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JazzPRESS jest magazynem z założenia opisującym przede wszystkim polską muzykę jazzową i improwizowaną. Trzymając się tego, przez jedenaście lat działalności
na nasze okładki zapraszaliśmy wyłącznie polskie artystki i polskich artystów. Było
tak do tego numeru, w którym na okładce znalazł się wyjątkowo basista z Ukrainy
- Igor Zakus. Jako jeden z najaktywniejszych jazzowych muzyków w swoim kraju
niejednokrotnie reprezentował swoje środowisko, pomagając mu jako organizator,
wydawca i producent. Także teraz u nas reprezentuje muzyków jazzowych z Ukrainy, wypowiadając się przy tym w imieniu całego swojego kraju, bestialsko zaatakowanego przez Rosję.
„Nie wiem, kiedy to nadejdzie, ale nie mam ani krzty wątpliwości. Ukraina wygra. Bo
czuć wśród nas ducha walki. Tak silnej woli walki nie było u nas chyba nigdy. Może
raz, za czasów Kozaków. Ale to tyle. To naprawdę czuć, to wisi w powietrzu. Ludzie
się nie boją. Nie myślą o tym, co się stanie, tylko o tym, co każdy może w danym
momencie zrobić, żeby pomóc” – wierzy Igor Zakus. I przestrzega: „Prawda jest taka,
że tego potwora nic nie nasyci. Choć nie wierzę, by mogło do tego dojść, to jeśli on
zdobędzie Kijów i inne duże ukraińskie miasta, to na tym się nie skończy. Nie wolno
mieć co do tego wątpliwości. Ja to czuję. On będzie palił i niszczył wszystko, co pojawi
się na jego drodze. Zajdzie tak daleko, jak tylko będzie mógł. Nieważne, czy to tylko
Ukraina, czy następne kraje również”.
Według filozof Gabrieli Kurylewicz: „P. myśli niewiele, krótkowzrocznie, a więc nie
na tyle, żeby cokolwiek wartościowego móc zbudować, a jednak wystarczająco, żeby
móc niszczyć. To mianowicie odkryła czas jakiś już temu filozofia Platona i Leibniza,
że niszczenie jest łatwiejsze od budowania, i co więcej, niszczenie i zło są banalne,
a jedynie dobro wyjątkowe. Jest to reguła rządząca nie realiami przyrodniczymi czy
kosmicznymi, lecz ludzkimi”. I dalej podpowiada: „Jak powstrzymać zło? Poszukiwaniem dobra i jego uprawą w muzyce i muzyce najmniejszej – poezji”.
„Współczesny jazz ukraiński to niezwykle barwny i bogaty nurt we współczesnej
kulturze muzycznej Europy Wschodniej” – przekonuje Andrzej Winiszewski. Jeżeli
ktoś jeszcze o tym nie wie, niech zacznie od Igora Zakusa i wskazanych przez Andrzeja Winiszewskiego artystów i płyt. To może być preludium i jednocześnie ścieżka
dźwiękowa do bardziej materialnej pomocy Ukrainie (na sąsiedniej stronie podpowiedzi, gdzie ją konkretnie kierować).
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Jazz w Ukrainie

Muzyka wolności
K

iedy dziś czasem wspominam, przy
różnych okazjach, o jazzowej scenie
w Ukrainie, słyszę zwykle głosy zdumienia i zaskoczenia faktem, że jazz w ogóle grany jest u naszych wschodnich sąsiadów. Zapewne ta nasza niewiedza wynika

dziś przy dużo większym zainteresowaniu Ukrainą i jej kulturą muzyczną, bardzo utrudnia rozeznanie i swobodny wy-

z wielu powodów, ale też nie jest chyba dla
nikogo tajemnicą, że chociaż rynek płytowy w Ukrainie ma się całkiem dobrze, to
jednak dystrybucja i dostępność ukraińskiej muzyki oraz jej promocja na tradycyjnych nośnikach i w postaci streamingu, zwłaszcza poza granicami kraju, od lat
są dość nikłe, by nie powiedzieć żadne. Do-

więcej, przypominając, że jest on ważnym
rozdziałem w historii współczesnego jazzu
w Europie.
Współczesny jazz ukraiński to niezwykle
barwny i bogaty nurt we współczesnej kulturze muzycznej Europy Wschodniej. Jego
historia sięga jeszcze lat 30., kiedy to pojawiali się pierwsi muzycy swingowi wykonujący muzykę z pogranicza jazzu i muzyki tanecznej. Pionierzy działali głównie
w większych ośrodkach miejskich – Kijowie, Charkowie czy we Lwowie. W tym
ostatnim w latach 30. działał m.in. Jablon-

chodzi do tego bariera językowa (szczególnie w materiałach drukowanych), która
uniemożliwia szybkie zorientowanie się,
z jakiego kraju byłego bloku sowieckiego
pochodzi artysta. Wszystko to, zwłaszcza

bór wydawnictw muzycznych. Może zatem
właśnie teraz, kiedy w Ukrainie trwa wojna, jest czas, aby o ukraińskim jazzie pisać
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sky Jazz Chapel (Leonid Yablonsky, Anatoly
Kos-Anatolsky, Bohdan Vesolovsky) i Yabsto Jazz. Po wojnie jazz pojawił się w Ukrainie już w latach 50. Podobnie jak w Polsce
środowisko jazzmanów było wówczas niewielkie, a samo pojęcie „jazz”, w sensie gatunkowym, było dość szerokie. Pojawiali
się także pierwsi jazzmani: Volodymyr Symonenko, Yuriy Kuznetsov i Yukhym Markov. Były to co prawda projekty mocno inspirowane swingiem, muzyką taneczną
i wciąż żywą w tamtym okresie kulturą big
bandów, ale z całą pewnością można uznać
te działania za prekursorskie.
Środowisko jazzowe w Ukrainie rozkwitło
zwłaszcza w latach 90., po odzyskaniu przez
kraj niepodległości w roku 1991. Pojawiło się wtedy młode pokolenie jazzmanów,
świadome własnej muzycznej narodowej
tradycji, ale i amerykańskich korzeni jazzu.
Wśród muzyków warto wskazać na basistę
Igora Zakusa, znanego i cenionego w Polsce promotora ukraińskiego jazzu, współpracującego ściśle z polskimi muzykami.
Jednak owa pokoleniowa lista jest o wiele dłuższa: pianista Yuriy Shepeta, gitarzysta Serhiy Ovsiannykov, perkusiści Serhiy
Tabunshchyk i Alex Fantaev czy keyboardzista Rodion Ivanov. Koniecznie trzeba też
wspomnieć o znanej w Polsce z koncertowych działań Natalii Lebedevej, świetnej
pianistce i edukatorce, której album Medium Cool (2007) miał także swoją koncertową premierę w Polsce w katowickiej roz-
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głośni Polskiego Radia w 2008 roku. Z tego
koncertu ukazała się także limitowana
edycja płytowa.
Ukraiński jazz bardzo silnie związany jest
z tradycyjną muzyką ukraińską. W roku
2007 ukazała się znakomita składankowa
płyta Ukrainian Roots of Jazz (Lemma Records) przygotowana przez Alexeya Kogana, dyrektora festiwalu Leopolis Jazz Fest
(Alfa Jazz Fest) odbywającego się we Lwowie od 11 lat, która dobitnie świadczy o tym,
że ów etno jazz w ukraińskim wydaniu
ma już długą, bogatą tradycję. Znalazł się
zresztą na niej również rzadki akcent polski w postaci nagrania z koncertu polskiej
wokalistki jazzowej Grażyny Auguścik,
która z towarzyszeniem Paulinho Garcii
zaśpiewała w oryginalnym języku znaną
ukraińską pieśń Czeremszyna. Ciekawostką jest fakt, że obojgu artystom towarzyszy
w tym nagraniu, grając na saksofonie… Ja-
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Jazz w Ukrainie

nusz Muniak. Wśród nagrań pojawiają się
także fragmenty płyt ukraińskich zespołów i artystów: Bratu Blazy, Sergiy Davydov
Quartet, Mlada, Alex Fokin Radioband.
Warto wspomnieć także o wyjątkowym
projekcie promującym od dobrych kilkunastu lat jazz i jazzowe środowisko
w Ukrainie. Projekt Jazz Kolo zainicjowany przez Igora Zakusa w roku 2007 zajmuje
się organizacją koncertów i wydawaniem
płyt ukraińskich artystów. W ramach projektu ukazała się także seria pięciu płyt
pod wspólnym tytułem Jazz Kolo, na której
znalazła się ponad setka ukraińskich artystów i fragmentów ich płytowych nagrań.
Poszczególne edycje poświęcone są kolejno
gitarzystom, perkusistom, pianistom, basistom i saksofonistom. To dziś chyba najpełniejsze kompendium wiedzy na temat
współczesnej ukraińskiej sceny jazzowej.
Wśród kolekcjonerskich rarytasów polecam jeszcze winylową (!) serię płyt wyda-
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wanych pod wspólnym tytułem Jazz.ua
– Collection of Ukrainian Jazz z wyborem
najciekawszych ukraińskich projektów
jazzowych ostatnich lat. Natomiast dla głębiej zainteresowanych historią jazzu ukraińskiego i przeglądem najważniejszych
postaci narodowej jazzowej sceny obowiązkową pozycją jest wydana w roku 2017 przez
wydawnictwo Tempora książka Muzyka,
którą wybieramy. To znakomity przewodnik będący doskonałym uzupełnieniem
serii płyt i dyskografii artystów skupionych wokół projektu Jazz Kolo.
Na koniec jeszcze słów kilka o jednym

zdążyła już mieć takiej promocji, na jaką
zdecydowanie zasługuje. Projekt Spivanky
(Songs) ukazał się w roku 2021 i jak opisują go sami twórcy, jest „studyjnym projektem ethno-jazzowym poświęconym tradycyjnym ukraińskim pieśniom ludowym”
(recenzja – JazzPRESS 3/2021). Cały materiał to zestaw pieśni śpiewanych w oryginalnym języku przez zjawiskową Ivankę
Chervinską z towarzyszeniem jazzowego
kwintetu (z udziałem polskiego gitarzysty Szymona Miki) i zespołu smyczkowego, świetnie oddający ducha ukraińskiej
jazzowej tradycji. Ducha, który wychodząc

z ostatnich projektów zrealizowanych
w Ukrainie przez ukraińskich jazzmanów
pod wodzą wspomnianego już wcześniej
Igora Zakusa. W zasadzie jest to płyta, choć
nie ukazała się na tradycyjnym kompaktowym dysku, a na specjalnym nośniku
(pendrive) i z oczywistych powodów nie

już daleko poza muzyczny świat dźwięków, tak mocno jednoczy dziś Ukraińców
zwłaszcza w ostatnich dniach i tygodniach
w ich walce o wolność i narodową niezależność. 
Andrzej Winiszewski

Pięć płyt na początek
przygody z ukraińskim
jazzem
•
•
•
•
•

Igor Zakus – Spivanky (Jazz Kolo,
2021)
Rodion Ivanov – Electric Variete
(Tempora, 2009)
Alex Fantaev – First Kiss (Tempora,
2008)
Nataliya Lebedeva – Medium Cool
(Comp Music, 2008)
Igor Zakus & Z-Band – Kolomyiky
(Tempora, 2008)
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Zbigniew Namysłowski w filmie
– zapomniany rozdział

T

wórczość Zbigniewa Namysłowskiego to jedna z najbardziej twórczych kart w historii polskiego jazzu. Obecny na jazzowej scenie od końca
lat 50., wypełnił swoją muzyką grubo ponad sześć
dekad. Był pionierem elektrycznego jazzu, łączenia z jazzem muzyki ludowej i klasycznej. Nagrał
i współtworzył najważniejsze płytowe hity wszechczasów (Astigmatic, Kujaviak Goes Funky, Winobra-

ne, pisane specjalnie do konkretnych obrazów. W niektórych wypadkach jako autorów muzycznej
ilustracji filmowe metryki wymieniają innych twórców (np. Waldemara Kazaneckiego, Jerzego
Maksymiuka), ale formuła wykorzystanej w filmie muzyki jazzo-

nie). Jednak do dziś pomijana jest we wszystkich
podsumowaniach i analizach twórczości Namysłowskiego muzyka, którą tworzył na potrzeby polskiego kina. Nie jest to co prawda rozdział specjalnie obszerny, ale z całą pewnością wart tego, aby
o nim przypominać i utrwalać go. A może dziś, tuż
po śmierci artysty, przede wszystkim należy przywrócić tę muzykę naszej zbiorowej pamięci.
Filmografia Namysłowskiego, według powszechnie dostępnych zestawieniach źródłowych, liczy 11
filmów. Nie zawsze są to autorskie ścieżki muzycz-

wej jasno wskazuje, że Zbigniew
Namysłowski musiał być tu ważnym, twórczym (pod)wykonawcą.
Dobrym tego przykładem jest krótki film Bogusława Rybczyńskiego1
Kandydatki (1966), od którego twórczość filmowa saksofonisty się rozpoczęła.
To zgrabnie zrealizowany, 9-minutowy film utrzymany w konwencji
Polskiej Kroniki Filmowej (relacyjność, prosty życiowy temat, komentarz narratora). Bohaterkami filmu
są młode kobiety – kandydatki do
pracy w liniach lotniczych, zatrudniane jako stewardessy. Sprawdzane są przed kamerą ich predyspozycje, motywacje i umiejętności,
zwłaszcza znajomość języków obcych. Zmieniającym się scenom (od
mniej więcej połowy filmu) towarzyszy muzyka wykonywana przez
kwartet Zbigniewa Namysłowskie-

fot. Lech Basel

go. Jednak za muzykę w tym filmie odpowiadał oficjalnie Walde-
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mar Kazanecki, choć trudno dziś
rozsądzić, jaką rolę odegrał on jako
twórca i kompozytor i czy aby Namysłowski nie wykonał tu dużo
większej pracy niż tylko odtwórczej!

Charakterystyczne
brzmienie
Podobna sytuacja ma miejsce
w zrealizowanym rok później filmie Jerzego Ziarnika Wycieczka
w nieznane. Autorem muzyki jest
w nim, skądinąd bardzo płodny
i twórczy kompozytor, Jerzy Maksymiuk. Jednak charakterystyczny, krótki temat przewodni na
ścieżce muzycznej wykonany jest
ponownie przez kwartet Namysłowskiego. W obu przypadkach
charakterystyczne brzmienie, język wykonawczy i cechy kompozytorskiego warsztatu wprost
identyfikują Namysłowskiego co
najmniej jako współtwórcę muzycznych motywów użytych w obu
filmach.
Ciekawym przypadkiem w dorobku filmowym Namysłowskiego jest film Edwarda Etlera Fabryka bez dachu (1966). Przypomnijmy,
że Etler to polski dokumentalista,
który w latach 60. stworzył swoje
najwybitniejsze dzieła (m.in. Okolice peronów, Kraksa, Z powodu papierosa) we współpracy z Krzysz-

Gody (1977), reż. Andrzej Czeczot, muz. Zbigniew Namysłowski (kadr ślubny).

tofem Komedą, autorem muzyki do jego ośmiu
filmów. Po zakończeniu aktywnej współpracy z Komedą w drugiej połowie lat 60., Etler poszukiwał
wśród polskich jazzmanów godnych jego następców. Wśród wybranych kompozytorów2 znalazł się
wówczas także Namysłowski. Etler Namysłowskim
nie był zachwycony, a w każdym razie przez długie lata opowiadał, że Komeda okazał się jednak tu
niedoścignionym, niepowtarzalnym wzorem.
Po kilkuletniej przerwie w działaniach na rzecz filmu Namysłowski powraca w roli muzycznego ilustratora tym razem na zaproszenie Zbigniewa Rybczyńskiego (twórcy słynnego, oscarowego Tanga)
i bierze udział w jego eksperymentalnej szkolnej
produkcji Plamuz z roku 19733. Sfilmowany przez
Rybczyńskiego autentyczny występ zespołu Namysłowskiego poddany został w nim wizualnym, barwnym przekształceniom, pełnym przenikających
się wzajemnie plastycznych płaszczyzn. Plamuz
to rodzaj filmowej impresji, której zadaniem było
wizualne zobrazowanie walorów żywego koncertu ze wszystkimi jego, przecież niezwykle trudnymi do uchwycenia, emocjami i napięciami. Sama

12|

Plamuz (1973), reż. Zbigniew Rybczyński, muz. Zbigniew Namysłowski (miks
kadrów).

muzyka także stanowi swoistą ciekawostkę. Namysłowski gra tu na saksofonie altowym i przede
wszystkim na flecie, wykonując chwilami dość karkołomne partie improwizowane, stylistycznie ocierające się o żywiołowy free jazz. Plamuz to z całą
pewnością jeden z najciekawszych przykładów organicznego, niemal ścisłego współistnienia dwóch
odrębnych światów (muzyki jazzowej i ruchomych
obrazów) w historii polskiej animacji „jazzowej”
ostatniego półwiecza.
Ten eksperyment muzyczno-filmowy Zbigniewa
Rybczyńskiego miał swoje dość istotne konsekwencje w kolejnych latach nadal trwającej współpracy
Namysłowskiego z polskimi filmowcami. W roku
1976 Marek Goebel, polski ilustrator, malarz i reżyser, tworzy swój film animowany Przechadzka, do
którego saksofonista pisze kapitalną muzykę, momentami nawiązującą nieco w klimacie do Kujaviak goes Funky (1975), płyty, która w połowie lat 70.
stała się niemal muzyczną wizytówką Namysłow-

skiego. Funkująca rytmika, charakterystyczne elektryczne instrumentarium (elektryczne piano,
gitara), sopranowy saksofon i rytmicznie pogmatwane muzyczne motywy znajdujemy na ścieżce
muzycznej tego filmu.
Rok później Namysłowski tworzy
muzykę do kolejnego filmu animowanego pt. Gody (1977) Andrzeja Czeczota. Muzyka miesza się tu
tym razem z licznymi efektami
dźwiękowymi, które redukują ją
chwilami do czystej towarzyszącej
ilustracji. Motywy, co prawda, zachowują autorski, rozpoznawalny
charakter kompozytorskiego języka Namysłowskiego, ale struktura
filmu nie jest już tak ściśle związana z obrazem, jak miało to miejsce w przypadku filmu Przechadzka Goebela.

Najciekawsze fabuły
Lata 80. w twórczości Namysłowskiego przyniosły najważniejsze
i najciekawsze dwie filmowe fabuły. Oba filmy są zresztą szerzej
znane i emitowane do dziś w programach telewizyjnych i na platformach filmowych. Pierwszy
z nich, Ukryty w słońcu Jerzego Trojana, uważam wręcz za manifestację fascynacji Namysłowskiego
amerykańskim jazzem z pogranicza rodzącego się wówczas na świe-
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cie smooth jazzu. Produkcja filmu
i powstanie na jego potrzeby ścieżki muzycznej zbiegają się tu także z powrotem Namysłowskiego
z USA i pierwszymi próbami zupełnie nowej muzycznej formuły,
którą prezentować będzie na płytach i koncertach stworzony wówczas przez niego zespół Air Condition.
Ta w sumie prosta (jak na Namysłowskiego!), ale jednocześnie bardzo atrakcyjna dla szerokiego odbiorcy muzyka, o zdecydowanie
bardziej komercyjnym charakterze (String Connection, Walk
Away, Air Condition), miała w połowie lat 80. w Polsce rzesze wiernych zwolenników. Okazuje się, że

Namysłowski mimowolnie włączył się w ten nurt
również swoją muzyką filmową. I tu, jak sądzę, najlepszym przykładem jest film Trojana, wypełniony
muzyką, której słyszymy całkiem sporo, bo blisko
25 minut.
Drugim filmem z tamtego okresu, którego znaczenie dla swojej autorskiej twórczości podkreślał nawet sam Namysłowski, jest Choinka strachu
Tomasza Lengrena z roku 1982. W samym filmie
muzyki jest naprawdę niewiele, zaledwie kilka
minut, z czego większa część to temat przewodni,
który przybrał formę odrębnego utworu znanego
z repertuaru grupy Air Condition pod angielskim
tytułem The Tree of Fear. Utwór utrzymany w konwencji nieskomplikowanego, rytmicznego fusion
idealnie nadawał się do prezentacji koncertowych
elektrycznego zespołu Namysłowskiego, co też stało się zresztą faktem w rok po zakończeniu produkcji filmu4.
W październiku 1983 roku Air Condition wystąpił bowiem w programie Festiwalu Jazz Jamboree
i wykonał kompozycję The Tree of Fear5 w formie
zamkniętej, skończonej kompozycji. Ostatecznie
utwór ten doczekał się także nagrania w wersji studyjnej i ukazał się na płycie Plaka Nights, wydanej w Grecji w roku 1984. Cała ta historia to ciekawy przypadek przenikania się kompozytorskiego
dzieła Namysłowskiego w obszarze filmu i jego regularnej działalności koncertowej i nagraniowej.
Przypadek o tyle szczególny, że w historii polskiego jazzu i filmu podobne wydarzenia miały miejsce w przeszłości niezwykle rzadko (Komeda, Trzaskowski).
Muzyka do filmu Choinka strachu w zasadzie zamyka ten niewielki filmowy dorobek Namysłow-

Plakat Nights (1984), płyta Zbigniewa Namysłowskiego, na której ukazał motyw z filmu Choinka
Strachu – The Tree of Fear.

skiego. Co prawda jego muzyka pojawia się jeszcze
m.in. w spektaklu telewizyjnym Na przełęczy (2005)
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w reżyserii Andrzeja Dziuka, ale są to już raczej reminiscencje przeszłości, bez większego znaczenia.
Muzyka filmowa Namysłowskiego nigdy nie ukazała się w formie filmowego soundtracku (z któregokolwiek filmu!) czy choćby w formie składankowego wydawnictwa płytowego. Moim zdaniem to
duże niedopatrzenie, ale zdaje się, że również smutna rzeczywistość związana z krótkowzrocznością
naszego jazzowego środowiska. Fakt, że sam Namysłowski nie cenił swojej twórczości filmowej,
nie jest jeszcze powodem, aby podtrzymywać ten
stan i nadal konsekwentnie pomijać tę interesującą część jego kompozytorskiego dzieła. Czy śmierć
artysty coś w tej kwestii zmieni? Czy filmy z muzyką Namysłowskiego zostaną na nowo odkryte,
przypomniane i zaprezentowane szerszej, zwłaszcza tej jazzowej publiczności? Bardzo chciałbym,
aby tak się stało. Ale czy znajdą się wytrwali pasjonaci filmu i jazzu (bo takich trzeba nam tu najbardziej!), którzy wydobędą z archiwów nielicznych
przecież instytucji filmowych w Polsce te cenne filmowe dzieła i umiejętnie, ze stosowną troską, za-

dbają o właściwą prezentację tych
jazzowo-filmowych perełek? Tego
już nie jestem taki pewien. Polska
Filmografia Jazzowa chyba wciąż
nie jest w naszym kraju właściwie
doceniana. 
Andrzej Winiszewski

1 Bogusław Rybczyński był także twórcą
słynnego filmu dokumentalnego Jazz
Camping z roku 1959.
2 Na przykład do filmu 13 piętro (1966) muzykę napisali Janusz Mych i Waldemar Parzyński, a wykonał ją zespół Novi Singers.
3 Film Zbigniewa Rybczyńskiego Plamuz był
jego operatorską pracą dyplomową.
4 Film trafił w nie najlepszy moment w historii polskiej kultury – ogłoszenie stanu
wojennego 13 grudnia 1981 roku. Premiera
filmu miała miejsce dopiero w roku 1990,
osiem lat od jego ukończenia.
5 Fragmenty tego koncertu ukazały się w na
płycie CD z serii Polish Radio Jazz Archives vol. 28, wydanej przez Polskie Radio
w roku 2017 (PRCD 2060).

Pięć filmów z muzyką Zbigniewa Namysłowskiego, które trzeba obejrzeć
•
•
•
•
•

Plamuz (1973), reż. Zbigniew Rybczyński – film eksperymentalny (9’)
Przechadzka (1976), reż. Marek Goebel – film animowany (10’)
Gody (1977), reż. Andrzej Czeczot – film animowany (7’)
Ukryty w słońcu (1980), reż. Jerzy Trojan – film fabularny (83’)
Choinka strachu (1982), reż. Tomasz Lengren – film fabularny (53’).

Więcej o muzyce filmowej Zbigniewa Namysłowskiego
z cytatami muzycznymi z filmów
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JazzPRESS dostępny jest na takich
urządzeniach jak iPhone i iPad w bardzo
przyjaznej formie!
Mamy nadzieję, że ułatwi Wam to
lekturę naszego miesięcznika!
By przetestować jak czyta się nasz
magazyn na Waszych urządzeniach,
kliknijcie tutaj »
Piszemy dla Was i dzięki Wam
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Wydarzenia

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

rys. Jarosław Czaja

Po r t r e t y
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fot. Piotr Gruchała

Zjawiska falowe

22 października 2016 roku, godzina 17:54:30, Warszawa. Antonis Skolias podczas przygotowań do występu na Festiwalu Ad Libitum. 
Piotr Gruchała
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Finaliści Jazz World Photo 2022
arek Wierzbicki i Urszula Las – współpracujący z JazzPRESSem fotograficy – znaleźli
się w finałowej trzydziestce tegorocznej edycji
konkursu Jazz World Photo. Zwycięzcy zostaną
ogłoszeni 26 marca podczas festiwalu Jazzinec
w Trutnovie w Czechach.
Obok francuskich i włoskich polscy fotograficy są najliczniej reprezentowani w finale Jazz
World Photo 2022. Do tego grona trafili tym razem również Kinga Hendzel, Małgorzata Bilicka, Katarzyna Adamowicz, Marcin Maziej,
Rafał Nowak i Sławomir Przerwa.

J

Wszystkie prace można zobaczyć na stronie
www.jazzworldphoto.com. 

Finałowa praca, Piotr Schmidt Sextet,
fot. Jarek Wierzbicki

Finałowa praca, Jonathan M. Michel, Jeremy Pelt Quintet,
fot. Urszula Las

Siódma edycja 7 Virtual Jazz Club

W

ystartowała siódma edycja wirtualnego konkursu 7 Virtual Jazz Club, adresowanego do muzyków jazzowych z całego
świata. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do
15 maja.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch
kategoriach: dla muzyków w wieku poniżej
25 lat oraz dla pozostałych. Nadesłane prezentacje wideo oceni panel międzynarodowych ekspertów z całego świata - w tym także po raz pierwszy z Polski. Wybranych 25

najlepszych nagrań zaprezentowane zostanie na konkursowej stronie i ponownie poddanych będzie ocenie. Laureaci pierwszych
dwóch nagród wystąpią w słynnych włoskich
klubach – Jazz Club Ferrara lub Jazz Club Urbino, będą mogli uczestniczyć w sesji nagraniowej, otrzymają wsparcie promocyjne portalu All About Jazz oraz managerskie In Vivo
Agency. Przewidziano również nagrody specjalne, w tym koncert podczas nocy klubowej
na jazzahead! 2023. 
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Nabór na jazzahead! 2022

Biografia Tomasza Stańki
po angielsku

I

nstytut Adama Mickiewicza rozpoczął nabór polskich delegatów na targi muzyczne
jazzahead! w Bremie. Tegoroczna edycja odbywać się będzie od 28 kwietnia do 1 maja.
Nabór jest przeznaczony dla przedstawicieli
polskiej branży muzycznej, w tym wydawców
muzycznych, dyrektorów programowych/artystycznych festiwali jazzowych i menedżerów, planujących promocję polskich artystów za granicą, rozszerzanie sieci dystrybucji
i podjęcie instytucjonalnej współpracy z międzynarodowymi partnerami. Ośmioro delegatów wyłonionych w naborze zostanie zaproszonych jako goście polskiego stoiska. Wsparcie obejmie koszty zakwaterowania podczas
trwania targów oraz pełnej akredytacji. Nie
obejmie natomiast kosztów podróży ani wyżywienia. 

