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ulminacyjny punkt koncertu sta-
nowi!a przekazywana przez g!o"niki 

rozmowa telefoniczna ze Zbysz-
kiem, który przebywa! wówczas w szpitalu 
po operacji wszczepienia by-passów. Nie-
stety, jego g!os dla wi#kszo"ci z obecnych 
zabrzmia! wówczas po raz ostatni.

W nocy z 12 na 13 stycznia 2012 w War-
szawie, dos!ownie kilka metrów od redak-
cji „Jazz Forum”, Wegehaupt zmar! na atak 
serca. Kilkaset metrów dalej znajduje si# 

placówka pogotowia ratunkowego. Lekarze 
znale$li si# przy nim w kilka minut, ale nic 
ju% nie byli w stanie zrobi&...

Zbyszek Wegehaupt (Wege, jak nazywali 
go znajomi) zawsze my"la! bardziej o in-
nych ni% o sobie. Przez ponad 30 lat kariery 
nagra! tylko trzy autorskie p!yty – „Sake” 
(1984), „Wege” (2005) i „Tota” (2007). Za 
to na palcach jednej r#ki mo%na policzy& 
wa%nych polskich muzyków, których nie 
wspiera! jego kontrabas. Grali z nim prak-
tycznie wszyscy, tak%e ci najwi#ksi – To-
masz Sta'ko, Zbigniew Seifert, Zbigniew 
Namys!owski.

Kiedy" spotka!em si# z nim w kawiarni, 
by przeprowadzi& wywiad. Przez kilkana-
"cie minut mówi! o wszystkich, tylko nie  
o sobie. Kiedy wreszcie spróbowa!em sku-
pi& si# na nim, powiedzia!: „To nie jest cie-
kawe. Gra!em z tyloma wspania!ymi lud$-
mi – to jest co", co powinno zainteresowa& 
czytelników”.

A przecie% by! wyj(tkowy. Kiedy w 1976 
roku startowa! w konkursie na festiwa-
lu Jazz nad Odr( we Wroc!awiu (kwartet 
Wojtka Gogolewskiego, w którym gra!, 
zaj(! wówczas II miejsce, a Wege otrzyma! 
nagrod# indywidualn( dla najm!odsze-
go uczestnika konkursu), od razu zdoby! 
sobie publiczno"& i krytyków skompliko-
wanymi solami. Tak na kontrabasie gra!o 
wówczas mo%e kilkunastu muzyków na 
ca!ym "wiecie.

Urodzi! si# 9 sierpnia 1954 roku w Ka-
towicach. Gra! na tym, co by!o w domu 
– gitarze i akordeonie. Na ten ostatni pró-
bowa! si# dosta& do szko!y muzycznej, ale 
si# nie uda!o. Dyrektor zaproponowa! mu 
kontrabas. Nie od razu go zaakceptowa! 
– dopiero solo Stanleya Clarka w utwo-
rze „La Fiesta” zespo!u Return To Forever 
Chicka Corei sprawi!o, %e zakocha! si#  
w tym instrumencie.

Do jazzu doszed! troch# nietypowo – 
graj(c rocka. W ci(gu dnia wykonywa! kla-
syczne utwory w wy%szej szkole muzycznej 
w Katowicach, a wieczorami szala! na big-
beatowych imprezach.

Momentem prze!omowym by! koncert 
kwintetu Tomasza Sta'ki w czasie Jazz Jam-
boree ’73. Prze%ycie by!o tak silne, %e posta-
nowi! si# po"wi#ci& jazzowi. A najwi#ksze 
wra%enie zrobi! na nim graj(cy wówczas ze 
Sta'k( na kontrabasie Bronis!aw Suchanek.

