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O
d Birda Rivers jest m!odszy je-
dynie o trzy lata, a przecie" ani 
na chwil# nie wypad! z czo!ówki 

nowoczesnego jazzu. Co wi#cej, to w!a-
$nie on nale"y do kreatorów trendów. To 
jego metody aran"acji, sposoby improwi-
zacji czy wreszcie charakterystyczny ton 
s% kopiowane przez m!odych adeptów 
muzyki improwizowanej.

Sam (Samuel) Rivers urodzi! si# 25 wrze-
$nia 1923 roku w El Reno, w stanie Oklaho-
ma. Jego dziadek by! muzykiem. Rodzice 
$piewali pie$ni gospel (ojciec by! cz!on-
kiem s!ynnej profesjonalnej grupy Fisk 
Jubilee Singers z Tennesee). Wyniesione  
z dzieci&stwa do$wiadczenia spowodowa!y, 
"e jakkolwiek awangardowa, abstrakcyjna 
bywa!a jego muzyka, zawsze bazowa!a na 
afroameryka&skich korzeniach – bluesie, 
gospel i zwi%zanej z nimi tradycji.

Muzyczn% edukacj# Sam rozpocz%! od 
nauki gry na fortepianie i skrzypcach. 
Jego rodzice nie przepadali za jazzem. 
Jako ludzie bardzo religijni uwa"ali, "e 
jest on muzyk% cokolwiek nieprzyzwoit%, 
raczej nieodpowiedni% dla szanuj%cego si# 
m!odego cz!owieka. W domu królowa!y 
gospel, spirituals i klasyczni kompozyto-
rzy. Takie te" utwory grywa! ma!y Sam. 
Szybko si# jednak okaza!o, "e jego praw-
dziw% mi!o$ci% jest jazz, a ulubionym in-
strumentem – saksofon tenorowy.

W pó'nych latach 30. idolami wi#kszo-
$ci m!odych tenorzystów byli mistrzowie 

ery swingu – Coleman Hawkins i Lester 
Young. Pó'niej najwi#kszy wp!yw wywar! 
na Riversa „angry tenor” Johna Coltrane’a.  
Jednak nawet w m!odych latach muzyk 
nie ogranicza! si# do jednego wzorca. S!u-
cha! wszystkiego i wszystkich, m.in. Dona 
Byasa, Lucky’ego (ompsona, Jimmy’ego 
Forresta. Od dziecka by! siln%, niezale"n% 
osobowo$ci%; czerpa! od innych, ale nigdy 
bezkrytycznie. Filtrowa! wp!ywy przez 
swoj% wra"liwo$) i budowa! w!asny, ory-
ginalny styl.

Po uko&czeniu s!u"by wojskowej w 1947 
roku na krótko przeniós! si# do Los Ange-
les. Grywa! tam z bluesmanami – T-Bonem 
Walkerem i Jimmym Whiterspoonem. Pró-
bowa! te" si! w lokalnych grupach bebopo-
wych. Bebop by! wówczas ostatnim krzy-

kiem mody. Najpopularniejszych muzyków 
tego stylu (m.in. wspomnianego Charliego 
Parkera czy Dizzy’ego Gillespie) otacza!o 
uwielbienie niemal równe temu, jakie sta!o 
si# udzia!em pó'niejszych gwiazd rocka. 
Nic zatem dziwnego, "e nerwowa, miejska 
twórczo$) bebopowców zaw!adn#!a wy-
obra'ni% Riversa. 

Mekk% bebopu by!o wschodnie wy-
brze"e Stanów Zjednoczonych, zw!aszcza 
Nowy Jork. Nim jednak muzyk tra*! do 
Wielkiego Jab!ka, przeszed! d!ug% i twar-
d% szko!# w Bostonie. Dos!ownie i w prze-
no$ni – w dzie& studiowa! kompozycj#  
i altówk# w bosto&skim konserwatorium, 
a wieczorami grywa! na saksofonie w lo-
kalnych klubach, akompaniuj%c piosen-
karzom rhythm & bluesowym, wspieraj%c 
wyst#py rozmaitych jazzmanów, a nawet 
udzielaj%c si# w przedstawieniach rewio-
wych. Do wa"niejszych liderów, z którymi 
wtedy grywa!, nale"eli Joe Gordon i Jaki 
Byard, ale dopiero anga" w big bandzie 
Herba Pomeroya sprawi!, "e zacz#to o nim 
mówi) w jazzowym $rodowisku.

