
enialny twórca i producent in-
strumentów muzycznych odzie-
dziczy! pasj" po ojcu. Jego pierw-

szym znacz#cym dzie!em by! nowy model 
klarnetu basowego – o pe!niejszym, bar-
dziej zrównowa$onym tonie i znacznie 
lepiej stroj#cy od wcze%niejszych modeli.  
W 1841 roku Adolphe zaprezentowa! Hec-
torowi Berliozowi swój kolejny wynalazek 
– saksofon. S!ynny francuski kompozytor 
by! pod takim wra$eniem, $e napisa! o in-

strumencie artyku! dla paryskiego „Jour-
nal des Debats” i w!#czy! go do aran$acji 
swojej kompozycji Chant Sacre. Co cie-
kawe, pierwszy by! saksofon barytonowy. 
Dopiero pó&niej powsta!y wersje tenoro-
we, altowe i sopranowe.

Jazz zaanektowa! saksofon do%' szybko. 
Nie by! to, co prawda, podstawowy instru-
ment stylu nowoorlea(skiego, ale zyska! 
popularno%' w erze swingu. W latach 40.  
i 50. saksofoni%ci wiedli na scenach prym 
na równi z tr"baczami. Wielu z nich, jak 
Charlie Parker, Dexter Gordon czy Sonny 

Rollins, otaczano swoistym kultem; cie-
szyli si" s!aw# porównywaln# z gwiazda-
mi popu. Prawdopodobnie niewielu wie-
dzia!o, $e swój instrument zawdzi"czaj# 
skromnemu Belgowi. Jak zatem wygl#da 
dzi% jazzowa scena tego kraju? Jest bogata  
i ró$norodna. Podobnie jak w innych  
zachodnioeuropejskich krajach, czerpie  
z tradycji przynoszonych przez go%ci  
z Afryki i Azji, a tak$e wschodniej Europy.

Nestorem i najbardziej znanym na 
%wiecie belgijskim artyst# jest niew#tpli-
wie Jean „Toots” )ielemans. Zaczyna!  
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w wieku trzech lat od gry na akordeonie. 
Dla zabawy grywa! na harmonijce ustnej, 
ale karier" wró$ono mu jako gitarzy%cie. 
A jednak instrumentem, z którym go ko-
jarzymy, sta!a si" w!a%nie ta, troch" niepo-
wa$na, harmonijka…

W 1950 roku Toots do!#czy! do zespo-
!u Benny Goodmana w czasie jego eu-
ropejskiego tournée. To by!a przepustka 
do kariery. W 1952 wyjecha! do Stanów, 
gdzie dotar! na sam szczyt. Stan#! u boku 
samego Charlie Parkera w jego zespole All 
Stars.

Po opuszczeniu bo$yszcza bebopu )ie-
lemans nie obni$y! lotów i przez sze%' lat 
gra! w kwintecie znakomitego pianisty 
George’a Shearinga. W 1962 roku skom-
ponowa! „Bluesette”. Prosta, pe!na wdzi"-
ku melodia sta!a si" mi"dzynarodowym 
przebojem, przynosz#c twórcy ogromn# 
popularno%' i status gwiazdy. Delikatne, 
rozmarzone brzmienie harmonijki Tootsa 
mo$na us!ysze' w wielu *lmach, z których 
bodaj najs!ynniejszy by! „Nocny kowboj” 
z Dustinem Ho+manem. Tak$e )iele-
mans gra! g!ówny temat z programu dla 
dzieci „Ulica Sezamkowa”. W%ród osób,  
z którymi Belg wspó!pracowa!, znalaz!y 
si" takie s!awy, jak Ella Fitzgerald, Quincy 
Jones, Paul Simon, Pat Metheny czy Billy 
Joel. Nic zatem dziwnego, $e król Belgii 
Albert II nada! mu tytu! szlachecki.