R

E

K
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W

ydawnictwo Equinox
Publishing zapowie
działo wydanie angielskiego przekładu autobiografii
Tomasza Stańki. Desperado. An Autobiography w przekładzie Haliny Marii Bonaszewskiej ukaże się 1 lipca
2022 roku.
Equinox Publishing ma już

w swoim katalogu angielskie wydanie książki Magdaleny Grzebałkowskiej poświęconej Krzysztofowi Komedzie. Wydawca ten specjalizuje się w książkach
dotyczących jazzu. 

L

A

M

A
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Muzyka do
nieistniejących
filmów

C

zy człowiek wylądował na Księżycu? Oficjalna wersja głosi, że tak, jest przecież nagranie, a wydarzenie w 1969 roku transmitowano na cały świat. Jednak teoria mistyfikująca ten fakt ma całkiem spore grono zwolenników. W języku angielskim nosi nazwę
Moon Hoax i uznawana jest za teorię spiskową. Na swój szyld wziął ją śląski sekstet, któremu
lideruje Michał Karbowski. Powstali w 2012 roku, dwa lata później wydali pierwszą płytę i kazali
czekać na siebie kolejne siedem lat. Pod koniec 2021 roku światło dzienne ujrzał ich drugi album
noszący futurystyczną nazwę Randka z androidem. Wywodzą się z różnych światów, przez co
muzyka Moon Hoax jest wielopłaszczyznowa, nieoczywista i trudna do zaszeregowania.

artykuł promocyjny

fot. Kalina Bienias

MOON HOAX – RANDKA Z ANDROIDEM
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Michał Dybaczewski: Zacznijmy od warstwy semantyczno-graficznej. Nazwą Moon Hoax odwołujecie się do teorii spiskowej, że nie doszło do lądowania człowieka
na Księżycu, a wszystkie materiały fotograficzne i wideo zostały zmanipulowane.
No to wylądował czy nie?
Michał Karbowski: Aaaa, czyli lecisz z „grubej rury” i każesz mi się określić [śmiech]!
Miałem kiedyś taki okres w życiu, że zastanawiałem się nad faktami, które są powszechnie znane, ale mogą w rzeczywistości
być kłamstwem, manipulacją. Granica między tym, co uznajemy za prawdę, a co prawdziwe bywa płynna. Nazwa zespołu Moon
Hoax i lądowanie człowieka na Księżycu stanowi impuls do refleksji nad tego typu sprawami. A czy lądowanie było? Myślę, że nie,
ale może już w to dalej nie brnijmy [śmiech].

jest wynikiem obserwacji tego, co widzimy
współcześnie: ludzie chodzą na randki, spotykają się, ale każdy patrzy się w swój telefon. Ludzkie kontakty stają się w coraz większym stopniu wirtualne, a naszym światem
coraz bardziej staje się świat cyfrowy. Jednak wymowa okładki nie jest fatalistyczna,

Granica między tym, co uznajemy za prawdę,
a co prawdziwe bywa płynna
Nowy album nosi tytuł Randka z androidem. Jak zobaczyłem tytuł i okładkę, pomyślałem o serialu Black Mirror, którego
fabuła sci-fi traktuje o niedalekiej przyszłości, a jeśli dynamika i kierunek zmian
na świecie nie ulegną zmianie, ma szansę
być proroctwem, które się spełni. Również
uważasz, że pytanie o randkę z androidem
to nie pytanie „czy”, tylko raczej „kiedy”?
Geneza tytułu jest trochę inna, dużo bardziej
prozaiczna. Kolega w sali prób ma dużo manekinów, które tworzą w tym miejscu niesamowitą. Ale z drugiej strony nazwa albumu

traktowałbym ją raczej z przymrużeniem
oka. Okładka jest też żartem, pokazującym,
że przez ukazanie jedynie wycinka i odpowiednie skadrowanie można wykreować
rzeczywistość tak, jak się chce.
Niektórzy tego żartu nie wyłapali…
Tu nie ma jednak żadnego drugiego dna.
Manekin był czarny, bo taki po prostu był,
poza tym stanowił dobry kontrast do białej rękawiczki. Niestety, żyjemy w takich
czasach, że niektórzy ludzie zastanawiają się nad tym, w którym miejscu postawić
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przecinek, by kogoś nie urazić. Dodam, że
manekin ma na imię „Irenka” i być może
będziemy go zabierać na koncerty [śmiech].
Trochę wody w Wiśle upłynęło zanim wydaliście drugą płytę – dokładnie siedem lat.
Utwory na nowej płycie są w całości skomponowane przez ciebie. Kiedy je stworzyłeś?
Jak już podjąłem decyzję, że będzie druga
płyta, założyłem sobie zeszyt. Tam zapisałem
kilka nowych utworów, a resztę wziąłem
z zeszytów starszych. Zatem utwory powstały na dużej przestrzeni czasu, ale od samej
decyzji, że chcę, by drugi album powstał, do
jego nagrania minęło jakieś siedem miesięcy.
Między „synem pierworodnym”, a drugim
jest siedem lat różnicy. Porównujesz „potomków” do siebie?

Wasza muzyka jest wypadkową różnych
nurtów. W notkach prasowych jest mowa
o fuzji Soft Machine, Krzysztofa Komedy
i Medeski Martin & Wood. Co takiego was
inspiruje, że wychodzi z tego taki nietypowy miks?
Nie jestem typem człowieka, który jara się
jedną kapelą i chce brzmieć jak ona, jest
inaczej: inspiruje mnie nasze brzmienie.
Tak było w przypadku pierwszej płyty – robiliśmy muzykę do filmu The Jazz Statues –
Ucieczka ze szklanej kuli i jak usłyszałem na
próbie nasze brzmienie, to od razu otworzył mi się worek z pomysłami. Nie panuję
nad tym, pomysły same się wysypują. A potem ktoś ci mówi, że to brzmi jak Komeda,
tylko w innym instrumentarium.
Media lubią szufladkować…

Chciałem, żeby narracja naszych utworów o czymś
opowiadała, żeby była to muzyka do nieistniejących
filmów, które mam w swojej głowie
Pierwszej płyty dawno nie słuchałem i jak
ostatnio sobie ją odświeżyłem, to byłem pozytywnie zaskoczony znajdującymi się na
niej kompozycjami. Teraz zmienił nam się
skład i jest trochę mniej elektronicznych
elementów, które proponował Marcin Ciupidro – poprzedni wibrafonista. Nowy wibrafonista Filip Owczarski serwuje akcje
solowe – więc coś za coś. Ja może nie mam
do tego odpowiedniego dystansu, ale trafiają do mnie informacje zwrotne od słuchaczy, że obie płyty mają coś wspólnego, coś,
co stanowi o unikalnym stylu Moon Hoax.

To czasem pomaga, bo jak słuchacz pierwszy
raz trafia na zespół, wówczas taka etykieta
często decyduje o tym, czy ktoś da mu szansę i posłucha, czy jednak przejdzie obojętnie.
Czy podczas sesji nagraniowej, jako autor
całego materiału, dawałeś kolegom możliwość modyfikowania materiału czy pilnowałeś, by wszystko przebiegało według
twojej wizji?
Zespół złożony jest z sześciu profesjonalnych muzyków i już samo zwołanie wszyst-
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kich na próbę graniczyło z cudem [śmiech].
Skomponowane przeze mnie utwory były
doprecyzowane dość mocno. Był utwór z gotową strukturą i w tych ramach każdy szukał czegoś dla siebie. Zależało mi na tym,
żeby był jasny podział, by wszyscy czuli się
dobrze i by nie było sytuacji, że każdy gra solówkę w każdym numerze. Największą swobodę, w moim odczuciu, dawałem sekcji
rytmicznej – ta warstwa była najmniej dookreślona. Cała zabawa polegała na odjazzowieniu piosenek – żeby miały zamkniętą
strukturę i nie były za długie. Chciałem, żeby narracja naszych utworów o czymś opowiadała, żeby była to muzyka do nieistniejących filmów, które mam w swojej głowie.
Usłyszymy Randkę z androidem na koncertach?

fot. Artur Wacławek

Na razie terminy są odległe, dopiero jesień.
Ale cały czas dwuosobowy Moon Management pracuje, żeby było ich jak najwięcej.
Skład jest duży, więc i organizacyjnie jest to
bardziej złożone, ale warto.
Wyjdźmy na koniec poza formułę tego
wywiadu. Zakorzeniony jesteś nie tylko
w jazzie, ale i w muzyce metalowej. W lu-
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tym zmarły postaci ikoniczne dla tych gatunków: Zbigniew Namysłowski i Roman
Kostrzewski. Jakie znaczenie na twojej
muzycznej drodze mieli ci artyści?
Jeśli chodzi o Zbigniewa Namysłowskiego, to
pamiętam, że ogromne wrażenie zrobił na
mnie album Tańce. Namysłowski to wielki innowator, a jego płyta Winobranie jest ponadczasowa i wracam do niej często. Ma w sobie
ducha łączącego jazz elektroniczny z otwartością i elementami fryty. Z tego ducha czerpał potem Robotobibok. Namysłowski był
liderem z prawdziwego zdarzenia, miał sprecyzowaną wizję i potrafił nawet pianiście
mówić, jak ma grać. Był chyba moim przeciwieństwem, bo ja preferuję raczej „wolny wybieg”, aniżeli „chów klatkowy” [śmiech].
No, a Roman Kostrzewski i Kat to legenda, mam i znam bardzo dobrze całą ich
dyskografię. Poza tym z Kostrzewskim łączy mnie Bytom. Żeby było ciekawiej, kiedy z Kata odszedł Piotrek Radecki, brałem
udział w przesłuchaniach na jego następcę. Grałem z nimi osiem numerów, ale
ostatecznie wybrali Jacka Hiro, świetnego
zresztą gitarzystę. Wybrali kogoś bardziej
skupionego na metalu, a u mnie ta rozpiętość gatunkowa jest jednak dosyć duża. 

24 |

Pod naszym patronatem

O.N.E. – Entoloma

Elma – Licentia Poetica

Dwa lata po swoim debiucie płytowym złożony
wyłącznie z polskich instrumentalistek zespół
O.N.E. powraca z kolejnym materiałem – zatytułowanym Entoloma. W grupie nastąpiła zmiana –
jej skład został zredukowany do kwartetu.
O.N.E. tworzą obecnie: saksofonistka Monia Muc,
pianistka Pola Atmańska, kontrabasistka Kamila
Drabek i perkusistka Patrycja Wybrańczyk. „Naszym głównym założeniem było niestandardowe
podejście do kompozycji, wyjście z powielanego
często schematu. Chciałyśmy przełamać przestrzeń improwizowaną i tę nieimprowizowaną.
Nowy album najlepiej określa połączenie melodyjności z atonalnością i spontanicznością – wyjaśnia koncepcję albumu Monia Muc. „Entoloma
jest na pewno bardziej przemyślanym, dojrzałym
materiałem” – dodaje Pola Atmańska.
Tytuł płyty zaproponowała Patrycja Wybrańczyk:
„Jest on wypadkową moich osobistych zamiłowań, czyli grzybobrania i życia działkowicza. Jest
to również nazwa grupy na portalu społecznościowym, w której tysiące ludzi z całego świata pasjonuje się niepozornie wyglądającym gatunkiem
– grzybami dzwonkowatymi” – mówi perkusistka.
Album ukazuje się nakładem Audio Cave. Premiera - 8 marca.

Nowe brzmienie nowej międzynarodowej grupy
zaproponowała na najnowszym albumie Licentia
Poetica polska wokalistka Elma Kais, która tym
razem sięgnęła również po lirę korbową i elektronikę. Płytę wypełnia w całości improwizowana
suita.
Wraz z liderką materiał nagrali: Knox Chandler
(gitara elektryczna i elektronika, nowojorczyk
mający w swoim CV współpracę z Depeche
Mode, R.E.M., Psychedelic Furs, Siouxsie and the
Banshees, Cyndi Lauper, Grace Jones i Marsem
Williamsem), Daigo Nakai (gitara basowa, Japończyk działający na polu muzyki improwizowanej,
rocka, folku i elektroniki) i Klaus Kugel (perkusja
i perkusjonalia, weteran europejskiej sceny jazzu
i muzyki improwizowanej, mający w dorobku ponad pięćdziesiąt płyt). Wydawnictwo zilustrowane zostało rysunkami artystki w spektrum autyzmu, Oli Leśnik, która nie mówi, wyrażając siebie
i komunikując się ze światem poprzez swoją sztukę. Jej rysunki zostały ponadto użyte w animacji
towarzyszącej albumowi. Wewnątrz okładki znajduje się esej Howarda Mandela, autora książek
Future Jazz oraz Miles – Ornette – Cecil – Jazz
Beyond Jazz.
Wydawcą płyty jest słowacka Hevhetia.
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Relativity Theory /Teoria Względności

Stanisław Aleksandrowicz Kwintet
– Teoria względności

Dániel Varga
– Eastern European Quartet

Teoria względności to suita jazzowa skomponowana przez lidera wykonującego ją kwintetu –
perkusistę Stanisława Aleksandrowicza. Całość
materiału zainspirowana została teoriami Alberta
Einsteina, które autor muzyki postanowił przenieść na płaszczyznę rytmiki i improwizacji.
Utwór wykonał zespół w składzie: Stanisław
Aleksandrowicz (perkusja), Maciej Kocin Kociński i Wojciech Braszak (saksofony), Flavio Gullotta (kontrabas) oraz Patryk Rynkiewicz (trąbka).
Kompozycja składa się z sześciu części, zróżnicowanych pod względem stylistycznym. Niektóre z nich są mocno osadzone w stylistyce
post-bobowej i swingowej, inne są bardziej otwarte. Wszystkie kompozycje, przeplatane improwizowanymi solówkami, czasem mocno osadzone są w formie i strukturach harmonicznych,
a niekiedy zupełnie otwarte i bardziej free.
Stanisław Aleksandrowicz to młody poznański artysta, który dotychczas dał się poznać z działalności
w zespołach Kwaśny Deszcz, Anomalia i formowanych pod własnym nazwiskiem oraz w formacjach Macieja Fortuny. Zdobywał z nimi nagrody na
prestiżowych konkursach – Jazz Juniors, Jazz nad
Odrą, DrumFest i Hanza Jazz Festival.

Eastern European Quartet jest międzynarodowym
fonograficznym debiutem młodego węgierskiego
saksofonisty Dániela Vargi. Jak określa wydawca,
na płycie zespół „eksponuje nowoczesne melodie,
harmonie i brzmienie, wyraźnie jednak oscylując
wokół jazzowego mainstreamu”.
Eastern European Quartet to wspólne dzieło grupy w składzie: Dániel Varga – saksofon altowy,
Piotr Lipowicz – gitara, Ivar Roban Krizic – kontrabas i Piotr Budniak – perkusja. Album zawiera jedenaście kompozycji lidera kwartetu.
Dániel Varga to węgierski saksofonista, kompozytor, aranżer, pedagog i producent – znany na
nie tylko jazzowym rynku z gry w indierockowym
zespole Moped Loewen. Na swoim koncie ma
wiele nagród (Palace of Arts Jazz Showcase, Jazz
Juniors 2015, Újfalusy Gábor, nagroda Węgierskiej Federacji Jazzowej). Od 2014 roku współpracuje z polskimi muzykami - Piotrem Lipowiczem i Piotrem Budniakiem, z którymi grał trasy
koncertowe w różnych grupach (Animal House
Project, Piotr Budniak Essential Group, Lipowicz –
Budniak MAD Unit) i którzy dołączyli obecnie do
jego najnowszego projektu.
Płyta ukazała się w lutym nakładem Music Art Fun.
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Skip Records, 2022

Sendecki & Spiegel – Solace
Kiedy w 2019 roku Władysław Adzik Sendecki nagrał z Jürgenem
Spieglem album Two in the Mirror, mogło się wydawać, że będzie
to sytuacja nie do powtórzenia. Oto bowiem spotkało się dwóch
niezwykle zapracowanych i spełnionych muzyków – legendarny
polski pianista związany z prestiżowym NDR Bigband oraz niemiecki perkusista grający w rozchwytywanym triu Martina Tingvalla. Szybko okazało się jednak, że jest to projekt otwierający
nowy rozdział ich bogatych karier.
Tytuł drugiej produkcji duetu – Solace, w polskim tłumaczeniu
oznacza pocieszenie, ulgę i autorzy, jak się zdaje, te właśnie uczucia chcieli przywołać. Zdają się oni mówić do nas, zgodnie z tytułem jednej z kompozycji: „nie poddawajcie się”. Jak można wyczytać z informacji prasowej, cover wielkiego przeboju Petera

Sendecki & Spiegel zdają się
mówić do nas, zgodnie
z tytułem jednej z kompozycji:
„nie poddawajcie się”

Gabriela Don’t Give Up był nieodłączną częścią koncertowego repertuaru duetu, kiedy promował
on poprzednie wydawnictwo. Interpretacja przeboju na nowym albumie jest fantastyczna i pomimo
zaakcentowania doskonale znanego tematu, okazuje się nowym
tworem, z oryginałem łączącym
się nie melodią, a bardziej ciepłem, którym emanuje.
Pozostałe kompozycje pochodzą
z własnej twórczości Sendeckiego (siedem pozycji) i Spiegla (pięć
pozycji). Utwory przygotowane
przez Polaka oparte są na subtelniejszych tonach, zanurzając się
w poetyckiej nostalgii, jak znakomite Contemplation czy tytułowe
Solace. Niemiec wprowadza nato-
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Jakub Krukowski

miast więcej energii, co słychać już w otwierającej album Ballerinie. Najbardziej przebojowy na
płycie jest jego Still I Rise, z zapadającym w pamięć
dynamicznym motywem – myślę, że okaże się on
stałym punktem koncertowych bisów.
Album okazuje się świadectwem ważnego momentu niezwykłej kariery Sendeckiego. Muzyk
po dwudziestu pięciu latach zakończył w ubiegłym roku współpracę ze wspominanym big-bandem, z którym dokonał setek nagrań i koncertów.
W rozmowie z JazzPRESSem (6/2019) artysta podkreślił, jak ważnym doświadczeniem była możliwość grania w tej formacji, jednocześnie zaznaczając, że wykonywanie solowego recitalu „smakuje
cudownie” i sprawia, że „fruwa”. Bardzo dobrze
słychać, że musiało tak być rzeczywiście, w dialogach z niemieckim kolegą. Pianista ma tu nieograniczoną przestrzeń, więc może grać swobodnie, ciesząc się każdym dźwiękiem. Znakomicie
bawi się, sięgając po różnorodny materiał, bo choć
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album jest perfekcyjnie spójny, to
poszczególne fragmenty potrafią
istotnie zmieniać nastrój i tempo
– od kontemplacji aż po zachętę do
tańca.
Gdy mamy do czynienia z zestawieniem dwuosobowym, intymność tej formuły wyklucza wyróżnianie tylko jednego wykonawcy.
O powodzeniu wydawnictwa decyduje przede wszystkim zrozumienie i perfekcyjne zgranie pary,
a tego nie sposób odmówić opisywanym artystom. Pomijanie roli,
jaką odegrał perkusista, byłoby
więc dużym błędem. Spiegel jest
zresztą topowym fachowcem, co
nieraz udowadniał w swojej podstawowej formacji. Podobnie jak
polski wirtuoz doskonale odnajduje się w różnych estetykach,
w pełni korzystając z rozbudowanego zestawu perkusyjnego. Jak
wspomniałem, imponuje też zdol-

nościami kompozytorskimi, a jego
wkład jest tu nawet większy, odpowiadał bowiem także za proces rejestracji i miksu materiału.
„Przez cały czas jest jakaś metafizyczna korespondencja pomiędzy
publicznością i mną na scenie. To
jest mój rodzaj grania”, przyznał
Sendecki we wspomnianym wywiadzie. Sztuka, bez względu na jej
dziedzinę, ma sens tylko, gdy przemawia do odbiorcy. Niezależnie od
okoliczności, czy będzie to dzieło
podziwiane na żywo, czy wtórnie
odtwarzane w domowym zaciszu,
jeśli emanuje właściwą energią,
zawsze nas poruszy. Takiej wartości nie sposób odmówić Solace.
Tym większy jest walor tej produkcji, że pojawia się w czasie, gdy desperacko szukamy przestrzeni do
odetchnięcia od otaczających trudności. Na pewno warto skorzystać
z tego dobrodziejstwa. 
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Tomasz Dąbrowski
& The Individual
Beings
April Records, 2022

Najnowszy album Tomasza Dąbrowskiego inspirowany jest osobą Tomasza
Stańki, a zdradza to w zasadzie drugi człon tytułu i zarazem nazwy grupy – The
Individual Beings. Stańko
w wywiadzie-rzece Desperado mówił: „Mam dużą potrzebę swobody i wolności.
Nie czuję się Polakiem ani
Żydem, tylko sobą z imienia
i nazwiska. Nie dlatego, że
jest znane. Cenię odrębność.
Istnienie poszczególne, jak
mówił Witkacy. Jestem Tomaszem Stańką. Kropka”.
Oczywiście powoływanie
się na Stańkę przez młodszych kolegów po fachu trącić może koniunkturalizmem i chęcią płynięcia
z prądem, a płyta Dąbrowskiego nie jest ni pierwszą,
ni tym bardziej ostatnią inspirowaną osobą legendar-

nego trębacza. Fakty zdają się jednak przemawiać
na jego korzyść – raz, że ze
Stańką osobiście współpracował w ramach projektu
Tomasz Stańko Experience,
dwa, że już po śmierci mistrza stał się ważną twarzą
corocznych Toastów Urodzinowych
organizowanych
przez córkę Stańki – Annę.
Dostąpił zresztą dzięki niej
niebywałego zaszczytu –
możliwości gry na trąbce
mistrza. Słychać ją zresztą
także na nowej płycie.
Dąbrowski poszedł tropem
Stańki i jak on dobrał sobie
indywidualności wyróżniające się oryginalnością i kreatywnością. Wybór padł
na saksofonistę Duńczyka Fredrika Lundina (saksofon tenorowy), Norwega
Knuta Finsruda (perkusja)
oraz Polaków: Irka Wojtczaka (saksofon tenorowy, saksofon sopranowy i elektronika), Grzegorza Tarwida
(fortepian i instrumenty
klawiszowe), Maxa Muchę
(kontrabas) oraz Jana Emila Młynarskiego (perkusja
elektroniczna i akustyczna).
W efekcie wykreowane zostało siedmioosobowe polsko-skandynawskie combo.
Projektu Dąbrowski & Istnienia Poszczególne miałem okazję wysłuchać na
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kilka miesięcy przez ukazaniem się fizycznej (kompaktowej i winylowej) jego
wersji. Muzycy w takiej
właśnie konstelacji byli jedną z gwiazd zeszłorocznego
Lublin Jazz Festivalu. Wrażenia, które wykluwały się
w trakcie tego koncertu,
były tożsame z tymi, które
towarzyszyły mi przy okazji
odsłuchu płyty. Dostajemy
kawał solidnie zbudowanej technicznej narracji, dla
której z jednej strony granicą jest duch skandynawski,
z drugiej duch… Komedy.
Tak, tak, płyta inspirowana
jest Stańką, ale moim zdaniem, tak mógłby brzmieć
Komeda, gdyby tworzył
w XXI wieku. Jasne, że stosuję kalkę i uproszczenie, ale
któż z braci dziennikarskiej
tego nie robi. Tak mi się po
prostu skojarzyło. Posłuchajcie In Transit lub Sandy
i oceńcie sami. Tego Komedowskiego sznytu w dużej
mierze nadaje… elektronika – nie podana (jak zazwyczaj) w eksperymentalnej
i przesadzonej formie, ale
będąca oszczędnym, neurotycznym podłożem akustycznych brzmień.
A jeśli chcemy już koniecznie odnaleźć namacalne ślady Stańki, to wzorcem będzie Old Habbits
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– chropowate frazowanie,
drapieżny sound od razu
kojarzą się właśnie z Nim.
Każda kompozycja jest totalnie przemyślana i tak jak
tworzący ją artyści stanowi istnienie poszczególne –
żyje własnym życiem, ma
walor wyjątkowości, choć
jednocześnie w połączeniu
tworzy spójną całość. W recenzjach JazzPRESSu nie
stawiamy ocen ani gwiazdek (szkoda, bo lubię ten
system), ale gdybym miał
taką możliwość, to Dąbrowskiemu dałbym piąteczkę
(w skali szkolnej). 
Michał Dybaczewski

Marcel Baliński
Trio – Opalenizna
i wiatr
Marcel Baliński, 2022

Tuż przed niedawnym pojedynkiem o szachowe mistrzostwo świata pomiędzy Magnusem Carlsenem

a Janem Niepomniaszczijem wysłuchiwałem tyrady mojego znajomego
szachisty-pasjonata, który omawiał mocne i słabe
strony obu zawodników.
Niewiele rzecz jasna z tego
wszystkiego zrozumiałem,
lecz w głowie utkwiła mi
jedna fraza, którą opisał
on umiejętności Carlsena. W przypływie na poły
filozoficznego uniesienia
stwierdził, że najmocniejszą stroną boskiego Norwega jest „umiejętność
odnajdywania się w sytuacjach irracjonalnych”. Dokładnie to samo przyszło
mi do głowy, gdy zastanawiałem się, w jaki sposób
uchwycić istotę kunsztu
Marcela Balińskiego, który
tak pięknie wybrzmiewa
na płycie jego autorskiego
tria zatytułowanej Opalenizna i wiatr.
I choć Opalenizna i wiatr
to debiutanckie nagranie
tego właśnie zespołu, to
jednak sam Marcel w dość
znaczący sposób na scenie
jazzowej zdążył już zaistnieć. Wspomnieć wystarczy chociażby znakomity
kwartet Entropia Ensemble, który, choć brzmi to
paradoksalnie,
właśnie
w chaosie widział najciekawsze struktury. Entro-

pię Ensemble przywołuję tu nie przez przypadek,
gdyż na pierwszy rzut ucha
może się wydawać, że Baliński podobnym tropem
podąża
na
Opaleniźnie
i wietrze. Te dwa projekty
łączy awangardowe zacięcie w podejściu do jazzowej
tradycji, natomiast różni
sposób rozumienia improwizacji i sama forma eksperymentu.
Tak jak Entropia Ensemble
była przeuroczym „pójściem
na całość”, w którym poszczególne struktury rodziły
się ad hoc niczym przysłowiowe ulęgałki (przepraszam z góry za to porównanie), to trio proponuje
nam o wiele bardziej intelektualny rys muzyczny. Wszelkie improwizacje
zdają się być podporządkowane pewnej ogólnej
myśli, która przyświeca
każdemu z utworów. Naczelnym demiurgiem płyty jest rzecz jasna Baliński,
jednak współtowarzyszący mu muzycy nie dają
się zepchnąć do roli bezwolnych pomagierów. Zarówno Krzysztof Szmańda
(perkusja), jak i Franciszek
Pospieszalski (kontrabas)
dalece wykraczają poza
schemat standardowej gry
sekcji rytmicznej. Cała
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trójka wzajemnie się nakręca, raz to Baliński rzuca skrawek muzycznej
myśli, a raz Szmańda czy
Pospieszalski są tymi, którzy całą jazzującą awanturę prowokują.
Właśnie, tego jazzu na
płycie nie jest znowu wcale tak dużo, wydaje się,
że najbardziej klasyczne jazzowe frazowanie
usłyszeć można w utworze Marmur. Jednak to raczej te elementy zaczerpnięte z muzyki klasycznej
i eksperymentalnej stanowią siłę płyty. Baliński
jednak nawet gdy buduje
skomplikowane i trudne
w odbiorze struktury, zawsze przełamuje je swego
rodzaju żartem, lekką ironią, które to elementy powodują, że tej płyty słucha
się po prostu z zapartym
tchem.
Wierzcie mi, ten koleś naprawdę jest mistrzem, jeżeli chodzi o warstwę
kompozycyjną! Nie należy
się jednak temu przesadnie dziwić, wszak gotową
receptę na utwór doskonały otrzymał od swojej…
babci – kto nie wie, o co
chodzi, niech uważnie posłucha utworu Nienamolny aksamitny. Jako jazzowemu pismakowi sporą

radość sprawił mi utwór
Wariacje, usłyszałem w
nim w końcu jakieś jazzowe inspiracje i recenzję
mogę uczynić rzetelną poprzez wskazanie nawiązania artystycznego odpowiadającego profilowi
magazynu, w którym ta
recenzja się ukazuje, ufff,
co za ulga… Mam na myśli oczywiście Dave’a Brubecka, którego specyficzne frazowanie i wyczucie
czasu (bo nie chodzi tak
naprawdę o rytm) zdają się
w tej doskonałej kompozycji pobrzmiewać.
Opalenizna i wiatr to płyta, z której po prostu bije
artystyczna
dojrzałość
i świadomość kompozycyjna. Choć wiedziałem, że
Marcel to talent wyjątkowy, nie spodziewałem się,
że tak szybko pokona wyboistą drogę dzielącą pełną młodzieżowej energii
Entropię Ensemble do wyrafinowanego tria eksplorującego wyżyny muzyki awangardowo-jazzowej.
A najbardziej zdumiewające w tym wszystkim jest
to, z jaką swobodą i łatwością wszystkie te artystyczne wyzwania trio potrafi pokonywać… 
Jędrzej Janicki
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Confusion Project
– Last
Day Music and Music Landscapes
Management, 2021

