jednak trio prezentuje w wersji live zupełnie inną muzykę. Spektakl nie do opisania słowami, możliwy do pojęcia tylko, gdy zostanie osobiście
doświadczony…
Epilogiem bardzo udanej edycji festiwalu był koncert w foyer Bielskiego Centrum Kultury, podczas
którego zagrał zespół Dawida Broszczakowskiego,
prezentując debiutancki album gitarzysty zatytułowany 22.
Za rok jubileuszowa, dwudziesta edycja Jazzowej Jesieni. Tegoroczny mądrze i atrakcyjnie skonstruowany program zdecydowanie usatysfakcjonował
bywalców festiwalu. Zagrały gwiazdy – te już jasno
święcące i te tak często nazywane wschodzącymi.
Zaprezentowali się artyści związani z miastem festiwalu. Nad całością unosił się dobry duch patrona imprezy. Apetyty zostały zaostrzone, pozostaje
tylko czekać, płosząc myślą i uczynkiem (szczepmy
się!) pandemiczne demony. 
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Pianistyczna różnorodność
48. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych – Kalisz,
Piotr Fagasiewicz

Centrum Kultury i Sztuki, Calisia One, 26-28 listopada 2021 r.

Festiwal Pianistów Jazzowych
w Kaliszu to jedno z najstarszych
jazzowych wydarzeń organizowanych w naszym kraju. Dzięki długiej tradycji stał się rozpoznawalny i jest ceniony nie tylko
w Polsce. Nad repertuarem czuwa
dyrektor artystyczny Paweł Brodowski, który według własnej wizji i według własnych pomysłów

kompletuje uczestników kolejnych edycji. Warte podkreślenia
jest to, że obok uznanych gwiazd
pianistyki jazzowej znajduje się
tu miejsce dla debiutantów, którzy dopiero podbijają scenę muzyczną. Tak też dobrany został
program 48. edycji, na której zaprezentowano różnorodne projekty artystyczne.

JazzPRESS, grudzień 2021

Trzydniowe spotkania z muzyką
improwizowaną rozpoczęła Aleksandra Mońko-Allen. Ta pianistka i kompozytorka zdobyła dwukrotnie w latach 1999-2003 laury na
Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Krzysztofa Komedy
w Słupsku. Po kilku latach spędzonych w USA wróciła do Polski i wydała płytę Wherever You Are inspirowaną amerykańskim jazzem
lat 60. Podczas kaliskiego koncertu przedstawiła, w towarzystwie
Konrada Żołnierka na kontrabasie
i Marcina Jahra na perkusji, autorski materiał z tego właśnie krążka.
Odmienny charakter miał koncert
japońskiej pianistki i kompozytorki Aki Takase. Duet z niemieckim
saksofonistą Danielem Erdmannem jest najnowszym rozdziałem
w jej ponad trzydziestoletniej obecności na europejskiej scenie jazzowej. Jest też kontynuacją ich współpracy w kwartecie Japanic. Jak
mówi sama Aki Takase, lubi mniejsze formacje, gdzie muzycy grają
na równych prawach. Znakomicie
sprawdziło się to podczas prezentacji materiału z wydanej w tym
roku płyty Isn’t It Romantic?. Kompozycje z tego programu od melancholijnych, nostalgicznych wstępów potrafiły w kilku taktach stać
się agresywne, kierując się w stronę awangardy, by po paru chwilach wracać do punktu wyjścia. Je-

dynym standardem była tu tytułowa kompozycja
autorstwa Richarda Rogersa. Znakomite interakcje
między Aki a Danielem, spontaniczność oraz wymiana solowych ról opowiadających kolejne historie – wszystko to spowodowało, że owacja publiczności była jak najbardziej zasłużona.
Na finał pierwszego wieczoru wystąpił kwartet
Krzysztofa Herdzina. Tego uznanego kompozytora,
aranżera i pianisty szerzej przedstawiać nie trzeba. Na scenie pojawił się z zaprzyjaźnionymi od
lat muzykami: najdłużej z nim współpracującym
perkusistą Cezarym Konradem, basistą Robertem Kubiszynem i saksofonistą Markiem Podkową. Muzycy przedstawili materiał z dwudziestego
autorskiego albumu lidera The Book of Secrets. Płyta wydana została w serii Polish Jazz, ale czas pandemii nie pozwolił na zbyt wiele jej koncertowych

fot. Piotr Fagasiewicz

Ponadczasowe pytania
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Energia z obu stron

fot. Piotr Fagasiewicz

wykonań. Człowiek, Narodziny, Wszechświat, Duch,
Wiara, Miłość, Czas – to tytuły poszczególnych utworów, w których autor podsumowuje swoje dotychczasowe działania, opowiada o istotnych sprawach,
zadając ponadczasowe pytania o sens życia, o to kim
jesteśmy i dokąd zmierzamy. Mimo refleksyjnego
charakteru był to bardzo energetyczny koncert, ze
znakomitymi partiami solowymi wszystkich muzyków. Nic dziwnego, że na bis Krzysztof Herdzin
zaproponował wykonanie Nocturnu B-dur Paderewskiego. Było to znakomite podsumowanie i wyciszenie po wielkiej dawce energii płynącej ze sceny.

Sobotnie koncerty rozpoczęła Aga
Derlak. Jeszcze jako debiutująca
pianistka została zauważona i doceniona występem przed kaliską
publicznością pięć lat temu. Wtedy
wystąpiła w trzyosobowym składzie, tym razem na głównej festiwalowej scenie skład rozrósł się do
septetu. Artystce towarzyszyli saksofoniści Marcin Kaletka i Wojciech Lichtański, Michał Kapczuk
na basie i perkusista Szymon Madej. W kilku utworach silne wspomagał ten zespół Jerzy Małek na
trąbce, a dodatkowo partie wokalne były zasługą Ani Bratek. Aga
Derlak zagrała wraz z nimi autorskie kompozycje, wśród których
było sporo całkiem nowych, jeszcze nienagranych utworów, jak się
okazało, zasługujących na zarejestrowanie i wydanie na płycie.
Różnorodność prezentowanej muzyki to domena kaliskiego festiwalu. Po energetycznym koncercie
septetu scena należała do pianisty
pochodzącego z Wiednia – Martina Listabartha. Program, z którym
wystąpił, to autorskie kompozycje
dostępne już na płycie Short Stories
oraz nowe, które mają ukazać się
wiosną przyszłego roku. Solowy występ to wyzwanie dla artysty pierwszy raz pojawiającego się na scenie
w Polsce. Muzyczne opowieści snute przez niego zostały jednak życzliwie przyjęte przez publiczność.

JazzPRESS, grudzień 2021

fot. Piotr Fagasiewicz

Podsumowaniem wieczoru był
występ kolejnej gwiazdy tegorocznego festiwalu. Nowojorski pianista Orrin Evans przybył do Polski
tylko na ten koncert. Towarzyszyli mu basista Jonathan M. Michel
i perkusista Obed Calvaire. Roszady kadrowe, które tu nastąpiły, są
trudne do zrozumienia: Obed Calvaire zastąpił innego muzyka, który do Kalisza nie mógł dotrzeć,
a występował kolejnego dnia z formacją Helen Sung. Z kolei basista
Vicente Archer, z którym Orrin
nagrał ostatnią płytę, znalazł się
w… składzie Helen. Najważniejsze
jednak, że oba zespoły dały świetne koncerty, więc być może zmiany tylko podniosły wartość występów, dodając odmienne podejście
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muzyków do tego, co zostało zagrane. Kompozycje
Orrina Evansa zakorzenione są w bluesie, swingu
i muzyce soul, ale to, jaki przyjmą ostatecznie kierunek, zależy zawsze do pianisty. Dynamiczne popisy solowe, efektowne aranżacje, energia płynąca
ze sceny i w drugą stronę od żywo reagującej publiczności spowodowały, że wieczór na długo pozostanie w pamięci.

Wymiana kwartetu
Ostatni festiwalowy dzień rozpoczęło świętujące w tym roku 20-lecie swojej działalności trio
RGG. Łukasz Ojdana przy fortepianie i sekcja rytmiczna: Maciej Garbowski / Krzysztof Gradziuk
zaprezentowali materiał z wydanego we wrześniu albumu Mysterious Monuments On The Moon.
Oczywiście nie było to wierne odtworzenie tego
materiału. Muzycy jeszcze raz udowodnili, jak
doskonale rozumieją się na scenie i poza nią,
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potwierdzając, że spotkanie z nimi na żywo dodaje jeszcze wiele do materiału zapisanego w studiu
i wydanego na płycie.
W kolejnej festiwalowej odsłonie przenieśliśmy się
z księżyca na ziemię za sprawą greckiej pianistki
i kompozytorki . Tania Giannouli wystąpiła w Polsce po raz pierwszy (z zapowiedzi koncertowych
wynika, że odwiedzi niebawem nasz kraj ponownie). Na scenie towarzyszył jej grający na trąbce
Andreas Polyzogopoulos , natomiast na arabskiej
lutni ud grał Kyriakos Tapakis. Instrumentarium
determinowało rodzaj muzyki płynącej ze sceny.
Były to nastrojowe kompozycje inspirowane muzyką o etnicznych korzeniach, przekraczające granice
gatunkowe i dające słuchaczom szansę na odprężenie w świecie kreowanym przez artystkę.
Ostatnią odsłoną festiwalu był koncert kwartetu
Helen Sung. Wydarzenie niezwykłe, bowiem była
to europejska premiera najnowszego projektu artystki Quartet+. Pianistce i liderce towarzyszyli na
scenie saksofonista i flecista John Ellis, basista Vicente Archer i znany już kaliskiej publiczności
z sobotniego koncertu perkusista Obed Calvaire.
W formacie podwójnego kwartetu w miejsce Harlem Quartet, z którym Elen nagrała płytę, wszedł

nasz Atom String Quartet z Dawidem Lubowiczem, Mateuszem
Smoczyńskim, Michałem Zaborskim i Krzysztofem Lenczowskim.
Helen Sung znakomicie prowadziła ten spektakl. Zostawiała miejsce na improwizacje muzykom
swojego kwartetu, ale też dawała
szanse na solowe popisy członkom
polskiego zespołu, które doceniała kiwając z uznaniem głową czy
nagradzając je brawami. Kto wie,
może w jej następnym projekcie na
stałe zagości Atom String Quartet?
Formuła festiwalu przewiduje także nocne koncerty w kameralnych
salach. W tym roku po raz pierwszy odbyły się w niezwykłym dla
kaliszan miejscu. Kolejni wykonawcy otrzymali możliwość występu w Calisia One, sali znajdującej się w kompleksie pofabrycznym
Fabryki Pianin i Fortepianów.
W miejscu tym od 1878 roku Gustaw Arnold Fibiger, a potem jego
następcy, produkowali fortepiany
i pianina. Zyskały one uznanie pianistów na całym świecie, były wielokrotnie nagradzane za wysoką jakość. Burzliwa powojenna historia
i czas transformacji gospodarczej,
mimo podjętych działań zakładów
Unitra, nie zdołały uchronić fabryki przed bankructwem i w roku
2007 zakończono w tym miejscu
produkcję.
Przestrzeń klubu wykorzystana
była przed dwie festiwalowe noce.
W roli gospodarza wystąpił Witold
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Janiak ze swoim triem, w składzie z gitarzystą Błażejem Ludwiczukiem i perkusistą Mirosławem
Skowrońskim. Przed publicznością
wystąpili zdobywcy tegorocznego
Grand Prix Jazzu nad Odrą – kwartet Grzegorza Ziółka z liderem grającym na fortepianie, Marcinem
Elszkowskim (trąbka), Piotrem
Narajowskim (bas) i perkusistą
Miłoszem Berdzikiem. Podczas
drugiego wieczoru szansę zaprezentowania się kaliskim melomanom otrzymali zdobywcy Grand
Prix Konkursu na Indywidualność
Jazzową w ramach 55. Jazzu nad
Odrą – kwartet pianisty Kuby Banaszka z saksofonistą Marcinem
Konieczkowiczem oraz sekcją rytmiczną: Tymon Trąbczyński / Max
Olszewski. Zwieńczeniem wieczorów były trwające do późnych godzin jam sessions, w których czynie uczestniczyli muzycy formacji
Orrina Evansa.
Warto odnotować, że podczas festiwalu w przestrzeniach Centrum Kultury i Sztuki można było
oglądać wystawę rysunków DrawNotes – Live Drawings. Ich autorem
jest krytyk jazzowy, artysta sztuk
wizualnych Henning Bolte, który
biorąc udział w licznych festiwalach jazzowych, tworzył na żywo
rysunkowe notatki nadające muzyce kształty i formy. Odzwierciedlają one reagowanie artysty
w czasie rzeczywistym na dynamikę muzyki, a także na postawy
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i widoczne gesty artystów na scenie. Według zapewnień nie są one później w żaden sposób modyfikowane. Nowatorski rodzaj sztuki jest tym bardziej interesujący, że publiczność mogła zapoznać
się z kolejnymi pracami tuż po zakończonym koncercie.
Różnorodność prezentowanych nurtów w pianistyce jazzowej i imprezy towarzyszące były mocnym
atutem 48. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych. W kuluarach mówiło się już o jubileuszowej edycji, której zrealizowania organizatorom serdecznie życzę. 
fot. Piotr Fagasiewicz
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fot. Radek Rakowski

Więcej emocji
Blue Note Poznań Competition – Poznań,
Jakub Krukowski

Choć pandemia nie zatrzymała w ubiegłym roku Blue Note Poznań Competition, to niewątpliwie
dotkliwy był niestacjonarny charakter imprezy. Oczywiście fakt, że
w tamtym czasie udało się wyłonić (oraz nagrodzić) kolejną grupę
utalentowanych muzyków, prze-

Blue Note, 8, 15-17, 20 października 2021 r.

prowadzając internetową transmisję z ich występów, był i tak dużym
sukcesem. Po roku organizatorzy
nie tylko ogłosili kolejną edycję
konkursu, ale zadbali też, by wynagrodzić niedosyt wydarzeń towarzyszących, zapowiadając aż cztery
koncerty.
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Kiedy czasy były inne
Jeszcze na tydzień przed rozpoczęciem przesłuchań imprezę zainaugurował kwintet Kenny’ego Garretta (saksofon altowy), w składzie:
Ameen Saleem (kontrabas), Vernell Brown (fortepian), Samuel Laviso (perkusja), Rudy Bird (instrumenty perkusyjne). Choć zespół
przyjechał promować najnowszy
album Sounds from the Ancestors,
to rozpoczął zarejestrowanym
przed laty Haynes Here, który porwał poznańską publiczność podczas poprzedniej wizyty artysty
w 2017 roku. Zaraz po tym utworze
saksofonista zasiadł za fortepianem i tytułową kompozycją wprowadził najnowszy materiał.
To nie jedyny fragment, kiedy Garrett odkładał saksofon – w utworze
For Art’s Sake stanął jeszcze za syntezatorem. Najlepszym fragmentem
albumu, i jak się okazało – koncertu, było wykonanie Hargrove, kompozycji napisanej w hołdzie Royowi
Hargrove’owi. Amerykanin zawsze
świetnie czuje się w stolicy Wielkopolski i gromadzi rzeszę fanów,
a w tym roku swoim występem,
przytaczając tytuł jednej z premierowych kompozycji, przywrócił
jeszcze atmosferę Kiedy czasy były
inne. Szkoda jedynie, że w trasie
koncertowej Garrettowi towarzyszy
wyłącznie instrumentalny zespół,
gdyż w nowym repertuarze ważną
rolę odgrywają też wokale.
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Konkursowy weekend rozpoczęły dwudniowe
przesłuchania zakwalifikowanych uczestników,
po piątkowej sesji zaś na scenie pojawiła się grupa ZK Collaboration w składzie: Maciej Kądziela –
saksofon altowy, sopranowy i barytonowy, Adam
Zagórski – perkusja, Mateusz Gawęda – fortepian,
Marek Kądziela – gitara, Roman Chraniuk – gitara basowa). Zaproszenie formacji było symboliczne, oto bowiem wystąpił doborowy skład, debiutujący albumem Slow Food w prestiżowej serii Polish
Jazz, który zawiązał się kilka lat wcześniej, właśnie podczas tego konkursu. Dość powiedzieć, że Zagórski jest etatowym perkusistą tutejszego home
bandu – w tym roku wraz z Jackiem Szwajem (fortepian) oraz Damianem Kostką (kontrabas), a Kądziela w 2017 roku wygrał go w kategorii solisty instrumentalisty.
Radość z występu była tym większa, że dawno nie
mieliśmy okazji usłyszeć premierowego wykonania tak wyczekiwanego przez środowisko jazzowe albumu. Podobnie jak tydzień wcześniej, publiczność mogła tym samym na chwilę zapomnieć
o straconym koncertowo roku. Muzycy wykonali
cały materiał ze wspomnianej płyty, a grało im się
go tak dobrze, że nawet bisując, woleli powtórzyć
fot. Radek Rakowski
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fot. Radek Rakowski

kompozycję Cheesy niż sięgnąć do starszych kawałków. Poznański koncert miał dodatkowy walor poznawczy, Chraniuk sięgnął bowiem tylko po
gitarę basową (na albumie wymienia ją z kontrabasem), a na gitarze zamiast Jakuba Mizerackiego zagrał Marek Kądziela, co istotnie wpłynęło na
brzmienie.
Nic nie stanęło na przeszkodzie, by Jakub Mizeracki (gitara) pojawił się na poznańskiej scenie dzień
później, towarzysząc „jazzowej brygadzie” Sylwestra Ostrowskiego (saksofon tenorowy). Oprócz
Polaka szczeciński muzyk zaprosił Amerykanów:
Freddiego Hendrixa (trąbka), Endeę Owens (kon-

trabas), Owena Harta Jr (perkusja) oraz Japonkę Miki Hayamę
(fortepian). Zespół zagrał materiał
z repertuaru grup Jazz Forum Talents oraz The Jazz Brigade, których saksofonista jest ich pomysłodawcą. Usłyszeliśmy głównie jego
autorskie kompozycje, w tym żywiołowe Stretchin’ in Szczecin czy
A Night in Anzio. Lider konstruuje muzykę tak, by dać jak najwięcej
miejsca partnerom, stąd na przestrzeni całego wieczoru widownia wielokrotnie podziwiała pasjonujące solówki. W tym aspekcie
brylował zwłaszcza Hendrix oraz
świetnie dysponowany Mizeracki.
W przerwie koncertu ogłoszono wyniki tegorocznego konkursu. Pierwsze miejsce w kategorii
zespołowej zajęło poznańskie trio
Kwaśny Deszcz w składzie: Piotr
Cienkowski – kontrabas, Kacper
Krupa – saksofon tenorowy, Stanisław Aleksandrowicz – perkusja. Podium uzupełniły zaś formacje The Creature oraz Mikołaj
Suchanek Trio. W kategorii solista
-instrumentalista zwyciężyli: Dawid Tokłowicz (pierwsza nagroda),
Mateusz Kaszuba (druga nagroda)
oraz Filip Chojnacki (trzecia nagroda). Laureatką w kategorii solista-wokalista została Irka Zapolska. Jury (Zbigniew Wrombel, Piotr
Kałużny, Wojciech Olszewski i Leszek Łuczak) przyznało również
wyróżnienia dla Sabiny Mustaevej, Kasi Osterczy i Aliny Założ-
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nej, jak również nagrody specjalne:
Mikołajowi Stańce i Katarzynie
Schmidt-Przeździeckiej.

Wielki powrót na scenę
Jedną z najbardziej wyczekiwanych wiadomości w środowisku,
nie tylko jazzowym, ale muzycznym w ogóle, było zaanonsowanie
powrotu na scenę Ewy Bem. Kariera legendarnej wokalistki liczy
ponad pięćdziesiąt lat, jednak po
śmierci córki w 2017 roku artystka wycofała się całkowicie z życia publicznego. Na szczęście, dla
wszystkich melomanów, poczuła,
że jest już gotowa wznowić aktywfot. Paulina Krukowska
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ność wykonawczą. Na trasie koncertowej nie mogło
zabraknąć Poznania, w którym, jak sama przyznała, zawsze czuje się jak w domu.
Można odnieść wrażenie, że występ dla wszystkich
był czymś znacznie większym niż tylko doświadczeniem muzycznym. Trudno o artystkę, zwłaszcza
o tej renomie, równie łatwo nawiązującą kontakt
z publiką. Każdy zaśpiewany utwór poprzedzała
krótką pogawędką, niemającą nic z wymuszonej
kurtuazji. Również reakcje widowni miały spontaniczny i ciepły charakter, zupełnie jakby spotkali
się dawno niewidziani znajomi.
Skupiając się jednak na muzyce, trudno o lepszy kolektyw do jej wykonania. Gwieździe akompaniowało topowe trio Andrzeja Jagodzińskiego (fortepian) z Adamem Cegielskim (kontrabas)
i Czesławem Bartkowskim (perkusja), a także Robertem Majewskim (trąbka). Repertuar wypełniły kompozycje z wydanego w listopadzie albumie Live, składającego się z popularnych tematów
m.in.: Wojciecha Młynarskiego, Dudusia Matuszkiewicza i Marka Grechuty, a także autorskich
przebojów Bem. Ponad godzinne show zakończyło się wspólnym odśpiewaniem szlagieru zespołu Skaldowie Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Myślę, że zarówno dla fanów jazzu, który
wybrzmiał zwłaszcza w warstwie instrumentalnej, jak i entuzjastów muzyki popularnej był to
niezapomniany wieczór.
VIII edycja Blue Note Poznań Competition przyniosła wiele emocjonalnych momentów. O ile
te rokrocznie towarzyszą uczestnikom zmagań konkursowych, o tyle dla widowni było ich
w tym roku z pewnością więcej. Wielka radość
dla całego środowiska, że flagowa inicjatywa najważniejszego w Poznaniu klubu jazzowego ma się
dobrze i z każdej strony sceny – widowni, organizatorów oraz muzyków, czuć radość ze wspólnego
obcowania. 
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fot. Tomasz Sikora
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Dzikość serca
Get Your Jazz Together 2021 – Warszawa,
Krzysztof Komorek

Get Your Jazz Together jest zainicjowanym przez Instytut Adama
Mickiewicza programem skupiającym się na wykreowaniu zaskakujących muzycznych kolaboracji. W drugiej edycji programu na
scenie warszawskiego Klub SPATiF
spotkała się trójka nieprzeciętnych
muzyków: nowojorska improwizatorka, kompozytorka i trębaczka
Jaimie Branch, niemiecki awan-

klub SPATiF, 24 listopada 2021 r.

gardowy muzyk, perkusista i kompozytor Christian Lillinger oraz
polski pianista, kompozytor i band
lider Kamil Piotrowicz.
Przez ponad godzinę byliśmy
świadkami prawdziwie bezkompromisowego i niezwykle intensywnego spektaklu. Cała trójka
śmiało wspierała się elektroniką.
Kamil Piotrowicz uciekał się do preparacji fortepianu. Jaimie Branch
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„atakowała” (dzięki loopom, niekiedy jednocześnie) trąbką, głosem
i… tamburynem. Christian Lillinger zdumiewał bogatym arsenałem
perkusyjnych gadżetów i ekwilibrystyczną – w dosłownym tego słowa
znaczeniu – grą.
Ten wieczór poczęstował nas wymagającą muzyką. Przeznaczoną
dla słuchaczy o otwartych umysłach i sercach. Nie wiem, ile czasu
(i czy w ogóle) spędzili ze sobą muzycy na próbach, ale nie było wątpliwości, że ci troje nadają na jednej i tej samej artystycznej fali.

Kilkadziesiąt minut muzyki, zagranej bez najmniejszej choćby
przerwy, niemal od samego początku kojarzyło mi się z tytułem kultowego filmu Davida Lyncha. Jeżeli ktoś chciał poczuć, czym jest
dzikość serca, to Jaimie, Christian
i Kamil objawili to nam w całej
okazałości.
Natomiast dla wszystkich, którzy koncert przeoczyli, mam dobrą
wiadomość: nagranie zostało zarejestrowane i na początku grudnia
pojawi się w specjalnej audycji londyńskiego radia Worldwide FM. 
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fot. Tomasz Gawdzik

Szczyt improwizacji
Muzyka Ucha Trzeciego, edycja szósta – Lublin,
Michał Dybaczewski

Wieża Trynitarska / Galeria Labirynt, 30 października 2021 r.

Nie byłoby tego koncertu, nie byłoby
Kena Vandermarka w Lublinie, gdyby nie obecność Mikołaja Trzaski na
piątej edycji Muzyki Ucha Trzeciego,
gdzie w kolaboracji z Tatvamasi oraz
francuskim TOC zagrał dwa improwizowane sety. Z tego wyrosło coś
więcej – i za sprawą wstawiennictwa
Trzaski, w wigilię dziadów, 30 października – na szóstej edycji Muzy-

ki Ucha Trzeciego pojawił się on we
własnej osobie: Ken Vandermark.
Jak tylko zobaczyłem zapowiedź
tego gigu, omal nie spadłem z krzesła, a swój zachwyt wyraziłem
mało parlamentarnym językiem
(chociaż może obecnie parlamentarnym – who knows), nienadającym się do cytowania na tychże
łamach. Ta moja ekscytacja wyni-
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kała nie tylko z faktu, kto wystąpi, ale również i z tego, gdzie sztuka się wydarzy. Wieża Trynitarska
to w Lublinie miejsce szczególne,
by nie powiedzieć ikoniczne. Została wzniesiona w 1693 roku w miejscu dawnej furty miejskiej jako
dzwonnica. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza przebudowie z 1819 roku,
a jej nazwa pochodzi od zakonu
trynitarzy, którzy rezydowali w budynkach pojezuickich w latach
1781-1814. Pojawienie się Vandermarka w tym miejscu zapoczątkowało nowy cykl zwany Wieżą Mistrzów (swoiste subwydarzenie
w ramach Muzyki Ucha Trzeciego).
Żeby go zobaczyć, trzeba było pokonać 207 schodów. Udało się
i wtedy moim oczom ukazała się…
czarna trumna (ponoć pusta), Vandermark stanął dokładnie vis-à-vis
niej. W 40-minutowym secie, podczas którego kilkakrotnie podkreślał radość z faktu, że znowu może
zagrać w Polsce, zaprezentował
cztery utwory na saksofonie tenorowym, barytonowym i klarnecie,
ukazując tym samym spectrum
możliwości swoich, ale i obiektu,
bo akustyka wieży okazała się fenomenalna. Chociaż było całkowicie unplugged, to jednak momentami dawało mocno po uszach,
aczkolwiek już sam odgłos klap
saksofonu uświadamiał, jak niewiele trzeba, by wykreować piękno.
Kiedy wybrzmiał baryton, zdawać
się mogło, że gdzieś ku sklepieniu
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wyleciał duch Alberta Aylera, ale były chwile spokojniejsze, liryczne, a dźwięk klarnetu w tym neogotyckim budynku wydawał się w zasadzie naturalny.
Ci, którzy weszli na szczyt Wieży Trynitarskiej, zeszli
wyraźnie ukontentowani. Myślę, że równie pozytywne odczucia kłębiły się w głowach sakralnych figur
– niemych świadków, które czujnym okiem z góry
przyglądały się popisom Vandermarka.
Saksofonistę zobaczyliśmy tego wieczoru raz jeszcze. Kilka godzin później, w innym miejscu – w Galerii Labirynt, gdzie rozgrywał się drugi akt Muzyki Ucha Trzeciego. Zanim mistrz z Wieży pojawił
się na scenie w towarzystwie Tatvamasi, wystąpił na niej Ronnie N – zupełnie nowa lubelska formacja Tadka Cieślaka (saksofon tenorowy, flet poprzeczny), Jacka Steinbricha (kontrabas, gitara
basowa, instrumenty klawszowe) i Pawła Sindiego Stryczniewicza. W ich wykonaniu usłyszeliśmy
m.in. przebój… Georga Michaela Careless Whisper.
Trio prezentuje dość otwartą formułę i potrafi szybko i płynnie przejść od form free do konwencji klasycznie mainstreamowej. Można i tak, choć moim
zdaniem większą korzyć odnieśliby, rezygnując z lawirowania, na rzecz mocnej jazzowej fryty.
No i na finisz dostaliśmy Tatvamasi z Vandermarkiem, aczkolwiek lubelska formacja rozpoczęła bez
niego. Każdy zanurzony w swoim świecie, swojej alter rzeczywistości, a efektem tego – muzyka wieloźródłowa, czyli po prostu Tatvamasi, jak go pan Bóg
stworzył. Po kilkunastu minutach dołączył Ken. Saksofonista Tatvamasi, Tomasz Piątek, oddał mu pałeczkę pierwszeństwa, pozostali zaczęli „grać na gościa”, a ten zaprezentował potężny saksofonowy ciąg,
aż do zmęczenia materiału.
I to był koniec. Krótki, bo niespełna półgodzinny set
pozostawił pewien niedostatek (z racji tego, jak długo trwał, rzecz jasna), ale czasem chyba tak nawet lepiej. Można sobie potem spokojnie poukładać w głowie dźwięki, które muzycy nam do niej wrzucili. 
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fot. Sławek Przerwa, arch. NFM

Mój całkiem inny Jazztopad
Jazztopad – Wrocław, NFM, Klubokawiarnia Mleczarnia,
Lech Basel

12-21 listopada 2021 r. (wybrane koncerty)