Kolejn# postaci#, która wyros!a ponad 
belgijskie %rodowisko jazzowe i sta!a si" 
rozpoznawalna na %wiecie, jest gitarzysta 
Philip Catherine. Jego matk# by!a An-
gielka, a ojcem Belg. Pierwsze inspiracje 
zawdzi"cza! w!a%nie matce – niez!ej pia-
nistce, a przede wszystkim ciep!ej i wyro-
zumia!ej kobiecie, która potra*!a zainte-
resowa' dziecko muzyk#. Gitara pojawi!a 
si" w jego $yciu, kiedy us!ysza! piosenki 
George’a Brassensa, ale szybko porwa! go 
jazz, który pozwala! na znacznie wi"ksz# 
swobod" improwizacyjn#. Trzeba jednak 
zaznaczy', $e jak daleko Catherine by 
nie wybiega! ze swoimi improwizacjami,  
w centrum jego uwagi zawsze pozostawa-
!y melodie.

Jako m!ody muzyk zdoby! lokaln# po-
pularno%', akompaniuj#c miejscowym 
jazzmanom i go%ciom z zagranicy (m.in. 
organi%cie Lou Benettowi). W roku 1970 
zosta! powo!any do wojska i przez 11 mie-
si"cy stacjonowa! w bazie w Niemczech. 
Na szcz"%cie móg! tam 'wiczy' gr" na gi-
tarze, dzi"ki czemu ten okres nie by! zu-
pe!nie stracony. Przedostatni dzie( s!u$by 
okaza! si" prze!omowym w jego $yciu – 
otrzyma! od Jean-Luca Ponty list z zapro-
szeniem do jego zespo!u.

Od tego momentu Philip Catherine po-
%wi"ci! si" wy!#cznie muzyce. Nagrywa!  
z najlepszymi i wyst"powa! w presti$o-
wych salach koncertowych, by wymieni' 
cho'by Filharmoni" Berli(sk#, Concert-
gebouw w Amsterdamie, parysk# Olympi" 
czy Carnegie Hall. Wielokrotnie zwyci"$a! 
w plebiscytach krytyków na najlepszego 
gitarzyst" Europy, a jego duet z Larrym 
Coryellem %wi"ci! podobne triumfy, jak 
s!ynne trio John McLaughlin/Al DiMeola/
Paco DeLucia. On sam z kolei bardzo ceni 
wspó!prac" z jednym ze swoich najwi"k-
szych idoli – kontrabasist# i znakomitym 
kompozytorem – Charlesem Mingusem,  
a tak$e %wietnym skrzypkiem i twórc# 
specy*cznej francuskiej szko!y jazzowej 
wiolinistyki – Stephane’em Grapellim.

Ciekaw# postaci# jest Fabrizio Cassol 
– saksofonista, lider eklektycznego tria 
Aka Moon i wielu innych projektów. Ab-
solwent Królewskiego Konserwatorium  
w Liege wypracowa! fenomenaln# tech-
nik" gry, któr# z powodzeniem wykorzy-
stywa! w interpretacji klasycznej literatury 
saksofonowej, a tak$e w dzie!ach muzyki 
wspó!czesnej. To jednak nie wyczerpywa-
!o jego zainteresowa(. Uczy! si" zarówno 
od solidnych jazzmanów pokroju Joego 
Lovano, twórców nowych trendów ame-
ryka(skiego jazzu (Steve Coleman), jak  
i europejskich mistrzów muzyki impro-