Trop ekologiczny jazzmanom obcy nie jest. I bardzo
dobrze, bo problem zbliżającej się w coraz bardziej
nieuchronny sposób katastrofy klimatycznej to być
może największe zagrożenie czasów, w których przyszło nam żyć. Moim zdaniem do kwestii tej już
w 1986 roku odwoływali się Pat Metheny oraz Ornette Coleman, nagrywając znakomitą skądinąd
pod względem artystycznym płytę Song X. Tak odczytywać można przecież
zamieszczoną na niej kompozycję Endangered Species
(Zagrożone gatunki). Jakub
Żołubak tytułami kompozycji, które znalazły się na
wydanym niedawno debiucie jego autorskiego tria
Live at JazzState, wskazuje, że świadomy jest powagi
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sytuacji. W podobny ekojazzowy trend wpisać można
również
najnowszą
działalność zespołu Confusion Project, w tym najnowszą jego płytę zatytułowaną
Last.
Choć pewne wątpliwości można mieć co do samej skuteczności pomysłu
zmieniania świata dźwiękami (czy szerzej mówiąc
– sztuką), to jednak zawartość muzyczna albumu Last
po prostu broni się sama.
Nie jest to jednak przesadne zaskoczenie, wszak już
poprzednia płyta zespołu (zatytułowana Primal,
na której zresztą trop szacunku wobec natury również został podjęty), wskazywała, że oto do czynienia
mamy z graniem co najmniej dobrym. Zespół ten
wpisuje się w nurt klasycznego fortepianowego tria
jazzowego. Michał Ciesielski (fortepian), Piotr Gierszewski (gitara basowa)
i Adam Golicki (perkusja),
w żaden sposób nie starają się ram takiego formatu
rozrywać czy naginać. Nie
jest to oczywiście zarzut,
a panowie w tym, co robią,
wznieśli się na bardzo wysoki poziom.
Element dominujący stanowią zdecydowanie fra-

zy fortepianowe, które są
dość pomysłowe i zróżnicowane. Obok typowych
dla tego typu formatu delikatnych i nieco niestety sztampowych zagrywek
na samym Last odnaleźć
można dźwięki, które wyrywają nas z lekkiej nudy,
która potencjalnie mogłaby towarzyszyć odsłuchowi
tego typu płyty. Ciesielski
dość chętnie operuje ciężkim brzmieniem, w którym w zaskakująco pomysłowy sposób uwidaczniają
się industrialne inspiracje. Co ciekawie jednak,
tak potraktowany fortepian nadal zachowuje swoje jazzowe zacięcie! Ciężar
grania przekłada się wyłącznie na swoiste urozmaicenie muzycznej narracji,
co powoduje, że wszystkich
tych kompozycji słucha się
o wiele… lżej. Wydaje się, że
to właśnie ten aspekt, który na poprzednich płytach
był ledwie zarysowany, powoduje, że Last to zdecydowanie najciekawsza płyta
w dorobku Confusion Project.
Wśród tych wszystkich niewątpliwie przyjemnych doznań, które towarzyszyły
mi podczas chwil spędzonych z płytą Last, jedna tylko myśl nieco mnie nie-

pokoiła. Obawiam się, że
z konwencji grania przyjętej przez ten zespół już
niewiele więcej da się wydobyć. Po prostu panowie
doprowadzili swoją stylistykę do niemalże perfekcji i dotarli na sam koniec
przygody. Mam nadzieję
jednak, że grubo się mylę,
a jeżeli nie, to że na kolejnych płytach czeka nas jakaś zgoła nieoczekiwana
stylistyczna wolta… 
Jędrzej Janicki

Dominik Kisiel
– Stop
Alpaka Records, 2021

Dominik Kisiel jest artystą,
który w minionym roku
wyróżniał się bardzo dużą
aktywnością, co przypieczętowane zostało jego solowym debiutem w postaci albumu Stop. Pianista
od dłuższego czasu pracuje
na swoją rozpoznawalność
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i renomę (debiutował płytą Exploration przed czterema laty), trudno więc
mówić o ubiegłorocznych
produkcjach (Cassubia: Live
At Sfinks 700, Delta Scuti,
Stop) w kategoriach odkrycia jego talentu. Niewątpliwie jednak na każdej z nich
zaimponował wszechstronnością i jakością gry, wyróżniając się wśród rodzimych
pianistów. Stop w tym zestawieniu wydaje się szczególne, gdyż prezentuje pełnię możliwości lubelskiego
muzyka,
występującego
solo w improwizowanym
materiale.
Trzydziestoczterominutowe
nagranie jest w istocie jedną kompozycją, a wymienione na okładce dziewięć
pozycji, ujętych w pięciu
częściach, wydzielono jedynie na potrzeby wydawnictwa. Choć studyjna rejestracja była nieprzerwaną,
czystą improwizacją, to autor pieczołowicie się do niej
przygotowywał, organizując
wcześniej swoje improwizowane koncerty.
Intrygująca forma opakowania – wyciętej w kształt
heksagonu okładki, z nadrukowanymi geometrycznymi figurami, jest w istocie
wyjątkowo
sugestywnym
komunikatem. Przywołuje

dwa najoczywistsze symbole zawartego w tytule „stopu” – znaku drogowego nakazującego
zatrzymanie
pojazdu oraz ikony utożsamianej z wstrzymaniem
odtwarzania materiału audiowizualnego. Przesłanie,
jakie autor zawarł w swoim dziele, jest więc absolutnie jasne. Zachęca odbiorcę
do wytchnienia, odpoczynku od pośpiechu, czemu
mają służyć kojące dźwięki płynące z fortepianu.
Jak odważnie zadeklarował
w rozmowie na portalu Soundrive: „Moje marzenie
stoi pod znakiem dojścia
do takiego pułapu, w którym będę w stanie leczyć
ludzi duchowo, za sprawą
muzyki”.
Kwestią indywidualną jest,
czy kreowana przez artystę muzyka zapewnia taką
przestrzeń. Dla mnie rzeczywiście można przy niej
oderwać się od atakującej
na co dzień kakofonii i poszukać wewnętrznej harmonii. Zwłaszcza w czwartej części, która zdaje się
rozpoczynać nową myśl
w spontanicznym geście
pianisty, atmosfera jest ku
temu sprzyjająca. Nieoczekiwanie kończące album
Grande finale dość gwałtownie wybudza z błogie-
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go stanu, ale mam wrażenie, że to słuszny zabieg,
dostarczający koniecznej
do dalszego funkcjonowania energii.
Choć cel, jaki Kisiel stawia
sobie w swojej twórczości,
wydaje się nad wyraz śmiały, to myślę, że zawarta na
opisywanej płycie „kuracja” może być całkiem skuteczna. Stosunkowo krótki czas trwania nagrania
nie pozwala na nudę, a bogactwo dźwięków i nastrojów każdorazowo skłania
do odkrywania jego atrakcyjnych rozwiązań. Na tym
jednak kończy się rola autora, a od odbiorcy zależy,
jak wykorzysta otrzymaną
przestrzeń. Czy nie na tym
polega właśnie istota każdej
terapii? 
Jakub Krukowski

NOWA AUDYCJA!

CZWARTEK
GODZ. 20:00

PROWADZENIE: Kuba Wójcik, Kuba Więcek,
Jagoda Stanicka, Grzegorz Tarwid i Piotr Woźniak
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Możdżer Danielsson
Fresco & Holland
Baroque – Just
Ignore It
Outside Music, 2021

Leszek Możdżer to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego jazzu w Europie. Jego
charakterystyczny styl gry,
pełen wszechobecnej improwizacji, melodyjności,
liryzmu i wirtuozostwa,
nie raz był przyczynkiem
do dyskusji o istocie jego
muzyki, która wykracza
przecież dalece poza tradycyjne pojmowanie jazzu.
Ta wielość inspiracji, wpływów stylistycznych, mieszanie ze sobą różnych
tradycji muzycznych jasno sugerują ponadgatunkowy format jego muzyki. I zdaje się, że to właśnie
ów szeroki format najlepiej
eksponowany jest w produkcjach super tria Możdżer Danielsson Fresco.
Owszem, ich płyty pojawiają się w czołówkach eu-

ropejskich zestawień najlepszych płyt z muzyką
jazzową, zapraszani są na
licznie jazzowe festiwale
i koncerty, ale trudno nie
zgodzić się z twierdzeniem,
że jazzu to tu niewiele lub
może formułując to trafniej: mówiąc tu tylko o jazzie, mówimy bardzo niewiele.
Dochodzimy do sedna tego,
o czym piszę w tych kilku zdaniach wstępu. Najnowsza płyta tria, jak żadna wcześniejsza produkcja
tego
międzynarodowego
składu, chyba najlepiej potwierdza ponadgatunkową
moc tej muzyki. Jednocześnie chciałbym jasno podkreślić, że moim zdaniem
kluczem do tej muzyki nie
jest ani Możdżer, ani trio,
ani nawet ich otwarcie na
wielogatunkowe wpływy.
Kluczem jest wyjątkowy zespół uczestniczący w tym
projekcie – Holland Baroque. Wybór tego zespołu
nadał zupełnie inną jakość
tej muzyce, odkrył nowe,
nie do końca zbadane muzyczne obszary.
Bo to nie jest kolejny projekt jazzmanów (improwizatorów?) z kameralistami,
to nie jest zwyczajowe, znane i stosowane powszechnie przecież od dekad, tech-

niczne dodanie smyczków
dla osiągnięcia określonego brzmieniowego efektu.
To świadomy lub, jak twierdzi sam Leszek Możdżer, intuicyjny wybór konwencji
stylistyczno-wykonawczej
Holland Baroque. Słychać to
wyraźnie w sposobie frazowania solistów, artykulacyjnych niuansach, wykorzystanym instrumentarium
(organy). Holland Baroque,
specjalizujący się w szeroko rozumianej muzyce klasycznej (m.in. Vivaldi, Telemann, Purcell), dodał do
brzmieniowego standardu
barokową zwiewność i koloryt, może czasami lekką
szorstkość, przy ewidentnej
lekkości wykonawczej tria,
ale to elementy, które właśnie tu doskonale się uzupełniają.
Kiedy słuchałem najnowszej płyty Leszka Możdżera i jego przyjaciół, niemal
natychmiast skojarzyła mi
się ona z innym projektem,
który w równie mistrzowski sposób balansuje na
granicy gatunków i stylistycznych konwencji. Chodzi o słynny projekt grupy
Oregon (Oregon in Moscow,
2000) z moskiewskimi filharmonikami. Od lat uważałem, że powtórzenie tego
projektu, przy tak wysokim
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poziomie wykonawczym,
nakładzie pracy i środków
oraz wysublimowanej koncepcji artystycznej, nie jest
możliwe. A jednak… Nie sądziłem tylko, że stanie się
to z udziałem Leszka Możdżera. Zatem tylko pogratulować Leszkowi, a Państwu
polecić do obowiązkowego
przesłuchania. 
Andrzej Winiszewski

Floating Points,
Pharoah Sanders,
The London
Symphony Orchestra
– Promises
Luaka Bop, 2021

Siłą sztuki jest umiejętność instynktownego odpowiadania na zdarzenia, niejednokrotnie nawet
z wyprzedzeniem. Pogrążona w beznadziei ludzkość
u progu trwającej pandemii naturalnie poszukiwała przestrzeni dającej wy-

tchnienie. W odpowiednim
czasie taką wartość wielu dostrzegło w albumie
Promises.
Zrealizowanym
z ogromnym rozmachem,
w efekcie lat koncepcyjnej
pracy i zaangażowania znakomitych wykonawców, zapewniającym jednocześnie
nadspodziewanie intymną
atmosferę, w której niezależnie od upodobań każdy
mógł odnaleźć komfortowe
miejsce.
W mistyczną aurę wprowadzają już pierwsze dźwięki. Intrygujący temat, zbudowany na instrumentach
klawiszowych (fortepianie,
klawesynie, czeleście oraz
całej plejadzie ich elektronicznych odpowiedników),
okazuje się zapętloną formą
tła całej płyty. Ten kilkusekundowy motyw jest trzonem, do którego odnoszą się
wszystkie poczynania zaangażowanych muzyków – od
solowych improwizacji saksofonu przez modulowane
dźwięki syntezatorów i rhodesa aż po potężne brzmienie orkiestry symfonicznej.
Prace nad albumem trwały pięć lat. W 2015 roku Pharoah Sanders (wówczas
75-letni) usłyszał debiutancki album (wówczas 30-letniego) brytyjskiego producenta Sama Shepherda,
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występującego pod pseudonimem Floating Points. Legendarny muzyk był pod
takim wrażeniem Elaenia,
że zaproponował autorowi
współpracę. Młody artysta
skomponował i zaaranżował muzykę, a także wykonał partie klawiszowe, które
razem z saksofonem tenorowym Sandersa zarejestrował w 2019 roku w Los Angeles. Rok później Shepherd
dograł partie symfoniczne w Londynie z tamtejszą
orkiestrą symfoniczną dyrygowaną przez Sally Herbert. Osobiście zmiksował
cały materiał, ograniczając
go do czterdziestu siedmiu
minut. Na potrzeby wydawnictwa podzielił go na dziewięć części, nazywając je
kolejno ponumerowanymi
Movement.
Muzyka w istocie ma jednak formę ciągłą. Brak tu
spektakularnych momentów gwałtownie zmieniających dramaturgię, Promises imponuje wyważeniem
i niespiesznym rytmem.
Każdy dźwięk jest istotny i w równym stopniu odpowiada za sens całości.
Nawet gdy słyszymy mimowolne odgłosy mechanizmów instrumentów, mają
one znaczenie dla przebiegu nagrania. Powracający
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w tle motyw daje też poczucie zapętlenia całości
i trudno wychwycić moment, kiedy album ponownie się odtwarza.
Wszystko to służy medytacyjnej idei przyświecającej projektowi, tak bliskiej
twórczości Sandersa. Shepherd napisał dla niego bardzo emocjonalną muzykę,
a mistrz odwdzięczył się osobistym
zaangażowaniem.
Poza fantastycznymi solówkami, emanującymi ciepłem
i spokojem, w Movement 4
odłożył tenor i zaimprowizował szereg wokaliz. Ten
krótki fragment okazuje się
niezwykle intymnym świadectwem. Mityczny jazzman, dla wielu niekwestionowany guru gatunku,
ukazuje nad wyraz ludzkie
oblicze. Napotkałem raz wypowiedź artysty sugerującą, że nie ma on już potrzeby tworzenia nowej muzyki,
i jeśli opisywane wykonanie
miałby być jego ostatnim, to
trudno o lepsze zamknięcie.
Wspomniany wywiad z Sandersem opatrzono tytułem
Cicha moc, który znakomicie charakteryzuje również
materiał zawarty na Promises. Pomimo znajdujących
się tu donośnych partii orkiestrowych jego siła ujawnia się właśnie w fragmen-

tach bezdźwięcznych. Ale
nie o natężenie dźwięku tutaj chodzi, a zawartą w nich
energię – bardzo delikatną
i przyjemną, która w niezrozumiały sposób ogarnia
podświadomość słuchacza.
Nie mam wątpliwości, że
mamy do czynienia z produkcją, która okaże się nie
tylko świadectwem czasu
wydania, ale również ponadczasowym arcydziełem,
dopełniającym dyskografię
ikonicznego saksofonisty. 
Jakub Krukowski

Mostly Other People
Do the Killing
– Disasters Vol. 1
Hot Cup Records, 2022

Nie po raz pierwszy grupa
Mostly Other People Do the
Killing tytułuje swoje utwory nazwami miast leżących
w Pensylwanii. Tym razem
ich wybór ma ścisły związek z tytułem płyty. W każ-

dej z tytułowych miejscowości wydarzyła się jakaś
katastrofa. Kiedy pomyślimy
o wszystkich powodziach,
pożarach, wypadkach górniczych, które wpisane są
w historię tych miast, możemy się spodziewać mrocznej,
drapieżnej muzyki. Nie trzeba jednak zapominać, kto za
tym wszystkim stoi. Lider
zespołu Moppa Elliott nie
byłby sobą, gdyby nie zaskoczył nas również w tym zakresie.
Na płycie Disasters Vol. 1
Mostly Other People Do the
Killing występują w ograniczonym składzie – jako
trio. Obok lidera możemy usłyszeć pianistę Roba
Stabinsky’ego i perkusistę
Kevina Shea. Muzyka na nowym albumie zespołu jak
zwykle jest silnie zakorzeniona w tradycji jazzowej,
ale jednocześnie ma do tej
tradycji otwarte podejście.
Tak filozofię zespołowej
improwizacji definiuje Elliot w jednym z wywiadów:
„Przez ostatnie 16 lat ten zespół ewoluował do sposobu grania, w którym każdy
z nas, w dowolnym momencie, może zacząć grać wszystko, co wpadnie mu do głowy
– a pozostali członkowie podejmują świadomą decyzję,
czy iść za nim, czy nie”.
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I taka jest właśnie płyta Disasters Vol. 1. Struktura, forma,
styl utworów zmieniają się
czasem z minuty na minutę.
Muzyka skrzy się pomysłami,
a przy tym jest pełna witalności i charakterystycznego
dla MOPDtK poczucia humoru. Na przykład w utworze Exeter gdy Stabinsky oraz
Elliott melodyjnie swingują,
Shea podąża własną ścieżką
freejazzowych perkusyjnych
improwizacji, co oczywiście
nie przeszkadza mu w tym,
aby co jakiś czas spotkać się
z kolegami „w ich konwencji”. Z kolei Cenralia swoim
pop-rockowym beatem sprawia wrażenie utworu wręcz
tanecznego. Jeśli płyta może
być jednocześnie eklektyczna i spójna, to Disasters Vol.
1 właśnie takim albumem
jest – co powinno zadowolić
wszystkich fanów Moppy Elliotta.
Choć słuchając tego materiału, trudno skojarzyć go
z katastrofami, to po przeczytaniu
zamieszczonego
na okładce tekstu Leonardo Featherweighta możemy poznać związki między
tytułami utworów a inspirowaną nimi muzyką. Czy
dopisek Vol. 1 oznacza, że będzie kontynuacja? W ostatnich dniach stycznia tego
roku w Pittsburghu, w sta-

nie Pensylwania, zawalił
się most Fern Hollow. Na
szczęście obyło się bez ofiar.
Czy Pittsburgh będzie otwierał Disasters Vol. 2? Oczywiście nikt z nas nie chciałby więcej katastrof w stanie
Pensylwania – ani nigdzie
indziej na świecie, ale więcej takich płyt jak Disasters…
czemu nie? 
Piotr Rytowski

Deanna Witkowski
– Force of Nature
MCG Jazz, 2022

Deanna Witkowski to pianistka, kompozytorka, aranżerka, wokalistka i liderka
kwartetu, w którym poza
nią grają: na perkusji Scott
Latzky wymiennie z Rogerem Humphriesem, na basach Daniel Foose i Dwayne
Dolphin oraz na trąbce Clay
Jenkins. Force of Nature jest
już siódmą płytą Witkowski. Poświęcona została pamięci Mary Lou Williams,
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której biografia, autorstwa
liderki, ukazała się w 2021
roku po ponad dwudziestoletnim zagłębianiu się w historię tej ikonicznej pianistki i kompozytorki.
Deanna Witkowski wcześniej sięgała po klasyki
Cole’a Portera i tradycyjne
jazzowe hymny – wykonywane w triu. Podczas solowych recitali łączyła muzykę brazylijską i klasyczną
z jazzem. Zaangażowana była
także w życie lokalnych społeczności, występując gościnnie w ponad stu kościołach.
Force Of Nature zawiera muzykę witalną, przepełnioną uczuciami. Kwartet pod
wodzą Deanny Witkowski przywołuje znakomite
kompozycje pianistki, która
ma wielkie zasługi dla muzyki jazzowej, ale również
dla miejsca kobiet w jazzie.
Tak, to rzeczywiście siła natury, kobiecej natury. Dziewięć z dwunastu kompozycji zamieszczonych na płycie
to dzieła Mary Lou. Każda
z nich ma swoją historię. Jest
tu dedykacja dla albańskiej
fotografki Gjon Mili, która w swoim fotograficznym
eseju Jam Session uwieczniła najbardziej wpływowych
jazzmanów lat trzydziestych
i czterdziestych. Fragmenty
suity Zodiac dedykowane są
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znakomitym artystom i dały
muzykom kwartetu miejsce
na indywidualne wypowiedzi. Jest też czas na tytułową
kompozycję liderki dedykowaną Mary Lou i stworzoną
w czasie, gdy Deanna mieszkała w Pittsburgu przy ulicy, gdzie dzieciństwo spędziła jej bohaterka. Całość płyty
jest przepojona energią i nawet w utworach bardziej refleksyjnych wyraźnie przebija naturalna żywiołowość
muzyków. Słuchanie sprawia dużą przyjemność jazzowemu melomanowi. 
Yatzek Piotrowski

I Just Came From
The Moon – Ånd Ud
April Records, 2022

Duński kwintet I Just
Came From The Moon,
wpisujący się gatunkowo
w nowy nurt określany
jako indie jazz, od kilku
lat coraz silniej zaznacza

swoją obecność na europejskich scenach. 25 lutego
w katalogu wytwórni April
Records pojawiła się druga
płyta zespołu zatytułowana Ånd Ud.
I Just Came From The Moon
tworzą: basista i lider zespołu Frederik Hagner, trębacz Jonas Scheffler, saksofonista i klarnecista Nis
Myrtue, gitarzysta Nikolaj
Bugge i perkusista Tobias
Andreassen. Zespół powstał
w 2015 roku i po wygraniu
ogólnokrajowego konkursu Youth Jazz zadebiutował
w roku 2017 albumem Hoax.
W następnym roku przypomniał o sobie EP-ką National Strangers Association
wraz z szeregiem pięknych
teledysków. Muzycy IJCFTM
mają na swoim koncie liczne występy w Danii oraz
poza granicami swojego
kraju – na Oslo Jazz Festival, EFG London Jazz Festival i jazzahead!
Płyta Ånd Ud jest naturalną
kontynuacją debiutanckiego albumu kwintetu. Nową
muzykę nagrał on w maleńkim domu wakacyjnym
na wyspie Fur w duńskiej
Jutlandii, gdzie grupa spędziła kilka długich weekendów, oddając się w zaciszu refleksjom nad życiem,
przemijaniem oraz upaja-

jąc się pięknem przyrody.
Efektem jest dojrzała, pełna namysłu płyta, opowiadająca nie tylko o pożegnaniu z beztroskimi czasami,
ale także o optymistycznym oczekiwaniu na to, co
ma do zaoferowania przyszłość.
Album, utrzymany w konwencji indie jazzu, poza intrygującymi
melodiami
przynosi szeroki wachlarz
stylistyczny, łącząc łagodną odmianę jazzu z soulem
i elektroniką. Prócz fantastycznych, pełnych nostalgii i melancholii utworów,
jak Utke czy tytułowa kompozycja Ånd Ud, znajdziemy tu również pełne niesamowitej dynamiki White
czy zaczarowany perkusyjnym rytmem, zamykający album utwór Snowman.
Melodie I Just Came From
The Moon są czyste i bardzo
wyraźne, a instrumentaliści niczym jedna, pełna olbrzymiej energii i mocy maszyna, tkają kolejne utwory
w prawdziwie piękny i demokratyczny sposób. Składająca się z dziewięciu autorskich kompozycji płyta
utrzymuje w napięciu, jednakże również w klimacie
beztroskiego relaksu. 
Marta Ratajczak
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Android Trio
– Other Worlds
Cuneiform Records, 2021

Android Trio to Max Kutner (gitary), Eric Klerks
(bas, ośmiostrunowa gitara,
syntezator
basowy) oraz Andrew Niven (bębny, perkusjonalia,
syntezatory, sekwencery).
Razem ze swoimi kolegami
zrealizowali
album, o którym marzyli i którego realizację
planowali od dłuższego czasu. Mocno progresywny, będący mieszanką King Crimson i Franka
Zappy. To ich drugi krążek (po Road Songs, 2017).
Powstał w czasach pandemii, która uniemożliwiając muzykom bezpośrednie spotkanie, pozwoliła
więcej czasu przeznaczyć
na pracę w domowych
studiach i na dopieszczenie szczegółów. Nagrany został z gościnnym udziałem gitarzysty,

klawiszowca i współproducenta Franka Zappy –
Mike’a Keneally’ego, łącząc dzięki jego osobie
historię z teraźniejszością.
Na płycie dodatkowo występują: Jonathan Sindelman (instrumenty klawiszowe), Daniel Rosenboom
(trąbka), Jessica Lurie (saksofon barytonowy) i Gregg
Bendian (wibrafon).
Other Worlds jest płytą trudną do słuchania.
Agresywna i nerwowa atmosfera, duże napięcia pomiędzy
instrumentami,
przeładowanie dźwiękami. Trudno mi powiedzieć,
jaka jest myśl przewodnia
tej płyty. Sprawia wrażenie próby odwzorowania
klimatów Mahavishnu Orchestra, ale daleko jej do
stworzenia ciągłej, pełnej
muzyki, fascynującej narracji tamtej formacji. Kolejne utwory utrzymują
wysoki poziom napięcia,
ale nie znajduje ono nigdzie rozwiązania. Zmiany tempa, przejścia między fragmentami utworów
wynikają raczej z konieczności zapewnienia pewnego zróżnicowania i są raczej
odzwierciedleniem
braku pomysłu na kompozycję. Słuchałem tej płyty w różnych okolicznoś-
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ciach, w różnym nastroju
i ciągle nie potrafię znaleźć dla niej miejsca. Może
te czasy nie sprzyjają takiej muzyce? A może jednak czegoś brakuje formacji Android Trio, by
stworzyć kompletną konstrukcję muzyczną?
Wyłowić z tej płyty warto
ciekawe partie klawiszowe
syntezatorów. Są one najbardziej charakterystyczne i stylowe, choć czasami nazbyt „plastikowe”.
Niezła i mocna dawka basówki. Perkusja nieprzekonująca, brakuje w niej napędu dla tej płyty, bębny
nie ciągną za sobą energii,
lecz raczej dodają hałas
i chaos. Gitary nie wykorzystują potencjału, jaki
w nich drzemie. Trochę
szkoda bo słychać, że ten
skład ma spory potencjał,
ale wydaje mi się, że zabrakło zespołowości. Zespołowości, która wynika
ze wspólnego żywego grania, nie on-line, nie zdalnie, ale ze wspólną obecnością na scenie. Pomimo
że lubię elektryczne, także progresywne, składy,
to tym razem z ulgą wyłączam odtwarzacz. Wybieram Return To Forever. 
Yatzek Piotrowski
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Craig Schoedler
– Bass Legacy
Craig Schoedler, 2022