Jeden z pierwszych jazzowych zespo!ów 
za!o%y! z przyjacielem, pianist( Danie-
lem Ruttarem. Pó$niej by! wspomniany 
kwartet Wojtka Gogolewskiego i Jazz nad 
Odr(. O m!odym basi"cie dowiedzia!a si# 
ca!a Polska. Znany ju% wówczas, nie tylko 
w naszym kraju, gitarzysta Jarek )mietana 
zaprosi! Wege do swojego zespo!u i ten fakt 
sta! si# preludium do jednego z najwa%niej-
szych wydarze' w jego %yciu. Jak mówi! po 
latach: „Zbigniew Seifert zaproponowa! mi 
udzia! w trasie koncertowej. Niestety, jak 

Wege
Zbigniew Wegehaupt

18 grudnia 2011  
w warszawskim klubie Capitol  
RGE\ï�VLÚ�VSHFMDOQ\�NRQFHUW� 

ķ*UDP\�GOD�=E\V]NDĵ��3RMDZLïD� 
VLÚ�QD�QLP�QLHPDO�FDïD�SROVND 
�MD]]RZD�HNVWUDNODVD��&KÚWQ\FK� 

GR�]DJUDQLD�E\ïR�WDN�ZLHOX�� 
ĝH�GOD�ZV]\VWNLFK�]DEUDNïR� 

F]DVX��0LPR�WR�FDïD�LPSUH]D�
SU]HURG]LïD�VLÚ�Z�ZLHORJRG]LQQ\�

maraton. Wszystko to dla  
=ELJQLHZD�:HJHKDXSWD� 

ļ�Z\ELWQHJR�NRQWUDEDVLVW\�� 
NRPSR]\WRUD��OLGHUD� 

L�GREUHJR��FLHSïHJR�F]ïRZLHND�

0DUHN�5RPDñVNL

80-81 Wegehaupt.indd   80 3/29/12   3:12:21 PM



Sylwetki

81+Lľ)L�L�0X]\ND�����

si# pó$niej okaza!o, by!y to ostatnie polskie 
koncerty wspania!ego muzyka. […] To jed-
no z najcudowniejszych wydarze' w moim 
%yciu. Seifert skomponowa! nowy materia! 
i chcia! go „ogra&” przed wyjazdem do Sta-
nów Zjednoczonych. […] Po tej trasie Zbi-
gniew wyjecha! do USA, tam nagra! p!yt#  
i podda! si# operacji. Niestety, serce nie wy-
trzyma!o”.

Po tej trasie, w krakowskim klubie „Pod 
Jaszczurami”, nagra! wraz z Seifertem – 
wówczas ju% "wiatowej s!awy skrzypkiem 
– p!yt# „Kilimanjaro”, która do dzi" po-
zostaje jednym z najwa%niejszych nagra' 
polskiego jazzu.

W nast#pnych latach wspó!pracowa! z Ja-
nem Ptaszynem Wróblewskim i Tomaszem 
Sta'k( (w trio z *'skim perkusist( Edwar-

dem Vesal(). Wraz z Ptaszynem 
odwiedzi! USA. Zaproponowano 
mu studia w Ameryce, ale w tamtych 
czasach nie by!oby mo%liwo"ci powrotu do 
kraju (wprowadzono stan wojenny). Wege 
zrezygnowa!: „Ja nie nadaj# si# do emigracji 
– zawsze bardzo t#skni!em za Polsk(. Nawet 
wtedy, gdy nie mia!em gdzie mieszka&, gdy 
klepa!em bied# – t#skni!em”.

Stan wojenny by! ci#%kim czasem dla ar-
tystów. Wi#kszo"& odmawia!a wówczas wy-
konywania zawodu, aby unikn(& pos(dze' 
o wspieranie re%imu. Wybawieniem dla 
Wegehaupta sta!a si# wspó!praca ze Stasz-
kiem Soyk(. Za!o%y! on wówczas zespó! 
graj(cy muzyk# religijn(, z którym wyst#-
powali w ko"cio!ach ca!ej Polski. Honoraria 
pochodzi!y z o*ar sk!adanych przez wier-
nych na tace.

W 1984 roku wyda! pierwszy autorski 
album „Sake”. Wraz ze Zbyszkiem zagra!a 
ówczesna czo!ówka polskich muzyków – 

Czes!aw Bartkowski, Andrzej Olejniczak, 
Henryk Mi"kiewicz i Janusz Skowron. 
Okaza!o si#, %e nie tylko jest wspania!ym 
basist(, ale tak%e zdolnym kompozytorem 
i liderem, który potra* wydoby& ze swoich 
muzyków to, co najlepsze.