wizowanej (Evan Parker). Poszed! jednak 
w!asn# drog#, której pocz#tek stanowi!a 
wyprawa do %rodkowoafryka(skiej d$un-
gli. Uda! si" tam wraz z dwoma przyja-
ció!mi – basist# Michelem Hatzigeor-
giou i perkusist# Stephanem Gallandem.  
W 1991 roku ci trzej m!odzi ludzie sp"dzi-
li kilka miesi"cy w%ród plemion Pigmejów 
i po powrocie do kraju utworzyli trio Aka 
Pygmies, które wkrótce przemianowano 
na Aka Moon. Muzyka tej formacji sta-
nowi!a wypadkow# fascynacji twórczo-
%ci# afryka(skich muzyków, d&wi"kami 
Indii, Maghrebu, kuba(sk# i orientaln# 
rytmik#, wreszcie wspó!czesn# europej-
sk# improwizacj#. Zespó! nagra! 16 p!yt, 
wielokrotnie zaprasza! go%ci (m.in. mu-
zyków hinduskich, kameraln# orkiestr" 
specjalizuj#c# si" w muzyce wspó!czesnej, 
a tak$e solistów w rodzaju Marca Ducreta, 
Joe’ego Lovano, Robina Eubanksa). Aka 
Moon wyst#pi! praktycznie na wszyst-
kich najwa$niejszych festiwalach na ca-
!ym %wiecie. Fabrizio Cassol zarówno  
w ramach swojego g!ównego zespo!u, jak  
i w rozmaitych okazjonalnych projektach 
nagra! wiele muzyki do spektakli teatral-
nych i baletów, a tak$e %cie$ek d&wi"ko-
wych do *lmów.

Interesuj#cym, aczkolwiek troch" nie-
docenionym belgijskim muzykiem jest 
gitarzysta Jacques Pirotton. To kolejny 
absolwent konserwatorium w Liege, któ-
ry zadomowi! si" na europejskiej scenie. 
Ju$ w ramach studiów uczy! si" u jedne-
go z najoryginalniejszych wspó!czesnych 
gitarzystów, Billa Frisella. Umiej"tno%' 
tworzenia przestrzennych, intryguj#cych 
improwizacji podpatrzy! w!a%nie u niego. 
Po!#czy! j# z solidnym mainstreamowym 
warsztatem i z czasem wypracowa! w!asny 
styl gry. Wyst"powa! z wieloma znakomi-
tymi muzykami, jak Chet Baker, Barney 
Wilen, Woody Shaw czy Dave Liebman. 
Album „Jokari”, nagrany w 1989 z Andre 
Charlierem (bas) i Benoit Vanderstraetem 
(perkusja), zosta! uznany za najlepsz# bel-
gijsk# p!yt" jazzow# roku 1990. Odniós! 
te$ spory sukces komercyjny. Pirotton 
sytuuje si" w nurcie europejskiego jazzu, 
wywodz#cego si" z ameryka(skiego ma-
instreamu, ale wzbogaconego elementami 
klasyki, stawiaj#cego na urod" brzmienia, 
melodyk" i nastrój.

Niezwykle barwn# postaci# jest skrzy-
pek cyga(skiego pochodzenia Daniel 
Willem, który odebra! staranne klasycz-
ne wykszta!cenie. Karier" rozpocz#! jako 
cz!onek Beaux Art Orchestra i Chamber 
Orchestra of Lausanne. Od dziecka po-
ci#ga!a go jednak muzyka swobodniejsza, 

Daniel Willem
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improwizowana, przesycona specy*cz-
n# cyga(sk# melodyk# i rytmik#. Coraz 
cz"%ciej grywa! z muzykami o jazzowej 
proweniencji (nawet z Chetem Bakerem). 
W roku 1978 wyjecha! do USA, gdzie za 
spraw# Jean-Luca Ponty odkrywa! mo$li-
wo%ci elektrycznych skrzypiec. Wykorzy-
stywa! je pó&niej w rozmaitych sk!adach, 
graj#c w!asn# wersj" fusion. 