Craig Schoedler to amerykański basista i gitarzysta, który w młodości przeniósł się do Nowego Jorku,
gdzie ukończył wyższe studia w zakresie kompozycji.
Jest jednym z najbardziej
zajętych muzyków sesyjnych, towarzyszy również
zatrudniającym go liderom
podczas ich występów na
festiwalach. Znajduje poza
tym czas na granie pod
własnym nazwiskiem, wydając swoje płyty własnym
sumptem. Bass Legacy jest
już czwartym jego krążkiem. Gra na nim na sześciostrunowej gitarze basowej oraz na instrumentach
klawiszowych. W zespole
jest też Larry Marshall – na
perkusji i instrumentach
perkusyjnych, Bob Coulon –
na fortepianie i instrumentach klawiszowych, Rich
Kurtz – na gitarze (odpowia-

da również za programowanie i nagranie całego materiału) i wokalistka Kristina
Pruitt. W niektórych numerach pojawiają się dodatkowo saksofoniści – Bill Evans
i Eric Marienthal.
Bass Legacy to jakby dziedzictwo basu. Wypełniona
kompozycjami lidera płyta zdecydowanie podkreśla rolę i znaczenie gitary
basowej we współczesnej
muzyce, szczególnie jazzowej. Dość często zdarza się,
że takim monograficznym
i przekrojowym wydawnictwom poświęconym wybranemu
instrumentowi
brakuje spójności stylistycznej, ciągłości narracji. Że
za dużo różnych aspektów
chce się pokazać w skończonej przecież formie pojedynczej płyty. Szczęśliwie
tym razem tak nie jest. Craig pokazuje gitarę basową,
jej rolę i funkcję w sposób
bardzo dobitny, ale z zachowaniem charakteru płyty, która jest w przeważającej części „smooth”. A że jest
wybitnym basistą, to słucha
się tego znakomicie.
Zarówno rytmiczna rola
basu, jak i jego melodyczne możliwości pokazane są
wyraziście i przekonująco.
Craig Schoedler nie epatuje
przy tym efektownymi za-

zwyczaj solówkami „kciukowymi”, lecz po prostu
wirtuozowsko gra razem
z zespołem, w którym każdy
znajduje miejsce na zaprezentowanie swoich umiejętności. A kompozycje to taka
mainstreamowa mieszanka
– od bardzo solidnych klasycznych brzmień po sięganie do stylistyki fusion. To
bardzo solidna płyta, pozwalająca zarówno odpocząć, jak i głęboko wsłuchać
się w perfekcję wyrafinowanych dźwięków. 
Yatzek Piotrowski

Gerald Clayton
– Happening: Live At
The Village
Vanguard
Blue Note Records, 2020

Lepiej późno niż wcale. Album Geralda Claytona, nagrany na żywo
jeszcze w przedpandemicznych czasach, w kwietniu
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2019 roku, ukazał się w 2020
roku, kiedy mogło się wydawać, że działalność koncertowa została zawieszona
albo na chwilę, jak uważali
optymiści, albo na zawsze –
takie zdanie też można było
usłyszeć. Materiał Geralda
Claytona, nagrany z muzykami, z którymi współpracował w chwili rejestracji
koncertu w słynnym nowojorskim Village Vanguard,
jest produktem ponadczasowym. Sporządzony został według dobrze znanego
wzorca. Kompozycje lidera
uzupełnione są klasykami.
Jest Body And Soul, odrobina Buda Powella, postaci
ważnej dla pianistów, w jednej z jego bardziej znanych
kompozycji Celia, a także
moment dla Ellingtona, który z kolei swoją kompozycję
graną przez zespół Claytona
poświęcił Coltrane’owi, Take
The Coltrane to utwór zagrany chyba po raz pierwszy
na wspólnej płycie Ellingtona i Coltrane’a – Duke Ellington & John Coltrane, wydanej
w 1963 roku. Niemal wszystkie utwory mają sporo miejsca na rozwinięcie tematu –
format koncertowy ułatwia
nagrywanie ponad 10-minutowych kompozycji.
Celia Powella i Body And
Soul zagrane zostały w triu

z basem i perkusją. W pozostałych fragmentach albumu liderowi i jego sekcji
towarzyszy dwójka saksofonistów w niezbyt często spotykanym zestawieniu – Logan Richardson gra na alcie,
a Walter Smith III na tenorze. Ich nagranie nazwałbym turystycznym jazzem
salonowym najwyższej jakości. Wcale nie traktuję tego opisu jako antyreklamy. Takie granie jest
potrzebne.
Village Vanguard ze zwykłego baru stał się świątynią jazzu mniej więcej
w 1957 roku, przeniesiony do
tych czasów zespół Claytona byłby muzyczną awangardą. Dziś jest perfekcyjnym, grzecznym, ale
nieoczywistym mainstreamem. Nie odstraszy turystów, którzy w czasie kilkudniowej wycieczki do
Nowego Jorku chcieliby zaliczyć jakiś jazzowy koncert, bo wypada. Nie urazi
też znawców oczekujących
wyrafinowania i rozkładających w głowach każdą frazę na mniejsze kawałeczki
i szukających (moim zdaniem całkiem zresztą niepotrzebnie) cytatów z przeszłości czy jakichś istotnych
brzmieniowych
nowości.
Będzie też najwyższej pró-
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by dźwiękowym podkładem dla tych, którzy akurat
mieszkają w okolicy i postanowili pójść na piwo.
Miejsce z taką historią jak
Village Vanguard musi stawiać na sprawdzone nazwiska średniego lub starszego
pokolenia. Clayton (rocznik
1984) to muzyk ciągle na dorobku, ale gwarantujący, że
ludzie przejadą nawet pół
stanu, żeby posłuchać jego
najnowszej produkcji. Czyli pewniak, ale nie okaz muzealny. Jeszcze wszystko
przed nim. Gdybym mógł
wybrać, wolę raczej fragment płyty bez saksofonów,
co nie oznacza, że rozszerzony skład wypada gorzej,
to indywidualne preferencje. Choć również taki wybór nie jest kwestią dnia,
w którym mój mózg potrzebował więcej przewidywalności i uproszczenia, bowiem albumu słuchałem
przez ostatnie kilkanaście
miesięcy wiele razy i zawsze
pozostawałem z notatką potwierdzającą taki właśnie
wybór.
Może też istotny dla takiego spojrzenia jest fakt,
że w składzie trzyosobowym muzycy grają genialne i znane na wylot tematy, które jednak są odrobinę
zgrabniejsze od kompozycji
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lidera. To jednak wyśmienita płyta, którą można dołączyć do wielu albumów nagranych na żywo w Village
Vanguard. Takie płyty mają
na swoim koncie między innymi Bill Evans, John Coltrane, Sonny Rollins, Dexter Gordon, Joe Henderson,
a wśród młodszych Brad
Mehldau i Chris Potter. No
i teraz ma taki album Gerald Clayton. 
Rafał Garszczyński

Martin Listabarth
– Dedicated
Listabarth Records, 2022

Martin Listabarth to wiedeński kompozytor i pianista, którego mieliśmy okazję
usłyszeć na ubiegłorocznym
Międzynarodowym Festiwalu Pianistów Jazzowych
w Kaliszu. Oprócz grania
koncertów w triu czy duecie
jazzowym Listabarth chętnie występuje jako solista.

Nie stroni również od programu z muzyką klasyczną, której wpływów można z powodzeniem doszukać
się także na jego jazzowych
albumach. Na wydanym
w marcu swoim drugim solowym albumie, wymownie
zatytułowanym Dedicated,
pianista odnosi się do ważnych dla siebie postaci.
W twardych, agresywnych
dźwiękach pełen twórczego buntu pianista podąża
swoją indywidualną muzyczną drogą, udowadniając na każdym kroku, że
doskonale wie, jak za pomocą muzyki stworzyć odpowiedni nastrój. Porusza się
w szerokim spektrum stylistycznym i emocjonalnym,
począwszy od utworów melancholijnych, podążając poprzez inspirację klasyką, aż
po głęboki blues czy energetyczny swing.
Do albumu dołączono książeczkę pozwalającą przyjrzeć się kolejnym postaciom,
którym dedykowano każdy
z dziesięciu zapisanych na
płycie utworów. Przeczytać
w niej można o grupie kobiet
zgromadzonych wokół Lydii
Huayllas, wspinających się
na najwyższe góry Ameryki Łacińskiej, o bohaterze
powieści Agathy Christie,
mocnym – niczym twarde

uderzenia w klawisze fortepianu – stylu narracji Michaela Köhlmeiera, ale też
o autorze powieści Antonio
Tabucchim czy legendarnej
postaci, jaką był Basilio Calafati. Płyta zawiera także
kompozycje będące hołdem
złożonym tak różnym postaciom, jak Diego Maradona i Emily Dickinson. Utwór
dedykowany poetce jest muzyczną interpretacją jednego
z jej wierszy.
Niekiedy kompozytor sięga
jednak znacznie głębiej, budując konstrukcję dzieła na
dokonaniach danej postaci,
jak miało to miejsce w przypadku Alana Turinga (ukryte kody muzyczne w utworze, opierające się na ciągu
liczbowym 761954, czyli dacie samobójczej śmierci brytyjskiego matematyka, logika
i kryptoanalityka), Marianne Werefkin (zastosowanie
symboliki kolorów Skrjabina
w muzyce, by nadać kompozycji barwy jednego z obrazów malarki) czy Marii Reiche (muzyczne nawiązanie
do poglądów matematyczki
i archeolog). Jak widać, jest to
album, przy którym nie sposób się nudzić, skupiając się
na muzyce, ale i na ukrytych
pod nią znaczeniach. 
Marta Ratajczak
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Almeida / Gibson /
Melo Alves / Trilla /
Vicente – Dog Star
Multikulti Project & Spontaneous
Music Tribune, 2021

Jazz bywa pięknie schematyczny. Mamy kwintety
z saksofonem i trąbką, tria
fortepianowe,
fantastyczne wokalistki z fortepianem
albo produkcje z dużą orkiestrą. Są też gitarzyści, w wydaniu klasycznym z organami Hammonda, albo bez,
a także muzycy improwizujący na skrzypcach. Pianiści mają przywilej łatwości
grania solo. Są też zespoły
elektryczne, których kariera
zaczęła się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. To fusion, a wszelkie formy z trąbką i saksofonem
to rzeczy gdzieś głęboko zanurzone w bebopowej rewolucji końcówki lat czterdziestych. O orkiestrach
swingowych oczywiście też
warto pamiętać. Cała reszta
to muzyczne eksperymenty,

obszar jazzu, do którego sam
zaglądam niezbyt często.
Muzyczne eksperymenty
często bywają sztuką dla
sztuki i udziwnieniem, które raczej ma zadziwić i zaszokować słuchacza, a nie zachwycić i pokazać jakiś nowy
muzyczny pomysł. Tak odbieram większość – hałaśliwych
i pozbawionych ładnej melodii, którą potrafię zapamiętać
– produkcji. Nie znaczy to, że
nie potrafię spędzić wieczora z Cecilem Taylorem, Ornettem Colemanem, Sun Ra
czy młodymi eksperymentującymi zespołami. Mam jednak problem wyboru, szczególnie w przypadku mniej
znanych muzyków, których
nazwisk i wcześniejszych nagrań zwyczajnie nie znam.
Wybieram więc, kierując się
renomą wydawnictwa, osobistą rekomendacją wiarygodnych dla mnie ekspertów i fanów albo trudną do
wytłumaczenia, ćwiczoną
od lat intuicją. W przypadku Dog Star to było połączenie rekomendacji i wydawnictwa. Multikulti od lat
specjalizuje się w trudniejszej, eksperymentalnej stronie jazzu. W ich katalogu
znajdziecie wiele wyśmienitych nagrań, a wśród tych
najnowszych album pięciu
wcześniej nierozpoznawal-
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nych przeze mnie nazwisk
zatytułowany Dog Star.
Opowiem Wam o owej intuicji i sposobach odczytywania ukrytych na okładce
sygnałów. Oto mamy demokratyczny kwintet, co sugeruje brak nazwy zespołu
zastąpiony pięcioma nazwiskami, z których nikt nie
zyskał dominującej pozycji sugerowanej większą lub
bardziej ozdobną czcionką.
Demokracja wynika również z faktu, że nazwiska
ułożone są alfabetycznie i łamią konwencję wymieniania w takim przypadku najpierw instrumentów dętych,
a później sekcji. Skład zespołu jest również nietypowy – trąbka i saksofony oraz
dwóch perkusistów bez fortepianu. Nawet jeśli nazwa
wytwórni – SMT i Multikulti
nic Wam nie powie, to wspomniane powyżej obserwacje,
uzupełnione umownymi tytułami kompozycji numerowanymi od I do IV oraz
ich autorstwo zespołowe sugeruje freejazzowe męskie,
ciężkie i hałaśliwe granie
z użyciem dwu zestawów instrumentów perkusyjnych.
Tak dokładnie jest. Nawet bez rekomendacji eksperta ze sklepu, w którym
ten album kupiłem, mógłbym potwierdzić, że pły-
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ta gra tak, jak wygląda jej
okładka. Z piątki odpowiedzialnych za ten album muzyków rozpoznałem z wcześniejszych nagrań jedynie
basistę – Gonçalo Almeidę,
znanego mi wcześniej z kilku nagrań innej mocno
awangardowej wytwórni
Clean Feed i naszego polskiego wydawnictwa For
Tune. O reszcie muzyków
nie wiem niczego, czego
nie znajdziecie, wpisując
ich nazwisko w internetową wyszukiwarkę. To jednak
nie oznacza, że są muzycznymi debiutantami. Działa-

ją po prostu w muzycznych
obszarach, na które brakuje mi czasu i budżetu. Nazwiska sugerują iberyjskie
pochodzenie
wszystkich
członków zespołu, a szybkie
sprawdzenie w internecie
pokazuje, że to wszystko doświadczeni w awangardowych zawodach specjaliści.
Nie mam żadnych uwag do
ich warsztatu, swoje instrumenty opanowali w sposób pozwalający użyć wyobraźni i wyrazić emocje
za pomocą dźwięków. Jest
ogień, emocje, sporo dźwięków, spontaniczna zaba-

wa i improwizacje w wykonaniu ważnych muzyków
portugalskiej sceny eksperymentalnej. Dog Star jest
doskonałym albumem z serii wydawanej od lat przez
Multikulti do spółki z Trybuną Muzyki Spontanicznej. Może nie będę po ten
album sięgał codziennie,
bo na taką muzykę muszę
mieć stosowną chwilę, ale
wrócę do tego nagrania i innych pozycji z serii Spontaneous Music Tribune Series
z pewnością już wkrótce. 
Rafał Garszczyński
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John Zorn
& Bill Laswell
– The Cleansing
Tzadik, 2022

Bill Laswell i John Zorn powszechnie uznawani są za
gigantów sceny avant jazzowej, noise’u, ambientu… – stylistyki można by mnożyć.
Obydwaj mają ponad 40-letni
staż jako muzycy i są uznanymi producentami. Gdy
w przeszłości ich muzyczne ścieżki się przecinały, zawsze powstawały nagrania
niekonwencjonalne, trudne
do zaszufladkowania, a przy
tym często trudne w odbiorze, nawet w kontekście innych ich nagrań.
Ich wspólny projekt Painkiller (1991-94) był mieszanką dubu, hardcore’u i avant
jazzowej improwizacji opartej
na rytmach grindcore’owych.
Kolejnym spotkaniem Laswella i Zorna był Praxis. John
Zorn zagrał w tej grupie gościnnie na albumie Sacrifist (1994) i brzmienie jego

saksofonu doskonale korespondowało z metalowym
brzmieniem gitary Bucket
heada oraz ekspresyjnym,
nieludzkim wręcz krzykiem
Yamatsuki Eye. Projekt Bladerunner – bardzo obiecujący (Laswell, Zorn, Frith,
Lombardo) – zakończył się
serią porywających koncertów, koncertowych bootlegów krążących między fanami i wielkim niedosytem,
bowiem jedynym jego nagraniem studyjnym okazał się jeden utwór na płycie
Johna Zorna Music Romance,
Vol. 2: Taboo and Exile (1999).
Wszytko to działo się dwietrzy dekady temu – od tamtego czasu (o ile się nie mylę) nie
było żadnych wspólnych studyjnych nagrań Johna Zorna
i Billa Laswella. Dlatego wydany w lutym tego roku album
The Cleansing, sygnowany ich
nazwiskami, wart jest odnotowania w kontekście podjęcia współpracy po ponad 20
latach. Nagrania zostały zrealizowane przez muzyków po
kilkunastomiesięcznym lockdownie, w przypadku Zorna
po ponadrocznej przerwie od
grania na instrumencie. Czy
oczyszczający (zgodnie z tytułem albumu) charakter sesji
nagraniowej wpłynął pozytywnie na muzykę? Spróbujmy się przekonać – w rzeczy-
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wistości lub w wyobraźni
– odbywając podróż przez kolejne utwory tego albumu.
Pierwszy niesie nam spokój –
możemy rozkoszować się zarówno brzmieniem basu, jego
modulacją, jak i czystością
brzmienia saksofonu. Można
powiedzieć, że ta niespieszna
improwizacja działa na muzyków wzajemnie odprężająco i jest w niej dużo liryki. Ale
ten spokój trwa tylko parę minut, ponieważ pierwsza iskra
powoduje reakcję łańcuchową – ostrzejszy ton saksofonu
implikuje szybsze przebiegi
na gryfie basu, podrażniony
saksofon już nie zwalnia, bas
jakby bulgotał w tle, a saksofon wpada w pętlę przeraźliwych dźwięków, jakby był
samochodzikiem o styropianowych kołach zataczającym
koła po szkle. Rozgrzewkę
mamy za sobą…
Drugi niesie nam wojnę
– mocno zniekształcone,
noise’owe brzmienie basu
zbliża nas do estetyki Painkillera, a wybuchy saksofonu co chwilę rozdzierają
dźwiękową przestrzeń – mijają ułamki sekund, zanim
mózg zdekoduje czy to instrument, czy ludzki krzyk. Pogłosy rozlewają plamy basu,
na ich tle saksofon punktuje krótkimi strzałami lub całymi seriami ćwierknięć,
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uderzeń. Wreszcie basowy
dron o zmiennej wysokości
zaczyna tworzyć coś w rodzaju linii melodycznej, a kiedy
pojawia się fragment „zwykłej” avant jazzowej improwizacji, odnotowujemy z ulgą, że
to wręcz mainstream.
Trzeci niesie nam radość –
głosy metalicznych ptaków,
ćwierkających wokół przenikliwie, w kolejnym utworze to oczywiście John Zorn.
Uzupełnione flażoletami na
gitarze basowej przez Billa Laswella i kolejnymi niespotykanymi efektami, tworzą egzotyczny dźwiękowy
krajobraz. Zabawy dźwiękowe wypełniają cały utwór –
ćwierki, pomruki, porykiwania, śpiewy… Kreatywność
muzyków w wykorzystaniu instrumentów do naśladowania dźwięków natury
jest tak duża, że czasem można się zastanawiać, czy dany
dźwięk został wykreowany
przez saksofon, czy przez gitarę basową – tym bardziej,
że muzycy stosują różne
techniki sonorystyczne.
Czwarty niesie nam tajemnicę – z czysto muzycznego punktu widzenia jest to
utwór, w którym Bill Laswell pokazuje cały arsenał
swoich technik gry na basie z użyciem wah-wah, charakterystycznych dla niego

brzmień, frazowań. Jednak
poza tym jest to utwór, w którym słychać wschodnie inspiracje w grze Johna Zorna,
a przeplatające się, urozmaicone brzmieniowo frazy
basu i saksofonu sugerują jakąś opowieść i mogłyby mieć
charakter ilustracyjny. Tytuł
utworu William Burroughs
i sama postać najstarszego
z bitników (biorącego kiedyś
udział w nagraniach Billa
Laswella) nie jest tu zapewne
bez znaczenia.
Piąty niesie nam wiatr –
przedostatni utwór zaczynający się repetycyjnym frazowaniem saksofonu, o mocno
eterycznym brzmieniu, bliski jest estetyce Colina Stetsona; elektroniczny podkład zamieniający się w niepokojący
szum stopniowo dodaje coraz
więcej atmosfery niepokoju,
a improwizacja Johna Zorna
intensyfikuje się. Szósty niesie
nam funk – tytułowy utwór
oparty jest na funkującym
basie. Gdyby ktoś zapytał, na
czym polega oryginalność Billa Laswella jako basisty, odpowiedź znajdzie właśnie tutaj.
Bardziej liryczna i spokojna
w porównaniu do wcześniejszych utworów improwizacja
Johna Zorna, z sefardyjskimi
wstawkami, przynosi wyciszenie, czy może – jak sugeruje tytuł – oczyszczenie.

Album, wydawałoby się, prosty w zamyśle (na dwa instrumenty),
jest
bardzo
różnorodny od strony pomysłów. Każdy utwór to inna
koncepcja, inne podejście do
wspólnej improwizacji, inne
ramy formalno-brzmieniowe. Tym, co spaja całość, jest
indywidualizm muzyków –
John Zorn i Bill Laswell eksplorują materię dźwiękową
z niebywałą swobodą, nie ma
dla nich ograniczeń w kreowaniu muzycznych światów.
Świetnie operują kontrastami brzmieniowymi – tworzą w ten sposób dialog improwizacyjny rozdzierający
słuchacza między komfortem i dyskomfortem. Muzyka
co chwilę wyrywa go ze strefy komfortu, by za chwilę ten
dyskomfort łagodzić, angażując sluchającego od początku do końca i nie pozwalając
„przejść obok” nagrania.
John Zorn tylko od 2010 roku
nagrał ponad 90 (!) albumów,
przyprawiając o czarną rozpacz nawet swoich największych wyznawców. Pomimo
takiej nadprodukcji muzyki
warto, aby czasem wchodził
do studia razem z Billem
Laswellem – suma ich kreatywności daje bardzo ciekawe efekty. 
Grzegorz Pawlak
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Cecil Taylor – The
Complete, Legendary,
Live Return Concert
Oblivion Records, 2021

Pełny tytuł tej reedycji, tak
jak widzimy go na okładce,
brzmi: The Complete, Legendary, Live Return Concert,
The Town Hall, NYC November 4, 1973. To album Cecila
Taylora, należącego do grona najbardziej bezkompromisowych i konsekwentnych twórców jazzowych.
Artysty, na którego wprawdzie wpływ miał, kształtując też jego początki, bebop
i hard bop, ale który bardzo
szybko przeszedł w swojej
twórczości do grania free.
Jego dwie wydane w 1966
roku płyty, Conquistador!
i Unit Structures, zaliczane
są do ścisłej czołówki najważniejszych nagrań w historii gatunku.
Cecil Taylor ukończył klasyczną edukację pianistyczną na New York College of
Music, a następnie New En-

gland Conservatory w Bostonie, wypracowana tam
technika do końca życia pozwoliła mu na nieskrępowaną realizację jego nieograniczonej inwencji. Właśnie
ze względu na wiążącą się
z tym bezkompromisowością przez większość swojego życia nie mógł liczyć na
jakikolwiek, chociażby najwężej rozumiany, sukces komercyjny. Niemniej, jako
typowy nowojorski intelektualista, wiódł skromne życie w mieszkaniu wypełnionym płytami i książkami,
całkowicie poświęcając się
sztuce. Trzeba wszakże zaznaczyć, że pomimo wymagań, jakie muzyka Taylora
stawiała słuchaczom, to zazwyczaj, szczególnie podczas koncertów, spotykała
się z należytym zrozumieniem. I tak na przykład jego
solowy występ na Jazz Jamboree w roku 1966 został nagrodzony owacją na stojąco.
A Tomasz Stańko w swojej
autobiografii akurat do Cecila Taylora powracał bardzo
często i grę w jego zespole
zaliczał do najważniejszych
fragmentów swojej kariery.
Wydana właśnie płyta została
nagrana
podczas
pierwszych koncertów po
przerwie w działalności Taylora trwającej ponad trzy
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lata. Podczas tego czasu działał jako wykładowca na University of Wisconsin i w Antioch College i dokonał tylko
jednego, solowego nagrania
wydanego na płycie Indent.
Tak więc dla nowojorskiej
publiczności był to jego powrót po latach ukrycia. Na
szczęście w Nowym Jorku,
rodzinnym mieście Taylora,
w latach siedemdziesiątych
prawdziwym tyglu wszelakiej awangardy, znalazła się
dostatecznie duża grupa entuzjastów, żeby koncert tak
radykalnego muzyka miał
sens. Na dodatek grupa studentów z Columbia University, w wolnych chwilach
działająca w studenckiej
rozgłośni radiowej WKCR,
przygotowała w sali New
York Town Hall odpowiedni, wysokiej jakości sprzęt
nagraniowy. Dzięki temu to
absolutnie wyjątkowe wydarzenie zostało zapisane, aczkolwiek na swoją pełną publikację musiało poczekać
jeszcze niemal pół wieku.
Aby należycie docenić to
bardzo dobre, także pod
względem technicznym, nagranie, należy całkowicie
skoncentrować się na jego
słuchaniu;
zarezerwować
ponad dwie godziny, uwolnić umysł i najlepiej zgasić
światło. Takie przygotowa-
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nie się do odbioru tej muzyki i odpowiednie skupienie
da nam szansę na niebywałe, mistyczne przeżycie.
Pierwszy utwór (ze względu na metodę pracy Taylora
trudno go nazwać kompozycją – jest to w większości
czysta improwizacja) trwa
88 minut. Pianistyka Taylora, precyzyjna, żywiołowa, perfekcyjna, z niestrudzoną energią przenosi się
w rejony historii muzyki –
zarówno europejskiej, jak
i amerykańskiej tradycji.
Bez trudności daje się rozpoznać w nieprzerwanym,
perlistym pędzie fortepianu echa zarówno Lenniego
Tristano, Theloniousa Monka, Horace’a Silvera, jak
i Fryderyka Chopina, Béli
Bartóka, Antona Weberna
czy nawet Johanna Sebastiana Bacha (tak!).
Cecil Taylor wystąpił w kwartecie. Dwaj muzycy tej grupy
grali z nim już od dłuższego
czasu: Jimmy Lyons na saksofonie altowym i Andrew
Cyrille na bębnach. Nowym
nabytkiem był basista Norris Jones – występujący pod
pseudonimem Sirone. Grupa doskonale rozumie lidera
– rolę drugiego solisty w wie-

lu chwilach, gdy Taylor daje
mu na to przestrzeń, przejmuje Lyons. Sekcja, którą ze
względu na łamaną, wijącą się, nieregularną i złożoną linię trudno nazwać rytmiczną, też ze swojego, jakże
trudnego zadania, wywiązuje się znakomicie. Można
przestać się dziwić, dlaczego
muzycy, którzy grali z Taylorem, pozostawali u jego
boku przez tak długie lata.
Niewielu było takich, którzy
mogli tę muzykę zrozumieć
tak, aby sprostać jej wymaganiom. Warto dodać, że zazwyczaj ich późniejsza droga
twórcza w pełni ukazuje ich
format. Przykładem mogą
być chociażby ostatnie nagrania innego wieloletniego basisty, a przez lata nawet
prawej ręki Taylora – Williama Parkera.
Intensywność tej półtoragodzinnej
improwizacji
przypomina najlepsze, najbardziej natchnione sola
najważniejszych pianistów
jazzowych podczas niezapomnianych, wyjątkowych
koncertów. Takich, które
potem pamięta się do końca
życia. Tyle że sola tamtych
muzyków trwają najwyżej
kilka minut – tutaj mamy

do czynienia z nieprzerwanymi osiemdziesięcioma ośmioma. Dlatego zrozumiałe się staje, dlaczego trzeba
było nam czekać niemal pół
wieku na wydanie tego nagrania.
Druga część koncertu, dwuczęściowa kompozycja Spring
of Two Blue-J’s – najpierw
wykonana na fortepianie
solo, a dalej przez wszystkich
muzyków kwartetu – wydana była w 1974 roku przez
firmę Taylora, Unit Core Records. Ale to są dwa utwory trwające odpowiednio
ponad 16 minut oraz prawie 22 minuty – idealnie na
dwie strony płyty analogowej. Pierwsza improwizacja,
która, jak się okazało z perspektywy czasu, stanowiła
esencję występu, wymagała wtedy dwupłytowego albumu z wyciszanymi przejściami pomiędzy kolejnymi
stronami (na takie podejście
zdecydowała się wydająca
w późniejszych latach płyty
z muzyką Cecila Taylora firma Arista) i zdaje się, że Cecil Taylor nie przystał wtedy
na takie poszatkowanie tego
występu. Teraz, po latach, na
płycie CD utwór ten został
jednak w ten sposób podzie-
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lony – pierwsza część trwa 70
minut i jest pod koniec wyciszona, aby zgłaśniana wrócić na drugim krążku na
ostatnie 18 minut. Jak można się domyślić, nie służy to
tej muzyce i dlatego warto
jej posłuchać w nieprzerwanym streamingu, w warunkach opisanych powyżej.
Dla mnie osobiście nagranie to jest jednym z największych wydarzeń ostatnich lat. Bez wahania mogę
je postawić obok Free Jazz
Ornette’a Colemana i Ascen-

cion Johna Coltrane’a. Jest to
taka muzyka, podczas której bez trudu można osiągnąć stan medytacyjny, i do
której chce się wracać wiele razy. W kontekście tego
albumu można dopiero
w pełni docenić to, co o Cecilu Taylorze mówił Tomasz
Stańko: „Cecila Taylora wolę
widzieć na koncertach, (…)
kiedy Cecil wychodzi na
scenę, stwarza głębię, mistyczną, tajemną głębię.
Jego artyzm ma inne wartości. Żeby je poznać, ko-

czytaj felietony
jazzpress.pl/jazzowa-mapa-polski

|49

nieczne jest partycypowanie w tym projekcie. Bo to
są bardzo poważne rzeczy.
To są improwizacje, pewne
niesłychanie skomplikowane struktury, skomplikowane, a jednocześnie piękne i głębokie (…)” (Tomasz
Stańko, Desperado! Autobiografia). Niektórzy mówią, że
free jazz jest trudny i niezrozumiały. Polecam im
przesłuchanie Return Concert Cecila Taylora. 
Cezary Ścibiorski
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Synonim funku
Jędrzej Janicki

