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b A s i s T A  P r A w D Ę  C i  P O w i e

Z reguły felietonistę kojarzy się z kimś, kto roz-
trząsa i doradza społeczeństwu, co zrobić, żeby było 
lepiej. A można też napisać o czymś, co jest dobre – 
pochwalić i jeśli cokolwiek doradzić to tyle, żeby nic 
nie zepsuć. To wbrew pozorom niemało i niełatwe.

„Czas Sumerów” to bardzo swobodne tłumaczenie 
tytułu chyba najsłynniejszej piosenki Georga Gershwi-
na, „Summertime”… „Summertime / And the livin' is 
easy / Fish are jumpin' / And the cotton is high…” Wa-
kacje, czyli wszelkiego rodzaju warsztaty. Dziś o tym.

Od lat biorę udział w Międzynarodowych Warszta-
tach Jazzowych w Puławach. To najstarsza tego typu 
impreza w Polsce, w tym roku były czterdzieste trze-
cie. Formuła ewoluowała na przestrzeni lat. Począt-
kowo był to workshop wyłącznie instrumentalny. Od-
bywał się w Chodzieży. (W takim brałem udział jako 
uczestnik, w pamiętne lato 1980. Wróciłem do Gdań-
ska 31 sierpnia, w niedzielę rano. W dniu podpisania 
porozumień…) Z czasem dołączono wokalistów. Jako 
że jestem zagorzałym wielbicielem najpiękniejszego 
instrumentu – głosu ludzkiego, w tym właśnie „sekto-
rze” od lat biorę udział. Zaznaczę jeszcze dla porząd-
ku, że z początkiem lat dziewięćdziesiątych warsztaty 
zostały przeniesione do Puław, gdzie niezmiennie od-
bywają się w legendarnym Domu Chemika.

Gdzie to chwalenie? Otóż, jak od lat obserwuję 
jazzową młodzież, stwierdzam, że poziom systema-
tycznie zwyżkuje. Poza nielicznymi wyjątkami, nie są 

to jakieś rewolucyjne detonacje talentów, raczej praca 
pozytywistyczna. A dzieje się to przy jednoczesnym 
systematycznym spadku średniej wiekowej. Może 
to nareszcie tak oczekiwane symptomy wzrostu mu-
zykalności społeczeństwa? Może kiedyś śpiewanie 
naszej pieśni narodowej „Sto lat” nie będzie nieroz-
łącznie kojarzyło się z wydzieraniem bez opamiętania 
we wszystkich nieistniejących tonacjach świata? Dla-
czego na przykład rosjanie i Ukraińcy, również w sta-
nie wskazującym, potrafią pięknie śpiewać? Znam 
odpowiedź na to pytanie, ale zostawię ten temat do 
przemyślenia. Zapraszam do dyskusji.

Może trochę przybliżę strukturę takich warszta-
tów. Zajęcia odbywają się w klasach instrumentalnych 
i wokalnych. Wymienię choć kilku puławskich „profe-
sorów”: Janusz Szprot (capo di tutti capi), Wojtek (p) 
i Jacek (b) Niedzielowie, Kuba Stankiewicz (p), Artur 
Lesicki (g), Piotr Schmidt (tp), Dante Luciani (tb), 
Peter Brewer (sax), Sibel Kose (voc) i Janusz Szrom 
(voc). Wokalistom towarzyszą profesjonalne sekcje 
rytmiczne: Wojtek Majewski (p), Bogdan Hołownia (p), 
Wojtek Pulcyn (b), Kazimierz Jonkisz (dr), Sebastian 
Frankiewicz (dr) i ja (b). Przyznam, że jest to jedno 
z moich najbardziej ulubionych zajęć na kontrabasie. 
Są też zespoły instrumentalne. Historia jazzu. Podsta-
wy harmonii i improwizacji. Koncerty i jam sessions. 
Wszystko kończy się koncertem klas wokalnych, 
gdzie występują bez wyjątku wszyscy (w piątek) 

i koncertem finałowym (w sobotę). Sporo tego. Doby 
z reguły nie starcza. Ale cóż, nikt nie jedzie na warsz-
taty spać. Jakoś razem wytrzymujemy te dziesięć dni, 
choć nie jest łatwo… Zżywamy się ze sobą. Zawsze 
jest naprawdę bardzo miło. Czasami znajomości nie 
kończą się wraz za wybrzmieniem hymnu warsztatów 
„Come Dane With Me” Eddiego Harrisa… 

Edukacja workshopowa ma inną specyfikę niż 
akademicka. W te kilka dni można w zasadzie jedy-
nie wskazać, zasugerować kierunek, w którym młody 
człowiek mógłby podążać. Poza tym jest też sporo 
śmiechu i zabawy, „…Fish are jumpin' / And the cot-
ton is high…”

Tak mi się wydaje, że masowy i zglobalizowany 
dostęp do muzyki zaczyna owocować. Młodzi ludzie 
garną się do grania i śpiewania. Niektórzy traktują to 
już poważniej, niektórzy tylko jako zabawę. I dobrze. 
Część z nich na pewno zostanie profesjonalistami. 
Cześć będzie „tylko” odbiorcami muzyki. Dzięki waka-
cyjnej przygodzie poznali, jak to się robi, ile kosztuje 
pracy i poświęcenia. Zobaczyli, że wymaga predyspo-
zycji i umiejętności, choćby radzenia sobie z tremą. 
Każdy będzie inaczej słuchał muzyki i inaczej patrzył 
na jej twórców. Nawet jeśli już się to nigdy nie po-
wtórzy, przez całe życie będzie pamiętać, że kiedyś, 
przez kilka dni, był jednym z nich. To bardzo piękna 
świadomość.
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CHRIS BRODERICK, MEGADETH

FAKT, ŻE TYLKO JACKSON JEST 
W STANIE WYMYŚLIĆ GITARĘ, 
KTÓRA SPRAWDZI SIĘ W 
RÓŻNYCH STYLACH I KTÓRA 
GRA LEPIEJ NIŻ JAKAKOLWIEK 
GITARA NA KTÓREJ 
GRAŁEM

MÓJ JACKSON SOLOIST TO KULMINACJA BRZMIENIA, WYGODY, 
ERGONOMII, ŚWIETNEGO WYGLĄDU I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
WYKONANIA CO TO OZNACZA?
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