W latach 80. Willem sta! si" rozchwyty-
wanym muzykiem sesyjnym. Bra! udzia! 
w nagraniach gwiazd popu, m.in. Alison 
Moyet, Marvina Gaya czy Paula Younga. 
W pó&niejszych latach powróci! do cy-
ga(skiego jazzu swojej m!odo%ci. Obecnie 
nagrywa i koncertuje z w!asnym kwinte-
tem. Jego wyst"py to pe!ne ognia, praw-
dziwie cyga(skie show. Mia!em przyjem-
no%' s!ysze' go na festiwalu w Liege. Du$# 
sal" centrum konferencyjnego szczelnie 

wype!nia!a entuzjastycznie reaguj#ca 
publiczno%'. Do podstawowego zespo-
!u dokooptowano bluesowego gitarzyst"  
i wokalist" – co, o dziwo, doskonale paso-
wa!o do niepokornej muzyki belgijskiego 
skrzypka.

W latach 90. XX wieku na belgijsk# 
scen" wkroczy!o ca!e pokolenie m!odych, 
%wietnie wyedukowanych muzyków, któ-
rzy mieli ambicj" wskrzeszenia mainstre-
amowego ameryka(skiego jazzu. Jednym 
z nich jest tr"bacz Gregory Houben. To 
fantastyczny technicznie, obdarzony cie-
p!ym, aksamitnym tonem muzyk. Jego 
p!yty i koncerty to miód na uszy s!uchaczy 
rozmi!owanych w ameryka(skim jazzie 
lat 50. i wczesnych 60. Bywa porównywa-
ny do Cheta Bakera. Nie tylko ze wzgl"du 
na delikatne, rozmarzone brzmienie in-
strumentu, ale tak$e dlatego, $e wzorem 
Amerykanina nie stroni od %piewu. Warto 
tak$e zwróci' uwag" na jego ojca, Steve’a  

– jednego z ciekawszych saksofonistów  
i ,ecistów europejskich.

Przedstawicielem wspó!czesnej sceny 
belgijskiej jest saksofonista Manuel Her-
mia, urodzony w 1967 roku. Muzyk dzie-
li swój czas mi"dzy wiele ró$norodnych 
projektów. Jednym z nich jest Slang – trio 
graj#ce muzyk" na skrzy$owaniu jazzowej 
improwizacji, rocka, world music, dubu, 
jungle i innych gatunków, które tworz# 
on, François Garny (bas) i Michel Seba 
(perkusja). Równolegle Hermia prowa-
dzi kwartet proponuj#cy nowoczesny jazz  
z elementami free. Z kolei Le Murmure 
de L’Orient to muzyka wykorzystuj#ca 
harmoni" i rytmik" Bliskiego oraz -rod-
kowego Wschodu, przesycona hinduskim 
kolorytem.

Oczywi%cie te kilka nazwisk nie wyczer-
puje opisu belgijskiej sceny, ale mo$e sta-

nowi' dobry wst"p do dalszego zg!"biania 
muzycznej ró$norodno%ci tego kraju.

W Brukseli dzia!a wiele klubów jazzo-
wych proponuj#cych wyst"py zarówno ro-
dzimych, jak i zagranicznych gwiazd. Mnie 
szczególnie przypad! do gustu Jazzstation 
(193 A, Chaussée de Louvain). Usytuowa-
ny w XIX-wiecznej stacyjce kolei jest do-
prawdy uroczy architektonicznie, a niemal 
ka$dego wieczoru mo$na tam us!ysze' 
jazz na najwy$szym poziomie.

Belgia to tak$e kraj %wietnych festiwali. 
Do wyró$niaj#cych si" nale$#: organizo-
wany co roku Jazz a Liege (wiele gwiazd 
ameryka(skich i europejskich, a tak$e 
przegl#d sceny belgijskiej), Gaume Jazz 
Festival (kilka scen, na których wyst"pu-
j# znani muzycy w specjalnie na t" okazj" 
organizowanych projektach), Festival de 
Comblain-la-Tour (organizowany w wiej-
skiej scenerii festiwal nale$#cy do najstar-
szych tego rodzaju imprez na %wiecie).  ■

Audiofilskie 
realizacje  

na  z !otym 
no"niku. 
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