Kiedy w połowie września tego
roku poznałem program osiemnastego Festiwalu Jazztopad, podjąłem dwie ważne decyzje. Pierwszą
było postanowienie, żeby niezależnie od wszelkich przeciwności stawić się na koncert kwartetu Charlesa Lloyda, jeśli tylko dojdzie do
skutku, w związku z czym natychmiast zakupiłem bilety. Druga była

taka, że nie będę tym razem starał
się o akredytację, na festiwalu będę
całkiem prywatnie.
Mój aparat uległ awarii, wylądował
w warsztacie i nie do końca wiedziałem, kiedy będzie naprawiony. Od dłuższego czasu nie idzie
mi pisanie o muzyce, o koncertach,
i to był drugi ważny argument. Nie
byłbym w stanie wywiązać się ze
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zobowiązań, jakie niesie ze sobą
akredytacja. Pierwszą decyzję rozszerzyłem jednak o dwa wydarzenia. Najpierw zorientowałem się,
że na Jazztopadzie będzie grał muzyk, którego bardzo często w czasie
pandemii słuchałem online w bezpośrednich relacjach z Nowego Jorku i który bardzo mi się podobał.
Wibrafonista Joel Ross zdopingował mnie do zakupienia drugiego
biletu. Udało mi się zdobyć wejście
na ten koncert nieomal w ostatniej
chwili: następnego dnia pojawił się
komunikat „sold out”.
Od połowy maja wielokrotnie oglądałem w internecie film autorstwa
Dorothy Darr, żony Lloyda, zatytułowany Love Longing Loss: At Home
with Charles Lloyd During Isolation (recenzja – JazzPRESS 7-8/2021).
Opowiada on o czasach odosobnienia Lloyda i jego żony w dobie
pandemii. Jego muzyka brzmiała mi w uszach nieomal bez przerwy. Przed oczami przesuwały się
pięknie splecione obrazy wspaniałego domu i jego otoczenia na
przedmieściach Santa Barbara
w Kalifornii. Zasypiałem i budziłem się z tym filmem prawie codziennie. Przypomniały mi się czasy, gdy z podobną fascynacją, na
prymitywnym urządzeniu zwanym Mister Hit, słuchałem płyty
Forest Flower, zakupionej w Budapeszcie w 1970 roku.
Przez ostatnich kilka lat relacjonowałem ten festiwal, starając się być
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na jak największej liczbie wydarzeń. A program zawsze był bogaty i wielowątkowy. Nie jest tajemnicą,
że nie każda propozycja programowa dyrektora artystycznego Piotra Turkiewicza odpowiadała moim
zainteresowaniom. Konieczność uczestniczenia
w tym kotle powodowała niezły zawrót (i czasami ból) głowy. Szybko traciłem radość z możliwości słuchania moich ulubionych gigantów jazzu,
takich jak Wayne Shorter, Sonny Rollins czy wspominany wcześniej Charles Lloyd. W tym roku
„zbuntowałem się” więc podwójnie.
Poszedłem tylko na wybrane pozycje i to bez akredytacji, bez potrzeby fotografowania i pisania relacji. Ten manewr udał mi się tylko połowicznie.
Aparat długo pozostał w naprawie, a na dodatek fotografować mogli tylko fotografowie NFM. Do napisania relacji dałem się jednak „po starej, dobrej
znajomości” namówić…
Na dwa dni przed inauguracją festiwalu oglądałem film i uczestniczyłem w spotkaniu bardzo nielicznej publiczności z autorką i reżyserką filmu Dorothy Darr, jego głównym bohaterem Charlesem
Lloydem oraz zleceniodawcą i pomysłodawcą tego
dzieła, Piotrem Turkiewiczem. Całość poprzedziło niezwykłe dla mnie wydarzenie. Nigdy tego nie
fot. Sławek Przerwa, arch. NFM
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fot. Sławek Przerwa, arch. NFM

robię: nie zbieram autografów muzyków, nie pokazuję im swoich zdjęć. Tym razem zrobiłem wyjątek,
bo Lloyd jest moim jazzowym guru, jego muzyki
słucham ponad 50 lat i cały ten czas robi ona (i jego
osobowość) na mnie ogromne wrażenie. Udało mi
się wręczyć mistrzowi jego zdjęcie wykonane przeze mnie w 2018 roku we Lwowie, udało się też otrzymać dedykację i autograf. Na domiar wszystkiego
Lloyd w buddyjskim geście podziękowania delikatnie przesunął dłonią po mojej głowie…
Brak mi słów na opisanie tego, co zadziało się
z moją głową i ciałem… Z trudem wciągnąłem się
w oglądanie filmu, obraz przez pewien czas był
dla mnie niewyraźny, dźwięku prawie nie słyszałem. Po kilku zużytych chusteczkach opanowałem jednak przeciekanie oczu, wszystko wróciło
do normy i zatopiłem się bez reszty w cudownych
dźwiękach, słowach i obrazach. Nawet nie szukam słów do opisania moich wrażeń. Słów po prostu nie ma. Tak samo, jak nie ma słów na opisanie emocji towarzyszących słuchaniu dwa dni

później koncertu kwartetu Lloyda. Miałem niebywałe szczęście,
że tego dnia mogłem testować nowoczesny aparat słuchowy i słyszałem dużo więcej niż zwykle i to
w zupełnie innej jakości. Możliwość sterowania tym aparatem
z poziomu smartfona sprawiała,
że gdy zamykałem oczy, miałem
wrażenie, że na tej wielkiej sali
(ponad 1000 słuchaczy) jestem sam
na sam z Lloydem, który stoi metr
przede mną… Jedyne co mogę napisać, to zachęta do chodzenia na
koncerty takich mistrzów jazzu.
Nic tego nie zastąpi. Żadna płyta,
żadna relacja, żadne zdjęcia. Trzeba być tu i teraz, otwartym całym
sobą na muzykę. Nic więcej.
Od piątku do niedzieli trudno mi
było się pozbierać. Poszedłem na
koncert kwartetu Joela Rossa, bo
lubię bardzo piękne brzmienie tak
rzadko słyszanego ostatnio wibrafonu. Good vibes, bo taki był tytuł
tego koncertu, był dobrym wyborem. Prawdziwie amerykański, nowojorski jazz w wykonaniu świetnych muzyków zrobił na mnie
dobre wrażenie. Ale ja byłem i nadal jestem od stóp po końcówki
włosów wypełniony Lloydem. Co
drugi dzień serwuję sobie booster,
czyli dawkę przypominającą w postaci oglądania filmu Love Longing
Loss. Na ścianie w moim pokoju zaczynam budować coś na kształt
małego ołtarzyka. Na środku będzie wisiało zdjęcie Lloyda z jego
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dedykacją: „Music, Love & Light.
Yours in the Music – Charles Lloyd”.
Osiemnasty festiwal Jazztopad
przeszedł do historii jako swoiste świadectwo jego dojrzałości.
Program wypełniony był po brzegi koncertami, spotkaniami z muzykami, koncertami dla dzieci, był
też piękny film oraz tak lubiane
przez bywalców domówki, czyli kameralne, improwizowane koncerty
w prywatnych mieszkaniach. Nocne jam sessions w klubie festiwalowym też miały swoich zagorzałych
zwolenników, a dla tych, którzy nie
mieli z różnych powodów możliwości uczestniczenia w koncertach
i spotkaniach na żywo, przygotowano streamingi, które docierały nawet do Nowego Jorku, gdzie
oglądano je w Lincoln Centre. Były
premiery, były klubowe koncerty
jazzowe, były spotkania młodych
adeptów improwizowania i warsztaty rozwoju kariery Milestones. Organizatorzy zapewniają, że
są gotowi do następnej edycji. Ciekawe, jaki będzie ten Jazztopad po
maturze?
Dojrzał Jazztopad, dojrzałem i ja.
Do ważnej dla mnie i trudnej decyzji.
To była moja ostatnia pisana relacja, nie tylko dla JazzPRESSu. Aparat jest w złym stanie, pisanie sprawia mi sporo trudności i mam
wrażenie, że owe układanie literek
w zdania, zdań w sensowną całość
nie przynosi oczekiwanego przeze
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mnie efektu. Jak mawiał poeta: wszystko mija, nawet najdłuższa żmija.
Dziękuję JazzPRESSowi za tych kilka wspaniałych
lat, czytelnikom za cierpliwość w czytaniu moich
literek i oglądaniu moich obrazków (Dziękujemy,
Lechu! Mamy nadzieję, że jeszcze to przemyślisz
i wszystko jest możliwe… – przyp. red.). 
fot. Sławek Przerwa, arch. NFM

fot. Kuba Majerczyk
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Chociaż jest uważana za czołową polską wokalistkę jazzową, sama się uważa za śpiewaczkę ludową. Urodzona w Słupsku, obdarzona „góralskim” feelingiem, od lat mieszkająca w Chicago i współpracująca z najlepszymi amerykańskimi muzykami nie zatraciła w swej muzyce polskości, a nawet tym bardziej nauczyła się ją cenić. Nie ogranicza
ją stylistyka ani skład zespołu, chociaż dobrze czuje się w intymnych duetach. Ma na
koncie wiele płyt, w tym interpretacje Beatlesów i Nicka Drake’a, ale jest też coraz bliżej
wydania swej pierwszej w pełni autorskiej płyty. Otwarta, szczera, bezpośrednia. Muzykę słyszy wszędzie i w każdym.

I stąd ten jazz
Rafał Garszczyński

Jerzy Szczerbakow

Jerzy Szczerbakow: Jesteś wokalistką jazzową…
Grażyna Auguścik: Tutaj małe
sprostowanie: jestem śpiewaczką
ludową. Opowiem ci o swoim jednym eksperymencie muzycznym,
kiedy to zostałam wywołana nagle, z publiczności, by zaśpiewać
z chórem murzyńskim w czarnym kościele. A ja nie byłam przygotowana na jakikolwiek występ,
przyszłam tam na tak zwany service, czyli po naszemu mszę. Pomyślałam sobie, że jeżeli już coś
mam zaśpiewać, to na pewno polskiego. Chór mnie nie znał, ze-

spół akompaniujący tym bardziej, repertuaru na
pewno też – i nie było czasu na uczenie go kogokolwiek. Było to w grudniu, przed świętami, więc
pomyślałam sobie: „polska kolęda”. Ale która?
Oczywiście Maluśki. Nie urodziłam się w górach,
wręcz przeciwnie, w Słupsku, ale jakoś tak ten góralski klimat czuję. I mówię do organistki zespołu: „Daj mi jeden akord i idź za mną”. Ja się rozwijam, pierwszą zwrotkę, czuję, że ona wchodzi,
później po maleńku chór, później trzecia zwrotka – i tu już wszyscy czuliśmy się swobodnie. Tak
więc się uratowałam.
JS: Nie umiem sobie przełożyć tego na polskie realia, żeby organista i chór w kościele był w stanie
pójść za jakąś gościnią, która śpiewa swoje ludowe
pieśni.
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Dla nich to było bardzo egzotyczne. Muzyka kompletnie im nieznana. Było to naprawdę niesamowite: w świątyni, w niecodziennej atmosferze.
W czarnym kościele jest kompletnie inaczej, tam
jest żywa publiczność, oni śpiewają, tańczą, mdleją i wszystko to jest autentyczne, nikt niczemu się
nie dziwi. Byłam tam gościem, nie byłam absolutnie przygotowana na taki rodzaj eksperymentu,
ale tak czasem w życiu bywa.
JS: Byłem przekonany, że będę rozmawiał z wokalistką jazzową. Nawet słyszałem ostatnio taką
definicję: „Co to jest jazz? To muzyka, której słucham, kiedy chcę posłuchać
jazzu”. Jest bardzo pojemna, trochę się w niej łapiesz. Ale jednak te korzenie jazzowe – czy
jazz nie jest takim narzędziem,
którym można się posłużyć, obrabiając różne gatunki?

Te utwory mają niesamowitą głębię, prawdę, nawet prosty tekst –
w tym tekście zawiera się wszystko. Na przykład taki tekst Tryptyk
II – czyli A w tej studni, który zaadaptował Witold Lutosławski. Ten
tekst to dramat kobiety zakochanej, którą zdradza chłopak. On jej
o tym nie mówi, ale ona wie, bo
podpowiada jej serce. Bo nie z nią
pije, tylko pije ze swoją koleżanką. W związku z czym ona wie, że
to jest już koniec ich relacji. Ta me-

Nie urodziłam się w górach,
wręcz przeciwnie, w Słupsku,
ale jakoś tak ten góralski klimat czuję

Ależ oczywiście! W swoim repertuarze mam
wiele tego przykładów. Jakikolwiek utwór – jest
inspiracją, jakby zapłonem, a potem co z tym dalej zrobimy, to już wszystko zależy od naszej wyobraźni. Co chcemy pokazać, jak chcemy opowiedzieć tę historię. Będę się czepiać tej muzyki
ludowej, bo ona jest w repertuarach kompozytorów klasycznych i również jazzowych. Może nie w naszym kraju, ale jak patrzymy na ten
jazz światowy, to tak jest, każdy jest pod wpływem swojej muzyki, kraju, w którym się wychował, i muzyki, w której wyrastał. Tak jest również u nas. Mam w swoim repertuarze utwory
z muzyki ludowej, z których zrobiłam moje standardy – bardzo chętnie grane przez moich muzyków amerykańskich. Kiedy mam do wyboru kilka utworów, to zawsze pada na Matulu. Ten utwór
zawsze idzie nam znakomicie.

lodyka i ta historia jest tak pięknie opowiedziana… Czy na przykład Dwa serduszka, cztery oczy – to
jest piosenka, która jest czysta, piękna. Oni się kochają, ale rodzice nie
akceptują ich związku. A oni i tak
postanowili, że będą ze sobą. I tu
jest akurat taki happy end. Czy na
przykład Ej, przeleciał ptaszek, który nagrałam kiedyś z Bodziem Hołownią. Mam napisany tekst po angielsku, który akurat kończy się
bardzo ładnie – bo piosenka ta jest
właściwie bardzo tragiczna: on wyjechał na wojnę czy gdzieś tam, daleko od jej miejscowości, rodzice postanowili wydać ją za mąż za kogoś
innego i tak dalej. Ale ta melodia!
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Ja zawsze czepiam się melodii –
tekst jest bardzo ważny, ale pierwsza jest melodia. I stąd ten jazz.
Czuję się fantastycznie, kiedy improwizuję, czyli nie używam tekstu, mam swój własny środek wyrazu, czyli scat – śpiewanie bez
tekstu. Opowiadam swoją historię swoim głosem i nie raz spotkałam się z takim pytaniem po koncercie: „W jakim języku śpiewasz?”.
No, w swoim. Opowiadam im swoją historię. Każdy muzyk, każdy instrumentalista opowiada swoją historię na swój sposób.
JS: Improwizacja to także – oprócz
opowiadania historii – także jej
układanie na żywo. W odróżnieniu od muzyki rockowej, gdzie te
solówki są wirtuozerskie, ale poukładane i zaaranżowane, to tutaj
za każdym razem ta historia może mieć inną treść i kończyć się innym finałem.
Jest taka piosenka, uczyliśmy się jej
w Berklee College of Music w Bostonie, gdzie studiowałam wiele lat
temu. To była właściwie klasa dla
instrumentalistów, ale ja je bardzo
lubiłam, bo zawsze interesowało
mnie brzmienie różnych instrumentów. Mieliśmy takiego nauczyciela, nazywał się Greg Hopkins,
trębacz. Przychodził do klasy i był
to czas niesamowity, intensywny,
żadnej przerwy nie było, dwie godziny, nie ma czasu na przerwy.

fot. fot. Art Black (Artur Serafinowicz)

Przychodził, grał temat i mówił: „No, powtarzać!”.
Nie dał nam żadnych nut, przez pierwsze pół godziny uczyliśmy się tematu. Najpierw cztery takty,
potem kolejne cztery takty i tak dalej. I nauczył nas
tak w ciągu semestru chyba 20 bebopowych piosenek, co było fantastyczne. Dopiero na końcu lekcji
rozdawał nam nuty. Musieliśmy też improwizować
na temat, który trzeba było zapamiętać. To była,
uważam, znakomita szkoła. Piosenka nazywała się
Wail Buda Powella.
Rafał Garszczyński: Jesteś osobą niezwykle skromną, ale zanim podbiłaś Amerykę, to swoją ludową uniwersalność wykazałaś w Polsce. I jest jedno
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pytanie, które zawsze chciałem ci zadać. Zanim
pojechałaś do Ameryki, nawygrywałaś trochę festiwali w Polsce. Był taki rok, kiedy wygrałaś Debiuty w Opolu, Festiwal Piosenki Studenckiej
w Krakowie i Złotą Tarkę. Debiuty w Opolu jakąś
piosenką ludową?
Nie, wręcz przeciwnie. To była piosenka Rysia Szeremety, już wtedy jazzująca. Ale kto napisał tekst?
Justyna Holm prawdopodobnie. Dla mnie to był
ogromny stres. Jak na początku. Teksty. Cały czas
mówię: „Pamiętaj, pamiętaj, pamiętaj”. Oczywiście
jest telewizja, koncert laureatów, transmisja na żywo. Wychodzę na scenę, mam czerwoną sukienkę
z frędzlami – uszyła mi ją koleżanka albo sąsiadka, bardzo ładną. Śpiewam: „To nic, to tylko chwi-

lę trwa, to nic…”. I zapomniałam,
co dalej. Śpiewam pierwszą linijkę, drugą zapominam, robię: „Iiiiii”
i ląduję na trzecią i do końca śpiewam. Wychodzę zestresowana,
płakać mi się chce. Nikt się nie zorientował. I tu się przydał jazz.
RG: Dzisiaj często stoją monitory, gdzie wyświetla się tekst, ale
wtedy chyba nie było takiej technologii.
Być może ktoś miał, ale dla debiutanta monitor…
JS: Muzyka jazzowa pozwala na
pewne uchybienia. Wiadomo, że
działa to od pewnego pułapu, ale
Miles Davis powiedział, że z błędu może wyniknąć kolejna inspiracja.
Ale ja bardzo lubię błędy. Jeśli to
nie są ewidentne pomyłki, mogą
być, jak mówił Miles Davis, kreatywne.
Ale co a propos tych nagród?

fot. Kuba Majerczyk

RG: Chodzi o uniwersalność. Bo
myślę, że drugiego takiego muzyka nie ma, który występował i na
Złotej Tarce, w Opolu i na Festiwalu Piosenki Studenckiej.
A… piosenki zaangażowane. Śpiewałam piosenkę: Pod ciemnoczerwonymi jarzębinami…. Tekst był
Kryla. Śpiewałam to ze Zbyszkiem
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Książkiem, który jest teraz wielkim tekściarzem piosenek. Występowałam z nim wtedy w zespole Kwartet Myśliwski – później, po
tym Opolu. On mnie zachęcał do
śpiewania takich ambitnych pieśni i je z nim śpiewałam. Śpiewałam na Festiwalu Piosenki Zakazanej w Gdańsku Oliwie w 1981 roku.
I chyba też rok później, kiedy byli wszyscy wykonawcy z tzw. studenckiej braci. To był ten czas, kie-
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soko!”. Być może to obroty taśmy były szybsze
[śmiech]. Nawet niezła piosenka…
Ale moje spotkanie z jazzem było w Słupsku. Może masz coś a propos Słupska? Jesteśmy z jednego
miasta…
RG: Nawet chodziliśmy do jednej szkoły średniej.
Była uniwersalność kiedyś, teraz jest podobnie.
Popatrzmy co w ostatnich latach śpiewałaś: Lutosławski, Bajgelman, Drake, Beatlesi, Victor Young,
Komeda, jakaś awangarda improwizacji.
Tak, ale taka jest muzyka.

Jakikolwiek utwór – jest inspiracją, jakby zapłonem, a potem co z tym dalej zrobimy, to
już wszystko zależy od naszej
wyobraźni
dy bardzo modni byli Gintrowski,
Kaczmarski. Mam książkę podpisaną przez Wałęsę. Wtedy to był
bardzo ważny festiwal. Śpiewałam
tam właśnie ze Zbyszkiem Książkiem dwa utwory, bardzo ambitne.
RG: Jeszcze był taki zespół w Gdańsku, Fusion, w którym śpiewałaś.
Był taki?
RG: W Radiu Gdańsk mają w archiwum.

RG: Opowiem historię, która dotyczy Grażyny. Grażyna jej nie
zna. Bo to jest historia bardzo
egzotyczna. Mam przyjaciela,
który prowadzi w Melbourne
sklep z płytami. Któregoś dnia
przyszedłem tam sobie kupić jakieś australijskie rzeczy, a on mi powiedział, że nie
będzie mi ich więcej sprzedawał, póki nie przywiozę mu trochę płyt Grażyny. To jest prawdziwa historia, sklep nazywa się Basement Discs. Ten
człowiek, starej daty, powiedział mi, że na świecie
zna dwóch uniwersalnych artystów, którzy niezależnie u kogo grają i jak śpiewają, to zawsze on po
pierwszych dźwiękach wie, że to są właśnie oni –
Bill Frisell i Grażyna Auguścik. Miał pełny katalog twoich płyt – tyle, ile mógł zdobyć, nie wiem
skąd.
Niemożliwe!
RG: Naprawdę.

A był, faktycznie. Kiedyś ktoś mi
przysłał takie nagranie i zdziwiłam się: „Wow, jak śpiewam wy-

Muszę temu panu wysłać pozdrowienia. I może nie
ma którejś płyty?
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RG: Na pewno nie ma tej, z którą zwlekasz. Tak cię
teraz zagoniłem do rogu: kiedy będzie coś nowego?
W ubiegłym roku nagrałam płytę i powiem wam,
że to była niesamowita przygoda. Ponieważ doświadczamy od ponad roku takiej historii, jakiej
doświadczamy – czyli był czas, kiedy nie mogliśmy
się ze sobą spotkać, nie mogliśmy siedzieć obok siebie i nie było publiczności. A koncerty bez publiczności, to nie są koncerty. Te koncerty online nie
mają żadnego sensu, są martwe,
drętwe. Spróbowałam już tego
na różne sposoby: mam wspaniałych muzyków, jesteśmy
wszyscy razem i kreujemy muzykę tak jak zawsze – ale nie ma
tu nawet cienia tego…

Mam doświadczenie z muzykami afroamerykańskimi i muzykami białymi. Te moje pierwsze spotkania z Ameryką to były spotkania
z muzykami z różnych części świata i z Ameryki. Doświadczyłam tego w Chicago, gdzie przyjeżdżałam
najpierw gościnnie, kiedy byłam
jeszcze w Bostonie, mieście w którym studiowałam. Tak się złoży-

Opowiadam im swoją historię. Każdy muzyk, każdy instrumentalista opowiada swoją historię na swój sposób

JS: A doświadczenia telewizyjne? Nie
miałaś doświadczeń telewizyjnych z kamerą?
Ja jestem underground i jak tylko mogę, to staram
się od tych koncertów telewizyjnych wymiksować,
bo to dla mnie też jest stres. Trzeba się wtedy kontrolować…
JS: Nie można zapomnieć tekstu.
Na przykład. Trzeba cały czas mieć skupioną uwagę na tym, jak zaśpiewać, a nie na tym, jak to ma
wszystko razem brzmieć, jak tu wykreować całą
aurę, jak zrobić całą tę muzykę ciekawą. Bo trzymamy się pewnych – nawet nie o to chodzi, że wyuczonych – rzeczy, ale nie możemy sobie pozwolić
na takie pomyłki, które robimy podczas spotkań na
żywo, bo to zostaje w sieci, na zawsze. I potem cierpienie. Jak to oglądam, to mówię: „No nie, to wyciąć,
wyciąć”. I liczymy: ten tu zrobił błąd, ten tam. Nie
ma nic gorszego.

ło, że w Chicago miałam przyjaciół
i jak ich odwiedzałam okazywało
się, że jest tam świetna scena jazzowa i że można fajne koncerty zagrać. I jak potem przeprowadziłam się do Chicago z Bostonu – to
grałam głównie z muzykami afroamerykańskimi. Co było dla mnie
bardzo ciekawym doświadczeniem.
Przynosiłam swoją muzykę na próbę – na którą niektórzy spóźniali
się po kilka godzin – graliśmy, ale
przewidywałam, że będzie dramat.
Jutro koncert, czytają z nut średnio,
nie są skupieni na tym… A koncert
ma trwać nie godzinę, tylko przeważnie grało się trzy sety po godzinie. Ale muszę powiedzieć, że
oni to sobie w głowie układali i jak
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przychodził koncert, to było granie na sto procent, wszystkie emocje szalały. To było dla mnie tak
cudowne doświadczenie, że bez
względu na to, jak wypadało na
próbie, ja im ufałam, nawet jak się
coś zepsuło, jak forma się pomyliła
– nie miało to znaczenia. Oni mieli z tego radość muzykowania, a ja
razem z nimi. I to mnie nauczyło dystansu: że nie wszystko musi być przygotowane odtąd dotąd,
że to musi być tak, tak, tak. Ważne
są emocje, które emanują z każdego z nich i one się składają na całość. To była prawdziwa uczta. Są
muzycy przyzwyczajeni, że nie mogą żyć bez nut. A tamci zapamiętywali, wchodzili w muzykę naturalniej. To mi właśnie przypomina
koncert telewizyjny: musi być ładnie zrobione, wszystko się zgadza,
ale czegoś brakuje.
JS: Przypomina mi się emocjonalność uczestników koncertu
w „czarnym” kościele z filmu dokumentalnego Sydneya Pollacka
Amazing Grace: Aretha Franklin.
U ludności afroamerykańskiej
emocjonalność jest połączona
z muzykalnością naturalnie. Oni
to wysysają z mlekiem matki – tę
radość i dzielenie się emocjami.
My, Europejczycy, jesteśmy uczeni
muzyki jako czegoś intelektualnego, jako czegoś wymagającego szacunku. Jak idzie się do filharmonii, to się zakłada garnitur…
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fot. fot. Art Black (Artur Serafinowicz)

A oni sercem. My przez rozum, a u nich jest prosto
w serce. I to się czuje.
JS: Zaakcentowałaś, że tak emocjonalnie podchodzili do tego czarnoskórzy muzycy. A biali Amerykanie? Widziałaś dużą różnicę w porównaniu do
polskich muzyków?
Tak. W tamtym czasie – 30 lat temu – wychodziło
dużo kompleksów względem Ameryki. Wydawało
się, że jak jest czarnoskóry, to gra najlepiej na świecie – a to nie zawsze jest tak. I że biały, jak gra, to
ma to wszystko w palcu – a to nie jest tak. Ma znaczenie doświadczenie, otwartość. Oni nie mają żadnego problemu. Jak czegoś nie potrafią, to się uczą
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rewelacyjnych muzyków, Polska
jest krajem muzyki jazzowej. Tylu
festiwali co w Polsce nie ma chyba
nigdzie indziej. Zawsze jak opowiadam moim kolegom Amerykanom,
to mówię: „Nie dość, że to mały kraj,
to mamy ponad sto festiwali (było
tak kiedyś), znakomity sprzęt, znakomitą oprawę, ludzie nie przychodzą przypadkowo na koncert, tylko muszą się ładnie ubrać, przyjść
na koncert i mieć z tego przyjemność, zrobić sobie zdjęcie, kupić
płytę, podpisać ją”. Uwielbiam polską publiczność, bo jest wyrobiona
i wie, po co przychodzi na koncert.
JS: I to wróży dobrze naszej muzyce. Niedawno spotkaliśmy się
w Lesznie, gdzie grałaś z Jarkiem
Besterem…
fot. Kuba Majerczyk

albo pytają. Nie mają barier. My jak czegoś nie wiemy, to się wstydzimy. Wstydzimy się przyznać albo
do tego, że się nie douczyliśmy. A tam nie ma tych
kompleksów, które nam towarzyszą. W wielu dziedzinach życia – co jest bez sensu, głupie.
JS: Mam dla ciebie dobrą wiadomość – widzę po
młodych polskich muzykach, że mają taką właśnie „amerykańską” mentalność.
A skąd to się bierze? Kraj jest otwarty, możemy sobie wędrować, możemy sobie wspólnie muzykować. A kiedyś to był kraj zamknięty, byliśmy tylko we własnym środowisku. Rzadko który muzyk
miał okazję grać z kimś z zewnątrz. Byliśmy dosyć
hermetycznym środowiskiem. W tej chwili mamy

Jarek jest wirtuozem akordeonu. Gra przeróżną muzykę, także klasykę. Pamiętam, kiedyś grał
w zastępstwie. Bo miało do Chicago przyjechać Motion Trio, które chyba pojechało gdzieś indziej.
Powiedzieli, że nie mogą, ale myślę, że przestraszyli się repertuaru.
Bo trzeba było zagrać bardzo trudną współczesną muzykę. Jarek nauczył się tego w ciągu miesiąca. Nie
wiem jak. Dla mnie to była absolutna abstrakcja i kakofonia, a on
to wszystko zrobił wspaniale i myślę, że takich akordeonistów jest
niewielu. A przy tym jest świetnym kompanem, fantastycznym
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człowiekiem, dużo ma fajnych historii do opowiedzenia. Może nie
opowiada tak jak ja, bo ja to gadam,
czy ktoś mnie słucha, czy mnie
nikt nie słucha…
RG: Grażyna świetnie zmienia temat. A ja próbuję dowiedzieć się
czegoś o najnowszej płycie Auguścik.
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Tak. Piosenki, które sobie leżały i uznałam, że
w końcu trzeba je wydobyć na światło dzienne. Nieśmiało, ale myślę, że…
JS: Chcesz powiedzieć, że po to łączy słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi?
Też.
JS: I w obu rolach występujesz?
Ten drugi jest przejściowo. Trochę boję się tej drugiej części,
czyli pisania tekstów, ale one
wszystkie są z tekstami. I są piosenkami, więc nie jest to jazzowa płyta, ale my wszyscy lubimy piosenki, ładne melodie.
Wczoraj przez chwilkę widziałam, ktoś u siostry oglądał, muzyka alternatywna
na festiwalu w Opolu. Młode zespoły, muzyka elektroniczna. Zespół Rysy – dwóch chłopaków, którzy
długo nie nagrywali, długo nie mieli swojej płyty,
bo 15 lat. I ten człowiek, który ich przedstawiał, mówi: „No, ale ta wasza płyta to taka trochę nietypowa, bo… ma melodię”. A oni na to: „No właśnie. Bo ta
melodia jest piękna”. Tak że moje piosenki też będą
miały melodię.

Koncerty bez publiczności,
to nie są koncerty. Te koncerty
online nie mają żadnego sensu,
są martwe, drętwe
A, zaczęłam o płycie… Więc to był
bardzo fajny czas. W zamknięciu, każdy w swoim domu. I w zamknięciu zrobiliśmy płytę. Punkt
dowodzenia był w Szwecji, a muzycy byli rozproszeni po świecie.
Pierwszy raz w życiu nagrywałam wokale sama w domu. Męczyłam się z nimi potwornie, bo
nigdy nawet nie ośmieliłam się
nagrywać swojego wokalu. Ale
jakoś się udało. Ta płyta jest już
gotowa od roku. I nie wiem, co
z tym zrobić, ponieważ nie wiem,
czy będą koncerty, nie wiem, czy
znowu nas nie zamkną na cztery
spusty. I co wtedy?
RG: To jest twoja pierwsza taka
prawdziwie autorska płyta?

JS: Bo młodość musi się wykrzyczeć i udowodnić
swoją sprawczość, a dopiero z dojrzałością przychodzi szacunek dla melodii.
Myślę, że to jest pierwsze. Kiedy słuchamy piosenki, to co nam zostaje w pamięci? Melodia. Rytm
rzadko, myślę, że częściej melodia. Melodyjne piosenki zostają w podświadomości. Jeśli słucham czegoś przed pójściem spać, to śnię tę melodię, budzę
się z tą melodią. Albo nad czymś pracuję – to jest

86 |

Rozmowy

okropne – tak w głowie się zapętli, że chciałoby się,
żeby to już wymazać, odpocząć, a to cały czas gra,
gra, gra… Myślę, że wielu z nas tak ma.
JS: Chciałbym, żebyś udowodniła, że muzyka Beatlesów jest muzyką ludową.
Beatlesów?