W tym czasie pozna! bo"yszcze tamtych 
lat – Charliego Parkera. Jak sam opisuje: 
„Parker by! moim przyjacielem. Przyjecha! 
do Bostonu, kiedy by!em studentem, cz#-
sto zatrzymywa! si# w naszym domu. S!u-
cha!em, jak gra! na fortepianie ko$cielne 
akordy, by! jak Coleman Hawkins. Dizzy 
[Gillespie] by! znacznie bardziej zaawan-
sowany harmonicznie ni" Parker. Jego gra 
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by!a znacznie bardziej skomplikowana. 
Charlie w gruncie rzeczy gra! bluesa”.

Zadziwiaj%cy jest fakt, "e ukszta!towa-
ny i do$wiadczony muzyk, jakim by! ju" 
w latach 50., swoje pierwsze nagrania po-
czyni! dopiero na pocz%tku lat 60. Rivers 
uzasadnia to tak: „Od 1946 roku stara!em 
si# ukszta!towa) w!asny, oryginalny styl. 
Dochodzi!em do niego, zarówno stosuj%c 
w grze swoj% *lozo*#, jak i s!uchaj%c jak 
najwi#cej innych muzyków. S!ucha!em 
ich przede wszystkim dlatego, "e chcia!em 
mie) pewno$), "e brzmi# jak nikt inny”.

I rzeczywi$cie – brzmienie jego sakso-
fonu i sposób frazowania nie maj% odpo-
wiednika u jakiegokolwiek innego sakso-
fonisty. Nigdy nie przywi%zywa! wielkiej 
wagi do melodyczno$ci swoich impro-
wizacji, co jednak nie przeszkadza!o mu 
koncentrowa) na sobie uwagi s!uchacza. 
Trzeba jednak od razu powiedzie), "e bo-
gaty, pe!ny ton Riversa i oryginalne fra-
zowanie pozosta!y idealnym wehiku!em 
jego indywidualnej wypowiedzi. Istnieje 
wielu muzyków, którzy podpatrzyli u nie-
go pomys!y, ale brakuje kontynuatorów. 

By) mo"e dzieje si# tak dlatego, "e jego 
styl jest tak bardzo przynale"ny jemu, "e 
trudno go rozwija) bez nara"enia si# na 
zarzut na$ladownictwa.

Przez ca!e lata 50. Rivers cyzelowa! swój 
j#zyk wypowiedzi, zarówno w czasie stu-
diów konserwatoryjnych, jak i graj%c w ze- 
spo!ach rozmaitych liderów (zw!aszcza  
u Pomeroya i, pó'niej, u pianisty Tadda 
Damerona, z którym dokona! pierwszych 
w swoim "yciu nagra&). Kiedy wi#c w 1964 
(maj%c ju" sko&czone 40 lat!) pojawi! si# 
na nowojorskiej scenie, wywo!a! prawdzi-
w% sensacj#. Oto w mie$cie, które stanowi 
niemal zamkni#ty mikrokosmos, w któ-
rym wydawa!o si#, bywali i grali ju" wszy-
scy, nagle objawi! si# znakomity, w pe!ni 
ukszta!towany, dojrza!y artysta. Artysta 

$wiadomy swego celu, zdeterminowany, 
by go osi%gn%) i dysponuj%cy wszelkimi 
potrzebnymi umiej#tno$ciami.