Jeżeli komuś się wydaje, że czasy
tzw. komuny w Polsce to wyłącznie „syf i bieda, a do tego depresja” (tak, tak, właśnie na łamach
szanownego czasopisma o jazzie
cytujemy rapera), to jest w głębokim błędzie. Dla niektórych może
być niespodzianką, że ludzie wówczas żyli, i to pełnią życia, a co
więcej, tworzyli również muzykę
i to także na całego. Jedną z jakże
kolorowych wysp w tym oceanie
szarzyzny była łódzka Orkiestra
Polskiego Radia i Telewizji pod batutą Henryka Debicha.
Tę łódzką orkiestrę (choć sam Debich pochodził z uroczych Pabianic) poznałem dzięki legendarnej
już w niektórych kręgach płycie
String Beat nagranej w 1975 roku.
Lat miałem może siedem, gdy mój
szanowny tata do znudzenia puszczał mi interpretację Hancockowskiego Kameleona, właśnie w wersji tej orkiestry. Później dopiero
poznałem oryginał z płyty Head
Hunters, lecz przyznać muszę, że
do tej pory uważam, że wersja orkiestry Debicha po prostu miażdży oryginał. Genialny groove
w połączeniu z nieprawdopodobnie nasyconym, nieco „luzackim”
brzmieniem zespołu powodują, że
dla mnie to właśnie Łódź lat sie-

demdziesiątych stała się synonimem muzyki funkowej.
Z tym większą przyjemnością (ba,
wręcz szaleńczą ekscytacją) przyjąłem wieść, że mądrzy ludzie
z wytwórni GAD oraz Astigmatic
postanowili przekopać się przez
stosy archiwalnych nagrań i te
najciekawsze wydać w formie płytowej. W ten właśnie sposób powstały płyty Zbliżenie (Astigmatic)
oraz City (GAD).
Te dwie wspomniane płyty w żadnym razie jednak się nie dublują
i nie stanowią „historii o tym samym, tylko w innych słowach”.
Zbliżenie dokumentuje aktywność
orkiestry z lat 1974-1977, a City to
zapis wyjątkowo płodnego arty-

Henryk Debich & Orkiestra Polskiego Radia
i Telewizji w Łodzi – City
GAD Records, 2020
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stycznie dla Debicha i jego kompanów roku 1978. Obie te płyty
pozwalają nam prześledzić ewoluujące brzmienie i podejście do materii muzycznej, którym kierował
się ten niespotykany zespół. Obie
płyty jasno wskazują na funkowo
-jazzowy rodowód orkiestry, lecz
akcentują różne składowe brzmienia tego wyjątkowego zespołu.
W utworach, które znalazły się
na płycie Zbliżenie, bardzo wyraźnie słyszalne są wpływy muzyki progrockowej. Najdobitniej
o przywiązaniu do nieco cięższych
brzmień świadczy rewelacyjna
kompozycja Błyski i cienie oparta na iście heavyrockowym riffie.
Ach, ta perkusja, która pomimo
prostej gry utrzymuje nieprawdopodobny wręcz groove! Rockowych nawiązań odnaleźć można
na tej płycie jednak o wiele więcej. Wszak nieco filmowe Wampiry z silnie przesterowaną i bardzo
wyrazistą partią gitary przywodzić bez wątpienia mogą na myśl
niektóre z dokonań grupy SBB.
Z orkiestry Debicha nie róbmy jednak kapeli rockowej, przecież przede wszystkim zespół ten flirtował z muzyką jazzową i funkową.
Świadczy o tym chociażby świetna praca sekcji rytmicznej w tytułowym utworze Zbliżenie, która
udowadnia, że muzyka o charakterze ilustracyjnym (a w taki sposób
utwory nagrane przez orkiestrę Debicha bardzo często były wykorzy-

Henryk Debich & Orkiestra Polskiego Radia
i Telewizji w Łodzi – Zbliżenie
Astigmatic Records, 2021

stywane) nie musi tracić niczego
ze swojej artystycznej wartości. Jest
to pewne odbicie charakterystycznej cechy polskiej sztuki powojennej, która, choć w znacznej mierze
użytkowa, pozostawała pełnoprawną formą sztuki – najdobitniejszym
tego przykładem jest chyba schyłkująca już w latach siedemdziesiątych Polska Szkoła Plakatu.
Płyta City odmalowuje za to o wiele
spójniejszy obraz łódzkiej orkiestry.
Tym razem do czynienia mamy
z doskonale pracującą funkową maszyną, która w brawurowy sposób
sięga również po inspiracje rodem
z muzyki soulowej czy disco. Wydaje się, że stricte dyskotekowy utwór,
oczywiście chodzi o rozumienie dyskotekowości w stylu The Trammps,
a nie współczesnego R’n’B*, to chociażby Obsydian, który u wszystkich wywoła jeżeli nie chęć szaleńczego pląsu na parkiecie, to chociaż
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konieczność przyjemnego bujania się w rytm muzyki. Wiele utworów zagranych przez orkiestrę mieści
się w stylistyce wyznaczonej przez Herbiego Hancocka z czasów pracy nad wspomnianą już płytą
Head Hunters czy dokonaniami Isaaca Hayesa. Wydaje się, że jeżeli chodzi o kwestię brzmienia, to nagrania z płyty City lepiej znoszą próbę czasu niż te
zamieszczone na Zbliżeniu. Choć drobne fragmenty
płyty razić mogą nieco swoją staromodnością (głównie chodzi mi o partie solowe w utworze Podzwonne), to całościowo jednak kompilacja ta wypada bardzo, bardzo świeżo i przekonująco.
Coraz pełniej i coraz piękniej rysuje nam się obraz
muzycznych poszukiwań orkiestry Henryka Debicha. Okazuje się, że to zespół, który z ogromną
swobodą wchłaniał inspiracje daleko wykraczające poza te funkowo-jazzowe i w niezwykle twórczy
sposób się do nich odnosił. Wydaje się, że to kolejna
grupa (np. obok równie znakomitego Koman Ban-

du), która dzięki godnym najwyższego szacunku staraniom wydawców ocalona zostanie z mroków
zapomnienia. Orkiestra Henryka
Debicha to zdecydowanie nie tylko historyczna ciekawostka, to pulsująca życiem machina, która zauroczy i zahipnotyzuje nawet tych,
którym wydaje się, że rozkochani
są wyłącznie w nieco bardziej nowoczesnych dźwiękach. 
*	Choć ostatni raz na dyskotece byłem w siódmej klasie szkoły podstawowej, więc pewne
najnowsze trendy mogły mi umknąć. Jeżeli
ktoś chciałby mnie uświadomić, jak bardzo
jestem w błędzie, jednoznacznie krytykując
współczesną scenę muzyki dyskotekowej,
to bardzo proszę o cynk na mail jedrekjanicki1994@gmail.com – z chęcią poczytam
i odpiszę. 😊
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Powiew świeżości z Saturna
Grzegorz Pawlak

Błyszczące, fantazyjne stroje, mistyka, afrofuturyzm to często
pierwsze skojarzenia z Sun Ra –
jednym z najbardziej kontrowersyjnych i ekscentrycznych muzyków w historii jazzu. Z drugiej
strony to bogactwo wspaniałej muzyki, 40 lat działalności twórczej
mistrza i kolejne 30 lat Sun Ra Arkestra kultywującej po części jego
tradycje. Do tego ponad 300 płyt,
często w nakładach po kilkadziesiąt sztuk, w większości niewznowionych, niezliczona liczba nagrań
zaginionych… – to wszystko budzi
niewątpliwy szacunek.
Stąd idea, utrwalona na omawianych wydawnictwach, aby muzyce Sun Ra nadać nowy, osobisty kształt. Ta właśnie koncepcja
zagrania w mniejszym składzie
utworów komponowanych przez
Sun Ra, ale również innych członków Sun Ra Arkestra, dojrzewała w głowie basisty Tylera Mitchella od dawna. Liderem projektu jest
tu właśnie Tyler Mitchell, a kluczowym wykonawcą – grający na saksofonie altowym i EWI Marshall
Allen. Obydwu łączy wspólna historia gry w Sun Ra Arkestra.
Mitchell grał wspólnie z Allenem
u boku Sun Ra w połowie lat osiemdziesiątych, by później podczas swej

muzycznej kariery współpracować
z wieloma znanymi muzykami. Na
około dekadę wyjechał z USA i grał
z muzykami latynoskimi, co nie
pozostało bez wpływu na jego postrzeganie muzyki. Od 2010 roku gra
ponownie w Sun Ra Arkestra, entuzjastycznie wyrażając się o jej liderze Marshallu Allenie: „on jest
z epoki swingu i potrafi łączyć ze
sobą wszystkie epoki jazzu!”.
Marshall Allen z kolei, grający
z Sun Ra od 1958 roku, został niejako spadkobiercą lidera i kieruje Sun Ra Arkestra nieprzerwanie
po powrocie Sun Ra na Saturna
w roku 1993 roku (tak głosi oficjalna mistyczna wersja zdarzeń). Allen to artysta 97-letni (!), wciąż aktywny i koncertujący, a określenie
wydawcy „97 years young” bardzo dobrze oddaje jego formę, witalność i kreatywność, a jego forma muzyczna i ekspresja, której
świadkami możemy być, słuchając
jego wspólnych nagrań z Mitchellem, budzą wręcz podziw.

Tyler Mitchell (feat. Marshall
Allen) – Dancing Shadows
Na studyjnym albumie Dancing
Shadows skład sekcji dętej uzupełniają Nicoletta Manzini (saksofon
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altowy) i Chris Hemingway (saksofon tenorowy), a na instrumentach perkusyjnych grają Wayne
Smith (perkusja) i Elson Nascimento (perkusjonalia). Warto dodać, że oprócz Tylera i Allena
również Smith i Manzini mają doświadczenie we współpracy z Sun
Ra Arkestra.
Główną inspiracją Mitchella była
różnorodność repertuaru Sun Ra
Arkestra, którego rozpiętość stylistyczna sięga od swingu do free
jazzu. Podobnie zróżnicowany stylistycznie jest program albumu
– połowę utworów na płycie stanowią kompozycje Sun Ra, pozostałe to kompozycje Tylera Mitchella, Nicoletty Manzini i jedna
Theloniousa Monka. Wynika to
z różnych zainteresowań i doświadczeń muzycznych samego
Mitchella.
Jeśli Tyler Mitchell jest mózgiem
tego projektu muzycznego, to
Marshall Allen jest z całą pewnością jego sercem – dzięki niemu (nie umniejszając roli sprawczej basisty) nad albumem unosi
się duch Sun Ra Arkestra i samego Sun Ra. Osią większości utworów jest kontrabas Tylera Mitchella – precyzyjny, punktujący,
mocno osadzony i wyeksponowany na tle całego sekstetu, lecz
przede wszystkim o pięknym
„okrągłym” brzmieniu (Interstellar Loways, Angels and Demons).
Brzmienie jest pierwszą rzeczą

Tyler Mitchell (feat. Marshall Allen) – Dancing
Shadows
Mahakala Music, 2022

zwracającą uwagę i nie jest to wyłącznie kwestia realizacji dźwięku; określenia z innych źródeł:
„fat sound”, „znany z mocnego
basu” nie są bezpodstawne.
Przy wsparciu tego pulsującego
basu Wayne Smith w pełni swobodnie korzysta z całego arsenału perkusyjnego, grając w sposób
wyszukany i intensywny – w szybkich utworach iskry lecą z talerzy, kotły dudnią basem, a częste
przejścia po całym zestawie perkusyjnym powodują, że muzyka
wiruje (Dancing Shadows, Marshall
The Deputy). Do tego Elson Nascimento dodaje instrumenty perkusyjne, wyeksponowane szczególnie w utworach o swobodniejszej
strukturze (Spaced Out). Sekcja
rytmiczna jest bardzo mocnym
punktem tego składu, a przecież
to tylko (tylko?) sekcja. Dopełnia ją
troje saksofonistów, a zdecydowa-
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nie najjaśniejszym punktem jest
wspomniany wcześniej współlider
projektu Marshall Allen. Swoboda
i sposób, w jaki gra Allen, powodują, że skóra cierpnie – brzmienie jego instrumentu przypomina
momentami dzikie zwierzę (Spaced Out, Care Free). Do tego jego gra
na EWI (Angels and Demons, Spaced Out) dodaje muzyce mistycznego klimatu.
Album obfituje w zamierzone
kontrasty stylistyczne, zarówno w zakresie różnorodności
kompozycji, jak i w obrębie samych utworów. Na przykład Nico
i Nico Revisited – jazzowe ballady Mitchella, w których pięknie wyeksponowana sekcja dęta
subtelnie „rozmawia ze sobą” –
w spójny sposób sąsiadują na albumie z utworami o zupełnie
swobodnej strukturze, takimi jak
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Marshall The Deputy. Jest to z kolei nieokiełznany
popis zespołowej improwizacji – po trzech minutach fascynującej gry free ostatnie akordy zagrane wspólnie przez wszystkich muzyków sprawiają słuchaczowi prawdziwą satysfakcję – cieszy,
że wszyscy dotarli do tego samego punktu. Z kolei w Care Free na tle spokojnej i melodyjnej gry
całego zespołu saksofon Allena ze swoimi niepokornymi zadęciami brzmi jakby wielokrotnie
próbował zerwać się z uwięzi.
Trudno o lepszy przykład kontrastów niż utwór Enlightenment – zaczyna się melodyjnym i marszowym pochodem kontrabasu, do którego dołączają
perkusiści i sekcja dęta z partiami solowymi, jednak po chwili w tej poukładanej zespołowej grze
coś zaczyna miło zgrzytać. Allen swoim „pirotechnicznym brzmieniem” rozrywa dźwiękową przestrzeń na kawałki i do końca utworu chaos zmaga
się z porządkiem.
Cały album jest udanym połączeniem wielu stylistyk jazzowych, co nie jest łatwym zadaniem.
Ponieważ Dancing Shadows należałoby klasyfikować jako pozycję z avant jazzu, warto podkreślić, że jego przystępność i różnorodność jest
jego dodatkowym walorem. Bardzo ciekawa pozycja, udana realizacja zamierzeń, z którymi Tyler Mitchell nosił się od wielu lat.

Tyler Mitchell Octet & Marshall Allen
– Sun Ra’s Journey

Tyler Mitchell Octet & Marshall Allen
– Sun Ra’s Journey
Cellar Music Group, SmallsLive Living Masters
Series, 2023

W czasie bardzo bliskim nagraniu albumu Dancing
Shadows, w sierpniu 2021 roku, zostały zarejestrowane również nagrania koncertowe w SmallsClub.
W porównaniu z sesją studyjną w nagraniu koncertowym uczestniczą dodatkowo Giveton Gelin
(trąbka), Farid Barron (fortepian) i Ron McBee (perkusjonalia). Pianista Barron jest kolejnym muzykiem mającym na koncie współpracę z Sun Ra
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Arkestra, więc pasował do najlepszego grona muzyków, z którym można udać się w dźwiękową podróż szlakiem standardów Sun Ra, zgodnie z sugestywnym tytułem albumu z tym materiałem – Sun
Ra’s Journey. Pierwotnie miał się on ukazać w marcu 2022, jednak premiera została przesunięta na
początek przyszłego roku.
Podczas koncertu kontrabas Mitchella zdaje się
nawet mocniejszy i bardziej zdecydowany, a cała
sekcja rytmiczna Mitchell / Smith / McBee / Nascimento, podobnie jak na albumie studyjnym, stanowi bardzo mocną podstawę zespołu. Fortepian
Barrona często pełni również funkcję rytmiczną
i tak grająca – brawurowo, lecz w zasadzie mainstreamowo – sekcja daje przestrzeń do improwizacji
pozostałym muzykom.
Otwierające koncert Care Free pulsuje gąszczem
perkusjonaliów; na tym tle słyszymy wszystkich muzyków improwizujących po kolei lub
równocześnie. To intensywne otwarcie to początek wyprawy przez dziedzictwo Sun Ra, historię
jazzu i różne jego style. Hardbopowy Velvet to popis Barrona, w avantjazzowym Dancing Shadows
combo nie zwalnia tempa. W dalszej części muzycznej podróży natkniemy się na dialogi saksofonów i EWI w New Dawn, na solo Mitchella na

kontrabasie w Eddie Harris, zagrane bardzo motorycznie i z wielkim polotem, Cosmic Hop z późniejszego okresu Sun Ra Arkestra,
czy klasyk z początku lat sześćdziesiątych Love in Outer Space z kosmiczno-psychodelicznymi popisami na EWI i świetnym
solem na fortepianie. A wszędzie
błyszczy wykonawczo (nie ujmując niczego innym solistom) Marshall Allen, nadając wszystkim
kompozycjom
awangardowego
kolorytu i niepokornego blasku.
Świetny, żywiołowy koncert, który
jednocześnie w atrakcyjny sposób
prezentuje drobny fragment spuścizny Sun Ra.
Projekt Tylera Mitchella z udziałem Marshalla Allena zaowocował
wydaniem dwóch – moim zdaniem udanych – albumów zagranych w nowoczesny sposób przez
muzyków kilku pokoleń, zachęcających do odkrywania klasyki
avant jazzu. 
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Kierunkowskazy
Cezary Ścibiorski

Fińska alternatywna wytwórnia płytowa TUM Records wydała w styczniu dwie płyty nagrane
przez weteranów amerykańskiej
sceny jazzowej (z pewnym zastrzeżeniem, o czym za chwilę). Obie
poświęcone i dedykowane twórcom, o których mówi się, że są założycielami (bez mała – ojcami założycielami) free jazzu. To śmiałe
propozycje dojrzałych artystów
mających nadal bardzo dużo nowego do przekazania.

THE OGJB QUARTET – Ode To O
Pierwszą z nich jest Ode To O The
OGJB Quartet. Nazwa kwartetu pochodzi od pierwszych liter imion
muzyków: Olivera Lake’a grającego na saksofonie altowym i sopranowym, Grahama Haynesa na
trąbce, Joe Fondy na kontrabasie
oraz Barry’ego Altschula na perkusji i perkusjonaliach. Jest to już ich
drugi album. Poprzedni, Bamako,
został wydany w 2019 roku. Członkowie kwartetu są bardzo dobrze
znani słuchaczom awangardowego jazzu i każdy z nich cieszy się
ugruntowaną sławą i bogatym życiorysem muzycznym.
Najstarszy członek kwartetu, urodzony w 1942 roku Oliver Lake, dał

się najpierw poznać w St. Louis,
gdzie grał w lokalnych zespołach
R&B, u boku m.in. Lestera Bowiego. W 1977 roku wraz z Davidem
Murrayem, Juliusem Hemphillem i Hamietem Bluiettem założył
World Saxophone Quartet. Zespół
działając przez ponad trzy dekady wydał w sumie 20 albumów. Innym znanym, wciąż do niedawna
aktywnym zespołem z Oliverem
Lake’iem w składzie jest Trio 3,
z Reggiem Workmanem i Andrew
Cyrillem.
Graham Haynes urodził się w roku
1960 w Nowym Jorku. Jest synem legendarnego perkusisty Roya Haynesa. Bardzo szybko włączył się
w obieg awangardy, tworząc w 1979
roku z saksofonistą Stevem Colemanem grupę Five Elements. Zespół

THE OGJB QUARTET – Ode To O
TUM, 2022

|57

58 |

Płyty / Recenzje

ten zaproponował nowy styl muzyki, nazwany M-Base. Obecnie Haynes jest muzykiem sekstetu Vijaya
Iyera.
Urodzony w 1954 roku Joe Fonda
w latach siedemdziesiątych współpracował z Wadadą Leo Smithem,
w następnej dekadzie stał zyskał
renomę cenionego basisty sceny
nowojorskiej. W 1992 roku, wraz
z Michaelem Jefrym Stevensem założył Fonda/Stevens Group. Obydwaj liderzy dali się dobrze poznać polskiej publiczności, kiedy
dołączyli do zespołu Irka Wojtczaka, współtworząc Irek Wojtczak
NYConnection.
Razem
nagrali znakomitą płytę z adaptacjami
polskich melodii ludowych Folk
Five, wydaną w 2014 roku (recenzja w JazzPRESSie 5/2015). W latach
1993-2003 Joe Fonda stale współpracował z Anthonym Braxtonem. Od
blisko dwudziestu lat występuje
często z Barrym Altschulem.
Perkusista Barry Altschul (urodzony w 1943 roku) poważną karierę rozpoczął w Paul Bley Trio,
w 1964 roku. Wkrótce, pod koniec
lat sześćdziesiątych i w siedemdziesiątych, zagościł na dobre na
nowojorskiej scenie awangardowej
u boku takich muzyków jak Chick
Corea, Anthony Braxton i Sam Rivers. Do najbardziej znanych
nagrań z jego udziałem z tamtych
lat należą m.in. A.R.C. z Coreą i Hollandem, Circulus, Circling In i Paris Concert z zespołem Circle (Corea,

Holland, Braxton i Altschul), Conference Of The Birds Dave Holland
Quartet (Holland, Braxton i Rivers),
Complete Braxton, Five Pieces i The
Montreux/Berlin Concerts z Anthony Braxton Quartet, Scorpio i Japan
Suite z triem Paula Bleya. Po wielu
latach skupienia się na nauczaniu
Altschul powrócił do występowania z FAB Trio ze skrzypkiem Billym Bangiem i właśnie basistą Joe
Fondą.
Pierwszy utwór, kompozycja Altschula Ode to O, nadający tytuł całej płycie, dedykowany jest
Ornette’owi Colemanowi. Inna dedykacja na płycie, również spod
pióra Altschula, Da Bang, przeznaczona jest dla Billy’ego Banga. Na
płycie znajduje się po kilka kompozycji każdego muzyka z zespołu oraz dwie zbiorowe improwizacje, tytułowane tak, aby myśleć
o nich jako o kontynuacji podobnych improwizacji z poprzedniej
płyty kwartetu: OGJB #3 i OGJB #4.
Inaczej niż w ostatnim albumie
trębacz Graham Haynes wprowadził tutaj w dwóch utworach, The
Other Side i OGJB #4, elektroniczne przetworzenie dźwięku trąbki,
osiągając niesamowity efekt i bardzo wzbogacając i tak bogate, różnorodne i wszechstronne brzmienie albumu.
Nie ma żadnych wątpliwości, że
ta muzyka jest ukłonem w stronę spuścizny Ornette’a Colemana.
Jedność melodyki i rytmu, wiele
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elementów sonorostycznych, przy
jednoczesnej muzykalności i bogactwie pomysłów cechuje całość
nagrania. Inwencja tak doświadczonych muzyków kwartetu też
znalazła tutaj przestrzeń dla siebie.
W rezultacie powstała unikalna
płyta, wymagająca skupienia, ale
w pełni wynagradzająca czas, jaki
na nią przeznaczymy.

Andrew Cyrille, William
Parker & Enrico Rava
– 2 Blues For Cecil
Kolejną płytą wydaną tego samego
dnia przez tą samą firmę TUM jest
2 Blues For Cecil tria Andrew Cyrille, William Parker i, niedawno recenzowany na tych łamach, Enrico
Rava (Enrico Rava – Edizione Speciale, JazzPRESS 2/2022). I tutaj właśnie
należy się wyjaśnienie dotyczące
początku tego tekstu i stwierdzenia,
że obie płyty nagrane są przez weteranów amerykańskiej awangardy.
Mimo tego, że Enrico Rava urodził
się w 1939 roku w Trieście we Włoszech, wiele lat spędził w Nowym
Jorku i na trwałe zapisał się w historii tamtejszej sceny.
Występować zaczął w latach sześćdziesiątych, jeszcze we Włoszech,
w zespole saksofonisty Gato Barbieriego. Później grał z takimi znanymi amerykańskimi muzykami,
mieszkającymi wtedy w Europie,
jak Don Cherry i Steve Lacy. Pod
koniec lat sześćdziesiątych prze-

Andrew Cyrille, William Parker & Enrico Rava
– 2 Blues For Cecil
TUM, 2022

niósł się do Nowego Jorku i tam
grał w zespołach takich postaci
jak Carla Bley, Lee Konitz, Paul Motian i Roswell Rudd. Wziął udział
w nagrywaniu jednego z najważniejszych przedsięwzięć w historii
jazzu, monumentalnego Escalator
Over The Hill Carli Bley i Paula Hainesa. Z bohaterem płyty 2 Blues For
Cecil, Cecilem Taylorem, grał w jego
orkiestrach (Orchestra Of Two Continents w 1984 roku i European Orchestra w 1988). Pomimo że znany jest jako trębacz, na omawianej
dzisiaj płycie gra na flugelhornie.
Andrew Cyrille urodził się również w 1939 roku w Brooklynie.
Lata 1964-75 spędził jako perkusista u boku Cecila Taylora. Uczestniczył w nagraniu takich pamiętnych płyt jak Unit Structures
i Conquistador! Od tamtego czasu
wciąż pozostaje w forpoczcie awangardy Nowego Jorku. Najmłodszy z muzyków, urodzony w 1952
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roku w Bronxie William Parker,
jest wszechstronnym muzykiem –
kompozytorem, multiinstrumentalistą grającym oprócz swojego
głównego instrumentu – kontrabasu, na tubie i na takich egzotycznych instrumentach jak shakuhachi, donsongoni i gembri. Ponadto
jest pisarzem i poetą.
Pierwszy występ zaliczył w bigbandzie Cecila Taylora w Carnegie
Hall w 1974 roku, po czym w roku
1975 u boku Dona Cherry’ego w Five
Spot. Współpraca z Taylorem trwała w latach 1980-1991. Inni muzycy, z którymi kooperował William
Parker, to wspomniany skrzypek Billy Bang, saksofonista Jemeel Moondoc (m.in. na płycie wydanej przez PSJ Jemeel Moondoc
& Muntu – The Intrepid Live In Poland, nagranej podczas festiwalu Jazz Nad Odrą w 1981 roku), pianista Matthew Shipp, saksofonista
Charles Gayle i perkusista Hamid
Drake. Nie licząc oczywiście projektów pod własnym szyldem. Jedna z ostatnich płyt Williama Parkera, Mayan Space Station, trafiła
na wysokie pozycje wielu rankingów najlepszych dzieł wydanych
w 2021 roku.
Współpraca wszystkich muzyków
tria, chociaż w różnych okresach,
z Taylorem nadaje główny rys całemu projektowi. W odróżnieniu
od Ode To O mamy tutaj polirytmię, nakładające się melodie, dysonanse, zaskakujące zmiany tempa,

rytmu i melodii. Nie jest to odtwarzanie muzyki Taylora, tylko kontynuacja jego tradycji (obie Improvisations), ale też tradycji, z której
on sam czerpał. Dowodem są dwa
tytułowe, mięsiste bluesy, bez najmniejszych wątpliwości wskazujące na źródło całej muzyki jazzowej,
z awangardą włącznie. Dodatkowo
na albumie znajdziemy fantastycznie odczytany jeden z najbardziej
popularnych standardów jazzowych – My Funny Valentine. Muzycy wnoszą też swoje własne pomysły, charakterystyczne dla ich stylu,
wzbogacające całą płytę i czyniące
ją bardziej różnorodną. Do takich
utworów należą chociażby kompozycje Ravy – Ballerina i Overboard,
czy dedykowana Ravie kompozycja
Andrew Cyrille’a – Enrava Melody.
TUM Records wydało dwie znakomite kontynuacje ponad sześćdziesięcioletniego już dziedzictwa
najśmielszej awangardy z Nowego Jorku. Okazało się, że ta muzyka cały czas jest atrakcyjna, świeża i pozostaje kierunkowskazem
dla młodych artystów szukających
własnej oryginalnej drogi. Obie płyty są bardzo dobrze nagrane, dzięki czemu skupione i intelektualne,
a chwilami żywiołowe kompozycje oprócz samej muzyki zachwycają swoim brzmieniem. Możemy się
tylko cieszyć, że wciąż istnieją producenci, którzy nie boją się wydawać tak wyjątkowej, ambitnej i niekomercyjnej twórczości. 
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Roman Bednarek
– Złote czasy swingu
w 40-letniej historii
jazzu w Skierniewicach
Stowarzyszenie Jazzowe Swing, 2021

Roman Bednarek, z wykształcenia socjolog, swoje życie zawodowe poświęcił
dziennikarstwu. Współpracował z licznymi tytułami
prasowymi, a praca w Skierniewicach
zaowocowała
również kilkoma publikacjami dotyczącymi między
innymi historii tego miasta.