RG: To jest ludowe.
Nie, to klasyka. A jakiego geniusza!
Naznaczony był…
JS: Ktoś go na górze dotknął.
Mocno dotknął. Człowiek, który
200 lat temu tworzył rzeczy, które
dziś nadal są odkrywane i aktualne. To jest wielka muzyka.

JS: Masz ich w rozkładzie.
To jest przykład na bardzo ładne melodie i do tego
bardzo fajne teksty. Chyba jeden z niewielu tandemów, który konsekwentnie, od początku do końca,
pisał bardzo piękne piosenki. I teraz wszyscy cały
czas je przerabiamy, bo to jest źródło standardów.
JS: Oni zdefiniowali piosenkę popową.
Stonesi im zarzucali: „Oni grają popową muzykę. My gramy poważną”. To jest bogactwo.
Bardzo lubiłam utwór Because – przecież to jest przepiękne,
tam można pięknie harmonię
budować. Czy Blackbird – przecież to są jazzowe
piosenki. Victor Young – mój nowy projekt – piosenki, które istnieją sto lub ponad sto lat – te piosenki są śliczne. Piosenki i jednocześnie też standardy.

JS: Z tym się wiąże festiwal w Chicago, prawda?
Tak, wymyśliłam sobie festiwal
Chopin In The City. Można ten festiwal grać wszędzie: w Warsza-

W tej chwili mamy rewelacyjnych muzyków, Polska jest
krajem muzyki jazzowej

RG: Ale są to utwory pisane do filmu.
JS: Niejazzowe.
Nie, zaadaptowane przez jazz. Dokładnie tak jak
z muzyką Beatlesów. Przerabia ją mnóstwo zespołów jazzowych. Zapomnieliście jeszcze o moim jednym wcieleniu – muzyce Chopina.

wie, w każdym mieście, w Słupsku,
w którym się urodziłam. I wszędzie będzie tak samo ważny. To nie
jest festiwal tylko muzyki klasycznej, to jest festiwal sztuki. Wychodzę z założenia, że trzeba edukować, przede wszystkim młodzież.
Młodych ludzi, którzy są skonfundowani – oni mają teraz łatwy dostęp do każdego rodzaju muzyki,
ale jest tego taka ilość, że trudno
im wybrać te właściwe rzeczy i często wybierają niewłaściwe. Wybierają to, co rynek każe. 
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fot. DTC Design Lab
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Takeshi Asai jest pianistą, którego droga na sceny jazzowych klubów Nowego Jorku, gdzie
obecnie występuje, była nietypowa. Pracując niegdyś w niemuzycznej branży, nawet nie
marzył, że będzie łączył rolę profesjonalnego muzyka, koncertującego na całym świecie
i wypuszczającego kolejne nowe płyty, z prowadzeniem własnego studia nagraniowego
i pracą pedagoga. Jaka droga doprowadziła go do miejsca, w którym obecnie się znajduje?

Odkrywam, kim jestem
Marta Ratajczak

Marta Ratajczak: Pochodzisz z Japonii, gdzie studiowałeś na Uniwersytecie Doshisha na kierunku biznesowym. Jak to się stało, że
trafiłeś później na takie uczelnie
jak Stanford, Harvard oraz Berklee College of Music?

Takeshi Asai: Mój uniwersytet w Japonii znany jest z tego, że wyedukował wielkich muzyków jazzowych. To jeden z czynników, które
sprawiły, że dziś gram jazz na fortepianie. Uczelnia stworzyła mi wiele możliwości występowania, kiedy
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byłem jeszcze studentem. Stanford, gdzie trafiłem
z Uniwersytetu Doshisha w ramach wymiany międzynarodowej i gdzie studiowałem język angielski,
pokazał mi piękno Ameryki. Studenci, nauczyciele, kampus i piękno miasta San Francisco lat osiemdziesiątych – wszystko to sprawiło, że właśnie wtedy
postanowiłem, że bez względu na wszystko muszę
wrócić do USA! Berklee było miejscem, gdzie odnalazłem się w jazzie. Nauczyłem się tu wszystkiego,
od techniki gry na fortepianie przez klasyczny repertuar fortepianowy aż do najbardziej wyrafinofot. DTC Design Lab

wanych teorii muzycznych, co stało się dla mnie niezwykle silnym
fundamentem, na którym opieram
się do dziś. Poznałem też świetnych
muzyków, z którymi zdarzyło mi
się nagrywać płyty i jeździć w międzynarodowe trasy koncertowe.
Studiowałem jeszcze programowanie komputerowe na State University of New York w Purchase. Co do
Harvardu – tam po prostu stwierdziłem, że nie jestem zbyt mądry
[śmiech].
Jak zacząłeś wchodzić w świat muzyki? Dlaczego spośród wszystkich instrumentów wybrałeś fortepian?
Wciąż pamiętam moment, w którym moja mama zawołała mnie
na pierwszą lekcję gry na fortepianie. Miałem wtedy sześć lat i byłem w samym środku fantastycznej bitwy błotnej z moimi „złymi
przyjaciółmi”. Myślę sobie, że może
to właśnie z powodu niedokończonej błotnej walki nigdy nie lubiłem
lekcji gry na fortepianie…
Ale miałem sąsiada, który grał na
okrągło Beatlesów. Gdy usłyszałem
Let It Be, byłem oczarowany! Pamiętam, że szybko pobiegłem do
fortepianu i zacząłem grać słynne
intro ze słuchu. To właśnie wtedy
zacząłem muzykować z pasją, która nigdy nie zniknęła. Choć, cóż –
zdarzało się to od czasu do czasu
[śmiech].
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Obserwując twoje dokonania na
scenie muzycznej na przestrzeni
lat, widzę, że jesteś bardzo wszechstronny. Poruszając się w szeroko
pojętym jazzie, nie stawiasz twardych granic gatunkowych, ale dajesz sobie dużą wolność w procesie
tworzenia. Ale właściwie dlaczego
wybrałeś jazz?
W istocie wciąż dopiero odkrywam, kim jestem. Jako nastolatek
byłem zafascynowany muzyką baroku, jednak nie miało to przełożenia na moje występy. Początkowo
grałem na gitarze w zespole grającym covery Beatlesów, jednak dość
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Powiedziałaś o mojej wszechstronności. Być może
wzięła się ona z tego, że już w młodym wieku obdarzony byłem profesjonalnym słuchem muzycznym, tzw. słuchem relatywnym. Zamiast przyswajać sobie gatunki muzyczne, słuchałem pięknej
harmonii i zmian akordów. Dlatego do dziś odbieram muzykę nie przez pryzmat gatunku, ale przez
harmonię.
Historia twojej edukacji i kariery różni się znacznie od historii innych muzyków. Początkowo byłeś specjalistą IT. Jak do tego doszło, że porzuciłeś
pierwszą branżę i zostałeś... pianistą jazzowym?
Takeshi: Prosta odpowiedź: to nie moja zasługa
[śmiech]. Pewnego dnia mój szef z firmy IT, w której pracowałem, po wysłuchaniu mojego koncertu na Manhattanie, wparował
do biura, mówiąc, że powinienem zostać pełnoetatowym muzykiem! Pierwszą moją reakcją
było: „co?!”. Jednak kilka tygodni
później, kiedy kończyłem pracę
o pierwszej nad ranem, usłyszałem głos: „rzuć wszystko i zostań
profesjonalnym muzykiem. Wszystko się poukłada”. Tak więc posłuszny wewnętrznemu głosowi
rzuciłem „elitarną” pracę.
Wtedy zaczęło się życie w piekle. Zasadniczo moje
umiejętności gry na fortepianie są dalekie od profesjonalnych. Zdecydowałem się więc na lekcje gry
klasyki na fortepianie ponownie w wieku 40 lat.
Podjąłem walkę o wystarczającą technikę gry.

Może to właśnie z powodu
niedokończonej błotnej walki
nigdy nie lubiłem lekcji gry na
fortepianie…
szybko przerzuciłem się na klawisze, ponieważ nikt inny z mojego otoczenia nie grał na pianinie,
choć w wieku 13 lat znacznie lepiej
wychodziła mi gra na gitarze. Kiedy miałem 16 lat, mój nauczyciel
matematyki sprezentował mi kasetę z nagraniem Köln Concert Keitha
Jarretta. I to był ten moment, kiedy
improwizacja stała się moją pasją.
Kolejnym „strzałem” była dla mnie
jego płyta My Song – wraz z nią gra
na fortepianie jazzowym stała się
oficjalnie moją pasją!

Może więc w tym tkwi sekret, który czyni cię tak
wyjątkowym, niezniszczonym przez sztywne ramy wymagań i ściśle określone ścieżki w szkołach
muzycznych, które potrafią niejednemu podciąć
skrzydła, zabijając indywidualność?
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Bardzo możliwe. Miałem możliwość grania tylko
takiej muzyki, którą kocham. Życie jest zbyt krótkie, by robić to, czego się nie lubi.
Jednocześnie z rolą muzyka łączysz pracę inżyniera
dźwięku i producenta. Czy jedno pomaga drugiemu?
Dla mnie to wszystko jest po prostu jednym zajęciem. Jeśli ciągle szlifujesz dźwięk wydobywający
się z instrumentów, to coraz bardziej zależy ci na
jego jakości. Moja nowa pasja w zakresie inżynierii dźwięku wzięła się właśnie z tej motywacji. Początkowo zgłębianie tajników inżynierii dźwięku było dla mnie
po prostu świetną zabawą. Obecnie moi koledzy, profesjonalni muzycy, przychodzą do mojego studia nagrywać swoje płyty,
wybierając właśnie mnie jako inżyniera. To wielka przyjemność, a jednocześnie niesamowita możliwość poznawania wszystkich aspektów tworzenia
wspaniałej muzyki.

z zagranicy, m.in. z Japonii, Korei i Włoch? Jak to jest prowadzić
zdalne lekcje na tak osobliwy temat jak tworzenie i produkcja
muzyki, w dodatku w obcym języku?
Muzyka jednoczy nas wszystkich.
Naprawdę to poczułem, kiedy po
raz pierwszy wystąpiłem w USA.
Nie trzeba nawet nic mówić. Porozumiewam się z Włochami,

W istocie wciąż dopiero odkrywam, kim jestem

Kim są twoi muzyczni idole?
The Beatles! Bach i Chopin. Jak już wiesz, olbrzymi
wpływ wywarł na mnie Keith Jarrett. Jest też cały
szereg wspaniałych pianistów jazzowych, takich
jak Bill Evans, Oscar Peterson, Herbie Hancock, Red
Garland, Fred Hersch czy Brad Mehldau. Francuzi sprawili, że pokochałem Takemitsu, Messiaena
i Poulenca. Niesamowite były też dla mnie zawsze
Broadwayowskie musicale. Z kolei prowadząc lekcje dla amerykańskich nastolatków, usłyszałem od
nich o Taylor Swift, która stała się moją nową ulubienicą [śmiech].
Czy to prawda, że ostatnio poszerzyłeś swoją
ofertę dydaktyczną i uczysz również studentów

Francuzami, Polakami, Egipcjanami, Koreańczykami, Chińczykami i wszystkimi innymi nacjami po angielsku. Z punktu
widzenia muzyka świat jest bardzo syntetyczny.
Nie mam pojęcia, czego mogłabym
ci życzyć na koniec rozmowy? Wydaje się, że nie ma rzeczy, której
Takeshi Asai nie mógłby osiągnąć?
Nie umiem dobrze grać na fortepianie [śmiech]. Szczerze mówiąc,
po każdym koncercie mam mnóstwo pracy domowej do odrobienia,
a następnego dnia – znów zaczynam ćwiczyć. Właściwie w całym
moim życiu może ze trzy razy czułem, że gram na fortepianie naprawdę bardzo dobrze. 
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Słowo na jazzowo / Muzyka & poezja

Wdzięczność – 55 lat Piwnicy Kurylewiczów
Gabriela Kurylewicz

Cudowność jest tam, gdzie się ją
odnajdzie szczęśliwie. Strych, suterena, piwnica to w języku administracyjnym „miejsce upośledzone”,
wybrakowane, dlatego może zasługiwać na najmniejszy czynsz. Moja
Mama, Wanda Warska, znalazła
swoją piwnicę najpierw na Nowym
Świecie 24 w kamienicy przeznaczonej do rozbiórki, a użyczonej jej
serdecznie przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, a nastęnie,
po tragicznym zawaleniu się zrujnowanego budynku (o czym w gazetach nie znajdzie się wzmianki,
bo w komunizmie nic się zawalić
nie mogło), w 1966 roku na Rynku
Starego Miasta 19.
Zachował się cudowny dokument
pt. Pozwolenie na użytkowanie piwnic, akt przypisujący Mamie mojej nieustraszonej prawo do najmu
i wykonania przebudowy kilku lokatorskich boksów w pracownię
muzyki współczesnej. Zachowały
się plany i rachunki, gdyż podziały
zostały zmienione i został podniesiony strop, wbudowano uzbrojone
łuki i ściany, a wszystko na mojej
Mamy – Warskiej koszt i odpowiedzialność. Choć nie byłoby to możliwe, gdyby nie druga cudowność,
znalezieni przez Mamę rzemieślnicy, którzy wykonali skomplikowa-

ny remont dosłownie w rok. Takich
mistrzów już nie ma.
Wiem z opowieści moich rodziców – Warskiej i Kurylewicza – że
do umowy najmu wpisać się usiłowali panowie z Federacji Jazzowej,
lecz Mama stanowczo powiedziała „nie”, wobec czego umowa została przywrócona do kształtu wcześniej ustalonego i najemcą jedynym
określona została – i tak miało być
– Wanda Warska. Stąd pierwsza
nazwa miejsca: Piwnica Wandy
Warskiej. Choć była to bezsprzecznie również pracownia Andrzeja
Kurylewicza i gdy rodzice moi już
w uwolnionej Polsce w 1990 roku

fot. Gabriela Kurylewicz
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fot. Gabriela Kurylewicz

zakładali fundację, adwokat Ludwik Żukowski i przyjaciel nasz
Maciej Morawski namówili nas do
wydłużenia nazwy: Piwnica Artystyczna Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza. Pamiętam to, bo do
struktury fundacji – jako podmiot
trzeci – zostałam zaproszona ja,
wówczas studentka Filozofii UW
i poetka.
Federacja Jazzowa i jej następne konstelacje nigdy nas nie lubiły specjalnie, czemu nie będziemy
się dziwić. Agenci UB smarowali
ściany klatki schodowej wulgarnymi napisami, a Ojciec wynajmował
malarza, który wielkim pędzlem
z wiadra napisy zamalowywał
śnieżnobiałą farbą.
Piwnica to był zawsze nasz dom,
a nawet można rzec, lepsza jego
część, ta w całości poświęcona mu-
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zyce, poezji, sztuce i filozofii (dzięki Mamie, która przez dwa lata filozofię studiowała do zamknięcia wydziału w 1966 roku, dzięki mnie – bo filozofię
skończyłam i poszłam kilka kroków dalej, i dzięki
Tacie – który nasze filozofowanie zawsze popierał
i lubił być wprowadzany w kwestie i spory pełne
elegancji intelektualnej).
W moim felietonie nie mogę wszystkiego opisać –
ilu muzyków rodzice moi wychowali, ilu ludzi potrafili uratować poezją i muzyką i jak niezmiennie sami znajdowali w Piwnicy swoją możliwość
myślenia, pracy twórczej i przetrwania. Sprawiedliwie napisał Tadeusz Konwicki, że Piwnica Kurylewiczów to są katakumby kilku pokoleń polskich
inteligentów, a Stefan Swieżawski, mój najważniejszy profesor, uważał, że nasza Piwnica to miejsce,
w którym jest cisza, dzięki której można usłyszeć
wartości.
Na plecach okładki 10-płytowego albumu Wanda
Warska – Piosenki z Piwnicy swego czasu pisałam tak:
„Co było dobre, minęło i nie powtórzy się, wraca w muzyce. Własnymi drogami, zawsze inaczej.
Uczestniczenie w muzyce daje możliwość ponownego usłyszenia rzeczywistości, której normą jest
czyste Piękno, niekiedy także Prawda i Dobro, a na
pewno Byt. Muzyka rodzi się z kontemplacji nieskończonej.
Nieważne w jakiej samotności komponuje się muzykę i jakie moce mają w tym udział, jakie widoki,
słowa jakich wierszy przeszkodziły lub pomogły,
dość, by to, co wychodzi z rąk i ust, miało znamię
jasności, claritas.
Wielkie to szczęście dla autorów wykonywać swoje
utwory bezpośrednio przy, wobec, dla żywych ludzi.
Mój ojciec, Andrzej Kurylewicz, i Wanda Warska,
moja matka, wychodząc z ciągle różnych stron, dochodzą na szlak idealnej linii wyrazu, kiedy słucham ich razem. Wszędzie? Najlepsza jest do tego
Piwnica na Rynku Starego Miasta w Warszawie.
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Gabriela Kurylewicz
Droga do piękna
Rury,
w rurach dziury,
w dziurach w rurach
smród, szczury
i szczurów król
bury.

fot. Gabriela Kurylewicz

Moi rodzice są ze sobą od 1954 roku. Piwnica istnieje od 1967. Dlaczego Piwnica? Bo tam Wanda Warska
i Andrzej Kurylewicz są władcami brzegów, o które
rozbijają się wdzięczni słuchacze. Dźwięki otrzymują
fizyczne brzmienie gdzieś pomiędzy białymi ścianami z cegieł i deskami ciemnej, woskowanej podłogi”.
Minęło czternaście lat od śmierci Ojca, dwa lata
od odejścia Matki, Piwnica Artystyczna Kurylewiczów jest. Cudem? Zapewne. W poniedziałek graliśmy w Piwnicy koncert pt. Wdzięczność. A wczoraj, na
moim prywatnym seminarium filozoficznym, tłumaczyłam słuchaczom Platona i Tomasza z Akwinu, starałam się wyjaśnić, że piękno jest poznawalne,
można się go uczyć i jeśli się to powiedzie, to piękno daje człowiekowi życie i największą radość. Piękno jest proste, chociaż droga do niego bardzo złożona.
Moją odpowiedzią na piękno – pełne morze piękna –
jest wdzięczność. 

A na niebie?
Na niebie sznury,
ptaki i chmury
ciekawe.
Za chmurami
Słońce.
I widać więcej:
świetliste końce
Rzeczywistych
zdarzeń,
pomyśleń
i marzeń.
Przytomne ucho
dojrzy, usłyszy
w ciszy
kosmiczny ogrom.
O ile
nie przeszkodzą
rury, procedury
i siostry: Zawiść
i Bezduszność.
16. I. 18
Wiersz z tomu Gabrieli Kurylewicz,
Zaśpiew, Warszawa 2020.
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Jazz Duo
Piotr Rytowski

Na jednej z platform streamingowych pojawił się ostatnio pełnometrażowy film dokumentalny o grupie Velvet Underground.
Historia tego zespołu to jeden ze
sztandarowych przykładów obrazujących silne związki muzyki z innymi sztukami. Kto wie,
czy gdyby nie Warhol i środowisko jego Fabryki, Velvet Undergroud nie podzieliłby losu niezliczonych nowojorskich zespołów,
o których słuch zaginął. Ponieważ
do tematu interdyscyplinarności
dzisiejszej muzyki nawiązywałem już wielokrotnie, tym razem,
aby rzecz nie była tak oczywista,
dorzucę jeszcze kontekst… środków komunikacji publicznej. Ale
o tym za moment.
W biografiach wielu znanych
muzyków pojawia się motyw studiów na uczelniach artystycznych. Joni Mitchell, John Lennon,
Jimmy Page, David Bowie, a bliżej
naszego jazzowego poletka – m.in.
Peter Brötzmann czy Mikołaj
Trzaska, to artyści, którzy zdecydowali się jeśli nie zrezygnować
ze sztuk plastycznych, to przynajmniej przesunąć je na drugi plan
swojej twórczości. Keith Richards
wspominając kiedyś swój epizod
ze Sidcup Art College, stwierdził,

że w tamtych czasach (czyli na
początku drugiej połowy XX wieku) akademie artystyczne wypuściły więcej dobrych muzyków niż
dobrych malarzy.
Jednak zdarzają się przypadki, że
artyści nie dokonują ostatecznego
wyboru i z powodzeniem łączą
działalność na niwie sztuki plastycznej z twórczością muzyczną. Czasem tworząc dzieła łączące elementy obu tych światów,
a czasem prowadząc „podwójne
życie artystyczne”. Kilka lat temu
w Warszawie pojawił się nawet
organizowany przez Zachętę festiwal poświęcony muzycznym
i dźwiękowym projektom artystów sztuk wizualnych – The
Artists. Z tego co wiem, odbyły się tylko cztery edycje festiwalu (ja miałem okazję uczestniczyć
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w jednej) – a szkoda, bo prezentował on zaskakujące wcielenia artystów, występujących nierzadko w towarzystwie muzyków
z kręgów bliskich czytelnikom
JazzPRESSu. Na przykład twórca
wideo i członek artystycznej Supergrupy Azorro – Igor Krenz wystąpił tam z Maciem Morettim,
Patrykiem Dąbrowskim i Piotrem
Zabrodzkim jako Napalm Of Death, a Adam Witkowski z Mikołajem Trzaską w duecie Langfurtka.
Nie lada gratką była możliwość
poznania muzycznych twarzy
Zbigniewa Libery, Karola Radziszewskiego i wielu innych twórców z Polski i ze świata.
Ale czas na zapowiadane we wstępie publiczne środki transportu. Jeśli na okładce albumu obok
nazwiska artysty pojawia się tytuł Jazz Duo, to nietrudno o jednoznaczne skojarzenia. A co, jeśli płyta zawiera nagrania solowe
i w dodatku niespecjalnie wpasowujące się w jazzową stylistykę?
Zagadkę może pomóc rozwiązać
okładkowe zdjęcie – sfotografowane przez zaparowaną szybę
wnętrze tramwaju z bydgoskiej
fabryki Pesa. Próbowałem znaleźć
informacje na temat źródła czy
inspiracji, dzięki której tramwaje
z Pesy zyskały nazwy Jazz, Swing,
Twist czy Fokstrot – ale bezskutecznie. Czy stoją za nimi muzyczne pasje kogoś z zarządu, czy
może przemyślana strategia mar-

ketingowa? Nie jest to może w tej
chwili najistotniejsze. Ważne, że
Jazz Duo to jedna z wersji modelu Jazz, charakteryzująca się m.in.
możliwością jazdy dwukierunkowej.
Autorem wydanego w 2018 roku
albumu Jazz Duo jest Wojciech
Bąkowski, artysta od lat z powodzeniem równolegle prowadzący działalność muzyczną oraz
artystyczną, który wystąpił także na pierwszej edycji festiwalu
The Artists. Bąkowski to grafik,
poeta, performer, twórca eksperymentalnych filmów animowanych i muzyki – jako autor tekstów, kompozytor i wykonawca
w jednej osobie. W 2007 r. wspólnie z Radosławem Szlagą, Tomaszem Mrozem, Konradem Smoleńskim i Piotrem Bosackim
utworzył w Poznaniu grupę artystyczną Penerstwo. Artysta jest
laureatem m.in. nagrody Spojrzenia Fundacji Deutsche Bank dla
najbardziej interesującego artysty
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młodej polskiej sceny artystycznej oraz Paszportu Polityki 2011.
Jako muzyk Bąkowski dał się poznać dzięki grupie Kot (2004-2010),
w skład której poza liderem wchodzili m.in. Konrad Smoleński, Leszek Knaflewski, Tomasz Mróz,
a później Piotr Bosacki i Przemek Sanecki. Charakterystyczne
dla zespołu było wykorzystywanie na scenie magnetofonów kasetowych w charakterze instrumentów. Większą popularność
zyskał jednak duet Bąkowskiego z Dawidem Szczęsnym Niwea
– w dużej mierze za sprawą pochodzącego z debiutanckiej płyty
utworu Miły, młody człowiek. Pamiętam, jak niesamowite wrażenie robiła ta muzyka na słuchaczach koncertu w nieistniejącej
już siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w dawnym domu handlowym Emilia – na poziomie -1,
w monochromatycznej przestrzeni otoczonej charakterystycznymi schodami z lastryko.

Wojciech Bąkowski przewodził
też grupie Czykita i wydał już
cztery solowe płyty – w tym wspomniany album Jazz Duo. Ostatni materiał zatytułowany Voyager ukazał się w tym roku. Dla
niektórych słuchaczy muzyka Bąkowskiego przy pierwszym kontakcie może okazać się niełatwa
w odbiorze, można jej zarzuć niedostatki produkcyjne – archaiczne brzmienia elektroniczne czy
zbyt wyraźne cięcia sampli. To
trochę jak z kolażem – powycinane zdjęcia, ilustracje czasem
ze starych, czasem z zupełnie
współczesnych gazet i magazynów. Niektóre wycięte misternie
po obrysie, inne „na kwadratowo”. Dopiero jako całość zyskują
jakiś sens. Na płytach Bąkowskiego ten sens nadaje wokal artysty.
Przede wszystkim teksty, ale też
głos, charakterystyczny ton melorecytacji, a na koncertach dodatkowo zawsze obecny element

|97

98 |

Słowo na jazzowo / My Favorite Things (or quite the opposite…)

performatywny. Polecam wsiąść
do tramwaju Jazz Duo i choć raz
przejechać się od pętli do pętli.
Na wielbicieli dłuższych podróży
czeka Voyager…
Zacząłem od nowości filmowej
i drugą taką nowością chciałbym
zakończyć. W listopadzie premierę miał film Łukasza Rondudy
i Łukasza Gutta Wszystkie nasze
strachy, oparty na historii artysty młodego pokolenia Daniela
Rycharskiego. Film zdobył w tym

roku Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale przywołuję go ze względu
na osobę reżysera. Poprzednim
filmem zrealizowanym przez
Rondudę było Serce miłości (2017),
film opowiadający o artystycznym i osobistym związku Wojciecha Bąkowskiego z Zuzanną
Bartoszek. I tym sposobem tramwajem ze swingującej bydgoskiej
fabryki trafiliśmy do kina. Artystycznego. 