Nast#pn( w!asn( p!yt# nagra! dopiero 20 
lat pó$niej. Ten okres wype!ni!a praca dla 
innych liderów, z których najbardziej ceni! 
Zbigniewa Namys!owskiego.

Do nagrania kolejnego autorskiego al-
bumu musia! go namówi& Stanis!aw Soy-
ka. Nie do"&, %e go zach#ci!, to jeszcze ca!e 
przedsi#wzi#cie s*nansowa!. Wegehaupto-
wi pozosta!o skomponowa& materia!, ze-
bra& muzyków i wej"& do studia.

Wege materia! stworzy!, ale zespó!, który 
sformowa!, wydawa! si# po!(czeniem ognia 

z wod(. Mainstreamowy tr#bacz 
Jerzy Ma!ek, szalony innowator Marcin 
Masecki na fortepianie i Sebastian Frankie-
wicz na perkusji. M!odzi ludzie, w dodatku 
ka%dy z innej para*i. A jednak to wszystko 
zagra!o. „Wege” (2005) by!o wówczas jedn( 
z ciekawszych p!yt nie tylko w Polsce, ale  
i w Europie. By& mo%e w!a"nie dzi#ki prze-
ciwstawieniu tradycji i eksperymentu; sta-
rannej aran%acji prze!amywanej nieskr#po-
wan( improwizacj(.

Kolejny album („Tota”, 2008) to równie% 
kwartet, z t( ró%nic(, %e za perkusj( zamiast 
Frankiewicza zasiad! izraelski perkusista 
Ziv Ravitz. Muzyka by!a jeszcze bardziej 
przemy"lana, starannie zaaran%owana, ale 
nadal mia!a w sobie iskr# szale'stwa, któr( 
krzesa! Masecki.

I to ju% wszystko, je"li chodzi o autorski 
dorobek Wegehaupta. Czasu jednak nie 

mia! zbyt wiele. Obok wyst#pów i nagra' 
z niezliczonymi rzeszami muzyków (od 
W!odka Pawlika, Janusza Muniaka, przez 
Ann# Mari# Jopek, po Grzegorza Ciechow-
skiego) wspó!pracowa! z Jerzym Satanow-
skim. Przez kilkana"cie lat nagra! liczne 
jego kompozycje, wykorzystywane pó$niej 
w *lmach i spektaklach teatralnych.

Wykonywa! równie% muzyk# klasyczn(, 
m.in. „Karnawa! zwierz#cy” Saint-Saensa. 
Z kwartetem Prima Vista wyst#powa! na 
koncertach dla dzieci. By! tym wszystkim 
bardzo przej#ty. Uwa%a!, %e gra z muzyka-
mi klasycznymi go nobilituje. Traktowa! j( 
jak zaszczyt.

By! muzykiem wybitnym, ale nie dba!  
o promocj#. Uwa%a!, %e prawdziwa muzy-
ka sama utoruje sobie drog# do s!uchacza. 
Czasy, gdy norm( sta!o si# podkre"lanie 
swoich zas!ug, koneksji i umiej#tno"ci,  
a podstawow( cech( artysty – si!a przebi-
cia, nieco go przera%a!y. Nie bardzo po-
tra*! je zrozumie& i si# w nich odnale$&. 
Pozosta!y po nim nagrania, wspomnienia 
i "wiadomo"&, %e odszed! kto" wyj(tkowy, 
nie do zast(pienia.

21 stycznia 2012 w ko"ciele para*alnym 
oo. Barnabitów w Warszawie (nieopodal 
mieszkania Zbyszka) zosta!a odprawiona 
msza %a!obna. W "wi(tyni stawi! si# t!um 

muzyków, wielu z nich zagra!o 
dla niego ostatni chorus – Zbi-

gniew Namys!owski, Sebastian 
Frankiewicz, bracia Majewscy, 

Andrzej Jagodzi'ski, Micha! Ku-
lenty, Krzysztof Herdzin, Wojtek 

Konikiewicz i inni. Cztery dni pó$niej 
Wege zosta! pochowany na cmentarzu  

oo. Bonifratrów w rodzinnych Katowi-
cach. I tam pojawili si# liczni muzycy, 

w"ród których prym wiedli "piewaj(cy 
nad grobem podhala'scy górale.  ■
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