Nim jednak zajmiemy si# nowojor-
sk% karier% Riversa, cofnijmy si# do roku 
1959, kiedy to nasz bohater zaprosi! m!o-
dziutkiego, zaledwie 13-letniego perku-
sist# do swojego Boston Improvisational 
Ensemble. Ch!opak $wietnie si# zapowia-
da!, mia! niezwyk!% wyobra'ni#, idealny 
timing i poczucie swingu. Tony Williams, 
bo o nim mowa, nim sta! si# jednym  
z najwybitniejszych perkusistów jazzu, 

terminowa! w grupie Riversa. Za kilka 
lat zrewan"owa! si# pryncypa!owi, zapra-
szaj%c go do sesji nagraniowych swoich 
pierwszych albumów „Life Time” (1964)  
i „Spring” (1965). Obie p!yty nale"% do ka-
nonu progresywnego jazzu lat 60. (by!a to 
bodaj najciekawsza dekada dla tej muzyki). 
Wed!ug relacji Riversa Williams nuci! te-
maty utworów, a saksofonista zapisywa! je 
na papierze nutowym.

Cho) wspomniane p!yty zawieraj% 
znakomit% muzyk#, to jednak nie one 
sprawi!y, "e kariera Riversa nabra!a na-
g!ego przyspieszenia. Wszystko zmieni! 
telegram, który Tony Williams (wówczas 
ju" cz!onek grupy Milesa Davisa) wys!a! 
pewnego zimowego poranka. Na skraw-
ku papieru napisany by! mniej wi#cej taki 
tekst: „Sam, George Coleman (znakomi-
ty tenorzysta – przyp. autora) odszed!.  
Miles chce, "eby$ do!%czy! do zespo!u”. 

Rivers, który wówczas by! w trasie  
z bluesmanem T-Bonem Walkerem, przy-

jecha! natychmiast i niemal z marszu 
wyruszy! w sze$ciomiesi#czne tournee  
z kwintetem Davisa. Niestety, innowacyj-
ny styl Riversa okaza! si# zbyt awangardo-
wy jak na gust Czarnego Ksi#cia, dlatego 
po zako&czonej trasie panowie si# rozstali. 
Wed!ug samego zainteresowanego g!ów-
ny powód by! nieco inny: „Wyje"d"aj%c 
w tras#, nie wiedzia!em, "e jestem tylko 
zast#pstwem. Miles ju" wcze$niej dogada! 
si# z Wayne’em Shorterem, "e kiedy on 
zako&czy swoje zobowi%zania, do!%czy do 
zespo!u”. Na pytanie, czy chcia! pozosta) 

w grupie wielkiego tr#bacza, odpowiada: 
„Prawdopodobnie i tak by to nie wypali!o 
na d!u"sz% met#. Miles wówczas mocno 
tkwi! w tradycji jazzu, a ja ju" chcia!em 
robi) znacznie nowocze$niejsze rzeczy. 
Oczywi$cie, on te" pó'niej zacz%! gra) 
bardziej awangardowo; wiele rzeczy, któ-
re robi! z Shorterem i Hancockiem, by!o 
bardzo free. Wtedy jednak od"egnywa! si# 
od awangardy”. Mimo tak krótkiej wspó!-
pracy pozosta! jednak po niej dokument  
w postaci nagrania „Miles In Tokyo” 
(1964).

Trasa z Milesem sprawi!a, "e Rivers sta! 
si# postaci% rozpoznawaln%. Jego pozycja 
w jazzowym $wiecie wzros!a na tyle, "e 
s!ynna o*cyna Blue Note podpisa!a z nim 
kontrakt p!ytowy. Debiut, zatytu!owany 
„Fuchsia Swing Song” (1964), zawiera! 
muzyk# w du"ej cz#$ci napisan% pi#) lat 
wcze$niej. Powód by! prosty – producent 
Alfred Lion nie chcia! si# zgodzi) na za-
rejestrowanie aktualnych kompozycji sak- 
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sofonisty, uwa"aj%c je za zbyt awangar-
dowe. W efekcie powsta!a p!yta g!#boko 
zakorzeniona w tradycji bebopowej, ale 
wykraczaj%ca poza ówczesny g!ówny nurt 
jazzu. 