Literackie Biuro Podróży
środy godz. 10:00
zaprasza Krzysztof Komorek

Miszmasz Małgośki Kron
piątki godz. 11:00
zaprasza Małgorzata Kron

Doﬁnansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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Najpiękniejsza melodia

fot. Rafał Garszczyński

Rafał Garszczyński

Pat Martino – Nightwings
Muse, 1996

Na albumie Nightwings słyszymy jedną z najlepszych sekcji
rytmicznych, z jakimi grał Pat
Martino. Tandem złożony z Billa Stewarta (perkusja) i Marca
Johnsona (kontrabas i gitara basowa) wydaje się być idealny dla
natchnionych gitarowych improwizacji. Większość płyt Pata
Martino obywa się bez udziału
kontrabasisty, którego rolę przejmują muzycy grający na organach Hammonda. To dość częsta
formuła gitarowego tria – gitara
z perkusją i organami. Pod tym
względem Nightwings to album
dla Pata Martino nietypowy, nie
tylko ze względu na udział kontrabasisty, ale też świetnie znajdującego swoje miejsce w kompo-

zycjach Pata napisanych specjalnie
na tę sesję saksofonisty Boba Kenmotsu.
Nightwings zawiera wyśmienite
kompozycje. To także jedna z tych
płyt, na których Pat Martino jest
liderem zespołu, kompozytorem
przeprowadzającym swoich muzycznych towarzyszy przez rafy
własnych utworów. Nie spodziewajcie się więc po tej płycie gitarowych fajerwerków. Jeśli policzyć solówki i ich długość, to na
tej płycie jest ich być może najmniej z jego wszystkich płyt,
a zaliczając się do fanów gitarzysty, mam pełną kolekcję…
Dla mnie ta płyta to przede
wszystkim najpiękniejsza melodia, jaką Pat Martino kiedykolwiek napisał. Portrait – muzyczny portret pierwszej żony Pata
Martino, do czego przyznał mi się
w czasie jednej z naszych rozmów
kilka lat temu. To melodia wybitna, którą można postawić w jednym szeregu z takimi przebojami
jazzowymi jak Moanin’, The Sidewinder czy Cantaloupe Island.
W Kanonie Jazzu opisywałem dla
Was kilka albumów Pata Martino. Tym razem okazja jest szczególna, bowiem Pat już na żywo dla
nas nie zagra, zmarł 1 listopada
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2021 roku. Wybrał sobie dobrą
datę, będę pamiętał o jego muzyce zawsze, odwiedzając tego dnia
groby najbliższych. Tytułowy temat albumu Pat nagrał ponownie
w 2017 roku i umieścił na płycie
Formidable, która była jego pierwszym od lat studyjnym nowym
nagraniem. Okazała się również
ostatnią wydaną za jego życia. Dalej uważam, że Portrait to najpiękniejszy moment tego albumu, ale
widocznie dla Pata Nightwings był
równie istotny.
Album nagrany w 1994 roku ukazał się nakładem Muse, wytwórni,
która przez ponad 20 lat wydawała
kolejne albumy Pata Martino i innych muzyków z jego gościnnym
udziałem i która dzielnie czekała

w gotowości, kiedy muzyk uczył
się ponownie grać na gitarze po
operacji mózgu i amnezji, jakiej
doznał w 1980 roku. Mam nadzieję, że katalog nagrań Pata Martino nie jest na zawsze zamknięty.
W ciągu ostatniej dekady wytwórnia HighNote wydała kilka albumów z archiwów samego artysty i mocno liczę na to, że
w szufladach zostało jeszcze wiele ciekawego materiału. Pat Martino nagrał od 1967 do 2017 roku
ponad 30 albumów solowych i zagrał gościnnie na ponad 50 płytach innych artystów, w tym Jacka McDuffa, Willisa Jacksona,
Stanleya Clarke’a, Lee Ritenoura,
Joeya DeFrancesco i wielu innych
muzyków. 
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Nauki miejskiego mędrca
Adam Tkaczyk

Killah Priest – Heavy Mental
Geffen, 1998

Około roku 1998 niezrównane imperium Wu-Tang zaczęło się delikatnie chwiać. Nie było powodów
do wielkiej paniki, ale patrząc
wstecz, łatwo dostrzec, gdzie popełniono błędy. Zakończyła się
seria debiutanckich solowych albumów członków grupy, która do
dzisiaj jest absolutnie niezrównana – w ciągu dwóch lat dostaliśmy przecież Only Built 4 Cuban
Linx…, Liquid Swords oraz Ironmana, a także nieco tylko gorsze: Tical i Return to the 36 Chambers. W 1994 ukazał się album 6
Feet Deep Gravediggaz (w którego składzie działał RZA) – również niepodważalny klasyk. Natomiast już 1997 przyniósł drugi

album całego Wu-Tang Clanu
Wu-Tang Forever oraz drugi Gravediggaz – The Pick, the Sickle and
the Shovel. Obydwa gorsze od poprzedników.
Rodzina Wu powiększyła się o m.
in. Killarmy (albumy w 1997 i 1998
– szczególnie pierwszy świetny,
ale jednak nie tej samej jakości,
co płyty wymienione wcześniej)
i Cappadonnę, którego osobiście
uważam za zdecydowanie najsłabsze ogniwo Klanu. Co jednak najbardziej niepokojące – wielkim
fiaskiem była wspólna trasa koncertowa z Rage Against the Machine, która uwydatniła pęknięcia w nieskazitelnym wcześniej
obrazie grupy. Niektórzy członkowie czuli się zbyt wielkimi gwiazdami, by występować na każdym
z zaplanowanych koncertów. Inni
uznali, że nie są wcale gorsi, więc
czemu mają pracować więcej? Jeszcze innych dopadły nałogi i niebezpieczeństwa związane z nagłą
sławą i dopływem gotówki. Dochodziło do sytuacji, że do fanów
wychodzili np. tylko U-God i Masta Killa – czyli wtedy najmniej cenieni raperzy z zespołu.
Cztery lata wcześniej RZA poprosił: „róbcie to, o co proszę, a wszy-
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scy będziemy gwiazdami”. W 1997
roku jego plan się zakończył,
więc podopieczni poczuli wolność. Do upadku było jednak daleko, a – w zależności od interpretacji – nigdy on tak naprawdę
nie nastąpił. Co prawda z mniejszą częstotliwością, ale spod znaku Wu-Tangu nadal wychodziły klasyczne albumy, np. Blackout
(1999), Supreme Clientele (2000),
Fishscale (2006) i Only Built 4 Cuban Linx… Pt. 2 (2009).
Wracając do krytycznego momentu, o którym wspomniałem
– o ile rozszerzenie rodziny Wu
-Tangu przyniosło wielu wątpliwych nowych członków (czasem
wyglądało to tak, jakby RZA nadawał status „Wu-family” każdemu, kto doniósł mu zioło na
koncercie), to jeden raper spoza
podstawowego składu szczególnie się wyróżniał. W 1998 roku
debiutancki album Heavy Mental wydał Killah Priest – znany wcześniej głównie z solowego
utworu B.I.B.L.E. (Basic Instructions Before Leaving Earth) na
płycie GZA-y. Album pokazał
w pełni, jak tytanicznym talentem był i jest nadal.
Połączenie rapu z religią często
przynosi powierzchowne, banalne rezultaty – podobnie jak duża
część sztuki sakralnej skierowana do popularnego odbiorcy. He-

avy Mental jest jednym z dzieł,
które dla wielu słuchaczy może
sięgać nawet zbyt głęboko. Bardziej niż religii dotyczy spirytyzmu i poszukiwania prawdy w historii ludzkości. Killah
Priest nie ogranicza się do hasełek rodem z Ziarna ani do pojedynczej religii. Album wypełniony jest po brzegi nawiązaniami
do różnych ksiąg świętych, przypowieści i legend. Cały czas balansujemy między czasami starożytnymi,
przywoływaniem
postaci i miejsc znanych np.
z Pisma Świętego czy Tory, a obecnym Nowym Jorkiem – brudnym,
niebezpiecznym i stanowiącym
dla młodego Afroamerykanina
krwiożerczą dżunglę .
Niesamowicie umiejętne, dokładne wymieszanie użytych
słów, porównań i zbieżności daje
poczucie realnego spaceru po
Brooklynie, z jednoczesnym marzeniem o odległych czasach
i miejscach. Z nowojorskiej bazy
przenosimy się m.in. do starożytnego Egiptu, Izraela i Jeruzalem,
imperium babilońskiego czy na
nowożytne statki niewolnicze.
Nie znajdziemy tu jednak prostego wytłumaczenia poszczególnych linijek – autor liczy na wiedzę i inteligencję słuchaczy. Chęć
pełnego odbioru i zrozumienia
słów Killah Priesta wymaga po-
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święcenia czasu. Używane przez
niego porównania, symbole, metafory i alegorie stanowią ogromne wyzwanie dla przeciętnego
odbiorcy – rozstrzał przekazywanej wiedzy jest imponujący, ale
i momentami przerażający.
Nawet utwory o nieco innym nastawieniu, wypełnione gośćmi,
jak Tai Chi ze swoim zespołem
Sunz of Man oraz Cross My Heart z Inspectah Deckiem i GZA-ą,
zawierają takie wersy jak np. „It’s
the Byzantine king, supreme /
All kneel kiss the ring into a Elohim / I blow steam from the families of the Maccabees / Smack
emcees, watch ‚em scream, Your
Majesty!” czy „Walkin through
the pineal glands, like it was
a unforeign land / Knowledge
is the key to the mind which is
a mysterious doorway / Through
a long dark hallway / Use your
conscious as a compass to avoid
being conquered”.
Oczywistymi momentami wytchnienia są trzy utwory: Fake
MC’s, The Professional i If You
Don’t Know (gościnnie pojawia
się tutaj Ol’ Dirty Bastard), na
których Killah Priest na chwilę odkłada księgi święte i po prostu rozstawia kiepskich raperów
po kątach. Problem dla niektórych słuchaczy może stanowić
flow Killah Priesta – dość sta-

tyczne, monotonne i sztywne.
Nie od każdego trzeba wymagać elastyczności niczym Jay-Z,
ale w pełni rozumiem, jeśli będzie to stanowić przeszkodę dla
osób priorytetyzujących to rapowe narzędzie ponad głębię tekstu i przekazu. Killah Priest nie
jest raperem imprezowym. Gdy
idziesz odwiedzić legendarnego ulicznego proroka, musisz
przebić się przez wiele podejrzanych uliczek i zatęchłych piwnic,
a gdy zaczyna mówić – słuchasz
w skupieniu, a nie tańczysz.
Podczas drugiej fali wydawnictw
spod znaku Wu-Tang z trzymania pieczy nad każdym pojedynczym bitem zrezygnował mastermind i lider grupy – RZA.
Heavy Mental nie zawiera ani
jednego podkładu jego autorstwa. Dziesięć utworów wyprodukował 4th Disciple, po trzy dołożyli Y-Kim the illfigure i True
Master, a pojedyncze: The Arabian Knight, John the Baptist
i sam Killah Priest. Odnoszę wrażenie, że podstawowym ich zadaniem jest uzupełnienie rapu,
otoczenie go odpowiednim nastrojem, atmosferą mistycyzmu
i niebezpieczeństwa. Użycie dalekowschodnich sampli, dialogów z filmów (tym razem biblijnych, a nie kung-fu!), tu i ówdzie
kontrastującego damskiego wo-
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kalu oraz typowych dla Wu-Tang
Clanu twardych bębnów – generalnie wszystko jest na miejscu,
chociaż żaden bit nie będzie tutaj
gwiazdą ponad Killah Priestem.
Killah Priest jest twórcą bardzo
płodnym. W ostatnich dwóch latach szczególnie zagęścił swój
kalendarz wydawniczy – w ciągu 24 miesięcy ukazało się siedem nowych płyt. I chociaż wiele
jego albumów jest wartych polecenia (szczególnie rekomendu-

ję Black August i The Offering), to
żaden nie osiągnął wyżyn Heavy
Mental. Jak dla mnie – najlepszy
album rapera związanego z WuTang Clanem, ale nienależącego
do „podstawowego składu”.
Warto też przypomnieć, jak celnie użyty został utwór From Then
Till Now w filmie Ghost Dog Jima
Jarmuscha – obydwa dzieła wiele łączy, przede wszystkim próba
przeniesienia starych filozofii na
nowoczesne życie. 

DODATEK SPECJALNY

fot. Katarzyna Stańczyk
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Warszawa
„Lokale rozrywkowe, jak pompy ssąco-tłoczące, wchłaniają i wyrzucają z siebie ciżbę ludzką”, kreśli obraz Warszawy reporter w latach 30.1 Historia polskiego jazzu nie
zaczęła się bowiem w „katakumbach” lat 50., ale na parkietach lokali międzywojnia.

Miasto przesiąknięte zachodem2
Początków muzyki jazzowej w Europie należy doszukiwać się w popularnym wśród amerykańskich żołnierzy ragtimie, który szybko zaadaptował się w zachodnich metropoliach. Naturalnie,
jak każda moda, również i ta musiała dotrzeć
nad Wisłę. Entuzjaści nowych nurtów nie mieli
wygórowanych ambicji artystycznych, grali więc
muzykę rozrywkową w restauracjach, kawiarniach, salach tanecznych czy kabaretach.
Ważną instytucją popularyzującą jazz było kino.
Od 1929 roku wyświetlano w stolicy Śpiewaka
jazzbandu, a także filmy z udziałem orkiestr Ellingtona czy Goodmana. Również w rodzimych

produkcjach chętnie sięgano po
tę muzykę, co otworzyło drogę do
kariery prekursorowi polskiego
swingu, warszawiakowi Henrykowi Warsowi. Poza komponowaniem do filmu, z sukcesami prowadził on działalność estradową
w duecie z Leonem Boruńskim
– Jazz na dwa fortepiany, triem
wokalnym Jazz Singers z Eugeniuszem Bodo czy rozbudowanym big-bandem. Wars był autorem pierwszego polskiego utworu
jazzowego New York Times, datowanego na 1927 rok. W tym

Warszawa
miejscu nie sposób też pominąć
innego tytana muzyki filmowej –
Bronisława Kapera, którego wielka kariera zaczęła się od komponowania dla warszawskich
kabaretów.
Najbardziej prestiżową sceną
w latach 20. była restauracja Oaza
przy ul. Wierzbowej. W 1922 roku
nastąpiło otwarcie sali dancingowej, na którym wystąpił kwintet skrzypka i saksofonisty Zygmunta Karasińskiego, co uznaje
się za pierwszy koncert jazzowy
w Polsce. W 1925 roku Karasiński, razem z pianistą Szymonem
Kataszkiem, założył orkiestrę popularyzującą dixieland i improwizację w stylu chicagowskim 3.
Orkiestra wzięła udział w pionierskiej audycji radiowej. Trzeba w tym miejscu podkreślić rolę,
jaką dla popularyzacji gatunku
odegrało powstanie w 1926 roku
rozgłośni Polskiego Radia. O ile
bowiem jazz grany w lokalach
był dla warszawiaków odskocznią od powszedniości, o tyle na
co dzień towarzyszył im właśnie w radioodbiornikach. W tym
czasie powstał też zespół Jerzego
Petersburskiego i Artura Golda,
wzorujący się na stylu Paula Whitemana. Liderzy tej niezwykle popularnej formacji byli kuzynami
wywodzącymi się z muzycznej
rodziny Melodystów. Ich występ
uświetnił otwarcie Adrii – lokalu,
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który w latach 30. przejął w stolicy prym ekskluzywności.
Na początku lat 30. na rogu Alei Jerozolimskich
i Nowego Świata powstał zespół nowoczesnych
lokali Café-Club, gdzie w 1935 roku premierowo wystąpił zespół saksofonisty Franciszka Witkowskiego. Dwa lata później, przez trzy tygodnie
koncertował tam pianista Joe Turner w towarzystwie mieszkającego w Warszawie amerykańskiego (choć urodzonego w Tibilisi) perkusisty
i saksofonisty George’a Scotta. Wspominając warszawiaków obcego pochodzenia, nie można pominąć kongijskiego perkusisty Sama Salvano,
węgierskiego gitarzysty Imre Berty i amerykańskiego saksofonisty Henry’ego Nattana zaangażowanych w orkiestrze Karasińskiego.
Wymieniając lokale rozrywkowe międzywojnia,
trzeba też wspomnieć o: Palais de Danse, znajdującym się przy ul. Rymarskiej, gdzie standardy muzyki jazzowej wykonywał wileński zespół saksofonisty Leonarda Ilgowskiego; Sali Wielkiej Rewii
przy ul. Karowej, gdzie w 1938 roku odbył się Wielki Festiwal Muzyki Lekkiej z udziałem najwybitniejszych krajowych orkiestr; czy Małej Ziemiańskiej, kawiarni przy ul. Mazowieckiej, skupiającej
środowisko artystyczne.
Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój
jazzu był napływ uznanych artystów żydowskiego
pochodzenia z Niemiec, gdy w latach 30. narastały
tam antysemickie nastroje. Do Krakowa, a później
do Warszawy przybył stamtąd największy ówcześnie europejski trębacz Adolf Rosner. Legendarny
Satchmo miał nazwać go Białym Armstrongiem,
a Cole Porter jego zespół „najbardziej swingującą
orkiestrą, jaką słyszał w Europie”. O kunszcie Rosnera niech świadczy fakt, że jego publiczność, zamiast zwyczajowo tańczyć, wsłuchiwała się w występ!
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Spektakularny sukces mozolnej
odbudowy4
Rozwój gatunku został gwałtownie zatrzymany
przez wybuch II wojny światowej, po której wskrzeszenie ducha swingowych orkiestr było niezwykle
trudne. Wojenne żniwo zabrało życie Kataszkowi,
Goldowi, Bodo, Ilgowskiemu oraz innym aktywnym muzykom. Jeszcze przed wojną do USA na stałe wyemigrowali Kaper i Wars, robiąc zawrotne
kariery w Hollywood. W Nowym Jorku osiadł Witkowski, w Argentynie – Petersburski, a w ZSRR –
Rosner. W całym kraju działania wojenne zniszczyły większość międzywojennych lokali, jedyne
sceny, jakie udało się otworzyć w stolicy, znajdowały się w pozostałościach Hotelu Europejskiego,
w Hotelu Polonia i w kawiarni Kameralnej.
Karierę kontynuował zespół Karasińskiego, który
z programem 1000 taktów muzyki jazzowej koncertował na terenie całej Polski. Jeszcze w 1942 roku do
Warszawy przeniósł się czeski saksofonista Charles
Bovery, który w latach 1946-1947 był kierownikiem
muzycznym założonej w 1936 roku sekcji jazzowej
YMCA. W gmachu organizacji zamieszkał Leopold
Tyrmand, który do Polski wrócił w 1946 roku, po
roku zorganizował w budynku przy ul. Konopnickiej pierwszy powojenny koncert jazzowy i został
prezesem polskiego Jazz Clubu. Wkrótce jednak instytucję zdelegalizowano, kiedy w 1948 roku władza
uznała jazz za burżuazyjny i imperialistyczny. Muzykom pozostało potajemne granie w piwnicach
i prywatnych mieszkaniach, bądź oficjalne na „reżimowo poprawnych” potańcówkach.
Z podziemia jazz zaczął wychodzić w 1954 roku, by
rok później opanować kulturalne życie Warszawy. Tyrmand, w baraku przy ul. Wspólnej, zorganizował imprezę pod nazwą Jam Session nr 1, która
przerodziła się w ogólnopolski cykl Estrada Jazzo-

wa; Zofia Lach (później Trzcińska)
w warszawskiej Hali Gwardii zainicjowała Turniej Jazzu, wygrany
przez zespół pianisty Zygmunta Wicharego z wokalistką Carmen Moreno; w stolicy miał miejsce V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów,
na którym gościł najpopularniejszy
polski zespół – Melomani. Nad Wisłę powoli zaczęły też przybywać
zagraniczne gwiazdy: w 1956 roku
amerykańska Everyman Opera, która w sali warszawskiej Opery wystawiała jazzowy klasyk Porgy and Bess
Gershwina; w Sali Filharmonii Narodowej, w 1957 roku wystąpił Glenn
Miller Orchestra, a w 1958 roku –
Dave Brubeck Quartet.
fot. Beata Gralewska

Warszawa
Na fali odwilży otworzyły się najważniejsze kluby jazzowe. W 1956
roku, początkowo w baraku budowniczych PKiN przy ul. Emilii
Plater, powstał klub Stodoła. Odbyły się tutaj pierwsze trzy edycje
festiwalu Jazz Jamboree, z których
ostatnia, z 1960 roku, odznaczyła się słynnym koncertem Stana
Getza. Warszawski festiwal jest
jedną z najstarszych, czynnych
imprez jazzowych w Europie, do
dziś odbyły się 62 edycje, na których gościły legendy muzyki z całego świata. Po koncercie w 1982
roku Miles Davis entuzjastycznie
wspominał wizytę w Sali Kongresowej, pisząc w autobiografii: „Kiedy skończyliśmy występ, ludzie
powstali, wiwatowali (…). Rany,
niesamowita sprawa!”5.
W 1957 roku przy ul. Mokotowskiej
otwarto studencki klub Hybrydy,
gdzie po roku miał miejsce pierwszy międzynarodowy festiwal Jazz
58 (protoplasta Jamboree), a w 1960
roku koncert The New York Jazz
Quartet. „Do Stodoły przychodziło się w tenisówkach i jeansach, żeby potańczyć, a do Hybryd
w uprasowanej koszuli i pod krawatem”6 – podsumował klimat obu
miejsc Marek Karewicz, legendarny warszawski fotograf.
Istotnym wydarzeniem było zorganizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Amatorskich Zespołów Jazzowych i Tanecznych w 1959 roku,
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fot. Kasia Idźkowska

gdzie debiutowała najważniejsza w naszej muzycznej historii formacja jazzu tradycyjnego Warsaw
Stompers.

Miasto z silniejszym ciosem
„Każdy chce wiedzieć pierwszy, co się nosi aktualnie w Hybrydach, jak się tańczy w Stodole” pisał
w 1960 roku Jerzy Radliński7. Na przełomie lat 50.
i 60. jazzowe sceny z sukcesami rozwijały się w całej Polsce, naturalnym było jednak, że najwięcej
możliwości mogła zaoferować stolica.
Jeszcze w 1954 roku do Warszawy wrócił Zbigniew
Namysłowski, który w 1958 roku uczestniczył
w pierwszym koncercie jazzowym w Filharmonii
Narodowej z zespołem Jazz Belivers. W 1961 roku
nakłonił do przeprowadzki skrzypka i saksofonistę Michała Urbaniaka, miał mu wówczas powiedzieć, że: „W Łodzi też jest wspaniale, ale Warszawa ma większe koło zamachowe i silniejszy cios”8.
W 1959 roku zamieszkali tu pianiści: Krzysztof Komeda oraz Andrzej Trzaskowski, a w 1963 roku Andrzej Kurylewicz. Tym samym trzej najważniejsi
przedstawiciele gatunku symbolicznie przenieśli
jazzowe centrum z Krakowa do stolicy. W ślad za
nimi wyruszyli ich podopieczni – w 1960 roku
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fot. Yatzek Piotrowski

z saksofonista Jan Ptaszyn Wróblewski, później
saksofonista Janusz Muniak i pianista Mieczysław
Kosz, a 1968 roku trębacz Tomasz Stańko. Bogate kariery rozwijali również Warszawiacy – m.in. pianista Wojciech Karolak, wokalistka Ewa Bem czy wokalny zespół Novi Singers. Próbę oddania klimatu
tego środowiska podjął Andrzej Wajda w filmie
Niewinni Czarodzieje, do którego Komeda napisał
muzykę. Plenerami były wówczas charakterystyczne miejsca stolicy, jak: Hala Mirowska, Torwar czy
ul. Chmielna.
Jak się jednak okazało, konsolidacja środowiska nie
trwała długo: w 1967 roku do Los Angeles przeprowadził się Komeda, a w 1973 roku do Nowego Jorku – Urbaniak, podobnie Stańko (jednak dużo później – w 2008
roku). W połowie lat 70. do Krakowa wrócił Muniak,
natomiast Kosz zmarł tragicznie w 1973 roku.

Więcej przestrzeni
W latach powojennych stopniowo zmieniały się oczekiwania co do rozrywki, stąd zaczęło maleć znaczenie
orkiestr jazzowych w życiu klubowym. Rozwój zespołów, które przed wojną cieszyły się ogromną popularnością, umożliwiło jednak Polskie Radio. Jan Cajmer
prowadził w latach 1946-1957 Orkiestrę Taneczną PR,

po nim zaś dyrygenturę objął w latach 1959-1974 Edward Czerny. Równolegle działała Orkiestra PR, której
w latach 1945-1976 przewodził Stefan
Rachoń. W latach 1964-1966 autorski
radiowy Big-Band prowadził Kurylewicz, a Trzaskowski w latach 19741991. Szczególne miejsce w radiu odnalazł Wróblewski, gdy w 1968 roku
powołał do życia Studio Jazzowe
i przez dziesięć lat wraz ze wszystkimi czołowymi muzykami dostarczał niezliczonych nagrań. Warto
jednak nadmienić, że również poza
radiem, z sukcesami, działała swingowa orkiestra Big Band Stodoła, założona w 1968 roku przez uznanych
wykonawców jazzu tradycyjnego:
pianistę Witolda Krotochwila, trębacza Henryka Majewskiego oraz klarnecistę Janusza Zabieglińskiego.
Pod koniec lat 60. zaczęła słabnąć pozycja klubu Hybrydy, który w 1973
roku tymczasowo zamknięto (po
wznowieniu działalności w 1977
roku funkcjonuje przy ul. Złotej).
Natomiast renomę nadal utrzymywała Stodoła (kilkukrotnie zmieniała lokalizację, aktualnie mieści
się przy ul. Batorego). Jazz Jamboree
przeniesiono najpierw do Filharmonii Narodowej, a od 1965 roku do sali
Kongresowej (obecnie koncerty ponownie odbywają się w Stodole). Nowymi miejscami na mapie stolicy
były Piwnica Artystyczna na Rynku Starego Miasta, którą w 1969 roku
założył Kurylewicz wraz z żoną –

Warszawa
wokalistką Wandą Warską. W 1973
roku przy ul. Waryńskiego otwarto
klub Remont, o którym Stańko obrazowo wspominał, że działo się tam:
„Najwięcej. Totalnie. Bardzo dużo”9.
W 1977 roku przy ul. Emilii Plater
otwarto Akwarium Jazz Club – jeden z pierwszych klubów jazzowych
w Polsce. W 1988 roku klub przejął
Mariusz Adamiak, który w 1992 roku
powołał festiwal Warsaw Summer
Jazz Days, a od 2017 roku przejął organizację Jazz Jamboree. Od 1994 roku
na Rynku Starego Miasta odbywa się
plenerowy festiwal Jazz na Starówce,
szybko uznany za letnią wizytówkę
artystyczną stolicy.

Kolejne pokolenia
W latach 70. i 80. muzyka rockowa
stopniowo wypierała jazz ze świadomości młodzieży. Jak wspomina
Stańko: „Jazz szkolniał (…), panowało grzeczne, wyćwiczone granie”10.
Nie oznacza to jednak, że brakowało wartościowych projektów. Na
warszawskiej Akademii Muzycznej
studiowało wielu muzyków, którzy
stanowili o sile tutejszej (oraz krajowej) sceny przez następne dziesięciolecia. Na czołowego saksofonistę wyrósł Tomasz Szukalski,
rozwijający brzmienie formacji mistrzów, a w latach 70. i 80. własnych
zespołów – The Quartet i Time Killers. Absolwentami PWSM byli też
członkowie grupy Jazz Carriers,
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w tym saksofoniści Zbigniew Jaremko i Henryk Miśkiewicz, którzy w 1978 roku zasilili Sun Ship pianisty Władysława Sendeckiego. Nie sposób pomiąć
też braci Majewskich: Wojciecha (pianista) i Roberta (trębacz), z sukcesami kontynuujących spuściznę
ojca, Henryka. Kolejne roczniki kształciły dalsze talenty, by wymienić tylko: perkusistę Cezarego Konrada, wokalistkę Dorotę Miśkiewicz czy członków
Atom String Quartet.
Wartym odnotowania jest, że w 1992 roku w Państwowej Szkole Muzycznej Nr 2 (popularnej Bednarskiej) zainicjowano pierwszy w polskim szkolnictwie średnim Wydział Jazzu. Instytucja od
zarania skupia czołówkę polskiego środowiska, zarówno po stronie nauczycielskiej, jak i uczniowskiej. Kadrę dydaktyczną, poza nestorami gatunku,
tworzą uznani muzycy młodszego pokolenia, m.in.
pianista Michał Tokaj, perkusista Krzysztof Gradziuk czy kontrabasista Andrzej Święs, a wśród absolwentów m.in. pianista Marcin Masecki, wokalistka Aga Zaryan i pianista Łukasz Ojdana. 
Jakub Krukowski

1 Krzysztof Karpiński, Był jazz. Krzyk jazz-bandu w międzywojennej Polsce, s. 11.
2 Informacje z tego działu pochodzą w głównej mierze z internetowej wystawy Dekady Jazzu, lata 20., 30., książki Był jazz.
Krzyk jazz-bandu w międzywojennej Polsce Krzysztofa Karpińskiego, serwisu muzeumjazzu.pl oraz tekstu Tomasza Lerskiego
z płyty Noc w Wielkim Mieście Jazz Bandu Młynarski-Masecki.
3 Anna Iwanicka-Nijakowska, Szymon Kataszek, polmic.pl.
4 Informacje z tego działu pochodzą w głównej mierze z internetowej wystawy JAZZ po WOJNIE, w latach 1945-1960 Andrzeja
Rumianowskiego, muzeumjazzu.pl.
5 Miles Davis, Quincy Troupe, Miles. Autobiografia, s. 370.
6 Andrzej Rumianowski, op cit.
7 Jerzy Radliński, W cieniu Kalatówek, Jazz nr 6 (46) 1960 r., s. 8.
8 Andrzej Makowiecki, Ja, Urbanator. Awantury muzyka jazzowego, s. 66.
9 Tomasz Stańko, Rafał Księżyk, Desperado, s. 238.
10 Ibidem, s. 241-242.
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Kraków
Kraków to miasto słynące z licznych zabytków, pięknych bulwarów i Rynku Głównego. W dodatku jest prawdopodobnie najważniejszym miejscem w historii polskiego
jazzu. Świadczy o tym chociażby fakt, że już w 1926 roku (tak, tak, to nie pomyłka!)
powołano w tym mieście Stowarzyszenie Jazz. Choć fakt ten wybrzmiewa w sposób bardzo efektowny, to jednak uczciwie zauważyć trzeba, że akurat to stowarzyszenie nigdy nie podjęło działalności…
Trochę historii
Początki jazzu w Krakowie sięgają lat 20. Chyba najistotniejszym wydarzeniem, które miało miejsce
w tym czasie, było zawiązanie zespołu The Jolly
Boys Band. Zespół ten, dowodzony przez Henryka
(saksofon) oraz Stanisława (skrzypce i wokal) Sperberów, śmiało wkraczał w świat tradycyjnych standardów jazzu amerykańskiego, próbując również
tworzyć własne kompozycje utrzymane w podobnej konwencji.
Lata 30. przyniosły prawdziwy wysyp krakowskich
zespołów poruszających się w stylistyce jazzowej

i okołojazzowej. W tym kontekście
wskazać można chociażby studencką orkiestrę Szał (i powstały na jej
zgliszczach zespół Silver Jazz) czy
zespół Gang. Co godne podkreślenia, już w 1933 roku powstał w Krakowie Wydział Muzyki Jazzowej
działający w ramach Szkoły Muzycznej im. Władysława Żeleńskiego. Pod koniec lat 30. w Krakowie
miał też miejsce pewien wyjątkowy koncert: w 1938 roku w klubie
Bagatela wystąpiła legendarna Jo-

Kraków
sephine Baker – towarzyszył jej
jazz-band Baker Boys.
Tuż po wojnie, głównie za sprawą
prężnie działającego klubu jazzowego przy YMCA, jazz w Krakowie rozwijał się naprawdę nieźle.
Nawet zamknięcie przez komunistyczne władze wspomnianego
klubu i „zsyłka” muzyki jazzowej
do „katakumb” (w latach 1949-1954
publiczne granie jazzu było przecież zabronione) nie ostudziły zapału młodych miłośników muzyki jazzowej do grania ukochanej
przez nich muzyki. Jazz wybrzmiewał wówczas w prywatnych mieszkaniach Witolda Kujawskiego czy
Andrzeja Kurylewicza. Za datę
symbolicznego „wyjścia z katakumb” potraktować można powołanie przez Wojewódzki Dom
Kultury zespołu MM 176, który
tworzyły takie sławy jak Andrzej
Trzaskowski, Andrzej Kurylewicz
czy Wanda Warska.
W 1954 roku, na fali rosnącej popularności jazzu, zorganizowane zostały I Krakowskie Zaduszki Jazzowe. Wystąpili wtedy m.
in. Melomani, Witold Sobociński
i Krzysztof Komeda. Polityczna „odwilż” 1956 roku pozwoliła na podejmowanie coraz śmielszej aktywności koncertowej na terenie
miasta. Powstawały kolejne stowarzyszenia jazzowe, a nawet jazzowy
klub z prawdziwego zdarzenia –
chodzi rzecz jasna o Jazz Klub zało-
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żony przez Stanisława Florka. W 1958 roku, podczas
legendarnej trasy koncertowej po Polsce, w Krakowie świetny koncert dał również Dave Brubeck ze
swoim zespołem. W latach 60. jazz w Krakowie hulał już na całego. W 1960 roku powstał sławny studencki klub Pod Jaszczurami, a do Krakowa zaczęły
ściągać kolejne gwiazdy światowego formatu – Stan
Getz (koncert w ramach VII Zaduszek Jazzowych),
Ben Webster czy bluesujący Champion Jack Dupree
(i Webster, i Dupree zagrali w 1967 roku koncert
w Krzysztoforach – krakowskiej zabytkowej kamienicy, która niejednokrotnie stawała się domem dla
mniej lub bardziej uporządkowanych jam sessions
fot. Piotr Banasik
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odbywających się w ramach Zaduszek Jazzowych).
Należy podkreślić, że to w latach 70. powstały zespoły, które wywarły nieoceniony wpływ na rozwój
jazzu w Polsce – chodzi o grupę Extra Ball, dowodzoną przez gitarzystę Jarosława Śmietanę, oraz o zespół
Laboratorium, który z powodzeniem umieścić można w europejskiej czołówce, jeżeli chodzi o dźwięki
jazz-rockowe oraz stylistykę fusion. W 1974 roku do
Krakowa zawitał jeden z bogów jazzowej awangardy, popularny rzeźnik z Wuppertalu, czyli genialny
saksofonista Peter Brötzmann. Kolejna dekada, choć
nieco mniej obfitująca w szczególnie ważne wydarzenia dla jazzu w Krakowie, przyniosła niesłabfot. Piotr Banasik

nące zainteresowanie tą muzyką
i umocnienie pozycji Krakowa jako
czołowego ośrodka w kształtowaniu jazzowej świadomości w Polsce.
Natomiast lata 90. były zdecydowanie szczęśliwym okresem
dla nowych projektów festiwalowych powstających w Krakowie:
w 1995 roku zadebiutował Międzynarodowy Festiwal Starzy i Młodzi, a w 1996 roku miała miejsce
pierwsza edycja Letniego Festiwalu Jazzowego w Piwnicy Pod Baranami (choć w tym akurat miejscu
jazz szalał już od bardzo dawna,
chociażby za sprawą aktywności
Zbigniewa Seiferta).