Wybierał zawsze dość szczególne i oryginalne aspekty
historii Skierniewic, a najnowsze wydawnictwo poświęcił jazzowi. Roman
Bednarek jest bowiem członkiem miejscowego Stowarzyszenia Jazzowego Swing,
które działa niezwykle prężnie. Miasto jest świadkiem
regularnych i cyklicznych
koncertów – między innymi
pod szyldem Klubu Jazzowego Swing w roku 2021 odbyła
się druga edycja ES Jazz Festiwal, a w salach klubowych
i koncertowych pojawiają się
najznakomitsi artyści.
Książka skonstruowana jest
jako zbiór anegdotycznych
wspomnień. Opowieść ubarwia wiele zdjęć z minionych
skierniewickich wydarzeń –
również autorstwa Romana
Bednarka. Całość publikacji stanowi przy tym barwną
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i bogatą galerię postaci, które
znacząco zapisały się w historii polskiego jazzu. Publikacja
ta jest bowiem po trosze również historią naszego rodzimego jazzu poprzez przywołanie osób, składów, a także
wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich czterech dekadach. Kapitalną wartość
posiadają chociażby opisane
epizody z początków karier
uznanych artystów, którzy
wówczas pojawiali się na koncertach w Skierniewicach.
Należy podziękować Stowarzyszeniu Jazzowemu Swing
za inicjatywę wydawniczą
oraz oczywiście autorowi za
trud dokumentowania, zebrania i opisania na ponad
trzystu stronach znaczącego
elementu naszej krajowej,
jazzowej układanki. 
Krzysztof Komorek
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Jazzowe komiksy
Krzysztof Komorek

Wydawnictwo Z2 Comics ma
w swoim katalogu sporą liczbę tytułów poświęconych muzyce. Komiksowe
historie
poświęcone
swoim idolom znajdą tu fani tak
różnych zespołów jak Blondie, Cypress Hill, Queen, Mötley Crüe,
Judas Priest i Jefferson Starship.
Pośród tych publikacji nie zabrakło również tytułów związanych
z jazzem.

Dave Chisholm & Peter
Markowski – Chasin’ The Bird:
Charlie Parker In California
Dwa lata temu obchodziliśmy
100-lecie urodzin Charliego Parkera. Z tej okazji Z2 Comics przygotowało komiks opowiadający
o pobycie legendarnego muzyka
w Kalifornii w latach czterdziestych ubiegłego stulecia. Autorem
komiksu jest Dave Chisholm, a za
kolorystykę całości odpowiadał Peter Markowski.
Książka rozpoczyna się wystrzałowo – słowem wstępnym Kareema Abdula-Jabbara. Późniejsza
opowieść rozbita jest na sześć rozdziałów. Każdy z nich ma swojego narratora – ważną postać z życia Birda: Dizzy’ego Gillespiego
– z którym i dzięki któremu Par-

ker wyjechał do Kalifornii, artystę i mistyka Jirayra Zorthiana,
fotografa Williama Claxtona, rzeźbiarkę Julie MacDonald, młodego
Johna Coltrane’a oraz założyciela
wytwórni Dial Records, Rossa Russella. Całość spina metaforycznie
historia oczekiwania na koncertowy powrót Parkera i wielki triumf,
jakim się on zakończył.
Każda z części to przedstawienie innego spojrzenia, zarówno na muzykę, jak i osobowość Birda. Świetnie
sprawdził się tu pomysł wykonania
poszczególnych rozdziałów w innej
komiksowej stylistyce. Oprócz kapitalnego przeglądu technik rysowania oraz zastosowania palet kolorystycznych, autorzy, w sposób prosty,

Dave Chisholm & Peter Markowski – Chasin’
The Bird: Charlie Parker In California
Z2 Comics, 2020

JazzPRESS, marzec 2022

|63

Dave Chisholm – Enter the Blue

Dave Chisholm – Enter the Blue
Z2 Comics, 2022

acz jednoznaczny, sugerują czytelnikowi nastrój danej części, a także
– w pewnym stopniu – opisują charakter narratora.
Obok standardowego wydania
można zaopatrzyć się w kolekcjonerską, numerowaną edycję wydawnictwa. Twarda oprawa, trzy
plakaty z głównym bohaterem
opowieści oraz winylowy singiel
z dwoma niewydanymi dotychczas
nagraniami Birda (Out of Nowhere i Ornithology nagrane na żywo
w Los Angeles w roku 1948 z zespołem w składzie: Al Haig – fortepian,
Tommy Potter – kontrabas i J.C. Heard – perkusja) stanowić będą sporą zachętę dla poszukiwaczy i zbieraczy jazzowych ciekawostek.

Luty roku 2022 przyniósł kolejny tytuł wspomnianej spółki autorsko-wydawniczej. Tym razem za
całość treści komiksu odpowiadał Dave Chisholm,
a na temat opowieści wybrano meandry historii
kultowej wytwórni Blue Note Records.
Całość przygotowano w porozumieniu z Blue Note
– której szef Don Was chciał, by historia prowadzonego przez niego wydawnictwa pokazana została
w sposób oryginalny także w warstwie narracyjnej. Dave Chisholm osnuł więc komiks wokół fikcyjnej postaci trębaczki Jessie Choi, która zarzuciła
muzyczną karierę, jednakże zdrowotne kłopoty jej
mentora spowodowały, że wróciła do grania. Z lekka metafizyczna, poruszająca się na granicy realności graficzna powieść zabiera główną bohaterkę
w podróż, podczas której przywołane zostaną osoby, miejsca i zdarzenia nierozerwalnie związane
z Blue Note Records. Spotka więc czytelnik założycieli wytwórni Alfreda Liona i Francisa Wolfa, wybitnych muzyków, którzy dla nich nagrywali, posłucha o sekretach i ciekawostkach związanych
z Blue Note, zagłębi się w świat tajemnic i ukrytych
znaczeń zawartych – jak głosi legenda – w charakterystycznych okładkach najbardziej znanych płyt.
Podobnie jak w przypadku poprzedniego tytułu,
fani jazzu zdecydować się mogą na kilka wydawniczych opcji, począwszy od standardowego paperbacka aż po numerowaną edycję super de luxe, sygnowaną przez autora i wspomnianego już Dona
Wasa, wzbogaconą o etui, dodatkowe grafiki oraz
zestaw nagrań na winylu wyselekcjonowany z katalogu muzycznego wydawcy.
Oba komiksy udowadniają, że tak jak jazz jest muzyką niezwykle różnorodną, tak też opowieści o nim
przybrać mogą różne formy, jednakowo fascynujące
i atrakcyjne. Publikacje Z2 Comics i Dave’a Chisholma
należą bez wątpienia do tych najoryginalniejszych. 
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Koncerty

9.03

BEFORE KATOWICE JAZZART FESTIVAL
– O-JANA I LLOVAGE,

9.03

KONCERT & JAM SESSION DLA UKRAINY!
W BARDZO BARDZO,

KATOWICE

WARSZAWA
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10.03

FOR FREEDOM – ALPAKA & PRZYJACIELE
– RAZEM DLA UKRAINY – LAWENDOWA,

10.03

GRAMY DLA UKRAINY! – ALCHEMIA,

GDAŃSK

KRAKÓW

|65

66 |

Rozmowy / Przewodnik koncertowy
Koncerty

11.03

POLSKI JAZZ DLA UKRAINY,

12.03

JAZZ CATS DLA UKRAINY – JASSMINE,

WARSZAWA

WARSZAWA

JazzPRESS, marzec 2022

12.03

MAREK KĄDZIELA I PRZYJACIELE GRAJĄ
DLA UKRAINY – MONOPOLIS,

13.03

REQUIEM GRA DLA UKRAINY, DOM POLONII,

ŁÓDŹ

WARSZAWA
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17 MARCA, godz. 19.00

Koncerty

Sala Ziemia Obiecana, ul. Wałbrzyska 3/5
FINA na Ucho, Yumi Ito – Stardust Crystals
Yumi Ito – śpiew, pianino, kompozycje, Szymon Mika – gitara,
Kuba Dworak – kontrabas, Iago Fernandez – perkusja
Yumi Ito – inspiracje do opowiadanych w swojej muzyce historii
czerpie z otaczającego ją świata, poruszając zarówno mocne, aktualne tematy jak i skupiając się na prostej codzienności. W jej głosie
wybrzmiewają różne barwy, tworząc amalgamat kilku stylów. Yumi
Ito, jako muzyk, kompozytor, producent i aranżer z japońskimi
i polskimi korzeniami umiejętnie podąża własną ścieżką stylistyczną. Niczym mistrz zen obserwuje, klasyfikuje i zapisuje zdarzenia
– mądrze, precyzyjnie, w skupieniu – przekładając je następnie na
język muzyki.

WYDARZENIA FINA
Marzec 2022

18-19 MARCA
Kino Iluzjon, ul. Narbutta 50A
SOLIDARNI Z UKRAINĄ

18 marca, godz. 19.00 – film i dyskusja
19 marca, godz. 19.00 – koncert: Natalia Niemen,
DAGADANA,
Apteka

24 MARCA, godz. 19.00
Sala Ziemia Obiecana,
ul. Wałbrzyska 3/5

Wojciech Korkuć

FINA na Ucho, Piotr Damasiewicz Into The Roots

24 marcagodz.2022
18:00

PIOTR DAMASIEWICZ

FINA ul. Wałbrzyska 3/5
Warszawa
streaming ninateka.pl

Into the Roots „Watra”

Podczas koncertu usłyszymy brzmienia z gór w wydaniu zespołu
jazzowego Piotr Damasiewicz Trio – Into the Roots z udziałem Zespołu Regionalnego Ziemia Suska oraz Kapeli Mała Ziemia Suska.
Muzyka, jakiej się możemy spodziewać, to niezwykłe połączenie
jazzu z muzyką etniczną. Będą to utwory z płyty „Watra” oraz nowe
kompozycje Trio. Tytuł nagranej i wydanej płyty ,,Watra’’ nawiązuje
do nazwy spotykanej na terenie Karpat, oznaczającej duże ognisko
z rozstawionym drewnianym trójnogiem, palonym w celu przywołania pamięci o przodkach i powrotu do korzeni, śpiewając i wspominając dawne czasy.
Streaming: Ninateka.pl
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24 marcagodz.2022
18:00

PIOTR DAMASIEWICZ

FINA ul. Wałbrzyska 3/5
Warszawa
streaming ninateka.pl

Into the Roots „Watra”
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więcej koncertów na www.jazzpress.pl
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fot. Jarek Wierzbicki
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fot. Aleksandra Żołnacz

Dźwięki nieprzekładalne na słowo
Gadt / Chojnacki / Gradziuk – Lublin,
Michał Dybaczewski

Taka sytuacja jeszcze mi się nie zdarzyła. Dzień po koncercie tria Gadt /
Chojnacki / Gradziuk w Klubie Muzycznym CSK siadłem nad klawiaturą, żeby na świeżo spisać moje odczucia „po”. I blokada. Siedzę, siedzę
i nic. Co napiszę, to zaraz kasuję, widząc w słowach banał. Myślę: „Jasna
cholera. Brak weny. Odpuszczam.

Klub Muzyczny CSK, 17 lutego 2022 r.

Wrócę jutro”. Ale gdy jutro nastało, było podobnie. Powoli zacząłem się stresować. Minęły kolejne
24 godziny i nagle: eureka! Przecież
moja blokada nie wzięła się znikąd,
skąd zatem? Ano stąd, iż doświadczyłem dźwięków nieoczywistych
i nieopowiedzialnych, dźwięków,
przy których słowo od razu stoi na
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fot. Aleksandra Żołnacz

straconej pozycji i przegrywa. Dlaczego? Bo każdy z tria Gadt / Chojnacki / Gradziuk to „szaleniec” najczystszej wody.
Przybyli do Lublina ze swoim najnowszym programem Renaissance
Gesualdo, inspirowanym i bezpośrednio nawiązującym do twórczości Carla Gesualda (Gesualdo da
Venosa), włoskiego kompozytora
epoki renesansu, postaci ekscentrycznej i kontrowersyjnej. Jest to
zatem kontynuacja projektu z 2017
roku, w którym trio sięgnęło po
muzykę polską z XVI wieku (Wacław z Szamotuł, Mikołaj Gomółka, Jan z Lublina, Mikołaj z Krakowa). W CSK trio wykreowało inny
świat. Anna Gadt pokazała plastyczne właściwości głosu, w jej
przypadku wokal jest nieskończoną sprężyną, którą rozciąga i wygina na różne strony. Ten wokal raczy nas słowami, półsłowami, słów
strzępami, ale także (a może przede

|77

wszystkim) licznymi szeptami, podszeptami, modulacjami i transformacjami.
W te tory wchodzą także Gradziuk i Chojnacki.
Pierwszy ze swojego zestawu stworzył metalowy
kram, miał w nim ostrze piły, dzwoneczki, a nawet
patelnie. Rytmiczne przeznaczenie perkusji Gradziuk wsadza między bajki i udaje się w podróż do
krainy zwanej „sonorystyką”. Zbyszek Chojnacki
stanowi kolejne istnienie: ciężko go gdzieś zaszufladkować, to, co robi, jest nieustannym zaskakiwaniem. Potrafi strzelić elektroniką, wydać chaotyczne dźwięki z akordeonu, by za chwilę poczęstować
nas melodyjnym motywem.
Ten lubelski koncert emanował licznymi kontrastami, wielobarwnością palety dźwięków, a zarazem jej oszczędnością. Był mistyczną podróżą przez
góry i doliny, niebiosa i czeluści, był rodzajem artystycznego oczyszczenia i odkupienia. Po każdym
koncercie w CSK Wojtek Mościbrodzki (koordynator merytoryczny Klubu Muzycznego) dokonuje
krótkiego podsumowania tego, co się przed chwilą
wydarzyło. Jest typem erudyty, więc wychodzi mu
to i barwnie, i sprawnie. Tym razem jednak Wojtek
się pogubił – język nie do końca był w stanie wyrazić, co czuły myśli. Nie byłem zatem sam! 
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fot. Jarek Wierzbicki

PingwiNowy dżezik
GoGo Penguin – Warszawa, Progresja, 21 lutego 2022 r.
Wojciech Sobczak-Wojeński

Papier przyjmie wszystko – zarówno kolejne wynurzenia obok
podpisanego, jak i barwne porównania i charakterystyki młodych,
rewolucyjnych (a jak!) zespołów,
spod pióra ich promotorów. Młodzików z Manchesteru występujących pod nazwą GoGo Penguin
określa się jako „Radiohead bry-

tyjskiego jazzu”, a także „najbardziej eksperymentalny zespół na
współczesnej scenie jazzowej”. Do
pierwszej uwagi trudno mi się
odnieść, gdyż poza dwoma piosenkami zahaczającymi o plagiat
– no dobrze, mocno zainspirowanymi The Beatles i The Hollies,
nie znam dokonań kapeli Thoma
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Yorke’a. Mogę tylko powiedzieć,
że średnio za takimi porównaniami przepadam i niebezpiecznie podpadają one pod potworki
typu: „Metheny w spódnicy” czy
„Lady Miles Davis”. Co do „eksperymentalności” w największym
stopniu na współczesnej scenie,
to scenariusze są dwa. Albo obcą
pozostaje mi współczesna scena (całkiem możliwe!), albo nie
wiem, na czym polega eksperymentalność afirmowanej tu przez
nas muzyki (mam nadzieję, że tak
nie jest). GoGo Penguin nazywani są też „odpowiedzią na The Bad
Plus”, a stawiani w tej samej lidze, co owe amerykańskie trio, jak
i nieodżałowane szwedzkie e.s.t.
A jako że dokonania tych epickich
składów są mi znane, pozostaje
mi wspaniałomyślnie spuścić zasłonę milczenia na takie PR-owe
ekscesy.
Owszem, Pingwiny z Manchesteru prezentują niebanalny, komercyjnie zorientowany pomysł na
wyłom ze standardowej szufladki fortepian-kontrabas-perkusja,
co się chwali. I to wyłącznie na tej
płaszczyźnie doszukiwałbym się
porównań z wcześniej wymienionymi rewolucjonistami. Tej atrakcyjnej formie sprzedawanej przez
Brytyjczyków brakuje jednak nieco jazzowego wypełnienia. W sterylnej, przyjemnej dla ucha muzyce, jawnie czerpiącej z patentów
ze świata muzyki elektronicznej,
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minimalistycznej (jak ani chybi wcześniej również brytyjskie The Cinematic Orchestra), brakuje czegoś, co zaangażowałoby bardziej wymagającego fana jazzu. W „orkiestrze” Jasona Swinscoe’ego
czy chociażby u flirtujących z elektroniką rodzimych Pink Freudów zorientowanie na przystępność i wysoką estetykę brzmienia często idzie w parze z improwizowanym ogniem i emocjonalnością.
U Pingwinów zatrzymujemy się na parametrach
wyłącznie estetycznych, a nawet w ramach tej zabawy w elektronikę; nie ma tu, a przynajmniej tak
mi się zdaje, tej niegdysiejszej, „madchesterskiej”
fantazji i psychodelii.
fot. Jarek Wierzbicki
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Ale, co ciekawe, ta wycyzelowana, wykalkulowana muzyka porywa tłumy – i to dosłownie. Przed
Progresją ciągnęła się długaśna kolejka młodych
ludzi (na koncert jazzowy, kto by pomyślał!), sala
była niemal wypełniona (tu warto zwrócić uwagę, że ciemny, industrialny klimat i minimalistyczne oświetlenie doskonale wpisały się w atmosferę show), a aplauzy odpowiadały tym, które
słychać na popularnych imprezach masowych.
A na scenie – żadnych ognistych solówek, żadnych wielce jazzowych rozwiązań – ot, sympatyczni panowie grający muzykę klubową/chilloutową na akustycznych instrumentach, na
skróty łączonych z jazzem. Czy to źle? Absolutnie
nie! Wypada się cieszyć, że nowa, często młoda
publika zwraca się ku projektom instrumentalnym – nawet quasi-improwizowanym czy okołojazzowym. Dzisiaj GoGo Penguin, a jutro może
The Penguin Jazz Guide.
Często na łamach JazzPRESSu piszę o takim jazzie dla tych, którzy nie bardzo lubią jazz. Dzisiaj
mam poczucie, że piszę o jazzie dla tych, którzy być
może nie wiedzą czym jazz jest, ale lubią myśleć,
że go słuchają. A może po prostu lubią fajnie wyprodukowaną, ambitniejszą muzykę? Niezależnie

od wszystkiego serdecznie polecam zapoznanie się z tym składem
– kunsztownie wyprodukowane
nagrania tria to gratka dla audiofilów, a i warto czasem wiedzieć,
czym żyje jazz. Bo żyje, prawda? 

fot. Jarek Wierzbicki
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Można rozpisywać się o jego niezwykłej wirtuozerii, talencie kompozytorskim czy wielkim
wkładzie w krzewienie jazzu w Ukrainie. O jego dorobku płytowym, tworzonym od lat w Kijowie festiwalu Jazz Kolo i szacunku, jakim cieszy się wśród ukraińskich i polskich muzyków
jazzowych. Ale Igor Zakus jest przede wszystkim Ukraińcem, którego ojczyzna musi się bronić przed agresorem. Dlatego ta rozmowa jest wyjątkowa...
ëÎa‚a ìÍaªÌ¥!

Połączenie
Jerzy Szczerbakow

Jerzy Szczerbakow: Igorze, spotkaliśmy się dwa tygodnie temu…
W obecnej sytuacji brzmi to jak
bardzo długi czas. Zagrałeś wtedy w Warszawie koncert ze swoim kwartetem. Najpierw zapytam
o twoją muzykę. Z jednej strony,
jest ona mocno osadzona w konwencji jazzowej, w jazzowym myśleniu. Z drugiej jednak, mam
wrażenie, że przemycasz w niej
dużo dźwięków z kraju, z którego
pochodzisz. Czy tak jest?
Igor Zakus: Trudno mi powiedzieć,
ponieważ nie jestem krytykiem.
Jestem tylko muzykiem. Piszę to,
co czuję. Nie mam wyższego wykształcenia muzycznego, nie studiowałem jazzu w Ameryce ani
w Europie. Skończyłem konserwatorium jako oboista. Bas zawsze
był moim hobby. Cały czas tym żyję. Piszę i gram muzykę tak, jak ją
odczuwam. Reszta jest już sprawą
krytyków.

Rozumiem. Dlaczego zrezygnowałeś z tak pięknego, i seksownego,
instrumentu, jakim jest obój, na
rzecz tak nijakiego i nudnego, jakim jest gitara basowa? [śmiech]
Nie wiem. Od dzieciństwa grałem
w szkole muzycznej na oboju, jednak równocześnie interesowała
mnie basówka. Grałem na niej tyle samo, co na oboju, ale sam, ponieważ w tamtych czasach trudno było o naukę gry na takim
instrumencie. Chciałem mieć szersze spojrzenie na muzykę, dlatego
później poszedłem do konserwatorium. I cały czas to samo co na
oboju ćwiczyłem na basie. Z biegiem lat gitara basowa coraz mocniej mnie do siebie przyciągała.
Słuchałem różnych nagrań Davisa,
Pastoriusa, Marcusa (Millera) czy
Coltrane’a, i ćwiczyłem to na basówce.
Obój jest cudownym instrumentem, jednak na nim dużo trudniej
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jest grać muzykę jazzową. Uważam, że sam tembr
się do tego po prostu nie nadaje – co oczywiście
jest wyłącznie moją subiektywną opinią. Niewielu
jest oboistów, którzy grają jazz. Zaś bas jest takim
instrumentem, który od wielu lat coraz mocniej
mnie inspirował. Według mnie, instrument dopasowany jest do muzyka. Istnieje jakieś połączenie
między tym, jakim ktoś jest człowiekiem, i tym, na
jakim instrumencie gra. Nie umiem tego w żaden
sposób wyjaśnić, jednak myślę, że tak właśnie jest.
Coś w tym jest. Bo gitara basowa, czy ogólnie
wszystkie basy w muzyce, to jedyne takie instrumenty… towarzyszące, wspierające cały zespół.
Perkusja jest bardziej popisowa. Wszystkie inne
instrumenty mają inklinacje solowe, natomiast
bas jest jedynym, który już z założenia ma być bazą i tworzyć tło. Więc to chyba rzeczywiście jest
kwestia charakteru.
Bas jest jednym z niewielu takich instrumentów, które w zespole nadają rytm i harmonię. Na tonikę nakłada się cały
akord. Oprócz tego bas może być
także instrumentem solowym.
Nie wiem, jaki jeszcze instrument jest tak wielofunkcyjny.

su pełną uwagę poświęcam gitarze
basowej. Za czasów konserwatorium
przez pół dnia grałem na oboju,
w orkiestrze, na zajęciach. Potem
wracałem do domu, gdzie mieszkałem z kolegami, odgradzałem się zasłoną, zakładałem słuchawki, brałem gitarę i grałem na niej. Taka to
była gitara, półtora metra długości
miała. Ćwiczyłem, słuchałem muzyki. Bardzo lubiłem Alex Band, Marcusa, Pastoriusa, Charliego Hadena,
Rona Cartera. Starałem się czerpać
wiedzę z różnych źródeł. Wiadomo,
nie stanę się nigdy drugim Jaco ani
drugim Hadenem, ale ich muzyka
bardzo mnie inspirowała. To się we
mnie wszystko mieszało i kreowało
mój pogląd na świat muzyki.