W sk!adzie znale'li si# dobrzy znajomi 
– Tony Williams, Jaki Byard i Ron Carter. 
Repertuar stanowi!y wy!%cznie kompo-
zycje lidera, w$ród nich takie tematy-pe-
re!ki, jak „Beatrice” – ballada dedykowa-
na "onie Riversa, która wkrótce sta!a si# 
standardem. 

Dla Blue Note nagra! jeszcze trzy p!y-
ty, stopniowo wypuszczaj%c si# na sze-
rokie wody free jazzu. Ostatnia, zareje-
strowana w 1967 roku „Dimensions and 
Extensions”, zawiera ju" bardzo swobod-
n% rytmicznie muzyk#, ze sztandarowym 
przyk!adem kolektywnej improwizacji 
„E+usive Melange” na czele. Nie brak tam 
jednak momentów czystego pi#kna, jak 
cho)by duet na ,etach Riversa i Jamesa 
Spauldinga „Involution” (w tym utworze 
antycypowa! pó'niejsze s!ynne dialogi na 
,ety z p!yty Dave’a Hollanda „Conference 
of (e Birds”, gdzie partnerowa! mu An-
thony Braxton). 

W 1969 Rivers z "on% znale'li puste 
pomieszczenie na Manhattanie. Po odpo-
wiedniej adaptacji zosta!o one zamienione 
na klub o nazwie RivBea (od pierwszych 
liter nazwiska i imienia jego "ony). W!a-
$cicielk% sali by!a matka Roberta De Niro 
– Virginia Admiral. RivBea Studio (bo tak 
ostatecznie brzmia!a pe!na nazwa lokalu) 
sta!o si# miejscem, wokó! którego skupi!a 
si# pr#"na scena nowojorskiego lo-owego 
jazzu.

Pocz%tek lat 70. w USA nie by! zbyt 
szcz#$liwym okresem dla improwizowa-
nej akustycznej awangardy. Oczy i uszy 
publiczno$ci oraz krytyki by!y zwrócone 
na elektryczny jazz-rock. Sztandarowymi 
przedstawicielami tego stylu sta!y si# gru-
py Milesa Davisa, Herbie Hancocka, Wea- 
ther Report, Mahavishnu Orchestra czy 
Return To Forever Chicka Corei. Tym- 
czasem w Nowym Jorku ros!o kolejne po-
kolenie muzyków graj%cych jazz odwa"ny 
brzmieniowo i formalnie, poszerzaj%cych 
repertuar $rodków artykulacyjnych, sto-
suj%cych nowatorskie metody kompozycji 
i !%cz%cych j% z nieskr#powan% impro-
wizacj%. W gronie tych artystów znale'li 
si#: Dewey Redman, Frank Lowe, Char-
les Tayler, Julius Hemphill, Oliver Lake, 
Sonny Simmons, Henry (readgill czy 
David S. Ware. Wszyscy oni przewin#li 
si# wielokrotnie przez klub w ci%gu de-
kady jego dzia!alno$ci. Na pocz%tku lokal 

Riversa by! kompletnie nieznany szero-
kiej publiczno$ci. Z czasem zyska! status 
miejsca kultowego, w którym trzeba by-
wa). Wyst#p w RivBei sta! si# nobilita-
cj% dla ka"dego muzyka. Paradoksalnie 
wzrost znaczenia klubu sta! si# jedno-
cze$nie g!ównym powodem jego upadku.  
W krótkim czasie powsta!y w okolicy 
inne, bogatsze miejsca, które oferowa!y 
wylansowanym przez Riversa muzykom 
znacznie wy"sze ga"e. Stopniowo publicz-
no$) opuszcza!a RivBe#.