Jazz na krakowskich
festiwalach obecnie
Być może najciekawszym przedsięwzięciem artystycznym, które obecne jest na mapie jazzowego Krakowa, pozostaje festiwal Krakowska
Jesień Jazzowa. Nazwa tej imprezy może być o tyle myląca, że podczas koncertów festiwalowych prezentowane jest skrajnie szerokie
spektrum dźwięków improwizowanych – jazz tak naprawdę jest tylko jednym z odcieni. Dla nocnych
marków nie lada gratką okazać się
mogą krakowskie Noce Jazzu, które prezentują dość szeroki przegląd
współczesnej muzyki jazzowej. Za to
wszyscy rozkochani w dźwiękach
perkusji i innych instrumentach

Kraków
z tej rodziny bacznie przysłuchiwać
się powinni Międzynarodowemu
Festiwalowi Perkusyjnemu Źródła
i Inspiracje. Kraków nie zapomina
również o mistrzach jazzu, którzy
z byli z nim mocno związani. Między innymi właśnie dla ich uczczenia organizowany jest Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy
im. Zbigniewa Seiferta oraz Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Gitarowy im. Jarka Śmietany.

Najciekawsi krakowscy
jazzmani młodszego
pokolenia
Moim pierwszym skojarzeniem,
jeżeli chodzi o młodą krakowską
falę jazzu, są znakomici pianiści.
Wspomnieć wystarczy chociażby Piotra Orzechowskiego (znanego tu i ówdzie jako Pianohooligan),
który jazzowemu światu poznać się
dał jako autor genialnej płyty Experiment: Penderecki i współtwórca
High Definition Quartet. Równie
intrygująco zapowiada się kariera
pianisty Mateusza Gawędy, który
piękny dowód swojego artystycznego wyczucia dał na wydanej niedawno z Silbermanem płycie NonSimultaneous Double Squeeze.
Gwiazdą już tak naprawdę światowego formatu (nie bójmy się
tych słów!), bardzo mocno związaną z Krakowem, jest kolejny pianista – Dominik Wania. Choć urodził
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fot. Yatzek Piotrowski

się w Sanoku, to jednak właśnie w Krakowie nabierał artystycznych szlifów. Panteonu mistrzów krakowskiego fortepianu młodego pokolenia dopełnia
Kuba Płużek, krok po kroku tworzący swój muzyczny język, który zaczyna coraz pełniej wybrzmiewać (oklaski za płytę Book of Resonance). Jeżeli chodzi o kolejne pokolenia krakowskich jazzmanów, to
możemy spać spokojnie. Wszak kierownikiem Katedry Jazzu Akademii Muzycznej w Krakowie jest
sam Piotr Wyleżoł – pianista, którego muzyczna solowa twórczość, choć utrzymana w mainstreamowej konwencji, dostrzeżona została przez zagraniczne media (być może za sprawą wydanej w ramach
legendarnej serii Polish Jazz płyty Human Things).
Nie samą pianistyką jednak Kraków żyje. Wśród
całej palety wyjątkowo interesujących krakowskich muzyków niepianistów na szczególną uwagę zasługuje skrzypek Stanisław Słowiński. Najambitniejszą próbą tego muzyka, który coraz śmielej
wkraczać zaczyna w świat skrzypiec awangardowych, jest jak na razie nagranie Visions Violin Concerto, które świadczy o niebywałej wręcz wyobraźni i wrażliwości tego twórcy. 
Jędrzej Janicki

Słuchaj podcastu: Kraków

fot. Lech Basel
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Wrocław
Słysząc hasło „jazz we Wrocławiu”, myśli większości miłośników muzyki niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki kierują się w stronę festiwalu Jazz nad Odrą. Skojarzenie to jest oczywiście jak najbardziej na miejscu, jednak nie ograniczajmy jazzowej tradycji tego pięknego miasta wyłącznie do jednego wydarzenia. Wszak, jak się okazuje,
„na jazzowo” we Wrocławiu zawsze sporo się działo…
Trochę historii
Choć oczywiście prehistorii jazzu we Wrocławiu dopatrywać się można jeszcze w czasach sprzed 1939
roku, to jednak prawdziwy jazzowy rozkwit w tym
mieście nastąpił dopiero po 1945 roku. Godnym odnotowania jest fakt, że jedne z pierwszych płyt wydanych w Polsce po wojnie miały wrocławski rodowód.
Chodzi o nagrania z przedwojennych taśm Rundfunk
-Gesellschaft aus Breslau – ze względu na powojenną
traumę królowały utwory instrumentalne, a wykonywane w języku niemieckim niekiedy okołojazzowe utwory bywały skwapliwie pomijane. W ten sposób takie wytwórnie jak MUZA czy MEWA wydawały
nagrania niemieckich orkiestr faktycznie dyrygowanych przez m.in. Eugena Wolffa czy Heinza Munso-

niusa, ale z pominięciem nazwisk
tych artystów! W ich miejsce liderami składów mianowane były kompletnie zmyślone postacie, takie jak
Tadeusz Wenda czy Stanisław Godarski. Pierwszą powojenną formacją, która grała muzykę zawierającą
jazzowy pierwiastek, była orkiestra
dowodzona przez pianistę i skrzypka Władysława Rossę. W zależności
od potrzeb orkiestra przybierała coraz to inne nazwy – bywała nazywana chociażby Big-Bandem Władysława Rossy czy Orkiestrą Jazzową
Wesoła Szesnastka. Wspomniany artysta przysłużył się rozwojo-

Wrocław
wi jazzu w Polsce w jeszcze jeden,
równie ważny sposób. We wrocławskiej YMCA powstał Związek Miłośników Nowoczesnej Muzyki Jazzowej, którego szefem został właśnie
Władysław Rossa. On również w ramach działalności YMCA organizował wspólne sesje muzykowania,
które przy odrobinie dobrej woli nazwać można było amatorskimi jam
sessions. Choć zaraz po wojnie niechętna jazzowi propaganda szalała, to muzyka ta dotarła jednak swobodnie do środowiska studenckiego.
Wyróżnić można w tym kontekście
założoną przez studentów Politechniki Wrocławskiej w 1952 roku grupę
Czterolistna Koniczynka, której liderował wokalista i trębacz Stanisław
Tiger Ołpiński. W 1955 roku z inicjatywy lokalnego dziennika „Słowo
Polskie” zorganizowany został Turniej Jazzu. Impreza ta składać się
miała z trzech rund rozgrywających
się na przełomie 1955 i 1956 roku. Odbywające się w ramach tego festiwalu koncerty orkiestry Andrzeja Kurylewicza, Melomanów czy zespołu
Zygmunta Wicharego zgromadziły w Hali Ludowej całkiem pokaźną
publikę. Być może najważniejszym
jednak wydarzeniem dla rozwoju
jazzu we Wrocławiu był I Ogólnopolski Przegląd Studenckich Zespołów Jazzowych zorganizowany w ramach Dni Wrocławia (5-6 maja 1957
roku) przez Radę Okręgową Zrzeszenia Studentów Polskich (ZSP). Wśród
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wyróżnionych wówczas muzyków wskazać należy
Zbigniewa Namysłowskiego (wówczas puzonistę zespołu Witolda Krotochwila) czy wrocławianina Bogdana Bambino Dominika (pianistę wspomnianego
już zespołu Czterolistna Koniczynka). Mniej więcej
w tamtym czasie powstały we Wrocławiu również
dwa zespoły, które miały swoje stałe dwudziestominutowe audycje w Programie I Polskiego Radia –
chodzi o kwintet Tadeusza Errolla Kosińskiego oraz
o grupę Far Quartet. Również w późnych latach 50. do
Wrocławia zaczęły ściągać gwiazdy jazzu światowego
formatu – wspomnieć wystarczy, że podczas swojej
objazdówki po Polsce w 1957 roku wrocławską Halę
Ludową odwiedziła orkiestra Glenna Millera (prowadzona wówczas przez Raya McKinleya), a w 1958 roku
w ramach Tournée Dobrej Woli do Wrocławia zawitał słynny kwartet Dave’a Brubecka. Być może legendarnym zdarzeniem z udziałem gwiazd światowego
formatu było jam session, które odbyło się w sławnym klubie Pałacyk w 1967 roku. Do miejsca tego zawitał wówczas Rahsaan Roland Kirk, który kilka godzin wcześniej dał oszałamiający koncert w Hali
Ludowej. Jednak raczej to trwające do rana jam session, a nie sam koncert ukształtowało muzyczne korzenie Wrocławia…
Losy jazzowego Wrocławia są na trwałe sprzężone
i zdominowane przez historię odbywającego się od
1964 roku festiwalu Jazz nad Odrą. Jak wieść gminna
niesie, idea festiwalu zainicjowana została podczas
żmudnego oczekiwania na pociąg, w którym to procederze uczestniczyło trzech wrocławskich studentów – Karol Maskos i Andrzej Żurek (obaj z Politechniki) oraz Aleksander Fleischer (reprezentant ASP).
Początkowo Jazz nad Odrą miał być skromnym przeglądem pianistów jazzowych z Dolnego Śląska, lecz
za namową Włodzimierza Sandeckiego (szefa Komisji Kultury w Radzie Okręgowej ZSP we Wrocławiu) formuła imprezy została rozszerzona – występo-
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wać miały również zespoły, i to z terenu całej Polski.
Początkowo wszystkie festiwalowe koncerty odbywały się w niezawodnym Pałacyku oraz w auli Politechniki Wrocławskiej, natomiast od 1967 roku koncert laureatów przeniesiony został do Dużego Studia
Polskiego Radia. Szefem jury pierwszej edycji festiwalu został Jerzy Pakulski – lider Far Quartet i niekwestionowany jazzowy autorytet. Jazz nad Odrą był tak
naprawdę przedsięwzięciem ogólnoartystycznym –
obok niewątpliwie doskonałej muzyki niemałą rolę
odgrywała również festiwalowa oprawa graficzna.
W tym kontekście wyróżnić trzeba plakaty promujące Festiwal, które tworzone były przez tak znamienitych artystów jak Jan Sawka, Eugeniusz Get-Stankiewicz czy Robert Robs Szecówka. Jazz nad Odrą to
tak wielki kawał historii jazzu, że po jego szczegółowe omówienie odesłać muszę w tym miejscu do fantastycznej dwutomowej publikacji Bogusława Klimsy
i Wojciecha Siwka zatytułowanej Jazz nad Odrą 19642014 (wydanej w 2014 roku przez Wydawnictwo c2).

Wrocławski jazz obecnie
Wrocław to także Festiwal Bass & Beat. Koncepcja
tej imprezy wykracza poza muzykę i opiera się

fot. Lech Basel

na próbie łączenia różnych form
sztuki. Światową pozycję zdobył Jazztopad, goszczący gwiazdy jazzu w jednej z najepszych sal
koncertowych kraju – NFM, ale
także na kameralnych koncertach w mieszkaniach słuchaczy.
Punktem szczególnie ważnym na
wrocławskiej mapie jazzowej jest
klubo-restauracja Vertigo (mieszcząca się przy ul. Oławskiej 13). To
wyjątkowe miejsce stanowi doskonałą trampolinę do szerszej
kariery dla wielu młodych i ambitnych twórców jazzowych –
klubowa scena zawsze pozostaje
dla nich otwarta. Wśród młodych
zdolnych wskazać trzeba zespół
Chojnacki/Miguła, którego debiutancka płyta Contemplations
zaskakuje i porywa już otwierającym ją utworem Unknown.
Największą gwiazdą wrocławskiej muzyki sięgającą po jazzowe
wzorce (lecz daleko poza nią wykraczającą) jest chyba znakomita jazzowo-hiphopowa grupa Błoto, która wyewoluowała z nieco
nudnawego projektu EABS. Z płyty na płytę dopracowują oni swój
nieco przybrudzony, naznaczony
estetyką lo-fi i dobrymi beatami
styl, osiągając na wydanej w 2021
roku płycie Kwasy i zasady, moim
zdaniem, brzmienie prawie idealne. 
Jędrzej Janicki

Słuchaj podcastu: Wrocław
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fot. Marika Morawiec

Trójmiasto

Trójmiasto
Gdańsk, Gdynia i Sopot – trzy miasta, z którymi wiąże się wieloletnia, kilkupokoleniowa już tradycja jazzowego grania; i które słyną z licznych imprez i festiwali
muzycznych. Już od ponad 70 lat Trójmiasto gromadzi wybitnych artystów, będąc
równocześnie miejscem, w którym ujawniają się nowe talenty. Można mówić już
o czterech pokoleniach jazzu w Trójmieście, działających w latach 1945-2021.
Od roku 1945 do końca lat 50.
XX wieku
Po II wojnie światowej do Gdyni i Sopotu przyjeżdżali muzycy,
którzy przed wojną grywali jazz
w Warszawie. Do końca lat 40. w lokalach gastronomicznych występowali m.in. Alfred Pradella, Kazimierz Obrębski, Leopold Herman,
Zygmunt Karasiński, ale też niemiecki akordeonista Willy Kress.
Ze Śląska przyjechał też multiinstrumentalista Hubert Paździor.

Po roku 1949 władza wykreśliła słowo „jazz” z oficjalnego słownika. Większość muzyków uprawiających swing grała dalej, unikając tylko zakazanego
terminu. Ogniskiem „ambitnego” jazzu była w Gdyni (do 1949 roku) placówka YMCA. W Gdyni działał
zespół Bogusława Klimczuka.
Lata 50., z apogeum w roku 1955, to era zespołu
Sławka Czyńskiego (viol), z którym grał m.in. saksofonista Jerzy Tatarak.

Lata 50., 60. i 70. XX wieku
W swingowej orkiestrze Rafała Kidonia w Gdyni
debiutowali młodzi muzycy: Piotr Nadolski (tp)
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i Edward Rykaczewski (cl). Jazz stał się manifestem pokolenia na dwóch festiwalach w Sopocie:
w latach 1956 i 1957. W tej atmosferze wyrastali: Janusz Hajdun (p), Andrzej Mundkowski (p),
Norbert Bojanowski (vib) oraz Helmut Nadolski (db). Przełamany został dotychczasowy prymat dixielandu i swingu, a bebop i cool jazz
rozbrzmiewały w klubach Żak i Rudy Kot. Odpowiedzią tradycjonalistów było powstanie (1958)
zespołu Flamingo w studenckim klubie Kwadratowa. W ciągu 10 lat w składzie zespołu znaleźli się choć przez chwilę m.in. trębacze Piotr
Nadolski i Ryszard Podgórski, klarneciści Eugeniusz Pudelewicz i Lucjan Czaplicki, puzoniści
Andrzej Dorawa i Zbigniew Porzyński. Fani Flamingo po jednej stronie barykady, fani nowoczesnego North Coast Quintet po drugiej. Walka
toczyła się pod egidą miesięcznika „Jazz”, który
powstał w Gdańsku (1956) i był tam wydawany
do roku 1962. W 1959 roku gdański trębacz Alojzy
Musiał został okrzyknięty pierwszą supergwiazdą polskiego jazzu i „porwany” do Warszawy
przez The Wreckers Andrzeja Trzaskowskiego. Były też wokalne gwiazdy: Marek Tarnowski
i Mirosław Bobrowski.
Główne nagrody i wyróżnienia ustanowionego od
roku 1964 festiwalu Jazz nad Odrą trafiały do Trójmiasta:
1964 – Kwartet Ryszarda Kruzy (pierwsze miejsce);
1965 – Trio Włodzimierza Nahornego i zespół Flamingo (pierwsze miejsce ex-aequo), zespół Jazz
Players (drugie miejsce), W. Nahorny (pierwsze
miejsce, nagroda dla solisty), Wiesław Skuba (p), Jerzy Sapiejewski (p), Lucjan Czaplicki (cl); 1966 – zespół Soul Brothers (drugie miejsce), grupa J. Sapiejewskiego, Stanisław Cieślak (tb), L. Czaplicki (cl, as),
Paweł Juszczenko (g), J. Sapiejewski; 1967 – Wiesław
Skuba (p) (pierwsze miejsce, nagroda dla solisty in-

strumentalisty), Beniamin Marhula (viol); 1968 – Marianna Wróblewska (pierwsze miejsce, nagroda dla
solisty wokalisty), Piotr Nadolski
(tp), Andrzej Przybielski; 1969 – Andrzej Przybielski (dwa razy pierwsze miejsce – nagroda dla solisty
instrumentalisty i nagroda dla
kompozytora); 1970 – Kwartet Jerzego Lisewskiego (pierwsze miejsce),
Marian Zacharewicz (drugie miejsce , nagroda dla wokalisty); 1971 –
zespół Rama 111 (trzecie miejsce);
1973 – zespół Akcenty; 1974 – Sławomir Łosowski; 1977 – zespół Baszta; 1979 – zespół Antiquintet (drugie
miejsce).
Uzupełnijmy listę o saksofonistę
Przemka Dyakowskiego, który od
końca lat 60. zaczął odgrywać rolę
Jazzowego Ojca Chrzestnego – i jest
nim do dziś.
Na całym świecie triumfy święcił
jazz-rock; w Trójmieście tę muzykę
grały m.in. Rama 111, Grupa Swobodnej Improwizacji Leszka Dranickiego, Truskawkowa Słodycz Soli
czy Baszta.

Lata 80. i dalej, do początku
XXI wieku
Dzięki muzykom, którzy grali
w młodzieżowym big-bandzie Jerzego Partyki, pojawiła się nowa
jakość brzmienia, a grupa do dziś
wywiera wpływ na kształtowanie
oblicza polskiego jazzu. Wśród naj-

Trójmiasto
słynniejszych instrumentalistów
big-bandu znaleźli się saksofoniści:
Maciej Sikała, Adam Wendt, Jerzy
Główczewski, Wojciech Staroniewicz i Tadeusz Jakubowski; puzoniści Grzegorz Nagórski i Jan Konop; perkusiści Adam Czerwiński
i Piotr Jankowski, kontrabasiści Janusz Mackiewicz i Mariusz Bogdanowicz, a także pianista Cezary Paciorek.
Na początku lat 80. z udziałem Emila Kowalskiego (cl) powstał zespół
Seaside Dixieland. Wspomniany
okres jest również początkiem kariery Leszka Kułakowskiego (p), który w 1980 roku przywiózł z Jazzu nad
Odrą główną nagrodę z grupą Antiquintet. Wreszcie to właśnie w tej
dekadzie zadebiutował Leszek Możdżer (w zespole Kowalskiego).
W kolejnych latach także pojawiły się nowe talenty. Wspomnieć
tu należy Krystynę Stańko (voc),
Macieja Grzywacza (g), Piotra Lemańczyka (b, db), Ola Walickiego
(db), Sławka Jaskułkego (p), Eryka
Kulma (dr) czy Dominika Bukowskiego (vib).
Burzę w skali ogólnopolskiej wywołała grupa Miłość uprawiająca
„yass”. Awangarda, muzyka intuicyjna, elementy mainstreamu, free
– to tylko część prawdy. W składzie
zespołu znaleźli się: Leszek Możdżer (p), Maciej Sikała (ts, ss), Jacek
Olter (dr), Tymon Tymański (b, g)
oraz Mikołaj Trzaska (as, bcl).
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Wiek XXI, zwłaszcza ostatnia dekada
„Czwarta zmiana” trójmiejskiego jazzu to przeważnie muzycy, którzy studiowali w gdańskiej Akademii Muzycznej. Są dziś na ustach fanów jazzu i krytyków w całej Polsce.
Mowa tu oczywiście o Emilu Miszku – zasłynął
jako trębacz, kompozytor, aranżer oraz wizjoner;
Tomaszu Chyle – skrzypku i kompozytorze; a także
o: Sławku Koryźnie (dr), Piotrze Chęckim (ts), Szymonie Burnosie (p), Konradzie Żołnierku (b), Ignacym Wiśniewskim (p), Michale Ciesielskim (ts),
Marcinie Janku (cl) i Michale Zienkowskim (g).

Jazzowisko
Środowisko muzyków trójmiejskich nazwałem
„Jazzowiskiem”. Jaki jest jego stan dziś?
Podzieliłem je na kilka kategorii:
Gwiazdy: Maciej Sikała, Adam Wendt, Wojciech
Staroniewicz, Irek Wojtczak, Dominik Bukowski,
Bernard Maseli, Maciej Grzywacz, Piotr Lemańczyk, Sławek Jaskułke, Włodzimierz Nahorny, Joanna Knitter, Krystyna Stańko.
Profesjonalne wsparcie: m.in. Roman Ślefarski
(dr), Tomasz Sowiński (dr), Janusz Macek Mackiewicz (b), Piotr Kułakowski (b), Grzegorz Sycz (dr),
Eric Allen (dr), Ola Tomaszewska – polska Maria
Schneider, Dominik Kisiel (p).
Niedocenieni a wybitni: Piotr Nadolski (tp), Edward
Rykaczewski (cl, tb) Leszek Dranicki (g, voc), Darek
Herbasz (ts, bs), Cezary Paciorek (p, acc), Riverboat Ramblers Siergieja Kriuczkowa (tp, voc), Jacek Siciarek (voc).
Młodzi, a prawie gwiazdy: Jakub Hajdun (p), Emil
Miszk (tp), Marcin Janek (cl), Piotr Chęcki (ts), Sławek Koryzno (dr), Tomasz Chyła (viol). 
Stanisław Danielewicz

Słuchaj podcastu: Trójmiasto

fot.Paulina Krukowska
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Poznań
Historia poznańskiej sceny jazzowej powszechnie kojarzy się niemal wyłącznie z życiorysem Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Trudno się temu dziwić – legendarny
kompozytor właśnie tu się urodził i z lokalnymi muzykami osiągał pierwsze sukcesy. Błędem byłoby jednak utożsamiać stolicę Wielkopolski wyłącznie z tą wybitną
postacią.
Rozśpiewane miasto1
Poznań od wieków był prężnym ośrodkiem muzycznym. Jarosław Iwaszkiewicz miał stwierdzić:
„Jeżeli ktoś mi mówi, że Polacy są narodem niemuzykalnym, to odpowiadam zazwyczaj – a Poznań?”2. Koncertowali tu Paganini, Wieniawski,
Paderewski, miasto odwiedzał Chopin, a mieszkali tu Nowowiejski i Szeligowski. Od przeszło stu lat
poznańska Akademia Muzyczna kształci kolejne
pokolenia, natomiast sceny operowa i operetkowa
zawsze należały do krajowej czołówki.

Przy tak bogatej ofercie muzyki
klasycznej również jej rozrywkowa odsłona musiała trzymać wysoki poziom. W okresie międzywojennym rozkwitło nocne życie
– pojawiały się kawiarnie i dancingi. Dużą popularnością cieszyły się
kina, na scenach królowały więc
motywy filmowe, często wykorzystywane w początkach jazzu. Nie
bez znaczenia była w tym aspekcie
organizacja Powszechnej Wysta-

Poznań
wy Krajowej w 1929 roku, na której
prezentowały się swingujące zespoły, jak choćby słynna orkiestra
Karasińskiego–Kataszka3.
Rozwój gatunku nastąpił, jak w całym kraju, po II wojnie światowej.
Pierwszy zespół otwarcie grający
muzykę jazzową – Siódemka Kier,
został założony pod koniec lat 40.,
w lokalnym ośrodku YMCA, przez
pianistę Jerzego Grzewińskiego.
W 1947 roku pianista rozpoczął
współpracę z Leopoldem Tyrmandem, propagując klubowe spotkania z tradycyjną muzyką jazzową4.
Prawdziwą gwiazdą tego okresu
był akordeonista Jerzy Gary Garyantesiewicz – lider Poznańskiego Sekstetu 155, porywający młodą
publiczność w klubie Arizona. Obaj
muzycy byli dla jazzowych adeptów prawdziwymi autorytetami
i wokół nich kariery rozpoczynali
późniejsi mistrzowie.

Narodziny legend
„Słuchając zespołu z Trzcińskim
trochę oniemiałem. To już tak się
gra?”5, wspominał Jerzy Milian
pierwsze spotkanie z Krzysztofem
Komedą. Zanim jednak Trzciński zasiadł za fortepianem winiarni Słowiańskiej, akompaniując Garyantesiewiczowi, przeszedł długą
drogę od rodzimego Poznania, poprzez okupowaną Częstochowę,
Wałbrzych i Ostrów Wielkopolski.
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Do stolicy Wielkopolski powrócił po 11 latach z zamiarem studiowania medycyny, już wtedy kierowała nim pasja do jazzu. Okazji do gry szukał na
wszelkie sposoby. Założył zespół muzyczny na macierzystej uczelni, tam jednak dominował konwencjonalny repertuar. W zespole Gary’ego wykonywał
muzykę rozrywkową, u Grzewińskiego jazz tradycyjny, improwizował w Domu Studenckim im.
Hanki Sawickiej, na scenie SARP-u koncertował
z Melomanami, a w klubie ZNTK jamował z całym
poznańskim środowiskiem.
Gdy w połowie lat 50. nadszedł czas odwilży, muzycy coraz śmielej prezentowali amerykańskie fascynacje. Swoje zespoły prowadzili trębacz Stefan
Hadryś, pianista i dyrygent Stanisław Renz czy –
jeszcze jako pianista – Jerzy Milian. Przez ich składy przewijali się liczni wykonawcy, zarówno amatorzy, jak i wykształceni adepci. Poznań jako silny
ośrodek akademicki przyciągał młodzież innych
miast – i tak z Kalisza najpierw przeprowadził się
tu perkusista Jan Zylber, a za nim pianista Jan Ptaszyn Wróblewski z bratem Andrzejem (w 1956 roku
powołał Jazz-Club Poznań).
Kamieniem milowym dla jazzu, nie tylko poznańskiego, ale polskiego w ogóle, były spotkania Komedy z Milianem i Ptaszynem. Za namową pianisty pierwszy z nich sięgnął po wibrafon, drugi
zaś po saksofon barytonowy, dając w styczniu 1956
roku początek legendarnemu Sekstetowi Komedy.
Skład grupy uzupełnili Stanisław Pludra (saksofon altowy), Józef Stolarz (kontrabas) i wspomniany
Zylber (perkusja). Choć grupa kojarzona jest przede wszystkim z brawurowym występem na pierwszym Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Jazzowej
w Sopocie w sierpniu 1956 roku (gdzie pojawił się
również zespół Grzewińskiego), to debiutowała
parę tygodni wcześniej w Poznaniu, jamując z muzykami orkiestry Gustava Broma.
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Dzięki sopockiemu sukcesowi muzycy zyskali należyty rozgłos, udali się w trasę koncertową, reprezentowali Polskę na czwartym Światowym Festiwalu Młodzieży w Moskwie oraz zaangażowali się
w nagrania dla rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu (przygotowali ponad 40 utworów, z których na
taśmach zachowało się 106). Milian związany był
ze stacją już wcześniej, grając dla niej z własnym
kwintetem. Wspólnie z Wróblewskim zaangażowany był też w działalność taneczno-rozrywkowej
orkiestry Poznańska Piętnastka Radiowa, powołanej w 1957 roku. Początkowo kierownictwo nad
zespołem objął legendarny dyrygent Stefan Stuligrosz, po nim zaś na wiele lat Zygmunt Mahlik.
Wspomniałem już, jak PeWuKa wpłynęła na popularyzację jazzu; również w późniejszych latach
Międzynarodowe Targi Poznańskie dawały taką
możliwość. W 1958 roku, w pawilonie USA, RCA Victor urządziło pierwszy w Polsce pokaz kolorowej telewizji. Przy realizacji przedsięwzięcia jego oprawę
muzyczną powierzono Milianowi, do której muzyk
sformował dixielandowy zespół, później namówił
szefa ekspozycji, by Amerykanie zarejestrowali sesje dwóch polskich formacji: Polish Jazz All Stars
i Jazz Believers.
Ten niezwykły okres w historii poznańskiej sceny
szybko się jednak skończył. Jak gorzko wspomina
Milian: „Dobrych rzeczy w Poznaniu i poznaniakach jest wiele, ale Sekstetu Komedy wtedy zrozumieć nie chcieli, chociaż mogli”7. Komeda wyjechał
z Poznania w 1957 roku, tuż po nim Zylber, Ptaszyn
zaś definitywnie rozstał się z miastem w 1960 roku.
Również wibrafonista w końcu opuścił rodzinne
strony, kiedy otrzymał propozycję kierowania Orkiestrą Rozrywkową PRiTV w Katowicach w 1973
roku.
W 1959 roku z inicjatywy Miliana (wibrafon, ksylofon) oraz Benona Hardego (fortepian) doszło jesz-

cze do niezwykłej sesji z udziałem
Ptaszyna (saksofon tenorowy, flet),
Janusza Hojana (trąbka), Wojciecha Lechowskiego (gitara), a także niezidentyfikowanej sekcji rytmicznej. Zespół określono mianem
Kwintetu Barowego, a nagranie,
w 2020 roku, staraniem Michała
Wilczyńskiego wydano na albumie CD. Produkcja otrzymała znamienny tytuł Do Widzenia…

Idzie nowe
W 1958 roku miał miejsce przełomowy w historii Poznania (oraz
sześciu innych polskich miast) koncert – nad Wisłę przyjechał Dave
Brubeck w towarzystwie Paula Desmonda (saksofony), Joe Morello
(perkusja) oraz Eugene’a Wrighta
(kontrabas). „To nie była euforia. To
była fiesta. Muzyczna i kulturalna”,
wspominał Andrzej Wróblewski8.
Był to pierwszy występ amerykańskiej grupy jazzowej w mieście, dający początek podobnym wydarzeniom w przyszłości.
Rok 1958 okazał się przełomowy również z innego powodu –
przy ul. Wielkiej rozpoczął działalność niepowtarzalny klub Od
Nowa, zdaniem Krzysztofa Kostyrko stworzył on „swoiste środowisko twórcze (…), ukształtował krąg
ludzi pasjonujących się twórczością, otwartych na nowe doświadczenia artystyczne”9. Była to insty-

Poznań
tucja o szerokiej działalności – do
1970 roku zorganizowano tu kilkaset spotkań, dyskusji, wernisaży,
przedstawień, wieczorów poetyckich, wykładów oraz, rzecz jasna,
koncertów. Tamtejsza scena stała się wiodącym ośrodkiem jazzowym, grały tu takie sławy, jak:
Hank Mobley, Nathan Davis czy
Ben Webster. Przewinęła się przez
niego cała plejada polskich muzyków. „Gratulujemy niezwykle
prężnej, przodującej w Polsce inicjatywy w propagowaniu muzyki
jazzowej”, stwierdził entuzjastycznie Mieczysław Kosz10.