Instrument dopasowany jest
do muzyka. Istnieje jakieś połączenie między tym, jakim ktoś
jest człowiekiem, i tym, na jakim
instrumencie gra

To prawda. Czy na swoich płytach zdarzyło ci się
kiedyś zagrać jakieś partie na oboju?
Tak. Niewiele, ale tak. W przedostatnim albumie
Bass Song zagrałem kilka partii na oboju w utworze
o tym samym tytule. Obój jest dla mnie bardzo nostalgicznym instrumentem. Od skończenia konserwatorium praktycznie w ogóle na nim nie grałem.
Przez 25 lat. Skończyłem tylko szkołę i zdałem wszystkie egzaminy z instrumentu. I tyle. Od tamtego cza-

Moim zdaniem nie jest ważne, jak
szybko ktoś gra, ile nut zmieści
w jednym takcie. Ważne, jakie nuty gra. Charlie Haden potrafił zagrać jedną nutę na cztery takty. I to
wystarczy, bo wszystko na tej nucie
grało – i wszyscy soliści z zespołu,
w którym grał brzmieli świetnie. On
nikomu nie kradł blasku reflektorów, za to tworzył taką atmosferę, że
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sami soliści mogli spojrzeć na siebie
z zupełnie innej strony. To jest bardzo ważne dla każdego muzyka.
Co również jest istotne – my, muzycy, nieprzerwanie ćwiczymy, gramy,
uczymy się, staramy się zdobyć wiedzę. Jednak każdy dojrzały muzyk powinien w życiu czegoś doświadczyć,
coś przeżyć. Bo kiedy muzyk przeżywa jakąś tragedię czy euforię, przechodzi przez silne emocje, później
to, co gra, nabiera nowego znaczenia. Przecież muzyka jest formą kontaktu, międzynarodowym językiem.
Muzyk, który jest świetnie wyszkolony technicznie, ale niczego jeszcze
nie doświadczył, nie jest interesujący.
Zaś ten, który coś przeżył, jest, ponieważ ma coś do przekazania w swojej sztuce. Inaczej nikt tego nie będzie
słuchał. Najważniejsze są emocje,
które wkłada się w swoją twórczość.
Z tego, co powiedziałeś, wynika, że
ty bardzo wcześnie odkryłeś jazz.
Wiesz, jak na mój wiek, uważam,
że jazz odkryłem bardzo późno. Jak
patrzę teraz na swoich uczniów…
Oni mają po 15 czy 18 lat i grają tak,
jak ja bym nie potrafił. Nie mam
takich umiejętności, bo dużo czasu poświęciłem konserwatorium,
a z jazzem miałem kontakt, słuchając płyt. Gatunek ten, szczególnie
w tamtych czasach, był dla mnie
ogromnie intrygujący. Znalazłem
kiedyś jedną, jedyną kasetę, na której były takie jazzowe ćwiczenia.
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fot. Lech Basel

Próbowałem je robić, ale nie wiedziałem jak. Wtedy mój starszy kolega, muzyk, dał mi radę, pokazał
mi chwyt i technikę. Dzięki temu powoli zacząłem
to łapać. Oczywiście było to bardzo trudne. Siedziałem po nocach i ćwiczyłem z tą kasetą. Kiedy już się
tego nauczyłem, to zostało w pamięci. Później ten
sam kolega, widząc moje postępy, poprosił mnie,
żebym nauczył go grać tak samo [śmiech]. Powiedziałem mu „przecież to ty mnie tego nauczyłeś”.
On wytłumaczył mi zasadę. Kiedy wszystko zrozumiałem, zacząłem grać. Tak samo było z jazzem.
Po 25 czy nawet 30 latach przyjechałem do Kijowa.
Wtedy Ukraina stała się niezależnym państwem,
więc wielu rodzimych muzyków zjechało z całego
świata z powrotem do stolicy. Moja prawdziwa miłość
do jazzu rozkwitła, kiedy zacząłem grać w Kijowie
z tymi wszystkimi muzykami. Wtedy zainteresowałem się także swingiem i innymi stylami. Po przynajmniej 25 latach. Więc to naprawdę było późno.
Jednak teraz są inne czasy. Teraz już niektóre kilkuletnie dzieci potrafią grać na wysokim poziomie.
Faktycznie, są inne czasy. Ludzie grają więcej, coraz
wcześniej rozpoczynają naukę. Mimo to nie mogę powiedzieć, że jest dużo więcej takiej prawdziwej mu-
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zyki. W każdym razie według mnie. Tej prawdziwej
muzyki jest tyle samo, ile było wcześniej. I prawdopodobnie tak zostanie na najbliższe kilkadziesiąt lat. Jest
dużo zwyczajnej muzyki. Utworów, których posłuchasz raz i więcej już do nich nie wrócisz. Mało jest
obecnie nowej muzyki, do której chciałoby się wracać
i słuchać jej codziennie. Taką muzyką jest tylko ta,
w której twórcy coś przekazują, opowiadają o swoich
doświadczeniach, przemyśleniach, emocjach. I to jest
ciekawe dla odbiorcy. Każdy człowiek ma swoje własne przeżycia. A najchętniej sięgamy przecież po muzykę, z którą możemy się w jakiś sposób utożsamić.
Właśnie do tego typu muzyki wracamy.
Rozumiem, o czym mówisz. Jeśli traktuje się muzykę jako środek przekazu, wtedy nawet te najmniej
złożone gatunki, jak choćby blues – który w swoich
korzeniach i w założeniu jest muzyką dość prostą –
są tymi, które się nie starzeją.

Tak. Bluesa słuchano 50 lat temu,
słucha się go obecnie i za kolejne
„dziesiąt” lat również tak będzie.
Jeżeli technika, choćby i mistrzowska, nie ma niczego do powiedzenia, szybko stanie się przestarzała. Chyba że chodzi o sport.
Oczywiście.
Chociaż
muzyka
i sport to dwa zupełnie różne światy. Często młodzi muzycy nie rozgraniczają tych światów, a to niedobrze. Zawsze przypominam o tym
moim uczniom. Bo to naprawdę
ważna rzecz. Jeśli się tego nie rozgraniczy, będzie się szło w złą stronę, aż w końcu dojdzie się do ściany. I dopiero wtedy człowiek zada
sobie to istotne pytanie – „po co ja
gram, dlaczego ja to robię?”.

fot. Witold Spisz

Wracając do twojej twórczości –
oprócz płyt typowo jazzowych zrealizowałeś kiedyś projekt z orkiestrą…
Nawet dwa. Drugi ostatnio nagrałem
w studiu, ponieważ otrzymałem na
niego dotację z Ukraińskiego Funduszu Kultury. To jest organizacja, która
finansuje nasze projekty kulturowe.
Pojawiła się dopiero niedawno. Mnie
udało się wygrać w konkursie finansowanie projektu, z czego jestem bardzo dumny. Cieszę się, ponieważ ten
projekt mogę zrealizować profesjonalnie, nagrać w porządnym studiu.
Bardzo mi się to podoba. Mój kolega
Ihor Yuzuk zrobił świetne orkiestra-
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cje. Uważam, że to jest bardzo piękny, „dostojny” projekt. Planuję na ten
rok jeszcze jeden, grany już na festiwalu Jazz Kolo, we wrześniu. To będzie moja muzyka instrumentalna,
wsparta przez orkiestracje wspaniałych ukraińskich muzyków. To też
jest piękny projekt, tylko nie miałem
na razie szansy nagrać go w studiu.
Może kiedyś się uda.
Powiedz mi, dlaczego przy wielu
projektach sięgałeś po duże składy? Bo naturalnym środowiskiem
dla muzyka jazzowego jest kwartet, kwintet, może nawet sekstet.
A komponowanie dla orkiestry to
już wyższa szkoła jazdy.
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pierwszym razem, to uda się i następnym. Trzeba
tylko zaczekać, aż ci barbarzyńcy opuszczą Ukrainę
i znów zapanują tu pokój i wolność. Wtedy już oficjalnie nagram te projekty. Nieważne, jak trudne by
to miało być, ja znajdę sposób, by tego dokonać.
A my znajdziemy sposób, żeby te projekty pokazać
w Polsce.
Dziękuję bardzo. Naprawdę to doceniam. Muszę powiedzieć, że Polska prawdziwie i szczerze wspiera
Ukrainę. To nie są puste pochlebstwa. Czuję to osobiście, czują to moi towarzysze. Jesteśmy za to wdzięczni. Wiesz, to jest tak, jak kiedy mieszkasz w mieszkaniu, masz dwóch sąsiadów. Z prawej i z lewej
strony. Jeden z nich na każdym kroku przysparza ci
problemów, niszczy twoje mienie. Ten drugi mógłby
bezczynnie siedzieć i udawać, że nic się nie dzieje.
Jednak zamiast tego przychodzi
i sprawdza, co u ciebie, pomaga.
Trudno to wyjaśnić, bo to są bardzo ludzkie rzeczy, ale w takiej
sytuacji ta pomoc jest wręcz namacalna.

Nie jest ważne, jak szybko
ktoś gra, ile nut zmieści w jednym takcie. Ważne, jakie nuty
gra
Bardzo lubię Charliego Hadena,
bardzo lubię Larsa Danielssona.
Bardzo osobliwą rzeczą dla mnie
jest słuchanie jazzowych kompozycji orkiestrowych z kontrabasem.
Budzi to we mnie emocje trudne do
opisania. Może to dlatego, że jestem
ambitnym maksymalistą, biorę się
za robienie rzeczy, które wydają się
być niemożliwe do osiągnięcia. Niełatwo jest być mną, ponieważ mam
wielki talent do stwarzania sobie
problemów [śmiech]. Mimo wszystko udało się. A skoro udało się za

Nam, po naszej stronie granicy, wręcz trudno jest
wyobrazić sobie, co w tej chwili przeżywają Ukraińcy. Dla ludzi, którzy nigdy nie doznali koszmaru wojny, to jest coś nie do wyobrażenia. Z drugiej
strony ja, obserwując swoich znajomych, widzę niezwykłe poruszenie. Mówiąc szczerze, myślałem, że
w Polakach, czy w ogóle w Unii Europejskiej, zanikło takie współczucie. Na szczęście okazało się, że
wystarczył jeden impuls. Że ludzkość potrafi jeszcze
się wspierać i być dla siebie dobra. Poza szaleńcami.
Wiesz, Jerzy, kiedy dzieje się taka tragedia, że w jedną noc bombardują dwa budynki mieszkalne… Gdzy
giną mieszkające tam rodziny, dzieci. Gdy strzela się
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do przechodniów i do samochodów, którymi jadą
cywile… Gdy bombardują ulice. Kiedy widzi się starą
kobietę, bez nogi, leżącą na asfalcie… To…
To są wręcz niewyobrażalne zbrodnie. Wszyscy
mamy nadzieję, że ten koszmar jak najszybciej dobiegnie końca.
Nie wiem, kiedy to nadejdzie, ale nie mam ani krzty
wątpliwości. Ukraina wygra. Bo czuć wśród nas ducha walki. Tak silnej woli walki nie było u nas chyba nigdy. Może raz, za czasów Kozaków. Ale to tyle. To
naprawdę czuć, to wisi w powietrzu. Ludzie się nie
boją. Nie myślą o tym, co się stanie, tylko o tym, co
każdy może w danym momencie zrobić, żeby pomóc.
Z naszej strony będziemy starali się zorganizować
w dużej sali w Warszawie koncert poświęcony pomocy Ukrainie. Wiem, że Jarek Wierzbicki już z tobą na ten temat rozmawiał. Zobaczymy, jak wtedy
będzie wyglądała sytuacja na
Ukrainie. Czy do momentu koncertu pokonacie już tę „zarazę”.
Trudno mi nawet mówić o Rosjanach, ponieważ większość rosyjskich obywateli zwyczajnie
została zmanipulowana przez
putinowców.

się wydarzyć. Wszyscy inni udają,
że nic złego się nie dzieje. Żyją swoim życiem, jak gdyby nigdy nic. Oni
nie rozumieją tego, że karma wraca,
że Bóg patrzy i że ich czyny do nich
wrócą. Każdy człowiek zostanie rozliczony ze swoich działań.
Dzieją się rzeczy straszne. Pomoc
płynąca z całego świata pokazuje,
że Ukraina nie jest w tym wszystkim sama. Do świata chyba nareszcie dotarło, że Ukraina nie jest
jedyna. Jest pierwsza.
Wojna na Ukrainie trwa już osiem
lat! Wcześniej tylko na niewielkich
terenach, bo Ukraina to duży kraj.
Teraz po prostu dzieje się w skali
ogólnokrajowej. Taka jest prawda.

Ludzie grają więcej, coraz
wcześniej rozpoczynają naukę.
Mimo to nie mogę powiedzieć,
że jest dużo więcej takiej prawdziwej muzyki

Powiem tak: nie będę mówił o wszystkich Rosjanach, a tylko o tych, którzy są muzykami, tak jak ja
i ty. Sytuacja wygląda tak – oni nie chcą o tym myśleć. Są świadomi obecnej sytuacji, ale nie chcą tego
widzieć. Z wielu wspaniałych rosyjskich muzyków,
których znam, jeden jedyny Ignat Kravtsov na swojej stronie internetowej zamieścił post z ukraińską
flagą, w którym napisał, że bardzo współczuje Ukrainie, że ta sytuacja jest bardzo bolesna i szkodliwa
dla wszystkich i że to wszystko nie powinno było

Zachód się nie obudził w 2014 roku. Od zawsze lubił zamiatać pod
dywan historie o walkach o granice „gdzieś daleko stąd”. Nawet kiedy
zbrodniarze zestrzelili europejski
samolot cywilny z Europejczykami
na pokładzie. To także zignorowano.
Prawda jest taka, że tego potwora nic nie nasyci. Choć nie wierzę,
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by mogło do tego dojść, to jeśli on
zdobędzie Kijów i inne duże ukraińskie miasta, to na tym się nie
skończy. Nie wolno mieć co do tego
wątpliwości. Ja to czuję. On będzie
palił i niszczył wszystko, co pojawi
się na jego drodze. Zajdzie tak daleko, jak tylko będzie mógł. Nieważne, czy to tylko Ukraina, czy następne kraje również. On się nie
zatrzyma. To jest zwierzę, nie człowiek. Stworzenie chore na umyśle,
które trzeba odstrzelić. Nie ma innego sposobu.
Proszę, mówcie. Nieustannie informujcie, jak my, muzycy, fani jazzu, i ogólnie wszyscy Polacy,
możemy wam pomóc.
Dziękuję. Robicie naprawdę dużo, bardzo nas wspieracie. Pisze do
mnie wiele znajomych i nieznajomych osób z Polski i z innych krajów, co mogą zrobić, jak pomóc. Piszą, że mogą odebrać z granicy,
oferują zakwaterowanie czy pracę. To bardzo budujące. Mimo że
nikt na razie nie chce nigdzie jechać. Przynajmniej na chwilę obecną, bo nie wiadomo, co przyniesie
jutro. Takie wsparcie mentalne też
jest bardzo potrzebne. Kiedy wiesz,
że ludzie dzwonią z Europy, oferują ci pracę i mieszkanie, i wszystko.
Bardzo to cenimy. Te czyny za jakiś
czas będą miały swoje skutki. Sąsiedzi będą się kochać, będą żyć ze
sobą w zgodzie. A tamten kraj od-
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fot. Urszula Las

grodzi ściana i nie będzie tam już nic innego. Przynajmniej na kilka pokoleń, chociaż nie wiem, na ile
dokładnie.
Tutaj, w Ukrainie, nie ważne czy ktoś mówi po
ukraińsku, po rosyjsku, czy w jakim jeszcze języku.
Nieważne, w jakiego Boga wierzy. Tutaj każdy człowiek, który teraz jest i walczy, stał się prawdziwym
Ukraińcem. Nienawiść do tego barbarzyńskiego narodu jest tak silna, że nie wiem, ile lat upłynie, zanim ta sytuacja się zmieni. Dlatego, że ona
nie wynika tylko z tego, że jeden, chory potwór zaatakował nasz kraj. Tamten ciemnogród cały czas
uważa, że tutaj wszystko jest w porządku, i wierzy
mu, ponieważ ich ta sytuacja nie dotyczy.
Tak jak ja, znasz środowisko muzyków. Obydwaj
dobrze wiemy, że to nie są ludzie głupi. Obojętność
jest prawie tak samo zła jak atak. Obojętność jest
strasznym grzechem.
Tak, jest strasznym grzechem. I kiedyś to zło wróci
do każdego, kto na to zasłużył.

Слава Україні! (pol. „Chwała Ukrainie!”)
Героям слава! (pol. „Bohaterom chwała!”) 

Rozmowy
fot. Leonardo Schiavone
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Eugenio Mirti – włoski gitarzysta i pedagog muzyczny, stojący jednocześnie po drugiej stronie. Bo będąc muzykiem, aktywnie udziela się jako recenzent i dziennikarz, przyczynił się
nawet do powstania jazzowego portalu internetowego. Po latach współtworzenia różnych
grup dojrzał do albumu solowego, który stał się punktem odniesienia do innych jego działań.
Miłośnik języka mandaryńskiego i wypraw do Azji.

Wehikuł fascynacji
Marta Ratajczak

Marta Ratajczak: Jesteś raczej buntowniczą duszą i nie marnujesz
czasu na robienie czegoś, czego nie
lubisz. Tak zaczęła się, z tego co
wiem, twoja historia z gitarą...

Eugenio Mirti: Nie do końca;
określiłbym siebie bardziej jako „ciekawskiego” niż „buntownika”, a początkiem tego wszystkiego była moja miłość i pasja do
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muzyki oraz potrzeba jej rozumienia.

Jak dzisiaj wygląda system edukacji muzycznej we
Włoszech, a jak wyglądał, gdy się kształciłeś?

Ile miałeś lat, kiedy zacząłeś grać
na tym instrumencie?

Obecnie zmienia się na lepsze, ponieważ państwowe szkoły muzyczne (konserwatoria) otworzyły się
na muzykę współczesną, jazz i pop bądź rock. Tyle że tego typu muzyki powinno się uczyć na scenie
ORAZ w szkole, podczas gdy obecnie część szkolna zdaje się być najważniejsza. Kiedy byłem nastolatkiem, można było uczyć się tylko muzyki klasycznej, więc musiałem „wymyślić” własną ścieżkę,
aby nauczyć się tego, co mnie interesowało – od
Coltrane’a do AC/DC. Dzięki temu stałem się lepszym muzykiem, a w końcu także lepszym nauczycielem, ponieważ zawsze staram się uczyć tego, co
moi uczniowie chcieliby wiedzieć, a o czym zazwyczaj nie można znaleźć żadnych materiałów.

Gitarę dostałem w prezencie urodzinowym, gdy kończyłem 14 lat.
Stąd moja gitara jest moją najstarszą przyjaciółką! Nadal bardzo ją
kocham...
Jesteś typowym samoukiem czy
też wpisałeś się w system włoskiej
edukacji muzycznej?
Zaczynałem jako samouk, ale
wkrótce miałem okazję uczyć się
u Luigiego Tessarollo, wspaniałego
nauczyciela i muzyka. Jest on niezwykle miłą osobą, ale jednocześnie
bardzo wymagającym nauczycielem. Przekazał mi wiele narzędzi,

No właśnie – jesteś jednym z najbardziej znanych
nauczycieli muzyki w Turynie. Co uważasz za najważniejsze w edukacji muzycznej z punktu widzenia nauczyciela? Co sprawia, że jesteś dobrym
nauczycielem?
Dbam o moich uczniów, a każdy
z nich podąża inną drogą, którą indywidualnie dla niego lub
niej zaprojektowałem. W moim sposobie pracy nie ma czegoś
takiego jak „zwykła” lekcja. Myślę o moich lekcjach bardziej jak
o „muzycznej eksploracji”, którą przeprowadzam
razem z moimi uczniami.

Dbam o moich uczniów,
a każdy z nich podąża inną drogą, którą indywidualnie dla niego lub niej zaprojektowałem
dzięki którym mogłem rozpocząć
moją muzyczną podróż bez żadnych
problemów. Dzięki niemu bardzo
dobrze czytam muzykę, ponadprzeciętnie znam teorię i harmonię, nigdy więc nie zdarzyło mi się wpaść
w tarapaty, nawet przy najtrudniejszych kompozycjach.

A czym jest dla ciebie jazz?
To wehikuł fascynacji; w najgorszym wypadku jest
bardzo nudną muzyką, w najlepszym – jest nieprzewidywalny i miażdżący.
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Pamiętasz, jaka była pierwsza płyta jazzowa, którą kupiłeś?
The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery.
To może sugerować, kto jest twoim największym
guru gitary…
Nie mam jednego, mam ich wielu, ale wymienię
tylko trzech współczesnych gitarzystów, których
bardzo lubię: Nguyên Lê, Corey Christiansen, Andreas Hourdakis.
Sam bardziej utożsamiasz się z gitarą akustyczną
czy elektryczną?
Z jedną i z drugą, ale myślę, że gitara akustyczna
może być nawet bardziej osobista, jeśli pracujesz
na niej wystarczająco długo. Szczególnie dlatego,
że sustain jest tak krótki, że gitara akustyczna brzmi dla moich uszu jak klawesyn (ma naprawdę bardzo małą dynamikę),
więc na nagraniach z zespołem Ropa 11 grałem głównie na
akustycznej, a mój kumpel Andrea na elektrycznej. Mieszanka
brzmi naprawdę niesamowicie!

Grupa rockowa o nazwie Matka. Wydaliśmy dwie EP-ki, które nadal lubię, ale graliśmy „klasycznego rocka” w erze muzyki
elektronicznej późnych lata dziewięćdziesiątych, więc w końcu się
rozeszliśmy. Ale te EP-ki są nadal dostępne na mojej stronie na
Bandcampie.
W wolnym czasie – jeśli go masz
– jakich albumów słuchasz najczęściej?
Lubię odkrywać nowe wydawnictwa, a czasami oddaję się słuchaniu wielkich klasyków. Posiadam ponad 3000 płyt CD, więc
mam z czego wybierać. Stworzy-

Jest coraz mniej klubów, a coraz więcej muzyków: taki był
trend przez ostatnie 10-15 lat,
więc ciężko jest się utrzymać

Masz jakąś swoją najbardziej ukochaną gitarę?
Mój Epiphone Casino; zdradziłem wszystkie inne,
które posiadam, ponieważ zawsze gram na tej niesamowitej gitarze. Jest bardzo lekka, w dodatku –
kocham The Beatles, więc dodatkowo przypomina mi o nich. McCartney, Harrison i Lennon mieli
właśnie taką!
Jaki był pierwszy zespół, w którym grałeś?

łem playlistę na YouTubie, z której
korzystam prowadząc samochód
– w tej chwili ma ona ponad 1000
utworów z całego przekroju, od
Beatlesów do Pata Metheny’ego, od
Bartóka do Rolanda Kirka, z dużą
ilością muzyki ludowej (zwłaszcza
balijskiej).
A co sądzisz o kondycji jazzu we
Włoszech i na całym świecie?
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Jest coraz mniej klubów, a coraz
więcej muzyków: taki był trend
przez ostatnie 10-15 lat, więc ciężko jest się utrzymać. Myślę, że YouTube jest świetnym narzędziem
dla młodszych muzyków, a wielu
z tych, których cenię, stało się sławnymi nie dzięki szkołom, do których uczęszczali, ale właśnie dzięki muzyce i filmom, które tworzyli.
Ten proces jest czymś niesamowitym i o wiele bardziej demokratycznym; prawdopodobnie pozwoli
jazzowi znów zyskać młodą publiczność.
Często obecnie grywasz koncerty
we Włoszech?
Dawniej – tak, ale ponieważ jest to
kwestia PR, zawracania głowy ludziom, nękania menedżerów, nie
lubię tego za bardzo i wolę spędzić
więcej czasu na planowaniu krótkiej trasy koncertowej na przykład
na Tajwanie, niż zagrać 15 koncertów we Włoszech.
Przez wiele lat grałeś w różnych
zespołach, aż w 2019 roku zdecydowałeś się wydać swój debiutancki
solowy album. Co skłoniło cię do
podjęcia takiej decyzji?
Kocham muzykę, ponieważ jest
ona językiem, którego używa się do
komunikacji z innymi muzykami.
Dlatego naprawdę lubię grać w grupie. Chciałem jednak nagrać osobi-

fot. Leonardo Schiavone

stą opowieść o moim życiu, o tym, kim jestem, więc
pomyślałem, że zrobienie płyty samemu w tym
wypadku będzie łatwiejsze. Nie trzeba nikomu niczego tłumaczyć, a zrobienie czegoś takiego od czasu do czasu to prawdziwa sensacja!
Na swojej solowej płycie mieszasz gatunki i style,
oprócz gitary sięgasz również po róg tybetański.
Na jakich jeszcze instrumentach grasz?
Potrafię grać na każdym instrumencie strunowym, gitarach, basach, mandolinach, ukulele itp.
Od dłuższego czasu uczę się gry na perkusji, choć
w zasadzie nigdy na niej nie gram. I to chyba tyle.
W dzieciństwie uwielbiałem akordeon i pewnie
jak będę na emeryturze, to spróbuję się go nauczyć.
Opowiedz nam o swoim tegorocznym prezencie
świątecznym, który wzbogacił twój pokój muzyczny i zarazem studio.
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Ach! Dostałem indonezyjski gong. Kocham muzykę ludową i instrumenty ludowe, a w moim pokoju
jest naprawdę fajnie! Studiuję chiński od 2008 roku,
w związku z tym wielokrotnie byłem w Azji, gdzie
otrzymałem wiele pięknych rzeczy, które przywiozłem do domu.
Teraz dość trudne pytanie: Jaka jest najważniejsza
rzecz, którą wnosisz do muzyki?
Ciekawość (mam nadzieję)!
fot. mat. prasowe

I jeszcze trudniejsze: porozmawiajmy przez chwilę o twoich słabościach – jeśli jakieś masz. Co
chciałbyś zmienić w swoim sposobie grania, nad czym popracować?
Podążam drogą, którą obrałem wiele lat temu, więc choć daleko mi do
perfekcji, udało mi się przekształcić moje słabości w mocne strony. Jeśli znasz Theloniousa Monka, to wiesz, że jest on doskonałym
przykładem niezwykłego muzyka, który właśnie na swoich ograniczeniach zbudował swoją wielkość. Nie porównuję się do Monka,
ale chodzi mi o to, że tak długo, jak
pozwalasz muzyce stać się szczerą podstawą swojego życia, trudno
jest mieć słabe punkty. Nawiasem
mówiąc, w ciągu ostatnich kilku
lat pracowałem, studiując akordy
z klastrami.
Jesteś również dziennikarzem
muzycznym, współzałożycielem
portalu Jazz Espresso. Co odróżnia
go od innych portali muzycznych?
Nikt nie wie, co się dzieje np.
w Afryce, Azji, Australii czy niektórych częściach Europy. Ideą Jazz
Espresso jest unikanie pisania artykułów o 25 nazwiskach, które
wszyscy znają i otwieranie przestrzeni dla niesamowitych muzyków, których nikt nie zna. To trudne, ale szlachetne zadanie i myślę,
że warto je realizować.
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Od niedawna pracujesz również
dla kanadyjskiej Musory – czy możesz nam powiedzieć, na czym polega twoja praca?
Jest to (jak sądzę) największa szkoła muzyczna na świecie, specjalizująca się w lekcjach online. Pod
Musorę podlega kilka marek (Drumeo, Singeo, Pianote, Guitareo),
każda przeznaczona dla danego
instrumentu. To niesamowita firma, w której jestem specjalistą do
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muzykami jazzowymi, którzy pracują na Tajwanie.
To niesamowite miejsce z niesamowitymi ludźmi i bardzo chciałbym tam wrócić. W niedalekiej
przyszłości chciałbym zrobić to samo z Tajlandią,
ponieważ – z powodów osobistych – mój brat bardzo dobrze zna ten kraj.
Czy i jak pandemia wpłynęła na twoją rzeczywistość: jako muzyka, dziennikarza i nauczyciela?
Myślę, że świat, jaki znaliśmy, zmienił się i nie ma
powrotu do tego, co było. Życie każdego z nas zmieniało się, zmienia i będzie się zmieniać. Ja miałem
więcej czasu na praktykę, pisanie i nauczanie. Było mniej koncertów, ale ponieważ dużo uczę,
udało mi się przetrwać bez problemów. Jestem pozytywnie nastawiony i ciekawy przyszłości,
ale nie sądzę, żeby model muzyczny, który został wypracowany w ciągu ostatnich 70 lat, pozostał taki sam. Prawdopodobnie
mniejsze koncerty, bardziej osobiste i interesujące,
będą bardziej pożądane niż ogromne zgromadzenia z setkami ludzi, również ze względu na zrównoważony rozwój i ekologię.