Prowadzenie klubu nie przeszkadza-
!o saksofoni$cie w tworzeniu muzyki. 
Po zmianie *rmy p!ytowej na Impulse! 
(znacznie odwa"niejsz% repertuarowo) 
ukaza!y si# kolejne albumy Riversa: „Stre-
ams” (1973), „Crystals” (1974) i „Sizzle” 
(1976). Na pocz%tku lat 70. nasz bohater 
nawi%za! te" wspó!prac# z kreatywnym 
i niezwykle utalentowanym kontrabasi-
st% Dave’em Hollandem. Wspó!praca ta 

zaowocowa!a jedn% z najwa"niejszych 
p!yt dekady – wspomnian% „Conference 
of (e Birds” (1973, ECM), gdzie wraz 
z Braxtonem (saksofon i ,et) i Barrym 
Altschulem (perkusja) stworzyli muzyk# 
!%cz%c% eteryczne pi#kno, wyra*nowa-
n% harmoni# i freejazzow% drapie"no$). 
Mniej znany, ale równie interesuj%cy jest 
wydany na dwóch p!ytach duet z Hollan-
dem „Sam Rivers/Dave Holland Vol. 1  
& 2” (1976, Improvising Artists). 

Lata 80. i 90. to dla Riversa kolejne 
projekty nagraniowe, eksperymenty do-
tycz%ce przede wszystkim nowatorskie-
go !%czenia kompozycji i improwizacji 
w ma!ych grupach. Oprócz kolejnych 
autorskich albumów saksofonista nawi%-
za! wspó!prac# z europejskim $rodowi-
skiem muzyki improwizowanej: m.in. 
brytyjskim pianist% Tonym Hymasem  
i niemieckim pianist%, kompozytorem  
i aran"erem Alexandrem Von Schlippen-

bachem. Z drugiej strony, nie stroni! od 
elektrycznego, funkuj%cego grania, któ-
rego przyk!adem mo"e by) jego udzia!  
w projekcie Jamesa Blooda Ulmera Music 
Revelation Ensemble.

Lata 90. to tak"e przeprowadzka z No- 
wego Jorku na Floryd#, do Orlando. 
Jak sam twierdzi: „Z "on% byli$my ju" 
zm#czeni ch!odnym klimatem Nowego 
Jorku. Szukali$my najlepszego miejsca,  
w którym mo"na by si# osiedli). Wtedy 
odezwa! si# do mnie znajomy z Flory-
dy. Powiedzia!, "e jest tam spore grono  
dobrych muzyków, którzy rozmieniaj% 
si# na drobne, graj%c w miejscach takich 
jak Disneyland czy restauracje dla tu-
rystów. Zarabiaj% niez!e pieni%dze, ale  
artystycznie nie posuwaj% si# naprzód. To 
dla mnie nauczka. Nie warto mie) willi, 
gara"u z dwoma pi#knymi samochodami 
i basenu, je$li przez to nie mo"esz robi) 
tego, co kochasz”. 

Na Florydzie Rivers sformowa! trio  
z multiinstrumentalistami: Dougiem Matt- 
hewsem (bas, gitara, klarnet basowy)  
i Anthonym Cole’em (perkusja, forte-
pian, saksofon tenorowy). W tym sk!a-
dzie zespó! dwukrotnie odwiedzi! Polsk#, 
za ka"dym razem daj%c niezapomniane 
koncerty.

Ostatnio Sam Rivers coraz wi#kszy na-
cisk k!adzie na kompozycj#. Bodaj naj-
bardziej wyrazistym tego przyk!adem jest 
big band RivBea All-Star Orchestra, który 
prowadzi od ko&ca lat 90. W ramach tego 
zespo!u nawi%zuje do tradycji swingowe-
go, wielkoorkiestrowego jazzu, cho) we 
w!a$ciwy sobie sposób. Bardziej awangar-
dowe podej$cie do big bandu prezentuje 
jego Orlando Orchestra. Pomimo zaawan-
sowanego wieku nadal inspiruje m!ode 
lwy sceny jazzowej, czego przyk!adem 
mo"e by) cho)by wspó!praca z utalento-
wanym pianist% Jasonem Moranem.  ■
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