Miasto różnorodnych
projektów
W 1977 roku Jan A.P. Kaczmarek
(fidola Fischera, flety proste) wraz
Grzegorzem Banaszakiem (gitara)
rozpoczął współpracę z poznańskim Teatrem Ósmego Dnia i stworzył kameralną Orkiestrę Ósmego
Dnia. W 1978 roku grupa otrzymała wyróżnienie na festiwalu Jazz
nad Odrą, po czym koncertowała w całej Europie. W 1982 roku odbyła tournée po USA, zakończone
nagraniem świetnie przyjętego albumu Music For The End. Do 1989
roku Kaczmarek rozwijał formułę Orkiestry, współpracując m.in.
z Krzesimirem Dębskim, Krzysztofem Ścierańskim czy Maciejem Talagą.
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Na przeciwnej stronie muzycznej orbity karierę
rozwijał Aleksander Maliszewski. Grał na puzonie w zespołach Miliana i Krzysztofa Sadowskiego.
W 1975 roku współtworzył rozrywkowy zespół Ergo
Band z Grażyną Łobaszewską, a cztery lata później jedną z popularniejszych grup w Polsce – Alex
Band. W latach 1983 i 1985 wybrano ją najlepszym
big-bandem w ankiecie Jazz Forum, później zaś jej
funkowo-jazzowe rytmy znalazły uznanie wśród
hip-hopowych producentów.

fot. Paulina Krukowska
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fot. Paulina Krukowska

Wielki sukces, a także poczesne miejsce w historii osiągnął założony w 1981 roku w Poznaniu zespół String Connection. Grupa wywodzi się ze studenckiej grupy Warsztat, w której grali Krzesimir
Dębski (skrzypce), Krzysztof Przybyłowicz (perkusja) oraz Zbigniew Wrombel (gitara basowa). Skład
ukształtował się, gdy dołączyli do nich Janusz Skowron (instrumenty klawiszowe), a także Andrzej
Olejniczak (saksofony). Na debiutanckiej płycie Workoholic sekcję rytmiczną tworzyli zaś Krzysztof Ścierański (gitara basowa) i Zbigniew Lewandowski
(perkusja). W latach 1982-1984 w ankietach Jazz Forum zespół zajmował pierwsze miejsce w kategorii grup, a Dębski – muzyka oraz kompozytora roku.
W opinii wielu fanów String Connection uchodzi za
jedną z najlepiej grających na żywo grup jazzowych.

Kuźnia promotorów
Lata 90. dały początek prężnym inicjatywom, które
rozmachem i cyklicznością wyróżniały się na krajowej mapie jazzowej. W tym aspekcie nie sposób
pominąć roli, jaką dla promocji gatunku odegrał

(i wciąż z sukcesami to czyni) Dionizy Piątkowski. W 1993 roku w poznańskim Eskulapie zainaugurował Poznań Jazz Fair, który szybko
wyrósł na jedną z najważniejszych
imprez w kraju. Wayne Shorter,
Art Ensemble Of Chicago czy Al Di
Meola to tylko niektórzy z gigantów
występujących pod tym szyldem. Tu
odbył się też pamiętny koncert grupy Miłość z Lesterem Bowiem zarejestrowany na albumie Not Two.
W 1998 roku Piątkowski rozpoczął
swój flagowy projekt – trwający do
dziś cykl Era Jazzu. Przez 23 lata odbyło się w jego ramach ponad 200
koncertów, w tym szereg projektów specjalnych – unikalnych połączeń światowych gwiazd z lokalnymi muzykami.
Od 1998 roku staraniem Leszka Łuczaka sercem jazzowego środowiska
w Poznaniu jest klub Blue Note. Mało
jest w Polsce miejsc, które od tak dawna bez przerwy zapraszają światowe
gwiazdy oraz dają szansę początkującym muzykom. Dla tych drugich od
2014 roku organizowany jest konkurs,
promujący najbardziej obiecujące talenty. „Sprawiliście, że poczułem się
naprawdę chciany. Na zawsze wasz
przyjaciel Lenny White” – to tylko jeden z dziesiątków wpisów do klubowej księgi pamiątkowej.
Kolejnym ważnym miejscem na muzycznej mapie Poznania, zwłaszcza
jej improwizowanej odmiany, jest otwarty w 1999 roku klub Dragon. Obok

Poznań
koncertów awangardowych artystów, od pięciu lat odbywa się w nim
Spontaneous Music Festival, promujący muzykę kreowaną tu i teraz.
Wielu artystów decydowało się nagrywać na tej scenie własne albumy,
jak choćby Tomasz Chyła i jego Circlesongs, wyróżnione przez redakcję
JazzPRESSu mianem płyty roku 2018.
Niezwykłym w skali Europy przedsięwzięciem był zainicjowany przez
Wojciecha Juszczaka w latach 20062018 festiwal Made in Chicago, nigdy
wcześniej nie prezentowano tu bowiem tak szeroko dziedzictwa chicagowskiej sceny jazzowej i bluesowej.
Dzięki współpracy z Jazz Institute of
Chicago udało się zaprosić do stolicy
Wielkopolski takie gwiazdy, jak: Lee
Konitz, Roscoe Mitchell czy Henry
Threadgill.
Oczywiście cyklicznych, wciąż aktywnych imprez na ternie Poznania jest więcej. Nie sposób pominąć: Enter Enea Festivalu (od 2011
roku), cyklu JazzZamek (od 2016
roku), Poznań Old Jazz Festivalu (od
2009 roku), a także nawiązujących
programowo do jazzu i muzyki
improwizowanej: Ethno Portu (od
2008 roku), Nostalgia Festivalu (od
2007 roku) czy Festiwalu Teatralnego Malta (od 1991 roku).

Współczesny Poznań
Współczesna scena jazzowa, oprócz
wspomnianych imprez i klubów,
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rozwija się na założonej w 2009 roku katedrze
Jazzu tutejszej Akademii Muzycznej. Wielu uznanych artystów związanych z Poznaniem stanowi
kadrę dydaktyczną tej ciągle rozwijającej się instytucji, m.in. pianista Krzysztof Dys, saksofonista
Maciej Kociński, kontrabasista Patryk Piłasiewicz
czy wspomniani: Dębski, Wrombel i Przybyłowicz. Trzeba też podkreślić szczególną rolę trębacza Macieja Fortuny, z jednej strony cenionego
wykładowcy, a z drugiej spiritus movens licznych
przedsięwzięć, m.in. reaktywacji Poznańskiej
Piętnastki, Maratonu Komedowskiego, Stowarzyszenia Jazz Poznań czy autorskich zespołów.
Można odnieść wrażenie, że po latach poznańska
scena jazzowa doczekała się komfortowej sytuacji.
Prężna uczelnia z dobrze dobraną kadrą, liczne festiwale – w końcu wspierane przez lokalne władze
– a także rozpoznawalne kluby jazzowe zapewniają odpowiednie środowisko, tak dla poczatkujących muzyków, jak i chętnie tu przyjeżdżających
wielkich gwiazd. Poznań więc to nie tylko piękna
historia, ale także miejsce otwarte na muzyczną
przyszłość. 
Jakub Krukowski

1 Jeden z nagłówków prasowych opisujących scenę muzyczną
Poznania okresu międzywojnia. Za: Teresa Dorożała-Brodniewicz, Dzieła muzyczne z Wielkopolską kojarzone, www.kulturaupodstaw.pl.
2 Ibidem.
3 Marek Hendrykowski, Komeda, s. 74.
4 Tomasz Toborek, Jazz w Peerelu, www.przystanekhistoria.pl.
5 Jerzy Milian, Wiem i powiem, s. 20.
6 Marek Hendrykowski, Komeda, s. 103.
7 Jerzy Milian, Wiem i powiem, s. 35.
8 Kajetan Kurkiewicz, Kilka lat wcześniej jazz w Polsce był zakazany. To był przełom: Dave Brubeck Quartet i jego legendarne
koncerty, www.gazeta.pl.
9 Praca zbiorowa, Klub Od nowa 1958-1970, s 17.
10 Ibidem, s 117.

Słuchaj podcastu: Poznań

Katowice i Górny Śląsk
Górnośląski Okręg… Jazzowy – tak naprawdę można by napisać monografię poświęconą górnośląskim dekadom jazzu (i jego okolicom). Zresztą muzyczność regionu jest wpisana w jego historię i etos
społecznego życia. To poprzez muzykę – koła śpiewacze i towarzystwa chóralne – Ślązacy kształtowali narodową tożsamość; to grą na harmoszce urozmaicano sobie czas po szychcie; to w końcu
w muzyce wyrażało się niewypowiedziane i nieosiągalne pragnienie metafizycznego zrozumienia,
a może i zapomnienia, trudu pracy w podziemnych ciemnościach – to właśnie muzyka w jakimś
sensie równoważyła myśli zdeterminowane przemijaniem. I tak poprzez swoją gospodarczo-narodową tożsamość region umacniał się na muzycznej
mapie tej części Europy. Nieprzypadkowo właśnie

na robotniczym Śląsku wybiły polskie źródła bluesa, a przed nim –
dixielandu, najbardziej rozrywkowej odmiany jazzu.
W sposób oczywisty z dixielandem łączy się postać Zygmunta Wicharego, pochodzącego z dzisiejszego Chorzowa (a przedwojennych
Hajduk Wielkich) pianisty i lidera jednego z pierwszych, a z pewnością najsłynniejszych i w swoich czasach najlepiej opłacanych
polskich zespołów dixielandowych, czy szerzej: rozrywkowych –
w estradowej ofercie przez lata łączył bowiem występy muzyczne

Jerzy Milian i Orkiestra Rozrywkowa PRiTV w Katowicach, druga poł. lat 70. XX wieku.
W składzie m.in. Piotr Kałużny i Jerzy Jarosik. Archiwum Jerzego Miliana.
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Katowice i Górny Śląsk
z kabaretowymi. Działał lekko ponad dekadę (1955-1966), wielokrotnie wymieniając skład personalny.
I choć spotykał się z silnym ostracyzmem ze strony ortodoksyjnego środowiska jazzowego, coraz silniej tupiącego nogami od festiwalu
w Sopocie, to za sprawą charyzmy
swojego kontrowersyjnego lidera stał się jednym z (często pierwszych) przystanków w muzycznej
karierze wielu polskich artystów.
Jak w estradowej litanii: Bruno
Buczka, Bronisława Gęsikowskiego, Norberta Jarczoka, Piotra Kotta,
Zbigniewa Namysłowskiego (puzon!), Michała Niemiry, Manfreda Niezgody, Franciszka Okonia,
Jana Walaska (prekursora bebopu
w Polsce), Mirka Wójcika, Carmen
Moreno („swingującej królowej
polskiego jazzu”), Katarzyny Bovery czy Bogusława Wyrobka („polskiego Elvisa Presleya”).
Gdy zespół Wicharego popadał
w zapomnienie po śmierci lidera
(1966), a na polskiej estradzie królował big-beat, w 1968 roku to właśnie w Katowicach powołano pierwszą w Polsce szkołę jazzmanów
– Studium Zawodowe Muzyki Rozrywkowej, od 1969 roku z nazwy
Wydział Muzyki Rozrywkowej tutejszej PWSM. W ten sposób Katowice stały się kuźnią jazzowych
talentów, obowiązkowym przystankiem edukacyjnym dla kolejnych pokoleń młodych jazzmanów
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– nie tylko romansującego z jazzem w utworach
ilustracyjnych Wojciecha Kilara, który wybrał
Śląsk, bo właśnie tu była… szkoła muzyczna.
Po licznych zmianach nazwy (od lat 80. z jazzem
w nagłówku) jednostka funkcjonuje dziś jako Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. A kiedy myślimy o środowisku jazzowym tej zacnej Alma Mater, to
naturalnym skojarzeniem staje się wydana w 1978
roku w serii Polish Jazz płyta Big Bandu Katowice –
Music for My Friends. Swingują, jazzują i komponują na niej najważniejsi i najwybitniejsi polscy artyści, m.in. Andrzej Zubek (spiritus movens bandu,
połówka duetu Zubek/Banasik), Zbigniew Kalemba
(kolejny szef bandu, spiritus movens Studium Zawodowego Muzyki Rozrywkowej), Wojciech Gogolewski (pianista, bandleader), Jerzy Jarosik (flecista,
późniejszy szef muzyczny Teatru Rozrywki w Chorzowie), Piotr Prońko (saksofonista, brat Krystyny
Prońko – także absolwentki katowickiej uczelni)
czy Jarosław Śmietana (gitarzysta, lider m.in. legendarnej grupy Extra Ball), a rotujący zespół przez
lata uzupełniali kolejni.
Wspomniany Zbigniew Kalemba w latach 1965-1977
prowadził Zespół Taneczny Polskiego Radia w Katowicach Metrum. Swingująca formacja – reaktywowana w połowie lat 70. przez Kalembę i zasilana
personalnie przez Big Band Katowice (m.in. Jarosław Śmietana) – miała być przeciwwagą dla zbyt
rozrywkowej, zdaniem muzycznych ortodoksów,
Orkiestry Rozrywkowej PRiTV pod dyrekcją Jerzego Miliana, katowiczanina z wyboru. Ten wybitny wibrafonista to kolejna i osobna karta polskiego
jazzu. Dla kronikarskiej poprawności wspomnieć
należy, że w jego zespole grali Wojciech Gogolewski
i Jerzy Jarosik z… Big Bandu Katowice.
Wymieniając każde nazwisko, moglibyśmy układać niczym puzzle kolejne artystyczne ścieżki
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Głuch, Andrzej Urny, Jerzy Piotrowski czy Jorgos Skolias; a w końcu
Walk Away – grupa fusion założona przez studentów katowickiego
wydziału jazzu na czele z Krzysztofem Zawadzkim – w pierwszym
rozdaniu m.in. Bernard Maseli,
Adam Wendt i Zbigniew Jakubek,
grający do dziś pod szyldem grupy. Warto wspomnieć w kontekście
Akademii Muzycznej także jej nieco młodszych absolwentów, a zarazem uczniów już wymienionych
artystów: Annę Serafińską (wnuczkę Carmen Moreno), Adama Bałdycha (ucznia Henryka Gembalskiego – jazzowego skrzypka, brata
organisty Juliana), Piotra Schmidta czy Macieja Obarę. Wielu z nich

SBB, 1974. Archiwum zespołu.

jazzowych powiązań, bo przecież w kwartecie Gogolewskiego zaczynał karierę Zbigniew Wegehaupt, by kontynuować ją m.in. w Extra Ball i Trio
Kazimierza Jonkisza. Jonkisz to kolejny absolwent
katowickiej PWSM. Extra Ball z kolei współzakładał ze Śmietaną Władysław Adzik Sendecki – jeden
z najwybitniejszych pianistów na świecie, w ostatnich latach często obecny w gościnnych murach
katowickiego NOSPR-u, brat Stefana Sendeckiego,
który w latach 80. był jednym z kierowników muzycznych orkiestry Miliana.
Tę wyliczankę uzupełnia New Presentation (Jacek i Wojciech Niedzielowie i słynna płyta o tym
tytule, nagrana pod szyldem Wojciech Niedziela
Trio), a dalej: harmolodyczny Young Power pod wodzą Krzysztofa Popka, a w składzie z liczną reprezentacją na różne sposoby „śląskich” jazzmanów;
pokrewny z nim personalnie i nieograniczający
się gatunkowo Pick Up w składzie m.in. Krzysztof

to czołowe nazwiska nie tylko polskiego, ale i światowego jazzu.
Niektórzy z nich byli z Górnym Śląskiem związani rodzinnie lub miejscem urodzenia, inni w sposób naturalny
wzbogacali
migrancki
koloryt regionu – przyjeżdżając za
muzyką jak za pracą. Wielu z nich
zostało, zasilając szeregi kadry profesorskiej Akademii Muzycznej w Katowicach. Wielki, choć geograficznie
nieduży, poplątany ze sobą na różnych płaszczyznach świat śląskiego (i światowego) jazzu. I nie tylko
jazzu. Łatwo zatrzeć granice gatunkowe w tym pomieszaniu, o czym
świadczył nieistniejący już ikoniczny bluesowo-jazzowy klub muzyczny Kocynder w Chorzowie i co
potwierdza twórczość np. SBB – legendy polskiego i śląskiego rock-bluesa, nieodcinającej się bynajmniej
od jazzowych inspiracji, zwłaszcza
w solowej działalności Józefa Skrzeka i Apostolisa Anthimosa – czy początki kariery najbardziej bluesowego Ślązaka, Jana Kyksa Skrzeka.
Jazzowe środowisko regionu możemy opowiedzieć nie tylko biografiami i wykazami nazwisk, ale
i miejscami na mapie. Obok Katowic dwa silne ośrodki to do dziś
Rybnik i Gliwice. Po tym pierwszym mieście najlepiej oprowadziłby nas Henryk Mikołaj Górecki, ale
jazzową historię miejsca przedstawiają swoją twórczością Adam Makowicz, Jacek i Wojciech Niedzie-
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Katowice i Górny Śląsk

lowie, Wiesław Pieregorólka czy reprezentujący
młodsze pokolenie, nie tak dawno objawiony światu – Kuba Więcek.
Niedalekie Gliwice to oddzielna jazzowa mekka,
począwszy od października 1956 roku, gdy w sąsiednim Zabrzu (!) powstało Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club, czyli pierwsza jazzowa
organizacja w Polsce (bardzo szybko jej główną
siedzibą stały się Gliwice i scena studenckiego
klubu Gwarek). Od dekad, po zmartwychwstaniu z kryzysu lat 90. XX wieku, obejmuje swoim
patronatem i troską organizatorską kariery muzyków i zespołów, przyjacielskie jam sessions,
koncerty i festiwale, także te „z okolic jazzu”, np.
Metalmanię, ale przede wszystkim Jazz w Ruinach (w niepowtarzalnych Ruinach Teatru Victo-
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ria), JAZZtrzębie (w niedalekim Jastrzębiu-Zdroju,
pod kierunkiem gitarzysty jazzowego Przemysława Strączka) czy Czwartek Jazzowy z Gwiazdą. Śląski Jazz Club to jednak przede wszystkim ludzie –
jazzowi melomani, społecznicy, historiografowie
jazzu, prekursorzy gatunku w powojennej Polsce. Wśród nich są: Tadeusz Erroll Kosiński i Andrzej Schmidt. Ludzie kochający jazz. Ale Gliwice
to również Krzysztof Kobyliński i jego autorskie
projekty, m.in. Centrum Kultury Jazovia, międzynarodowe spotkania w ramach Jazz Bus czy festiwal PalmJazz. To w końcu i muzycy, np. Krzysztof
Zgraja (druga połowa Duo Bednarek/Zgraja), Piotr
Schmidt czy Karo Glazer.
A festiwale to osobna mapa regionu, a raczej trasa
warta przemierzenia. Na Śląsku bowiem jazzu też
się słucha – w czasach przedpandemicznych prawie codziennie – na żywo, „na kilogramy”, w klubach, salach koncertowych i podczas naprawdę
licznych festiwali. Nieraz w terminarzu brakowało miejsca na kolejne koncerty i jamy, z powodu liczby tych wydarzeń. Nie sposób wymienić tu
wszystkich, nieprzypadkowo bowiem Katowice
w dziedzinie muzyki współtworzą sieć Miast Kreatywnych UNESCO (a powinien do niej należeć
cały region): Katowicki Wtorkowy Klub Jazzowy
(JazzKLUB) w NOSPR, Silesia Jazz Festival, JazzArt
Festival czy jaZZ i okolice / jaZZ & beyond (gatunkowo i geograficznie zahaczający także o inne
śląskie miasta). Jazzowe okolice są również bliskie festiwalom Ars Cameralis czy Katowice Kultura Natura. W granicach województwa śląskiego są jeszcze: Jazzowa Jesień im. Tomasza Stańko
w Bielsku-Białej i Bielska Zadymka Jazzowa (także w Katowicach). Oby jak najwięcej z nich powróciło wraz z normalnością sanitarną. Dzięki
tym wydarzeniom na śląskich scenach występowały największe gwiazdy polskiego i światowego

jazzu. I znów nie sposób wymienić
wszystkich, dlatego na zakończenie tej jazzowo-śląskiej wyliczanki wspomnienie mojego doświadczenia muzyki.
W 2013 roku, podczas JazzArt Festival, w katowickim kościele pw.
św. św. Apostołów Piotra i Pawła
wystąpił Jan Garbarek z Hilliard
Ensemble. Na zakończenie wybrzmiało mistyczne Remember
Me My Dear – głosy śpiewaków zanikały wraz z nimi w mroku sacrum. Siedem lat wcześniej podczas
Ars Cameralis Hilliardzi (występujący wraz z Terjem Rypdalem
i tyską orkiestrą Aukso) dedykowali koncert ofiarom katastrofy
w kopalni „Halemba” w Rudzie
Śląskiej. A zaczęło się od występu
zespołu Wicharego podczas Zaduszek Jazzowych w Zabrzu w 1955
roku… 
Anna Piontek

Słuchaj podcastu: Katowice
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Łódź

Łódź
Początki łódzkiej sceny jazzowej sięgają jeszcze okresu międzywojennego, kiedy to
Łódź stała się centrum polskiej kultury. Kluby studenckie, które powstały w tamtym
okresie – a także już po II wojnie światowej – były idealne dla koneserów muzyki
jazzowej, pełnoprawnych artystów, jak i dopiero zawiązujących się grup.
Trochę historii
Muzyka zbliżona do jazzowej rozbrzmiewała w Łodzi już przed 1939
rokiem. Wspomnieć wystarczy chociażby utrzymany w dixielandowej
konwencji koncert grupy Zygmunta
Karasińskiego, który miał miejsce
w 1933 roku w Filharmonii Łódzkiej.
Nic więc dziwnego, że po 1945 roku
jazz wrócił do Łodzi, która ze względu na wojenne zniszczenia Warsza-

wy w dużej mierze przejęła funkcję kulturalnej stolicy Polski. Popularne wówczas były takie zespoły
jak orkiestra braci Łopatowskich czy potężna orkiestra Bolesława Krochmalskiego. Szczególnie ważną
rolę w popularyzacji jazzu w Łodzi (a także w Polsce)
odgrywały różne organizacje, np. YMCA (siedziba
przy ulicy Moniuszki 4a), posiadająca w swoich zbiorach kilkaset płyt z muzyka jazzową, oraz Klub Muzyczny Melomanów.
W Łodzi powstał również zespół Melomani (nazwa zapewne nawiązuje do wspomnianego Klubu Muzycznego Melomanów) – jedna z najważniej-
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szych grup mających wpływ na kształtowanie się
jazzu w Polsce. W zespole tym grały takie znamienite osobistości polskiego jazzu, jak: Jerzy Duduś
Matuszkiewicz, Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski czy Andrzej Idon Wojciechowski. W tamtym okresie jazz mocno związany był z działalnością Wyższej Szkoły Filmowej, dość wspomnieć, że
w legendarnej już studenckiej etiudzie Romana Polańskiego „Rozbijemy zabawę…” (1957) radośnie przygrywa zespół Idona Wojciechowskiego.
W styczniu 1957 roku na mapie Łodzi powstało kolejne miejsce, które w znaczący sposób ukształtowało jazzową świadomość muzyków i słuchaczy.
Przy ul. Jaracza 7 otwarto Jazz-Club, który na początku 1958 roku został przeniesiony na ul. Piotrkowską 77. W klubie tym, zwanym popularnie
Pod siódemkami, organizowane były liczne konkursy i koncerty – chociażby hucznie świętowane piąte urodziny klubu, w ramach których świetne koncerty dały zespoły The Wreckers Andrzeja
Trzaskowskiego, Tiger Rag czy Swingtet 77. Lata 70.
przyniosły wysyp studenckich klubów jazzowych.
Jazzu słuchać można było w klubie Futurysta przy
al. Politechniki czy chociażby w klubie Na Piętrze,
który przy ul. Jaracza 7 zajął miejsce dawnego Jazz
-Clubu.

Mówiąc o historii łódzkiego jazzu,
wspomnieć trzeba również nazwisko Macieja Jaworskiego – byłego
szefa klubu Futurysta. Wśród jego
licznych osiągnięć na niwie organizatorsko-popularyzatorskiej na
szczególne uznanie zasługuje zorganizowanie w Łodzi niektórych
edycji legendarnego festiwalu Jazz
Jamboree. Lata 80., choć z powodów politycznych były okresem
pewnego artystycznego spowolnienia, również dostarczyły Łodzi
jazzowych doznań – w tym czasie
pojawiły się jednak przede wszystkim rodzime gwiazdy, np. Tomasz
Stańko, Zbigniew Namysłowski,
bracia Ścierańscy czy efemeryczna
grupa Ossjan.

Ważniejsze festiwale
i koncerty
W latach 50. miejscem w Łodzi,
w którym odbywały się koncerty
z udziałem gwiazd światowego (!)
jazzu, była hala klubu sportowego
WiMa Łódź. Właśnie tam w lutym
1956 roku wystąpił trębacz Teddy
Cotton, którego muzyka zdradzała
wówczas inspirację muzycznym
dorobkiem Louisa Armstronga.
W tym samym miejscu w kwietniu 1957 roku na dwóch koncertach pojawiła się słynna orkiestra
Glenna Millera pod kierownictwem perkusisty i wokalisty Raya
McKinleya (członka oryginalne-

Łódź
go składu orkiestry). Do statusu wręcz legendarnego urósł koncert kwartetu Dave’a Brubecka,
który miał miejsce w Filharmonii Łódzkiej w marcu 1958 roku.
Kwartet ten pojawił się w swoim
„klasycznym” wydaniu (Dave Brubeck – fortepian, Paul Desmond –
saksofon altowy, Eugene Wright –
kontrabas, Joe Morello – perkusja),
co spowodowało, że koncert ten
śmiało można było wówczas nazywać najważniejszym wydarzeniem jazzowym w Polsce.
Na kolejną gwiazdę tak ogromnego kalibru Łódź musiała czekać
kilka dobrych lat. Wszak w kwietniu 1978 roku w Sali Koncertowej
Liceum Muzycznego (przy ul. Sosnowej 9) wspaniały występ dał jeden z najwybitniejszych saksofonistów w historii – Stan Getz
(pojawił się on wówczas ze swoim
sekstetem).
W latach 70., dzięki szczególnym
staraniom Macieja Jaworskiego,
w Filharmonii Łódzkiej organizowane były edycje festiwalu Jazz
Jamboree. Szczególnie pamiętnym
jest koncert orkiestry Duke’a Ellingtona (kierowanej przez jego
syna Mercera), który miał miejsce
w ramach tego właśnie festiwalu w 1977 roku. Lata 80. to kolejne
koncerty legend muzyki jazzowej,
jak np. występ sekstetu Paco de
Lucíi w maju 1984 roku w Teatrze
Wielkim, oraz kolejne edycje festi-
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walu Jazz Jamboree, np. edycja z 1985 roku i wspaniały koncert Joe Zawinula.
Warto zauważyć, że w wyniku wysiłków prężnie
działającego łódzkiego oddziału organizacji Alliance Française, w latach 90. w Łodzi obecny był
jazz francuski. Wystarczy wspomnieć chociażby
występ Didiera i Francisa Lockwoodów z Teatru
Wielkiego z marca 1998 roku czy liczne koncerty francuskich składów, organizowane przez Radio Łódź i odbywające się w dobrze znanym wśród
łódzkich melomanów studio S-1.

fot. Piotr Fagasiewicz

136|

Łódzki jazz teraz
Łódź na jazzowej mapie Polski obecnie również
wypada całkiem zacnie. Prawdopodobnie najbardziej znanym jazzowym festiwalem w mieście jest
Letnia Akademia Jazzu organizowana w Klubie
Wytwórnia. Choć impreza ta przyciąga dość słynne nazwiska zarówno polskiego, jak i zagranicznego jazzu, to miłośnicy nieco bardziej wyrafinowanych form jazzowych schronienia poszukiwać
muszą w innych klubach i na innych zdarzeniach
artystycznych.
W tym kontekście warto wspomnieć przede
wszystkim klubo-restaurację Ciągoty i Tęsknoty.
Co się chwali: właściciele klubu stawiają nie tylko
na najpopularniejsze odmiany jazzu, lecz również
na te bardziej peryferyjne. Zawsze świetna muzyka, a i jedzenie całkiem dobre… Dla wszystkich miłośników dźwięków rozimprowizowanych polecić
należy klub KIJ (działający w siedzibie dawnego legendarnego klubu Bagdad Cafe), który stał się swego czasu tak naprawdę kolebką łódzkiego jazzowego jamowania. Wspomnianymi sesjami wspólnego
grania niejednokrotnie dowodził pianista Marcel
Baliński – być może najciekawszy muzyk jazzowy
młodego pokolenia związany z Łodzią. Współtwofot. Piotr Fagasiewicz

rzony przez niego zespół Entropia
Ensemble oraz autorskie trio to po
prostu klasa sama w sobie. Należy
tylko mieć nadzieję, że zorganizowany przez Marcela w 2019 roku festiwal muzyki (około)jazzowej Dwa
Piętra stanie się w przyszłości stałym elementem łódzkiego pejzażu
jazzowego.
Innym wyjątkowym muzykiem,
który swoją artystyczną aktywność w dużej mierze prowadzi
w Łodzi, jest gitarzysta Marek
Kądziela. Kierownik Instytutu
Jazzu Akademii Muzycznej w Łodzi to nie tylko wytrawny poszukiwacz dźwięków nieoczywistych
i wspaniały sideman, lecz również bardzo utalentowany band
lider – posłuchajcie jego doskonałej crossoverowej płyty Marek Kądziela Jazz Ensemble.
W tym jakże skrótowym poczcie łódzkich gwiazd jazzowych zabraknąć nie może również pianisty
Macieja Tubisa. Doceniony przez
krytyków, proponuje nie tylko dość
łatwą jazzową formę w swoim autorskim zespole Tubis Trio, lecz angażuje się również w inne projekty,
jak chociażby duet Bolewski/Tubis (z perkusistą Radosławem Bolewskim – wykładowcą łódzkiej
Akademii), którego płyta Lunatyk
przypaść może do gustu również
miłośnikom… popu. 
Jędrzej Janicki

Słuchaj podcastu: Łódź
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Bydgoszcz