Chciałem jednak nagrać osobistą opowieść o moim życiu,
o tym, kim jestem, więc pomyślałem, że zrobienie płyty samemu w tym wypadku będzie łatwiejsze
spraw wydawnictw i transkrypcji w Guitareo. Myślę, że przyszłość
będzie należeć do lekcji online, a ta
firma zmienia sposób, w jaki studiuje się muzykę. Naprawdę cieszę
się, że mogę być jej częścią.
Na swoim koncie masz również
miesięczny wyjazd do Tajwanu,
podczas którego realizowałaś bardzo ciekawą misję. Na czym ona
polegała, jakie są jej efekty?
Chciałem podszkolić swój chiński, a także przeprowadzić wywiady ze wszystkimi niesamowitymi

Jaka jest twoja recepta na uzdrowienie świata?
Świat będzie lepszy, jeśli...?
Jeśli zamiast narzekać, zaczniesz coś robić.
To jeszcze na koniec zdradź nam swoje marzenia
i plany na 2022 rok.
Odwiedzić Polskę, wydać płytę live z moim triem,
poprawić swój chiński, kupić nową gitarę, móc trochę podróżować! 
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Powstrzymać zło
Gabriela Kurylewicz

Gazeta.pl opublikowała dzisiaj rozmowę z Michałem Kacewiczem
o tym, co dzieje się teraz i czego jesteśmy świadkami – agresji putinowskiej Rosji na Ukrainę. Dziennikarz Łukasz Rogojsz pyta, czy P.
zdaje sobie sprawę z tego, że jego
wizja Rosji jest anachroniczna i absurdalna, na co Kacewicz odpowiada, że P. właśnie nie zdaje sobie z tego sprawy. Cytuję: „brak mu
współczesnej wizji świata, warsztatu merytorycznego, faktograficznej
wiedzy, zdolności krytycznej analizy; przeczytał kilka książek historycznych, wybrał z nich to, co mu
pasowało, połączył ze swoimi ambicjami i planami, i z tego wykluła
się wizja Rosji – pokraczna i kompletnie nieprzystająca do dzisiejszych realiów”. Do czego mu to potrzebne? Kacewicz wyjaśnia: do
sfingowania uzasadnienia swojej
„skrajnie cynicznej i przestępczej
działalności”. Niech Państwo przeczytają całą tę rozmowę, jest ogromnie interesująca. Ja chciałabym rozważyć rzecz inną, choć nieodległą,
bo największym błędem jest lekceważenie współczesności.
Zastanawiam się, czy towarzysz P.
w ogóle myśli logicznie. Przecież
nie słucha muzyki, nie może się
muzyką prawdziwie zajmować, bo

gdyby tak było, nie miałby czasu na
przeprowadzenie i przede wszystkim zaplanowanie propagandowej,
politycznej i wojskowej agresji na
suwerenne sąsiednie państwo. Czy
czyta wiersze? Na pewno nie, bo
poezja uczyłaby go szacunku dla
słów i myśli własnych, a zwłaszcza
cudzych. Czy dorasta do filozofii?
Również nie, bo zmontował sobie
świat zamkniętej ideologii, która
miłością mądrości – filozofią z istoty swojej nie jest.
P. myśli niewiele, krótkowzrocznie,
a więc nie na tyle, żeby cokolwiek
wartościowego móc zbudować,
a jednak wystarczająco, żeby móc
niszczyć. To mianowicie odkryła
czas jakiś już temu filozofia Platona
i Leibniza, że niszczenie jest łatwiejsze od budowania, i co więcej, niszczenie i zło są banalne, a jedynie
dobro wyjątkowe. Jest to reguła rządząca nie realiami przyrodniczymi
czy kosmicznymi, lecz ludzkimi.
Hitlerowcy przeszli swoją Norymbergę, stalinowcy nie. Czy towarzysz P. stanie się dziejową okazją,
by dla stalinowców i putinowców
druga Norymberga mogła zostać
zorganizowana, tego nie wiem,
choć moim zdaniem jedni i drudzy oprawcy zdecydowanie na stosowne rozliczenie zasłużyli. P. nie
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myśli logicznie, pięknie, ale myśli
w stopniu jakimś, ograniczonym,
więc za swoje czyny będzie musiał
odpowiedzieć.
Polityka od zawsze była powiązana z biznesem, jednak należy filozoficznie zakładać, że nie musi być
cyniczna i przestępcza, przeciwnie,
może starać się być etyczna i przynajmniej niewroga zdrowiu i życiu nad morzem – Czarnym, Azowskim, Bałtyckim – czy gdziekolwiek
na cudownej Planecie Ziemi.
Jak powstrzymać zło? Poszukiwaniem dobra i jego uprawą w muzyce i muzyce najmniejszej – poezji. Jak rozpoznać dobro? Niełatwo,
bo dobro jest prawdziwie piękne.
Platon – największy filozof muzyki – uczy swoich czytelników, że
„do zguby prowadzi nas niesprawiedliwość, pycha i głupota, a od
zguby ratuje sprawiedliwość i połączone z rozumem poczucie zdrowego umiaru, sprawności istniejące w żywych mocach boskich dusz
i których drobne zalążki można
wyraźnie dostrzec i w nas” (Prawa,
906b). Lecz uwaga: do dobra prowadzi wyłącznie „muzyka prawdziwa, która do rozumu przemawia
przy pomocy argumentów i filozofii” (Państwo 548b). A państwo (polis), gdy trzeba myśleć o jego budowie, powinno być wolne, zespolone
przyjaźnią i warto, żeby kierowało się rozumem (Prawa 701d). Do zagłady życia nie prowadzi rozum,
tylko jego brak.
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Wanda Warska – Pejzaż uratowany, olej na desce,
fot. Gabriela Kurylewicz

NIE ZOSTANĘ
Nie zostanę admirałem floty żaglowców
ani dowódcą łodzi podwodnej,
nie będę profesorem historii i teatrologii
ani hodowcą koni w Szkocji.
I pewno nie będę nigdy miała
sportowego samolotu –
choć szkoda –
i raczej już nie będę
więcej niż będę.
Jednak jestem wdzięczna
za to trochę, czym jestem
i być może pozostanę
świadomie
jeszcze jakiś czas.
Dziękuję za możliwość
poezji.
25 XI 21
Copyright Gabriela Kurylewicz & Fundacja Forma
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Improwizowana gra w klasy
Piotr Rytowski

„(…) ze statków dzielnicy Storyville narodziła się jedyna uniwersalna muzyka tego wieku, coś, co zbliża do siebie ludzi lepiej i bardziej
niż esperanto, niż UNESCO, niż linie lotnicze, muzyka wystarczająco prymitywna, aby stała się powszechną i wystarczająco dobra,
aby stworzyć swoją własną historię, (…) muzyka, która pozwala na
wszystko, zarówno wyobraźni, jak
gustom, 78-obrotowa kolekcja instrumentalistów z Freddy Keppardem czy też Bunk Johnsonem,
reakcyjna wyłączność Dixielandu, akademicka specjalizacja Bixa
Beiderbecke’a albo skok ku wielkiej przygodzie Theloniousa Monka, Horace’a Silvera lub Thada
Jonesa, mieszczaństwo Errolla Garnera lub Arta Tatuma, żale i przysięgi, predylekcje do małych zespołów, tajemnicze nagrania pod
pseudonimami i tytułami narzucane przez wytwórnie płyt (…)”.
Cytat, który brzmi jak urywek eseju o historii jazzu jest fragmentem
beletrystyki, mało tego, pochodzi
z powieści należącej do światowego kanonu literatury dwudziestego wieku. Różnego typu związki
jazzu z literaturą gościły w tej rubryce już wielokrotnie. Twórczość
beatników, postać Borisa Viana

czy powieść Około północy Mariusza Czubaja pojawiały się w różnych kontekstach i pokazywały,
jak różnorodne role może odgrywać muzyka jazzowa w literaturze.
Idąc tym tropem trudno pominąć
prawdopodobnie najbardziej jazzową powieść na świecie. Tym sposobem po wielu latach wróciłem do
książki, która kiedyś stanowiła dla
wielu niemal obiekt kultu. Ponowna lektura Gry w klasy Julio Cortázara okazała się nie tylko nostalgicznym powrotem młodzieńczych
fascynacji – dała mi dużo zupełnie
świeżych, dobrych wrażeń czytel-
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niczych, ale także podsunęła kilka
wątków wartych poruszenia na łamach JazzPRESSu.
Fragment ze wstępu jest tylko niewielką częścią zdania (!), które
ciągnie się przez trzy strony książki i stanowi strumień świadomości jednego z bohaterów wywołany dźwiękami muzyki. Bo w Grze
w klasy słucha się dużo jazzu. Pilar Peyrats Lasuén w swojej pracy
Jazzuela. El jazz en Rayuela, la novela de Julio Cortázar wymienia 21
nawiązań do konkretnych, istniejących utworów jazzowych, które
możemy znaleźć w powieści, a najbardziej wnikliwi czytelnicy doszukają się ich nawet więcej. Jazz jest
więc istotną częścią fabuły – współtworzy atmosferę wielu scen, dopełnia charakterystykę postaci. Jest
nośnikiem emocji, ale także idei –
wolności, buntu. Pomaga budować
czasem nerwową, czasem mroczną,
duszną aurę wokół opisywanych
wydarzeń. Bohaterowie dyskutują
o muzyce, komentują słuchane płyty, a nawet konkretne solówki.
Obecność jazzu w warstwie fabularnej powieści jest najbardziej
widoczną formą występowania
związków muzyki z dziełem Cortázara, ale zdecydowanie nie jedyną. Koniecznie trzeba zwrócić
uwagę na język. Chociażby w cytowanym już fragmencie, Cortázar
odrzuca przyjęte formy narracji – nie stawiając ani jednej kropki na niemal trzech stronach teks-

tu, uwalnia się od struktur składni
tak, jak improwizacja uwalnia się
od ograniczeń wielu zasad funkcjonujących w muzyce.
Julio Cortázar wielokrotnie porównywał improwizację jazzową do
pisania pozwalającego autorowi
czerpać bezpośrednio z zasobów
podświadomości. Czytając Grę
w klasy, możemy się przekonać, że
zmiany rytmu, tonacji czy rzeczona improwizacja nie są określeniami zastrzeżonymi dla muzyki.
Z powodzeniem mogą odnosić się
do twórczości literackiej.
Kolejną warstwą jazzowo-literackich koneksji jest konstrukcja powieści. Możliwość różnej kolejności
czytania poszczególnych rozdziałów jest zaproszeniem czytelnika
do uczestnictwa w procesie twórczym. Tym samym efekt końcowy
lektury nabiera w pewnym sensie
znamion improwizacji.
Co prawda autor sugeruje dwa
możliwe sposoby czytania, ale pisząc: „Na swój sposób książka ta zawiera w sobie wiele innych książek”, nie wyklucza, że może być
ich więcej. Takie podejście zostało
przez autora rozwinięte w powieści
62. Model do składania, (nawiązującej do 62 rozdziału Gry w klasy),
w której czytelnik dostaje pełną
swobodę w przemieszczaniu się
pomiędzy poszczególnymi częściami powieści.
Jazz był jedną z największych miłości Cortázara. Pisarz próbował

|99

100 | Słowo na jazzowo / My Favorite Things (or quite the opposite…)
nawet grać na trąbce, ale jak sam przyznawał, nigdy
nie był w tym dobry. Po mistrzowsku wplatał natomiast jazz do swej twórczości literackiej. Opowiadanie Prześladowca to historia saksofonisty Johnny’ego
Cartera, uzależnionego od marihuany i alkoholu,
która została zainspirowana postacią Charliego Parkera. We wstępie do książki W osiemdziesiąt światów dookoła dnia Cortázar napisał: „mojemu imiennikowi zawdzięczam tytuł tej książki, a Lesterowi
Youngowi wolność zmiany go bez naruszania planetarnej sagi Phileasa Fogga”. Z jazzowej inspiracji
wywodzi się także nazwa postaci znana z późniejszego cyklu Opowiadania o kronopiach i famach – ma
ona swoje źródło w znacznie wcześniejszym tekście
Louis, przeogromny kronopio, poświęconym Armstrongowi.
Fani Cortázara jego samego nazywają Wiekim
Kronopiem. Kronopie są „zielone, zjeżone, wilgot-

ne, są strasznymi bałaganiarzami, nigdy niczego nie pamiętają”,
ale z pewnością nie to przesądziło o takim przydomku pisarza.
Raczej to, że „potrafią się cieszyć,
lubią śpiewać, mają fantazję”. Kronopie uosabiają to, co autentyczne,
wrażliwe i niepowtarzalne, a stawiane w opozycji do nich famy –
to, co praktyczne, uporządkowane,
pozbawione wyobraźni. Taka charakterystyka nie pozostawia wątpliwości – jazz jest językiem kronopiów. Język Wielkiego Kronopia
jest jazzem. Czy ktoś pamięta jeszcze grę klasy? Warto sobie przypomnieć – sięgając po książkę lub…
skacząc na jednej nodze. 
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Atak roju meteorytów

fot. Rafał Garszczyński

Rafał Garszczyński

Lonnie Liston Smith & The Cosmic Echoes –
Astral Traveling
Flying Dutchman, 1973

Urodzony w 1940 roku Lonnie Liston Smith od kilku lat jest już na
muzycznej emeryturze. Wirtuoz
obsługi elektrycznych klawiatur
szczyt swojej popularności miał
bez wątpienia w latach siedemdziesiątych, kiedy muzycy jazzowi byli
w awangardzie użytkowników nowych instrumentów i chętnie eksperymentowali z przeróżnymi nowinkami technicznymi. Listonowi
udało się uniknąć przez całą karierę efekciarstwa i niepotrzebnego
wydziwiania z nowymi klawiaturami, choć miewał albumy będące
niezbyt udanymi próbami wykreowania muzyki popularnej. Zaliczany bywa do grona pionierów nurtu
określanego wspólną nazwą acid
jazz, choć moim zdaniem Liston

był zawsze bliżej jazzowej strony
tej muzyki.
Dziś z sampli z jego nagrań z lat
siedemdziesiątych korzystają obficie muzycy w rodzaju Jaya-Z, Mary
J. Blige, Boba Sinclaira i jakiejś setki innych, których nazwiska nie
kojarzą mi się zupełnie z niczym.
Sam Lonnie Liston Smith pożyczył
sobie parę brzmień z Naimy Johna
Coltrane’a, nagrywając ten utwór
na płycie Cosmic Funk w 1974 roku,
więc teraz nie wypada odmawiać
młodszym muzykom.
Pozostający przez w zasadzie całą
swoją karierę na styku jazzu, soulu i muzyki funk Liston zaczynał od słuchania Coltrane’a i Davisa, co doprowadziło go w wieku
23 lat do posady pianisty (akustycznego) w zespole Betty Carter. Później zaczął jednak szybko eksperymentować na scenie z Rahsaanem
Rolandem Kirkiem i Grachanem
Moncurem. Kontynuacją klasycznej jazzowej szkoły było kilka sezonów w obsadzie Jazz Messengers,
gdzie musiał konkurować z będącym wtedy również na początku
artystycznej drogi Keithem Jarrettem. Obu szybko w zespole Blakeya
zastąpił jednak Chick Corea. Niestety nie zachowały się żadne nagrania Listona z Jazz Messengers.
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W końcówce lat sześćdziesiątych
Liston nagrał za to kilka ważnych
albumów w dyskografii Pharoah
Sandersa (między innymi Karma
i Thembi). Podobno na Thembi po
raz pierwszy w studiu zagrał na
elektrycznym fortepianie Fendera, co na zawsze zmieniło jego muzyczne życie.
Zanim powstał własny zespół Lonnie Listona Smitha – The Cosmic
Echoes, grał jeszcze na kilku płytach Gato Barbieriego i dwu albumach Milesa Davisa – swojego idola z dzieciństwa – On The Corner
i Big Fun. Z zespołu Milesa zabrał
do swojego solowego projektu Jamesa Mtume Foremana, Pharoah
Sandersowi podkradł Cecila McBee, a Gato Barbieriemu gitarzystę
Joe Becka, który też miał na swoim
koncie krótką przygodę z Milesem
Davisem.
Dlaczego wybieram album Astral
Traveling, a nie na przykład Cosmic
Funk? Wolę zespół Smitha w wersji
instrumentalnej. Moim zdaniem
jest bliższy jazzowej, mniej komercyjnej stronie wczesnego acid jazzu
i leży raczej bliżej elektrycznego
Milesa niż Marvina Gaye’a i spółki.
Ścieżki wokalne w wykonaniu brata Lonnie Liston Smitha – Donalda
jakoś nigdy mnie nie przekonywały. Sprawdźcie jednak sami.
Zespół The Cosmic Echoes istniał
i nagrywał mniej więcej do 1985
roku, choć w przypadku płyt tej
formacji należy moim zdaniem sto-

sować formułę – im starsza, tym
lepsza. Dlatego właśnie wybieram
pierwszą – Astral Traveling jako reprezentatywny przykład twórczości Listona Smitha. Po rozwiązaniu
swojego firmowego projektu Lonnie Liston Smith pozostawał jeszcze
wiele lat wybitnym specjalistą od
grania jazzu i soulu na klawiszach
i był zapraszany na gościnne występy przez wielu sławnych muzyków.
Jednak to właśnie wczesne nagrania The Cosmic Echoes są najważniejszymi w jego dyskografii.
Kulminacyjnym momentem tego
dość melodyjnego i spokojnego albumu jest solo saksofonu George’a Barrona w utworze I Mani (Faith), jeśli
chcecie spokojnie podróżować z zespołem przez kosmiczną próżnię
i kontemplować kolejne warstwy
elektrycznych brzmień uzupełnionych przez podkłady perkusyjne,
to przygotujcie się w tym jednym
momencie na atak roju meteorytów. Ten utwór jest prawdopodobnie najbardziej energetycznym
momentem w całej karierze lidera.
I na koniec jeszcze jedno – Lonnie
Liston Smith i Dr. Lonnie Smith
to zupełnie różni niespokrewnieni ze sobą muzycy, choć obaj byli
w przeszłości znakomitymi klawiszowcami. Dr. Lonnie Smith
zmarł we wrześniu 2021 roku,
a na nowe nagrania Listona też
raczej nie liczę, więc pozwoliłem
sobie w tym kontekście użyć czasu przeszłego. 
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Pierwsza spowiedź weterana
Adam Tkaczyk

Royce da 5’9” – Book of Ryan
eOne, 2018

Nie cierpię tych górnolotnych
i miałkich cytatów, nadających się
na opisy Gadu-Gadu i facebookowe statusy nazbyt rozemocjonowanego nastolatka (każdy z nas takim
był), ale dzisiaj się jednym posłużę.
„Człowieka nie ocenia się po tym,
ile razy upada. Ważne jest, ile razy
się podnosi”. Internet twierdzi, że
to słowa z książki Zostań przy mnie
Harlana Cobena, ja znam je z nieco
innej wersji z filmu Rocky Balboa
z 2006 roku. Nieistotne – ważne, że
pasują do bohatera opisywanego
tutaj dzieła.
Royce da 5’9” w 1999 roku był hypemanem największej gwiazdy światowej kultury: Eminema, podpisał
milionowy kontrakt na wydanie
płyty, pisał teksty dla Dr. Dre i wy-

dawało się, że nic nie ma prawa zatrzymać jego marszu do statusu
supergwiazdy. A dalej były: konflikty z obydwoma wyżej wymienionymi ikonami, utrata kontraktów, postępujące uzależnienie od
alkoholu, odsiadka w więzieniu,
problemy w małżeństwie, upadek
w mrok – widoczny nawet w tytułach albumów (Death is Certain, seria mixtape’ów Bar Exam). Nadal
był bardzo cenionym MC o niepodważalnych umiejętnościach, dzięki
czemu utrzymywał głowę nad powierzchnią wody – blisko współpracował np. z legendarnym DJ-em
Premierem, dołączył również do
supergrupy Slaughterhouse – albumy zbierały pozytywne recenzje.
Pozornie po 2009 roku jego kariera
zaczynała wyglądać coraz lepiej.
Odnowił kontakt z Eminemem,
nagrał z nim wspólny album jako
Bad Meets Evil i ruszył w trasę.
Tam doszło do, wydawało się, nieistotnej sytuacji, która jednak zapoczątkowała w życiu Royce’a wielką zmianę. Pewnego dnia Eminem,
od wielu lat czysty od wszelkich
używek, powiedział mu nagle, bez
żadnego wstępu czy kontekstu:
„Pamiętaj, że gdy będziesz potrzebował pomocy z alkoholem, możesz na mnie liczyć”. Rzucone od
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niechcenia zdanie pozostało z tyłu
głowy i wkrótce „stało się ciałem”. Royce zdecydował się poważnie zawalczyć ze swoim postępującym alkoholizmem, niszczącym
jego relacje rodzinne i biznesowe
(w najgorszym momencie wypijał
butelkę tequili Patrón dziennie).
Pierwszą osobą, do której zadzwonił w tej sprawie, był Eminem, który jako prawdziwy przyjaciel natychmiast załatwił mu miejsce
w szpitalu i stał się orędownikiem
tego oczyszczenia – fizycznego
i psychicznego.
Od 11 września 2012 roku Royce pozostaje bez kontaktu z alkoholem.
Spowodowało to problemy twórcze
– przyzwyczajony do pisania pod
wpływem, długo walczył z blokadą pisarską i został zmuszony do
zmodyfikowania swojego procesu
twórczego. Kolejny album wydał
w roku 2014 – razem z DJ-em Premierem jako PRhyme. Jego płyta
solowa, zatytułowana Layers, ukazała się w 2016 roku, a istotna jest
dlatego, że zawierała wyjątkowo
osobisty utwór Tabernacle – zapowiedź tego, co miało nadejść.
Mówi się, że albumy debiutanckie
zazwyczaj są najlepszymi w dyskografiach, ponieważ ich nagranie
zajęło całe życie i zawierają wszystkie emocje przeżyte do danego momentu. W przypadku Royce’a da
5’9” – można tak mówić o Book of
Ryan, czyli siódmym solowym LP.
Do tego momentu niezwykle rzad-

ko wchodził na temat życia osobistego, emocjonalnego, wspomnień,
traum i uzależnień. Sam żartował w wywiadach, że często wystarczyło mu rapowanie o pistoletach i magicznych właściwościach
swojego penisa. Oczywiście – jego
warsztat i charyzma były niepodważalne i mistrzowskie, ale przez
lata problemem bywało otwarcie
emocjonalne. To się zmieniło wraz
z porzuceniem alkoholu oraz postępami w psychoterapii.
Jasność umysłu osiągnięta dzięki
tym zdecydowanym krokom wywołała dalsze autorefleksje, które
Royce zdecydował się oddać w swoich tekstach. Poruszania osobistych
tematów miał się od kogo uczyć –
przecież jego kolegą z supergrupy
Slaughterhouse i jednym z najbliższych przyjaciół jest Joe Budden,
którego album opisywałem w tym
miejscu dwa miesiące temu. Inny
kumpel – Eminem, też wielokrotnie podejmował przecież w swojej
muzyce bardzo osobiste tematy.
Album Book of Ryan jest, jak sama
nazwa wskazuje, poświęcony życiu Ryana Montgomery’ego – porzucamy mitycznego Royce’a da 5’9”
i staje przed nami chłopak z Detroit. Niech o ciężarze tych wyznań świadczą dwa emocjonalne
momenty: łzy uronione po przesłuchaniu finalnej wersji albumu
oraz słowa skierowane do rodziców podczas wspólnej sesji odsłuchowej. „Mamo, tato – niezależnie
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co usłyszycie za chwilę, pamiętajcie że Was kocham”. Royce zdecydowanym ruchem opuszcza gardę
i odsłania prawdziwe „ja”. Porzuceniu wizerunku twardego gangstera z ulic Detroit towarzyszą
wspomnienia: momenty miłe, jak
rodzinne wycieczki z rodzicami
i braćmi na wyspę Boblo – park
rozrywki w okolicach Detroit (Boblo Boat), grę w kosza i swoją ulubioną piłkę, z którą się nie rozstawał
(Amazing), czy pokonywanie kolejnych życiowych przeszkód, dzięki którym dotarł do miejsca, w którym znajduje się teraz (God Speed).
Sporo jest wspomnień gorzkich:
uzależnienia ojca (Cocaine), przemoc w domu (Power), długa odsiadka starszego brata i niełatwa z nim
relacja (Protecting Ryan), problemy psychiczne (Strong Friend). Nie
zapomina o przyszłości i kolejnym pokoleniu: martwi się o syna,
dla którego stanowił fatalny wzorzec (Outside, z Marshą Ambrosius
i Robertem Glasperem oraz kilka skitów). Porównując z mrocznymi czasami – jako wieloletni fan
Royce’a – widzę dużą różnicę w jego
rapie. Wyraźnie słychać w jego głosie optymizm i luz – wcześniej
bardzo rzadko pozwalał sobie na
śpiew, zabawę w odgrywanie ról
czy jakikolwiek eksperymentalny
moment, który mógłby zaburzyć
jego wizerunek i naruszyć charyzmatyczną otoczkę. Nie tylko tematyka tekstów stanowi nowe otwar-

cie – również wokalnie Royce jest
niejako nowym człowiekiem. Nie
da się takiego efektu osiągnąć ruchami marketingowymi i rebrandingiem – to jest autentyczna odnowa i oddech ulgi dla niego jako
człowieka.
Na szczęście nie zmienił się zapierający dech w piersiach warsztat.
Royce nadal imponuje zarówno
od strony technicznej: flow, metafory, nawarstwienie rymów, koncepty; jak i prezencją wokalną:
charyzmą, pewnością siebie, wykorzystaniem głosu, odpowiednim
poziomem ekspresji. Jest raperem
właściwie bez słabych stron – jednym z najlepszych MC XXI wieku,
wyszkolonym w rywalizacji szczególnie z innymi kosmitami z Detroit: Eminemem i D12 czy Elzhim
i Slum Village. Jestem przekonany,
że jego umiejętności i talent błyszczałyby również podczas obydwu
złotych er w historii hip-hopu.
Na Book of Ryan Royce nie popadł
w patos i górnolotny ton – pozwala sobie na szczyptę humoru nawet podczas mrocznych opowieści o problemach rodzinnych. Nie
ma ryzyka, że nastrój zmęczy słuchacza i zniechęci do ponownych
odsłuchów płyty. Wydaje mi się
to niełatwe do osiągnięcia na tak
głęboko emocjonalnym albumie,
ale udało się. Nawet ostra bójka
ojca ze starszym bratem zakończona jest głupawym komentarzem
najmłodszego członka rodziny, co
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równoważy ton wydarzenia i jest
swego rodzaju puszczeniem oczka
do słuchacza.
Ze względu na charakter albumu pojawia się na nim niewielu gości, a gdy są – to nie odgrywają w przedstawieniu głównych ról,
często ich udział ogranicza się do
refrenu. Sympatycznym momentem jest gościnny udział T-Paina
w First of the Month, do współpracy
z nim Royce nie został dopuszczony wiele lat wcześniej, gdy jego kariera pikowała. Ładny, symboliczny utwór, niejako udowadniający
rozwój zarówno osobisty, jak i zawodowy. Warto wymienić gwiazdorów: Eminema (Caterpillar) i J.
Cole’a (Boblo Boat), a także Pushę T,
Jadakissa i Fabolousa w bangerze
Summer on Lock. Miło, gdy od czasu do czasu w głośnikach pojawia
się inny znajomy głos i rzuca dobrą
zwrotkę, ale ani przez moment nie
ma wątpliwości, że rolę gospodarza
pełni Royce da 5’9” – jego performance jest wystarczająco przekonujący, by usunąć nawet takie ksywy na drugi plan.
Jednym z niewielu moich niepodważalnych obowiązków w niniejszym tekście jest podanie informacji, że w (chyba najlepszym na
albumie) kawałku Boblo Boat wysamplowany jest utwór A Day in the
Park Michała Urbaniaka i Urszuli
Dudziak z albumu Ecstasy. Podobnie jak warstwa liryczna, również
muzyka na Book of Ryan nie ucie-

ka w patetyczne tony. Zdarza się,
że muzycy stawiają na najprostsze
popowe melodie, mające wyciskać
ze słuchaczy emocje w najbardziej
banalny sposób lub z drugiego
skraju: idą w najbardziej minimalistyczne, mroczne tony, których
słuchanie jesienią może skończyć
się dla słuchacza chandrą. Book of
Ryan pasuje brzmieniem i delikatnymi, nieco schowanymi melodiami do stonowanych trendów produkcyjnych ostatnich lat, ale nadal
zawiera elementy nawiązujące do
pierwszej dekady wieku – mocne,
zaznaczające swoją obecność bębny. Najwięcej bitów podrzucił stary
kumpel z Detroit – Mr. Porter, odpowiedzialny za osiem podkładów.
Pojawia się kilka bardziej znanych
ksyw: Cool & Dre, DJ Khalil, Boi1da, Illmind i Streetrunner.
Royce da 5’9” to w mojej opinii jeden
z najlepszych przykładów na to, że
hip-hop starzeje się z dużą godnością. Ambasador dbania o zdrowie
psychiczne, trzeźwości, wierności
małżeńskiej, spokoju i równowagi mentalnej, oddawania szacunku zarówno hip-hopowym prekursorom, jak i gwiazdom młodego
pokolenia. Coraz lepszy raper, rozwijający się również na innych polach (następny album The Allegory
w całości wyprodukował sam). O.G.
na jakiego hip-hop zasługuje.
PS. Na temat jego poglądów na
szczepionki się nie wypowiadam. 
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