Bydgoszcz
Bydgoszcz na jazzowej mapie Polski zajmuje ważne i istotne miejsce.
Potwierdza to wysoki status muzyków jazzowych wywodzących się
z tego miasta. Spośród licznego grona bydgoskich artystów spełniających się na jazzowej niwie wyróżniają się ci, którzy prezentują swą
sztukę międzynarodowej publiczności, występując na prestiżowych
festiwalach, koncertując z jazzmanami z Europy i USA oraz nagrywając płyty o międzynarodowym
zasięgu. Są to: pianista Krzysztof
Herdzin, perkusista Piotr Biskupski i wibrafonista Karol Szymanowski.
Jednak aby w danym mieście mogła rozkwitnąć jazzowa działal-

ność, niezbędne jest współdziałanie kilku fundamentalnych czynników. Pierwszym z nich jest
oczywiście obecność ludzi kochających jazz i pragnących go praktykować – takich muzyków w Bydgoszczy nigdy nie brakowało. Drugim jest miejsce,
w którym mogą oni odebrać muzyczną edukację – wszak muzycy (także jazzowi) nie rodzą się
na kamieniu i muszą gdzieś nauczyć się instrumentalnego rzemiosła. Takim ośrodkiem był i jest
Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina.
To właśnie w murach tej placówki powstała i nadal działa słynna Bydgoska Szkoła Perkusji kierowana przez znakomitego pedagoga Mirosława Żytę.
Spod jego ręki wyszli jazzowi bębniarze tej miary co Piotr Biskupski, Jacek Pelc, Łukasz Żyta, Sebastian Frankiewicz, Dawid Fortuna, Maksymilian
Olszewski i wielu innych, którzy zasilili czołowe
polskie zespoły jazzowe. Większość znanych muzyków jazzowych z Bydgoszczy wywodzi się z tego
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fot. Dariusz Gackowski

właśnie ośrodka (Krzysztof Herdzin, Piotr Olszewski, Karol Szymanowski, Marcin Jahr, Adam Żółkoś, Wojciech Olszewski).
Kolejnym ważnym ogniwem wspierającym rozwój
muzyki jazzowej jest możliwość wspólnej gry. Do
tego niezbędne jest odpowiednie miejsce na próby
z zespołem, gwarantujące jazzmanom możliwość
doskonalenia się w swej sztuce oraz zabezpieczające
podstawowe potrzeby sprzętowe. Takich placówek
było w Bydgoszczy wiele. Do najważniejszych należy zliczyć Wojewódzki Ośrodek Kultury – z przestrzenną salą prób i zapleczem sprzętowym umożliwiającym profesjonalne nagłośnienie, a nawet
dokonywanie nagrań. Tutaj odbywała próby m.in.
Asocjacja Andrzeja Przybielskiego. Innym ośrodkiem kultury przyjaznym muzyce jazzowej jest

bydgoski Pałac Młodzieży, w którym od 1975 roku działa nieprzerwanie Jazz Big Band ’75. W jego
repertuarze znajdują się utwory należące do jazzowej klasyki.
W Pałacu Młodzieży, oprócz prób
big-bandu, odbywają się też zajęcia indywidualne z zakresu gry na
trąbce, saksofonie, puzonie oraz
nauka gry na fortepianie, gitarze
basowej i perkusji. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów, praktyków czynnie grających muzykę
jazzową. Dodatkowym elementem
kształcenia początkujących jazzmanów są też zajęcia z improwizacji jazzowej.
Oprócz typowych placówek edukacyjno-kulturalnych
muzycy jazzowi mogą się też spotykać
i wspólnie muzykować w klubach
zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy. W okresie przed transformacją ustrojową większość klubów, w których grano jazz, należała
do samorządów studenckich bydgoskich uczelni. Najsłynniejszym
z nich był Beanus, w którym regularnie odbywały się koncerty gwiazd polskiego jazzu, popularnością cieszyły się jam sessions,
a lokalni muzycy mogli tam odbywać próby, ćwiczyć i przechowywać sprzęt. Obecnie kluby, w których grywa się muzykę jazzową,
znajdują się w rękach prywatnych
i od indywidualnych decyzji właś-

Bydgoszcz
cicieli zależy rodzaj współpracy
z lokalnym środowiskiem muzyków.
Jednym z pierwszych klubów, który pojawił się w latach 90., był
klub Trytony, założony przez trójkę udziałowców. Miał być on z założenia klubem jazzowym, jednak
po pierwszym okresie działalności
pojawiły się wśród prowadzących
odmienne koncepcje stylistyczne, które ostatecznie doprowadziły do rozstania. Trytony stały się
Eljazzem o mainstreamowej orientacji, a miłośnicy bardziej radykalnej, awangardowej muzyki utworzyli klub Mózg. Inne miejsca,
w których grano jazz, czyli Kuźnia,
Węgliszek, Sanatorium, Kubryk
i Szpulka, były nastawione na dotarcie ze swoją ofertą do szerszego
kręgu odbiorców, toteż obok jazzu
grano tam także bluesa i inne gatunki muzyki rozrywkowej.
Niebagatelne znaczenie dla kondycji środowiska jazzowego mają także wydarzenia koncertowe. W Bydgoszczy zawsze miał miejsce co
najmniej jeden festiwal jazzowy
w roku. Przez wiele lat była to Pomorska Jesień Jazzowa, organizowana przez bydgoski oddział Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego,
połączona z konkursem na młody,
debiutujący zespół. Obecnie tradycję tę podtrzymuje Bydgoszcz Jazz
Festival. Poza tym do Bydgoszczy
regularnie przyjeżdżają gwiazdy
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światowego jazzu odbywające koncertowe trasy po
Europie, jak np. John Scofield czy Jean-Luc Ponty.
Wydarzeniem o przełomowym znaczeniu dla rozwoju muzyki jazzowej w Bydgoszczy było utworzenie w 2003 roku kierunku jazz i muzyka estradowa
na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego. Wpłynęło to w zasadniczy sposób na ustabilizowanie się bydgoskiego środowiska jazzowego.
Z jednej strony zatrudnienie znalazła kadra pedagogów, przez co ściślej związała się z miastem.
Z drugiej – grono bydgoskich jazzmanów zasiliła grupa studentów kierunku jazzowego w liczbie
około osiemdziesięciu. W ten sposób przez pięciofot. Dariusz Gackowski

140|

letni okres studiów utalentowani młodzi jazzmani mają szansę wpływać na obraz bydgoskiego środowiska muzycznego. W momencie zakończenia
studiów część absolwentów powraca do własnych
środowisk, część zasila jazzowe formacje działające w innych miastach, a pewien procent decyduje się na pozostanie w Bydgoszczy. Z działalnością
kierunku jazzowego łączą się oczywiście także wymierne korzyści w postaci uczelnianych koncertów, konferencji i sympozjów poświęconych muzyce jazzowej, spotkań warsztatowych z wybitnymi
muzykami różnorodnych specjalności, egzaminy
dyplomowe otwarte dla publiczności i inne tego rodzaju artystyczne wydarzenia.
Trzon kadry pedagogicznej kierunku jazz i muzyka estradowa stanowią rodowici bydgoszczanie
i muzycy od lat związani ze środowiskiem bydgoskim. Wykładają tu:
• na fortepianie – Krzysztof Herdzin i Adam Żółkoś,
• na wibrafonie – Karol Szymanowski,
• na gitarze – Piotr Olszewski,
• na kontrabasie – Grzegorz Nadolny,
• na perkusji – Piotr Biskupski,
• na skrzypcach – Maciej Afanasjew,
fot. Dariusz Gackowski

a także przedstawiciele gdańskiego
środowiska jazzowego:
• na saksofonach i flecie – Maciej
Sikała,
• na trąbce – Marcin Gawdzis.
Klasę wokalistyki jazzowej prowadzi Joanna Zagdańska.
W skład kadry wchodzą także absolwenci bydgoskiej uczelni: Antoni Olszewski (b), Mateusz Krawczyk (dr), Michał Szlempo (p),
Adam Lemańczyk (p), Kamila Abrahamowicz-Szlempo (voc).
Muzyka jazzowa zawsze stanowiła w Bydgoszczy istotną część
oferty kulturalnej, a publiczność
chętnie z niej korzystała. Wystarczy wspomnieć, że festiwalowe koncerty z reguły odbywają
się w prestiżowych salach Filharmonii Pomorskiej (900 miejsc)
czy Opery Nova (800 miejsc). Także władze miasta przychylnym
okiem patrzą na prężnie rozwijające się jazzowe środowisko,
nie szczędząc dotacji na spektakularne wydarzenia muzyczne,
jak choćby Drums Fusion – festiwal sztuki perkusyjnej, w którego programie sporą część zajmuje
właśnie jazz.
Podsumowując – obraz muzyki
jazzowej w Bydgoszczy można rysować w różowych barwach, patrząc w przyszłość z uzasadnionym
optymizmem. 
Karol Szymanowski

Słuchaj podcastu: Bydgoszcz
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Gorzów Wielkopolski
Mekką jazzu w Gorzowie jest Jazz Club Pod Filarami, aczkolwiek klub organizuje też
koncerty jazzowe w teatrze, filharmonii, w auli Akademii Gorzowskiej lub na świeżym powietrzu.
Budulec: pasja
Początki klubu sięgają roku 1964,
gdy Związek Młodzieży Socjalistycznej postanowił urządzić
w piwnicy pod swymi biurami klub, a rodzeństwo Prońków
(Wojciech, Piotr, Krystyna) oraz
inni młodzi bigbitowcy postanowili znaleźć w nim miejsce dla
swojej muzyki – własnymi siłami
wyremontowali piwnicę, w któ-

rej po wojnie było więzienie, a później pralnia.
Młodzi artyści zaczęli zapraszać wykonawców
z innych miast, organizowali koncerty. To tutaj
debiutował znakomity gitarzysta Jarosław Śmietana. Jednak z czasem muzyki było coraz mniej,
a narad i szkoleń aktywu młodzieżowego coraz
więcej. Wreszcie, gdy stan techniczny obiektu
wymagał pilnego remontu, klub został na kilka
lat zamknięty.
W 1980 roku został ponownie otwarty i przekazany
jako oficjalna siedziba Gorzowskiego Klubu Jazzowego. 1 kwietnia 1981 roku Bogusław Dziekański zo-

fot. Zenon Kmiecik
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stał mianowany kierownikiem, następnie dyrektorem instytucji, a jako jej specjalność wybrał jazz,
swój ulubiony gatunek muzyki. Nie brakowało protestów ze strony młodzieży, która wolała w tym
miejscu jeszcze jedną dyskotekę. Jednak mozolna
praca u podstaw zaczęła z czasem owocować.
W 1992 roku klub przejęty został przez Urząd Miasta Gorzowa i od tamtej pory jest finansowany z budżetu miasta. Nosi nazwę Jazz Club Pod Filarami.

Koncerty
Na przestrzeni minionych lat w klubie lub na jego
zaproszenie na większych scenach Gorzowa wystąpiło ponad 500 zespołów, około 2000 artystów.
Przeważały koncerty jazzowe, ale klub otwarty był
również na inne formy i gatunki. Przez Filary przewinęli się niemal wszyscy najlepsi polscy jazzmani – od Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Tomasza
Szukalskiego, Tomasza Stańki, Adama Makowicza,
przez Zbigniewa Namysłowskiego, Macieja Strzelczyka, Kubę Badacha, Janusza Muniaka, po Grażynę Auguścik, Urszulę Dudziak, Piotra Wojtasika, Leszka Możdżera, zespoły: Young Power, Walk
Away, String Connection, Laboratorium i wiele innych.
fot. Zenon Kmiecik

Po 1989 roku możliwe stało się zapraszanie zagranicznych muzyków. W klubie gościli czołowi muzycy światowego jazzu, jak: Al
Foster, Billy Cobham, Tim Armacost, Lynell Bentley, Luluk Purwanto, Deborah Brown, Carter Jefferson, Gary Thomas, Frank Gambale,
Eric Marienthal, Adam Holzman
Quartet, Steve Logan, David Fuze
Fiuczynski, Joey Calderazzo, Bob
Berg, Kera Mfa, David Kikoski
i wielu innych.
Niektórzy muzycy po wielokroć
koncertowali Pod Filarami. Publiczność tworzy w klubie niepowtarzalną atmosferę, a nawet więź
z muzykami.
Dla młodych jazzmanów występ
Pod Filarami jest pewnego rodzaju nobilitacją – możliwość wpisania tego miejsca w CV jest dla nich
ważna.

Edukacja
Mała Akademia Jazzu powstała na
Pomorzu, a w 1986 roku zagościła
Pod Filarami w Gorzowie.
Studentami tej szczególnej uczelni początkowo byli uczniowie piątych i szóstych klas szkół podstawowych, później doszły gimnazja.
Mała Akademia Jazzu jest obecna
także w szkole specjalnej.
Audycje odbywają się średnio raz
w miesiącu. Wykładowcami są wybitni jazzmani – do 2014 roku było

Gorzów Wielkopolski
ich 90. Byli to m.in. Tomasz Szukalski, Artur Dutkiewicz, Jose Torres,
Zbigniew Jakubek, Bernard Maseli,
Włodek Pawlik, Jan Ptaszyn Wróblewski i Jarosław Śmietana. W latach 90. zajęcia prowadził również
amerykański klarnecista Brad Terry wraz z Joachimem Menclem.
Specjalną audycję poprowadził
Freddy Cole.
W ostatnich latach wykładowcami są: Marek Kazana, Piotr Lemański, Leszek Dranicki, Grzegorz Turczyński, Zbigniew Lewandowski,
Krzysztof Puma Piasecki, Adam
Wendt, Dominik Rosłon, Adam
Bałdych, Marek Konarski. Trzech
z nich – Turczyński, Bałdych i Konarski – to wychowankowie klubu
i Małej Akademii Jazzu.
Program MAJ ewoluował, tak jak
ewoluowała muzyka, i nadal nie
jest on sztywny. Obejmuje dwuletni cykl edukacji: pierwszy rok poświęcony jest muzyce akustycznej,
drugi rok – elektronicznej. W programie mieści się historia jazzu,
poznawanie jego różnych stylów,
instrumentów, a nawet tajników
improwizacji.
Jakie efekty daje ta edukacja, najlepiej wiedzą sami muzycy – podczas
koncertu finałowego mają przed
sobą już wyrobioną publiczność.
Nastąpiła też wymiana pokoleniowa. Dawni absolwenci MAJ mają
dzieci, które w szkole również słuchają audycji Małej Akademii Jazzu.
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fot. Aneta Stosor

Gorzowska Młoda Scena Jazzowa
Jesienią 2004 roku spora grupa absolwentów MAJ
szykowała się do wyjazdu na studia, do szkół w innych miastach. Na pożegnanie otrzymali dyplomy
z mianem ambasadorów. Ambasadorami zostali: Tomasz Adamczak, Mikołaj Budniak, Ireneusz Budny, Krzysztof Ciesielski, Magdalena Kujawska, Jacek
Kwiatkowski, Krzysztof Kwiatkowski, Michał Maculewicz, Marcin Nowak, Artur Panyszak, Bartosz Pernal, Mariusz Smoliński, Szymon Szymkowicz, Grzegorz Turczyński, Michał Wróblewski. W poźniejszym
terminie również Adam Bałdych dostał taki dyplom.
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Kariery
Wielu wychowanków klubu i Małej Akademii Jazzu zrobiło imponujące kariery. Zanim jednak przyszły duże sukcesy, uczestniczyli
w wielu warsztatach jazzowych
i wygrywali w licznych prestiżowych konkursach. Grają z najlepszymi, wydają płyty, koncertują na
całym świecie.

Adam Bałdych – skrzypek,
kompozytor, aranżer

fot. Dorota Frątczak

Gdy muzyczna brać studencka wracała do Gorzowa na święta, chciała się spotkać, posłuchać nawzajem, pograć. I tak zrodził się Noworoczny Zlot
Jazzowy. Kilka lat temu odświeżył go Marek Konarski, który zaprasza młodych jazzmanów z Polski,
Niemiec, a także Danii.
Od 2001 roku odbywają się koncerty Gorzowskiej
Młodej Sceny Jazzowej, czyli młodych muzyków,
którzy wyrośli z Małej Akademii Jazzu i kontynuują swoją edukację muzyczną. Klub był dla nich
przyjaznym miejscem, pozwalającym na debiut
sceniczny.

Ukończył Akademię Muzyczną
w Katowicach na Wydziale Jazzu
i Muzyki Estradowej (dyplom z wyróżnieniem). On zaszedł najdalej.
Kilkakrotnie zajmował pierwsze
miejsce na listach Jazz Top Jazz Forum: jako Nowa Nadzieja, Najlepszy Skrzypek, Najlepszy Kompozytor, Album Roku, Muzyk Roku.
Grał i nagrywał z najlepszymi polskimi, a także zagranicznymi jazzmanami, jak: Billy Cobham, Steve Logan, Yaron Herman, Lars
Danielsson, René van Helsdingen, Luluk Purwanto, Eldad Tarmu Quartet, Didier Labbe Quartet,
Monty Waters, Nigel Kennedy czy
Jim Beard.
Światową karierę rozpoczął po wydaniu razem z The Baltic Gang
płyty Imaginary Room w 2012 roku
dla słynnej wytwórni niemieckiej
ACT.

Gorzów Wielkopolski
Brał udział w nagraniu ponad 20
płyt, wydał sześć autorskich albumów, ostatni w 2021 – Poetry. z grupą Adam Bałdych Quintet. Na zamówienie skomponował kilka
suit na orkiestrę symfoniczną i instrumenty improwizujące. Koncertował w Polsce, Niemczech, Korei Południowej, Chinach, Japonii,
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie,
Austrii, Islandii, Portugalii, Azerbejdżanie, Holandii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Hiszpanii, Indonezji i we Włoszech.
W 2016 roku został odznaczony
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi.

Marek Konarski
– saksofonista, kompozytor
Ukończył Danish National Academy of Music w Odense (Dania).
W ramach programu Erasmus
przez rok studiował w Sibelius
Academy of Music w Helsinkach.
Pierwszą płytę nagrał z zespołem
Tone Raw. W dorobku ma dziewięć
płyt, nagranych z różnymi zespołami. Jedną z nich jest Into The Wild
z Bartosz Pernal Sextet.
Grał m.in. z takimi muzykami, jak:
Anders Mogensen, Carl Winther,
Johnny Aman, Richard Anderson, Kresten Osgood czy Kenneth Dahl Knudsen. Koncertował
w wielu krajach Europy. Od 2016
roku występuje ze światową gwiaz-
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dą saksofonu, Jerrym Bergonzim. W 2017 roku do
współpracy zaprosił go trębacz Tim Hagans, który
trzykrotnie był nominowany do Nagrody Grammy.
Jest najmłodszym wykładowcą Małej Akademii
Jazzu.

Bartosz Pernal – puzonista, kompozytor
Ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego w klasie puzonu, kontynuował naukę
na Akademii Muzycznej we Wrocławiu (ukończył
je z wyróżnieniem) i na Akademii Muzycznej w Katowicach (kompozycja i aranżacja jazzowa).
Realizuje autorski projekt Bartosz Pernal Quintet, do którego zaprasza jazzmanów z Polski i zagranicy. Pisze kompozycje i aranżacje na zlecenia
różnych instytucji kultury.
Koncertował m.in. w Filharmonii na Watykanie,
w Hiszpanii, Rumunii, Niemczech czy Francji.
Grał z czołówką polskich jazzmanów, natomiast
za granicą muzykował m.in. z Anne Paceo, Jacqui
Dankworth, Rosario Giuliani, Dante Luciani, Andym Middletonem, Priscillą Jones i Andym Ninvalle.
Ma w dorobku nagrania płytowe z różnymi bigbandami, zespołem Leszka Możdżera, Kasią Kowal-
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ską, zespołem Brian Fentress oraz swoim kwintetem i sekstetem.
Na Akademii Muzycznej w Poznaniu uzyskał tytuł
doktora sztuki w dziedzinie artystycznej dyrygentury. Jest adiunktem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku jazz i muzyka
estradowa.

Przemysław Raminiak – pianista,
kompozytor
Ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach na
Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na kierunku fortepian. Przygotowując się do egzaminu licencjackiego w 2001 roku, skrzyknął trio Raminiak/Garbowski/Gradziuk, które choć założone doraźnie cel,
przetrwało do 2013 roku. W 2002 roku trio wystąpiło
na Bielskiej Zadymce, zdobywając główną nagrodę.
Pokłosiem stała się płyta Scandinavia. Trio zauroczyło
Jana Ptaszyna Wróblewskiego, toteż zaprosił je do
współpracy i wspólnych koncertów. Z RGG Raminiak nagrał, poza Scandynavią, także Straight Story, True
Story – In Two Acts, a następnie wyjątkową Unfinished
Story – Remembering Kosz, która została uznana polskim albumem roku 2007 przez dziennik Rzeczpospolita i słuchaczy Radia Jazz.
W 2015 roku założył zespół Przemek Raminiak
Quartet, z którym wydał płytę Locomotive. Jest autorem muzyki do spektakli teatralnych Leonard
oraz Krwawe Gody – inspiracje Garcii Lorci w gorzowskim Teatrze im. J. Osterwy.

Dawid Troczewski – pianista,
keyboardzista, aranżer, kompozytor
Ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu na
Wydziale Instrumentalnym w specjalności jazz
i muzyka rozrywkowa.

Współpracował z Mackiem Goldsburym. Efektem była płyta, która
zebrała bardzo dobre recenzje
w Polsce, Niemczech, na Ukrainie
i w USA.
Współpracował m.in. z Bradem
Terrym (USA), Krzysztofem Pumą
Piaseckim, Piotrem Wojtasikiem,
Krystyną Prońko, Dennisem Hernandezem (Hiszpania), polskimi
big-bandami, kabaretem Zenona Laskowika, Filharmonią Wrocławską.
Najważniejsze projekty muzyczne
to: kompozycje Czesława Niemena w nowych aranżacjach, Tribute to Michel Petrucciani, The Other
Sound ze Zbigniewem Wromblem na kontrabasie i Jarosławem
Buczkowskim na akordeonie, pio-
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senki Mieczysława Fogga w nowych aranżacjach. Nagrał płytę Casablanca z kompozycjami
gorzowskiego stroiciela fortepianów w swoich aranżacjach. Z Jarosławem Buczkowskim stworzył
oryginalny duet: fortepian i akordeon.
Koncertował w ��������������
Polsce, Niemczech, Szwecji, Czechach, Szwajcarii,
Wielkiej Brytanii, na Ukrainie.

Grzegorz Turczyński –
puzonista, wokalista,
ukulelista
Ukończył Akademię Muzyczną we
Wrocławiu na kierunku puzon.
W 2000 roku zaproszony został do
udziału w European Jazz Youth
Orchestra, czyli międzynarodowej orkiestrze jazzowej, złożonej
z najzdolniejszej młodzieży muzycznej z różnych krajów europejskich. Odbył z EJO trasę koncertową po Europie, ukazała się również
płyta z tych koncertów.
Grał m.in. z Big Bandem Uniwersytetu Zielonogórskiego, ze
Zbigniewem
Namysłowskim,
Zbigniew Górny Big-Band, z Jazzoholics, Torres Salsa Tropical, Funkyland, Tomaszem Stańką, Piotrem
Wojtasikiem, Dante Lucianim, Zbigniewem Lewandowskim i swoim nauczycielem, Grzegorzem
Nagórskim. Współpracował z Teatrem Komedia w Warszawie przy
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spektaklu Chicago oraz z Teatrem Muzycznym we
Wrocławiu.
Gra w zespole The Lions oraz w The Sunny Side.
Uczy we Wrocławskiej Szkole Muzyki Nowoczesnej.

Michał Wróblewski– pianista,
kompozytor, aranżer
Ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach na
Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na kierunku fortepian oraz kompozycja i aranżacja.
Jest autorem programu na dwa kwartety: klasyczny i jazzowy Double Quartet oraz Jeden fortepian
i dwanaście rąk, w którym zagrało sześciu pianistów z Gorzowskiej Młodej Sceny Jazzowej. Opracował projekty łączące jazz z rapem i jazz z hip hopem. Nagrał swoją muzykę do płyty promującej
Gorzów, skomponował też muzykę do kilku filmów
animowanych i filmu Wspomnienia z miasta L.
Wziął udział w nagraniu płyty Kabaret Starszych
Panów. Po trzech miesiącach płyta miała już status
platynowej.
W 2010 roku nagrał płytę Michał Wróblewski Trio. Są
na niej jego kompozycje oraz standardy Coltrane’a.
Jest autorem projektu symfonicznego Jazz i Orkiestra, nagranego z Narodową Orkiestrą Polskiego Ra-
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dia w Katowicach. Premiera albumu Jazz i Orkiestra odbyła się w 2013 roku z gościnnym udziałem
Zbigniewa Namysłowskiego
W 2015 roku został uznany za Nową Nadzieję w corocznej ankiecie Jazz Forum. W 2016 roku wyjechał
do Nowego Jorku na zaproszenie Terence‘a Blancharda, wielokrotnego zdobywcy nagród Grammy.
Zespół Michał Wróblewski Trio wraz z Blanchardem odbył europejską trasę koncertową. Efektem
tej współpracy jest album Radiostatik. Od 2018 roku
współpracuje z Michałem Urbaniakiem.

Tomasz Żyrmont – pianista, kompozytor
Ukończył marketing i zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim, a następnie Akademię Muzyczną w Katowicach, uzyskując tytuł licencjata w klasie fortepianu.
Po studiach wyjechał do Londynu. Tam w 2009
roku obronił dyplom w prestiżowej, nagradzanej
przez królową brytyjską, Guildhall School of Music and Drama. W Guildhall brał udział w warsztatach z takimi gwiazdami jazzu, jak: Joshua Redman, Danilo Pérez, Phil Markowitz, Bobo Stenson
czy Christian McBride.

fot. Aneta Stosor

Jest liderem założonego w 2009
roku kwintetu Groove Razors
w Londynie. Zespół wykonuje
głównie kompozycje Tomka w stylu fusion, nu jazz, funk i jest regularnym rezydentem Jazz Café
POSK. Klub przyjął patronat nad
pierwszą płytą zespołu. Groove Razors zapraszał do współpracy takich muzyków, jak: Rick James,
Francesco Mendolia, Jono McNeil,
Nick Svarc, Adam Bałdych, Chris
Webb.
Poza Polską i Wielką Brytanią występował we Włoszech, Niemczech,
Francji, Belgii i Luksemburgu.
Oczywiście gorzowskie środowisko jazzowe, które wykształciło
się przy Filarach, jest o wiele szersze. Jest Łukasz Chyliński (g), Jacek
Kwiatkowski (p), Michał Kwiatkowski (voc), Ireneusz Budny (dr),
Krzysztof Ciesielski (b), Artur Panyszak (s), Tomek Posieczek (b),
Michał Maculewicz (s), Mariusz
Smoliński (p), Marcin Nowak (g).
Rośnie też już następne pokolenie:
Jeremi Turczyński, Wiktoria Raminiak…

Gorzów Jazz Celebrations
Konkurs o Klucz do Kariery im.
Marka Karewicza – Gorzów Jazz Celebrations jest spadkobiercą dawnej Pomorskiej Jesieni Jazzowej.
W konkursie jurorem jest publiczność. Nazwa nagrody stała się łącz-

Gorzów Wielkopolski
nikiem między starymi a nowymi
czasami.
Klucze do Kariery zdobywali tacy
muzycy, jak: Stanisław Sojka, Grażyna Auguścik, Ewa Uryga, Krzysztof Herdzin, Janusz Szrom, bracia Łukasz i Paweł Golcowie, Jan
Freicher, Dominik Rosłon, zespoły Dixie Lovers, Walk Away, Set Off,
Sekstet Jerzego Małka i wielu innych. W ostatnich latach zdobywali je również gorzowianie: Adam
Bałdych z zespołem, Przemysław
Raminiak w trio RGG, The Conception (Michał Maculewicz, Bartosz
Pernal, Mariusz Smoliński).
Poza młodymi każdy festiwal
wzbogacały
koncerty
gwiazd.
W czasach przed zmianą ustroju były to polskie gwiazdy, później
uświetniali je tacy muzycy, jak:
Billy Hart, Adam Holzman, Randy Brecker, wracający z emigracji
Włodek Pawlik, Urszula Dudziak
i inni.
I Pomorska Jesień Jazzowa i Gorzów Jazz Celebrations składały się
z dwóch części: konkursowej dla
młodych jazzmanów i koncertu
gwiazdy. W cyklu Gorzów Jazz Celebrations odbywają się 3-4 koncerty i raz do roku konkurs o Klucz do
Kariery.
W ramach Gorzów Jazz Celebrations grał m.in. zespół The Yellowjackets, Joshua Redman – James
Farm, Passport, Kenny Garrett, Nils
Petter Molvaer, Mike Stern, Leni
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Stern, John Scofield, Richard Bona, Ravi Coltrane,
Didier Lockwood, Kurt Elling, Freddy Cole, Lee Ritenour, Dean Brown, Trio Fischbacher, Ulf Wakenius, duet Abercrombie – Dykta, zespoły gospel: Toronto Mass Choir i The Jackson Singers, Omar Sosa
i Mola Sylla, Silje Nergaard, Hiromi, European Jazz
Orchestra, Dave Holland.
Klub znany jest daleko poza granicami Polski i to
nie tylko za sprawą muzyków, którzy w nim grali.
W 2010 roku napisałam monografię Jazz Clubu Pod
Filarami Keep Swinging. Trafiła ona do Biblioteki
Kongresu Stanów Zjednoczonych. 
Dorota Frątczak

Słuchaj podcastu: Gorzów Wielkopolski
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Zielona Góra
Wbrew pozorom Zielona Góra, jak wiele innych
mniej znanych i rozpoznawalnych ośrodków jazzowych w Polsce, ma swoją długoletnią historię sięgającą lat 50. Na ówczesne Ziemie Odzyskane przybywało wielu artystów i miłośników jazzu, tworząc
na ziemiach zachodnich zręby lokalnego środowiska jazzowego. Pierwszymi jego animatorami, których nazwiska znajdujemy w dostępnych materiałach źródłowych i lokalnej prasie, byli pianista
Mieczysław Puzicki i filmowiec Tadeusz Marcinkowski. Puzicki, jako aktywny artysta estradowy,
stał się twórcą pierwszej jazzowej formacji w mieście – Empuz Trio; Marcinkowski, wielki miłośnik
jazzu, współtworzył co prawda początkowo nieliczne, ale jednak aktywne grono jazzowych działaczy.
Lata 50. to także okres rozkwitu talentów rodzeństwa Dudziaków: Urszuli i Leszka – Leszek zapisał

Historia jazzu w Zielonej Górze,
w skali dziejów polskiego jazzu,
kojarzy się głównie z Urszulą
Dudziak i Big Bandem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Miasto ma jednak swoje pomniejsze
środowiskowe satelity: Nową
Sól, Kożuchów, Żary, Sulechów
i kilka innych. Tu także powstał
bodaj jedyny polski projekt płytowy ostatnich dekad poświęcony Andrzejowi Trzaskowskiemu i jego muzyce.

się w historii polskiego jazzu jako
partner i członek zespołów Krzysztofa Komedy.
Urszula Dudziak jest dziś najbardziej rozpoznawalną ambasadorką zielonogórskiego jazzu. To właśnie w Zielonej Górze, w roku 1961,
doszło do brzemiennego w skutki spotkania wokalistki – wówczas niespełna osiemnastoletniej –
z Krzysztofem Komedą i jego żoną.
Konsekwencją tego wydarzenia
były występy początkującej artystki z triem Komedy w klubie Hybrydy w sierpniu tego samego roku.
Dla Urszuli był to początek zawodowej kariery artystycznej, która

Zielona Góra
zaprowadziła ją na sam szczyt wokalnego panteonu. Z kolei Leszek
Dudziak, po kilkuletniej współpracy z Komedą, występach na festiwalu Jazz Jamboree i udziale w sesji nagraniowej ścieżki muzycznej
do filmu „Nóż w wodzie” (1961) Romana Polańskiego, wyjechał do
Szwecji, znikając zupełnie z polskiej sceny jazzowej.
W latach 60. powstało w Zielonej
Górze pierwsze nieformalne Stowarzyszenie pod nazwą Lubuski
Klub Jazzowy zajmujące się animacją życia jazzowego, z kluczową postacią dla jego działalności – Szymonem Bujaczem. Stowarzyszenie
zajmowało się organizacją koncertów i spotkań edukacyjnych oraz
promocją jazzu w regionie. Dzięki kronikarskiej aktywności Tadeusza Sroczyńskiego i prowadzonej przez niego kroniki działalność
Klubu Jazzowego została dobrze
udokumentowana. Wśród najbardziej znaczących wydarzeń koncertowych organizowanych przez
Klub do historii zielonogórskiego
jazzu przeszły pierwsze koncerty
Zbigniewa Namysłowskiego w Filharmonii Zielonogórskiej, ostatnie
przed tragiczną śmiercią występy
Mieczysława Kosza oraz intensywna współpraca z krakowskim środowiskiem jazzowym i częste koncertowe zaproszenia dla zespołów
Laboratorium i Extra Ball Jarosława Śmietany.
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W kolejnej dekadzie na lokalnej scenie jazzowej rozpoczął się niezwykle ważny nurt w historii jazzu w Zielonej Górze związany z działalnością
Big Bandów prowadzonych przez Stefana Romanika (do końca lat 70.) i, w kolejnych dekadach, przez
Jerzego Szymaniuka. Zwłaszcza dzięki działalności
tego ostatniego Big Bandy stały się kolejną jazzową
wizytówką środowiska zielonogórskiego. Ich znaczenie oraz pozaregionalny zasięg oddziaływania
sprawił, że w latach 80. aktywny studencki ośrodek kultury „Mrowisko” stał się współorganizatorem Ogólnopolskiego Spotkania Big Bandów, którego ostatnia, czwarta edycja odbyła się w roku 1991.
Big Band UZ dokonał także ważnych nagrań z Urszulą Dudziak, które ukazały się na płycie Forever
Green – zawsze zielona.
W 1992 roku powstał w Zielonej Górze jeden z najbardziej aktywnych jazzowych klubów w Polsce –
Jazz Club Harlem, stworzony i prowadzony w latach
90. przez Zbigniewa Tchórzewskiego. W ramach
działalności klubu odbywał się m.in. Harlem Jazz
Festiwal – wydarzenie bez precedensu dla jazzowej
historii Zielonej Góry we wcześniejszych dekadach.
W ostatnich latach XX w. obok Harlemu działały
także inne kluby muzyczne zorientowane programowo na prezentowanie muzyki jazzowej. Wśród
nich najważniejsze to: 4 Róże dla Lucienne, Blues
Express, Piekarnia Cichej Kobiety i Klub Jazzowy
U Ojca, który miał stać się centrum życia jazzowego
w Zielonej Górze, ale po kilku latach jego działalność jazzowa została zawieszona. Nie bez znaczenia jest tu także powstanie w roku 2004 Zielonogórskiego Stowarzyszenia Jazzowego, które stało
się organizatorem Festiwalu Green Town of Jazz.
W ciągu 17 lat przez festiwal przewinęło się blisko
pół tysiąca artystów z Polski i zagranicy. W następnej dekadzie pojawiły się kolejne podobne inicjatywy imprez festiwalowych, m.in: Róże Jazz Festiwal,
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Wiosna Jazzowo-bluesowa, Jazz Crossing Festival
Canada&Polska, Lubuskie Zaduszki Jazzowe.
Ważną do dziś częścią historii lokalnego środowiska jazzowego w Zielonej Górze jest edukacja związana z kierunkiem jazz i muzyka estradowa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierunek powstał
w 2004 roku i cieszy się niezmiennie sporym zainteresowaniem wśród młodych, początkujących jazzmanów z całego kraju. Wśród nich jest także spora
grupa studentów wywodzących z okolicznych, także aktywnych jazzowych ośrodków miejskich: Nowej Soli, Kożuchowa, Sulechowa czy Żar. Sięgając
nieco głębiej w historię: to z tych ośrodków wywofot. ZSJ

dzą się m.in. Henryk Miśkiewicz,
Krzysztof Kiljański, Piotr Budniak,
Janusz Brych i Robert Chyła. Wiele ważnych projektów muzycznych
i inicjatyw koncertowych powstawało przy współpracy artystów
związanych z okolicznymi miejscowościami i działającymi w nich
środowiskami, które organizacyjnie, a także instytucjonalnie spajała Zielona Góra jako rodzaj ośrodka
„centralnego”. Jednym z ostatnich,
ważnych zrealizowanych przedsięwzięć artystycznych jest album
Trzaskowski Rework lubuskiej formacji Yes4Jazz, poświęcony w całości kompozycjom Andrzeja Trzaskowskiego.
Jazz w Zielonej Górze to ponad sześć
dekad historii. Od kilku lat trwają
próby zebrania wszelkich materiałów archiwalnych i spisania relacji świadków wielu ważnych wydarzeń związanych z historią jazzu
w mieście, podejmowane przez niżej podpisanego. Ich odtworzenie nie jest łatwe, a czasem jest już
wręcz niemożliwe. Niemniej monografia stała się istotnym celem
całego lokalnego środowiska i jeśli
powstanie, z pewnością wzbogaci
powszechną wiedzę o historii muzyki jazzowej nie tylko w wymiarze lokalnym, ale również w tym
być może ważniejszym: ogólnopolskim. 
Andrzej Winiszewski

Słuchaj podcastu: Zielona Góra
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Słupsk

Słupsk
Mimo że do dziś nie ustalono z całą pewnością, czy Komeda rzeczywiście koncertował w Słupsku i kiedy ów koncert miał miejsce, to jednak od ponad 25 lat Komeda związany jest wręcz organicznie z tym miastem. Kiedy po raz pierwszy Leszek
Kułakowski, wybitny polski pianista i kompozytor, wraz ze swoją żoną Reginą organizowali Rondo Jazz Festival, zapewne sami nie przypuszczali, jak szybko przeistoczy się on w doroczne święto muzyki Komedy.
Komeda Jazz Festival w roku 2021
milowymi krokami zbliża się do
okrągłej rocznicy 30-lecia. Oznacza to również, że ostatnie trzy
dekady to najaktywniejszy okres
w historii jazzowego życia w mieście. Sam Leszek Kułakowski
wspomina, że Komeda zawsze był
mu bliski, do dziś mówi o nim
„Chopin polskiego jazzu”. Tworząc

festiwal poświęcony Komedzie, już na samym początku założył, że należy wyjść poza tradycyjny
format festiwalowy, i wprowadził do programu
konkurs kompozytorski im. Krzysztofa Komedy. Od tego konkursu, zorganizowanego po raz
pierwszy w roku 1995, tak naprawdę historia „komedowskiego Słupska” się rozpoczęła. Przez lata
z festiwalem związany był Przemek Dyakowski,
trójmiejski saksofonista i guru tamtego środowiska, który wraz z Reginą Kułakowską rozpoczy-
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nał festiwalowe koncerty. Przy imprezie aktywnie działało także Kino Rejs, organizując pokazy
filmów z muzyką Komedy, a nocne jam sessions
przez lata odbywały się w Piwnicy Anna de Croy,
która pełniła rolę festiwalowego Jazz Clubu. Koncerty, pokazy filmowe i multimedialne odbywały się także w partnerskim Pałacu Aureus i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Słupskie święto jazzu
miało przez lata swoją gdańską edycję w Filharmonii na Ołowiance, gdzie organizowano koncerty największych gwiazd światowego jazzu.
Nierozerwalnym elementem programowym każdej festiwalowej edycji stały się projekty specjalne Leszka Kułakowskiego, poświęcone często, choć nie zawsze, patronowi festiwalu. Miały
one bardzo różny charakter, ale nierzadko odbiegały od tradycyjnej konwencji wykonawczej
fot. Zbigniew.Bielecki

muzyki Komedy. Sam Kułakowski tak o tym mówił: „Komeda
potrzebuje w naszych obecnych
czasach odświeżenia, czasem rewolucji w postrzeganiu jego muzyki i jej scenicznym wykonawstwie. Takie projekty uważam za
najbardziej wartościowe i takich
eksperymentujących, odważnych
artystów staramy się do nas zapraszać”*.
Rodowitą słupszczanką jest także
Grażyna Auguścik, od ponad trzech
dekad mieszkająca w Stanach Zjednoczonych (Chicago). Co roku podczas swoich jesiennych koncertów prezentuje w Polsce własną

Słupsk
muzykę, nowe płytowe i koncertowe projekty, przywozi ze sobą
amerykańskich artystów. W wywiadach czasem wspomina swoje
słupskie początki, które związane
były z miejscową szkołą muzyczną i klasą gitary. Bardzo wcześnie,
bo już w latach 70., zainteresowała
ją wokalistyka. Od opolskiego Festiwalu Piosenki się zaczęło, a na jazzie definitywnie skończyło.
Ze Słupskiem związani są także
jazzowi publicyści: Stanisław Danielewicz i Grzegorz Szczepłocki,
słupszczanin z wyboru i współzałożyciel powstałego w roku 1998
Stowarzyszenia im. Krzysztofa Komedy. Na przestrzeni lat obaj autorzy pisali o festiwalu w prasie
lokalnej i ogólnopolskiej (Jazz Forum), a także wspierali festiwal
ideowo i organizacyjnie. Danielewicz wydał w roku 2021 krótką monografię festiwalu, w której zebrał
najważniejsze informacje dotyczące historii i recepcji tego wydarzenia na tle życia jazzowego w naszym kraju.
Komeda wrósł w miasto mocno
i trwale. W roku 2021 uroczyście otwarto Skwer Komedy, a z inicjatywy Leszka i Reginy Kułakowskich
powołano społeczny komitet budowy „fortepianu edukacyjnego”, który ma stanąć na skwerze tuż obok
Miejskiej Biblioteki Publicznej. „Będzie żywym instrumentem – mówi
Leszek Kułakowski – wyposażo-
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nym w przyciski, po naciśnięciu których będzie
można posłuchać popularnych i znanych kompozycji Komedy”.
Słupski festiwal zbliża się powoli do kolejnego,
okrągłego jubileuszu 30-lecia. Od dłuższego czasu
planowane jest wydanie, wzorem innych polskich
festiwali, monografii podsumowującej trzy dekady
istnienia Komeda Jazz Festival. Ważna i cenna inicjatywa. Oby się spełniła. 
Andrzej Winiszewski
*

Wywiad własny autora z Leszkiem Kułakowskim.

Słuchaj podcastu: Słupsk

fot.Paulina Krukowska
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Mława
Jeszcze kilka lat temu absolutnie nikt w Polsce nie
wiedział o polskich, rodzinnych korzeniach Victora Younga, jednego z największych kompozytorów
muzyki filmowej w Hollywood. Trzeba było przysłowiowej iskry, cierpliwości i samozaparcia, aby
pójść tropem dokumentów, trafić do amerykańskiej rodziny Younga i na nowo odkryć tę postać
dla polskiej kultury. Przypadek sprawił, że miano
„odkrywcy” przypadło polskiemu pianiście Kubie
Stankiewiczowi, który zrealizował pierwszy bodaj
na świecie jazzowy monograficzny projekt płytowy
poświęcony Youngowi.
Od płyty The Music of Victor Young Kuby Stankiewicza rozpoczęła się ta pasjonująca historia. Płyta ukazała się na polskim rynku nakładem Warner Classics w roku 2014 i stała się przyczynkiem do
podjęcia współpracy z samorządem Mławy i entu-

zjastycznie nastawionymi do projektu władzami miasta. Mława nie
miała – jak setki innych miast tej
wielkości w Polsce – tradycji jazzowych, choć muzycznie zaznaczyła
swoje miejsce na mapie kulturalnej kraju choćby konkursami muzyki akordeonowej. Pojawienie się
„ducha” Victora Younga rozpoczęło
zupełnie nowy rozdział w historii
miasta. Już podczas II edycji Victor
Young Festival (2020) uroczyście otwarto skwer Victora Younga, a rok
później w miejskim parku usytuowano wystawę poświęconą pamięci amerykańskiego kompozytora. Tym sposobem Mława znalazła

Mława
się na festiwalowej mapie jazzowej
Polski i stała się jedynym (!) miejscem na świecie, które w tak spektakularny sposób oddaje co roku
hołd genialnemu kompozytorowi.
Organizatorzy imprezy, w tym
zwłaszcza Ewa Banaś i Magdalena
Grzywacz, dbają o możliwie szeroką promocję Victor Young Jazz Festiwal i co roku wydają w limitowanych edycjach festiwalowe
pamiątki, będące gratką dla fanów
jazzu i kolekcjonerów jazzowych
archiwaliów: gazetkę festiwalową,
płyty z nagraniami festiwalowych
koncertów i okolicznościowe gadżety (sensacje wzbudziły zwłaszcza maseczki – znak naszych czasów). Na prośbę organizatorów
zapraszani artyści dodają muzyczne akcenty związane z dorobkiem
kompozytorskim Younga, zwykle
prezentując kilka jego jazzowych
standardów. Wyjątkową pod tym
względem stała się edycja z roku
2020, kiedy to na festiwalowej scenie wystąpili obok siebie czterej
polscy pianiści – Kuba Stankiewicz,
Bogdan Hołownia, Artur Dutkiewicz i Andrzej Jagodziński – wykonując w duetach utwory Victora
Younga. Oba specjalne koncerty zostały umieszczone na specjalnych
wydawnictwach płytowych.
Podczas III edycji (2021) organizatorzy poszli krok dalej. Prócz koncertów, wśród programowych propozycji pojawiły się także zajęcia
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warsztatowe i minipokazy filmowe zapomnianych
już dziś obrazów z muzyką Younga. Planowane są
kontynuacje tych działań w przyszłych latach, bo
jak twierdzi Kuba Stankiewicz: „Warto Youngowi
poświęcić więcej uwagi, warto przypominać jego
polskie, rodzinne korzenie w Mławie i promować
jego muzykę. W końcu Victor Young, podobnie jak
inny Polak, Bronisław Kaper, znalazł się na kartach
historii światowego jazzu. Jak dotąd i w tej skali nie
udała się ta sztuka żadnemu polskiemu kompozytorowi”. 
Andrzej Winiszewski
fot. Paweł Koziński

Słuchaj podcastu: Mława

fot. Witold Spisz
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Leszno
Gdy Andrzej Kuźmiński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, rozpoczął realizację projektu
Biblioteka Jazzu, niemal natychmiast zasoby biblioteczne wzbogaciły się o kilka tysięcy płyt winylowych i wiele cennych jazzowych archiwaliów.
Wszystko to za sprawą dwóch leszczyńskich kolekcjonerów: Jerzego Reicha i Adama Jagodzińskiego,
którzy zadeklarowali przekazanie swoich obszernych jazzowych zbiorów do nowopowstającego bibliotecznego działu jazzowego. Inicjatywa stała się
głośna w całym kraju, a wsparcie dla Biblioteki
Jazzu zgłosili kolejni potencjalni darczyńcy: Dionizy Piątkowski, Tolek Lisiecki i Jacek Karolak. Tym
sposobem Leszno błyskawicznie utrwaliło swoje
miejsce na mapie jazzowej Polski – stało się jednym
z ciekawszych ośrodków aktywnego życia jazzowego w kraju.
Biblioteka Jazzu nie była jednak pierwszym projektem jazzowym w Lesznie. Już w roku 2004 ruszyły Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty

Jazzowe powołane przez Julię Sawicką – leszczyńską wokalistkę
jazzową, kompozytorkę i edukatorkę. Prowadzona przez nią Fundacja
Edukacyjna Pro Musica organizuje warsztaty do dziś, ma na koncie
już 17 edycji. Warsztaty w międzynarodowej obsadzie wykładowców
przeznaczone są przede wszystkim
dla młodych adeptów jazzu, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z tym gatunkiem muzyki. Ów
coroczny obóz to jednak nie tylko
działania szkoleniowe i edukacyjne. To także koncerty i plenerowe
pokazy filmowe, cieszące się sporym zainteresowaniem lokalnej
publiczności.
Ważnymi postaciami związanymi z miastem, wręcz jego jazzową
wizytówką, są kolekcjonerzy: Jerzy

Reich i Adam Jagodziński. Ich obszerne zbiory, gromadzone przez
ostatnie pół wieku, stanowią dziś
bezcenną wartość historyczną.
W ramach działalności Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Lesznie
część zbiorów była eksponowana
podczas przygotowań do otwarcia
w połowie roku 2022 nowej siedziby biblioteki – ze sporym działem
dotyczącym jazzu. Wśród planowanych projektów jest m.in. organizacja przeglądu (w przyszłości być
może festiwalu) filmu jazzowego
i nawiązanie tym samym do odbywającego się w latach 80. festiwalu
i konkursu Jazz Film Salon.
Leszno pojawiło się na Jazzowej
Mapie Polski także za sprawą koncertów organizowanych w sercu
leszczyńskiego Rynku, w piwnicy zabytkowego Ratusza, gdzie od
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kilku lat aktywnie działa Biblioteka Ratuszowa.
W ostatnich trzech latach zrealizowano tam cykle
spotkań, koncertów i prezentacji promujących polską muzykę jazzową i jej związki z literaturą, poezją i filmem. Wśród artystów wystąpili m.in. Kuba
Stankiewicz Quintet i Jacek Kotlarski z projektem
Kochanowski Pieśni, Małgorzata Hutek z Wierszopieśniami oraz Julia Sawicka z poezją Tadeusza Nowaka. Ponadto zorganizowano spotkania filmowe
(m.in. z wybitnym twórcą jazzowych dokumentów,
Januszem Majewskim) oraz prezentacje i warsztaty
edukacyjne związane z wątkami łączącymi muzykę jazzową z literaturą i filmem.
Dla jazzowego Leszna i Biblioteki Jazzu kluczowym ma stać się rok 2022 i przeniesienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława
Grochowiaka do nowej siedziby. Co jednak równie
ważne: być może moment ten stanie się także cezurą dla najnowszej historii polskiego jazzu, zwłaszcza jej utrwalania oraz dokumentowania. 
Andrzej Winiszewski

fot. Witold Spisz

Leszno

Słuchaj podcastu: Leszno

fot. Robert Stachnik, DK 13 Muz
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Szczecin
Historia szczecińskiego jazzu nabrała tempa w latach 90., naznaczona aktywną działalnością lokalnych klubów, powstającymi muzycznymi projektami, a nawet audycjami radiowymi w słynnym
studenckim Radiu Pomorze, publicznym Radiu
Szczecin i powstałym w połowie lat 90. Radiu ABC.
To oczywiście tylko pewien etap w historii jazzu
w Szczecinie, ale znamienny dla rozwoju tego gatunku w Polsce.
Jeszcze w latach 80. szczecińskie środowisko jazzowe zasłynęło za sprawą artystycznej działalności
saksofonisty, świetnego improwizatora i kompozytora Marka Kazany, którego muzyczne ścieżki
związały się na krótki moment m.in. z formacją
Young Power Krzysztofa Popka. Jego działania artystyczne przez długie lata wspierane były przez
aktywnego szczecińskiego kontrabasistę Marka
Maca. Obaj tworzyli znakomity tandem improwizatorów, doskonale znany, ceniony i lubiany
przez fanów muzyki jazzowej w mieście. Same-

go Marka Kazanę tak wspominał
u progu swojej kariery, przerwanej tragiczną śmiercią, znakomity jazzowy perkusista wywodzący
się ze szczecińskiego środowiska,
Grzegorz Grzyb: „Był w tamtym
czasie jedną z najwybitniejszych
postaci w szczecińskim środowisku jazzowym. Zdaniem wielu
moich kolegów muzyków było mi
najbliżej właśnie do niego. Spotkaliśmy się parę razy w dawnym
klubie Atut w Szczecinie i po jakimś czasie stałem się członkiem
jego zespołu”. W tamtym czasie
Klub Atut nie był jedynym klubowym miejscem, gdzie grało się
jazz na żywo w Szczecinie. Aktywnie działały Kontrasty i Pinokio,
w roku 1992 powstał Free Blues

Szczecin

fot. Robert Stachnik, DK 13 Muz

Club, jazz grano też w kultowym
Dom Kultury 13 Muz i na Zamku
Książąt Pomorskich (m.in. w Sali
Bogusława). Był to czas intensyw-
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nej współpracy różnych środowisk; z jazzmanami
działali m.in. animatorzy życia teatralnego z Teatru Kana. Pod koniec lat 90. powstał Royal Jazz
Club. Tu organizowano słynne Zmagania Jazzowe,
a ich organizator, jazzowy tenorzysta Sylwester
Ostrowski, prezes Stowarzyszenia Orkiestra Jazzowa, sprowadzał do klubu gwiazdy z USA. Gościem
Zmagań Jazzowych był np. Billy Harper. Przy Stowarzyszeniu rozpoczęło działalność także wydawnictwo płytowe, pierwsze i jedyne prężnie działające w regionie.
Od roku 2010 istnieje szczecińska Akademia Sztuki,
w której od samego początku funkcjonuje Zakład
Muzyki Jazzowej. W mieście znany jest także festiwal Szczecin Jazz, działa Klub Jazzowy Jazzment
i od 2007 roku Zachodnio-Pomorskie Stowarzyszenie Jazzowe. Od końca lat 90. Stowarzyszenie organizuje cykle koncertowe z najstarszym z nich pod
nazwą Poniedziałek Jazzfana, ale także inne, np.
Jazz na rogatkach i Amfiteatr Jazz Cafe.
Na szczecińskiej scenie jazzowej ostatniej dekady
pojawiły nowe twarze: pianista Michał Martyniuk,
saksofonista Tomasz Licak, wokalistka Jola Szczepaniak i młody, nagradzany już podczas festiwalu
i konkursu w ramach Jazzu Nad Odrą, pianista Patryk Matwiejczuk.
Warto wspomnieć, że Szczecin ma także swój szczególny epizod historyczny związany z I Festiwalem
Muzyki Jazzowej w Sopocie w roku 1956 (!). Wśród
orkiestr, które zgłosiły swój udział w Festiwalu, był
także zespół pianisty i kompozytora Pawła Grünspana, który reprezentował Estradę Szczecińską.
Jego nagrania ukazały się również na płytach CD,
będące cenną dźwiękową kroniką festiwalu i dowód na szczeciński wkład historyczną wartość imprezy. 
Andrzej Winiszewski

Słuchaj podcastu: Szczecin

fot. LJF Aleksandra Żołnacz
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Lublin
W latach 20. XX wieku silny powiew jazzowego
wiatru wtargnął nie tylko do Warszawy, Lwowa,
Wilna i Krakowa, które były głównymi ośrodkami
jego rozwoju w II Rzeczpospolitej, ale także do Lublina. Muzyki synkopowanej słuchano w restauracjach, lokalach rozrywkowych i kinoteatrach, które pełniły funkcję sal koncertowych. Przykładowo,
w latach 30. w lubelskim kinoteatrze Wiedza występowała orkiestra Rubina Akermana. Jazz wybrzmiewał także w kinoteatrach Adria, Corso i Venus. W tym ostatnim już w trakcie wojny, w marcu
1942 roku, zagrał duet fortepianowy Witold Lutosławski – Andrzej Panufnik, który obok klasycznych utworów Mozarta i Schuberta zaprezentował
jazzową parafrazę Marzeń Miłosnych Liszta i Groteskę Jazzową własnego autorstwa. Z kolei w restauracji Hotelu Europa, w 1939 roku, grywał klarnecista i saksofonista Tadeusz Münch. I to właśnie
Münch wszedł w skład zespołu Nasza Siódemka

stworzonego przez Mieczysława
Kleckiego jeszcze w trakcie wojny,
w 1944 roku. W tym też roku w lubelskiej radiostacji Pszczółka nadawano audycję Kwadrans Jazzu,
w której oprócz wspomnianej Naszej Siódemki można było usłyszeć
Adiego Rosnera z Albertem i Mieczysławem Harrisami.
Lata 50. to przede wszystkim występy różnych składów (wspomnianego już Tadeusza Müncha) w lubelskich restauracjach, ale pierwsze
próby jazzowania podjęło również
środowisko akademickie. Powstały zespoły takie jak: Bemol, 7 Czarcich Łap, Stavizen Septet czy Royal
Dixieland. W latach 60. nastąpiła
zmiana warty: do życia powołano

Lublin
zespół tradycyjny Pawła Falkiewicza Traditional Jazz Septet ze Sławomirem Kulą i Ryszardem Kulą
– późniejszymi filarami warszawskiego Hagawu. Lata 60. to przede
wszystkim jazz w klubach; szczególnie popularne były Nora, Hades
oraz Piwnica.
Całe lata 70. upłynęły pod znakiem
Lubelskich Spotkań Wokalistów
Jazzowych, które obok Jazz Jamboree, Jazzu nad Odrą, Krakowskich
Zaduszek Jazzowych czy Old Jazz
Meeting wpisały się w kalendarz
ogólnopolskich imprez jazzowych.
W corocznym programie festiwalu było wiele nazwisk krajowych
i zagranicznych. Podczas dziesięciu edycji LSWJ wystąpili m.in. Józef Skrzek, Novi Singers i Monika
Bergkvist.
W Lublinie zapaść jazzu nastąpiła
w latach 80. W 1980 roku zawieszono LSWJ, a scena lubelska nie wykreowała żadnego zespołu, który
koncertowałby systematycznie.
Wiatr zmian powiał po upadku komunizmu. W latach 90. i w pierwszej dekadzie nowego millenium
mekką jazzu w Lublinie była Kawiarnia Artystyczna Hades (ul.
Peowiaków
12)
zlokalizowana
w piwnicach Centrum Kultury,
a prowadzona przez małżeństwo
Elżbietę i Lecha Cwalinów. Od 1993
do 2009 roku odbywał się tam Hades Jazz Festiwal, który zdobył sobie wysoką pozycję wśród tego
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typu imprez organizowanych w Polsce. Podczas siedemnastu grudniowych edycji na festiwalu gościła
crème de la crème polskiego jazzu, w tym: Tomasz
Stańko, Zbigniew Namysłowski, Leszek Możdżer,
Michał Urbaniak, Jan Ptaszyn Wróblewski.
Żelaznym punktem na jazzowej mapie miasta
przez całe lata 90. był pub Jazz Pizza, założony w 1991
roku przez Wojciecha Mościbrodzkiego i działający do roku 2000, a mieszczący się na rogu ulic
Krakowskie Przedmieście i Wieniawskiej. Przez
prawie 10 lat przewinęło się przez niego wielu muzyków, m.in. Frank Gambale, Adam Makowicz czy
Włodzimierz Nahorny. Ci, którzy odwiedzali Jazz
Pizzę, mogli nie tylko posłuchać jazzu, ale również
poczuć go… kubkami smakowymi, serwowano tam
bowiem sałatki o swojsko brzmiących nazwach:
Davis czy Petterson, a także drinki – Take Five i Autumn Leaves.
W 2009 roku Kawiarnia Artystyczna Hades opuściła budynek Centrum Kultury, przenosząc się na
Stare Miasto, ale jazz pozostał w budynku przy ul.
Peowiaków 12. Również w 2009 roku zainaugurowano Lublin Jazz Festival, który w 2021 roku miał
swoją 12. edycję (w 2020 roku, z powodu pandemii,
fot. CSK Dorota Bielak
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formacji, Grzegorz Lesiak, organizuje cykl improwizowanych sesji
-koncertów pod szyldem Muzyki
Ucha Trzeciego. Na każdym takim
wydarzeniu obok Tatvamasi pojawia się gość-improwizator. I tak
wystąpił już m.in. Piotr Damasiewicz, Mikołaj Trzaska, Martin
Küchen, Ken Vandermark. Z kolei z inicjatywy basisty Tatvamasi,
Łukasza Downara, w Lublinie zawiązała się swoista bohema avantjazzowa urzędująca w Kamiennicy
Cudów przy ul. Krakowskie Przedmieście i prezentująca różne oblicza artystyczne podczas mniej lub
bardziej spontanicznych spotkań
muzyczno-towarzyskich.
Przedstawicielem jazzowej awangardy
w Lublinie jest także Aleksandra
Kutrzepa Quartet, z kolei funkowo
-jazzowe oblicze reprezentuje Lublin Street Band. 
Michał Dybaczewski

fot. CSK Dorota Bielak

impreza została odwołana). Organizatorem LJF jest
Impresariat CK, który osobowo tworzą: Barbara Luszawska, Arkadiusz Kaźmierak i Adam Szczepanek. Program LJF jest dość zróżnicowany i na każdej edycji jazzowy mainstream zderza się z free
i awangardą. Do tej pory na festiwalu wystąpili
m.in. Tomasz Stańko, Peter Brötzmann, Manu Katché, Enrico Rava, Louis Moholo, Marc Ribot, Chris
Potter. Poza festiwalem Impresariat CK w ciągu
roku organizuje szereg koncertów z jazzem w roli
głównej.
W czerwcu 2020 roku w największej instytucji
w regionie – Centrum Spotkania Kultur – rozpoczął
działalność Klub Muzyczny. Za ofertę programową
odpowiada Wojciech Mościbrodzki. W klubie występują polscy artyści z szeroko pojętego jazzowego
mainstreamu, chociaż zdarzają się „wyjścia” poza
ten obszar. Do tej pory w Klubie Muzycznym odbyło się kilkadziesiąt koncertów (z powodu pandemii
część była transmitowana online), a wystąpili m.in.
Piotr Schmidt Quartet, Włodzimierz Nahorny Trio,
Tubis Trio, RGG, New Bone.
Pisząc o jazzie w Lublinie, nie sposób nie wspomnieć o formacji Tatvamasi, łączącej jazz z rockiem, awangardą i psychodelią. Od kilku lat lider

Słuchaj podcastu: Lublin
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