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Nazywano go „mózgiem polskie-
go jazzu” – od po!owy lat 50. 
uchodzi! za niekwestionowany 

autorytet w dziedzinie „muzyki synko-
powanej”. Wszechstronne wykszta!cenie, 
talent, intuicja, otwarty umys! i zdolno"# 
do przenikliwych analiz pozwoli!y mu 
si$ realizowa# w wielu dziedzinach. By! 
zdeklarowanym modernist%. Wielokrot-
nie podkre"la!, i& jest zwolennikiem bez-
wzgl$dnego post$pu w sztuce. Te pogl%dy 
znajdowa!y odbicie w jego kompozycjach, 
nagraniach i tekstach.

Od Bacha do „Birda”

Andrzej Trzaskowski urodzi! si$ 23 mar-
ca 1933 roku w Krakowie. Wywodzi! si$ 
z jednego z najstarszych polskich rodów 
szlacheckich, piecz$tuj%cego si$ herbem 
Trzaska. Jego dziad, Bronis!aw Trzaskow-
ski, by! znanym j$zykoznawc% i pedago-
giem, za" ojciec, dr Stanis!aw Trzaskowski 
– prawnikiem i melomanem (studiowa!  
w Wiedniu prawo, fortepian i wiolonczel$).

Andrzej Trzaskowski zacz%! gra# na 
fortepianie w czwartym roku &ycia. Re-
gularn% nauk$ podj%! w 1940, najpierw  
u Olgi Axeull-'apickiej, a nast$pnie u Ta-

deusza Ciejki (1941–50). W latach 1947– 
–51 ucz$szcza! do elitarnego gimnazjum 
im. Jana Sobieskiego 
w Krakowie. To w!a"- 
nie wtedy zaintere-
sowa! si$ jazzem. Za- 
!o&y! pierwszy zes- 
pó! Rhythm Quartet,  
rozpocz%! wspó!prac$  
z krakowskimi grupami 
Jerzego Borowca i Józe-
fa Szewczyka i nawi%za! 
kontakty z ówczesnymi 
liderami jazzu: Kazi-
mierzem Turewiczem, Janem Walaskiem, 
Jerzym Matuszkiewiczem i Witoldem Ku-
jawskim. W 1949 gra! w zespole studenc-
kim w klubie Rotunda pod kierunkiem 
Tadeusza Prejznera.

Jesieni% 1950, pó! roku przed matur%, 
zosta! zatrzymany przez funkcjonariuszy 
Urz$du Bezpiecze(stwa i osadzony na 
trzy miesi%ce w areszcie "ledczym przy  
ul. Pomorskiej (podejrzewano go o przy-
nale&no"# do grupy konspiracyjnej). I cho# 
matur$ zda! „cum laudo”, nie zosta! do-
puszczony do egzaminów na polonistyk$ 
z powodu „powa&nych zatargów z w!adz%” 

– tak% informacj$ us!ysza! w rektoracie UJ. 
Doradzono mu, by szybko podj%! prac$  

i spróbowa! szcz$"cia 
za rok. 

Przez kilkana"cie 
miesi$cy zarabia! na 
&ycie, graj%c w nocnych 
lokalach Krakowa, 'o-
dzi i Zakopanego. La-
tem 1952, wraz z Me- 
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lomanami (w sk!adzie grupy znalaz! si$ 
m.in. Krzysztof Trzci(ski, jeszcze nie Ko-
meda), wyst$powa! w Ustroniu Morskim.

Drugie podej"cie na Uniwersytet Jagiel-
lo(ski zako(czy!o si$ powodzeniem – Trza-
skowski zosta! przyj$ty na muzykologi$. 
Katedr% Historii i Teorii Muzyki kierowa-
!a wówczas prof. Stefania 'obaczewska. 
Ch!opak by! spragniony wiedzy. Realizu-
j%c program studiów, niezale&nie uczy! si$ 
nowych technik kompozytorskich i analizy 
muzyki u Bogus!awa Schae)era i Eugeniu-

sza Rudnika (w Studiu Eksperymentalnym 
Polskiego Radia). Tytu! magistra otrzyma! 
w roku 1957 na podstawie pracy o muzyce 
Charliego „Birda” Parkera, artysty uwa&a-
nego w Polsce za ultranowoczesnego. Nie 
dysponuj%c praktycznie &adnymi mate-
ria!ami (korzysta! ze skromnych kolekcji 

p!ytowych Mariana Eilego i Jerzego Skar-
&y(skiego), napisa! znakomity, pionierski 
tekst, zawieraj%cy wiele odkrywczych spo-
strze&e( i precyzyjnych analiz. 

Nadal by! cz!onkiem Melomanów. Od 
1954 zespó! zacz%! wykonywa# tak&e reper-
tuar nowoczesny – za jego dobór i aran&acj$ 
odpowiada! w!a"nie Trzaskowski. Z Melo-
manami wyst%pi! na I Festiwalu Jazzowym 
w Sopocie w 1956. W tym samym roku zo-
sta! uznany za najlepszego pianist$ jazzowe-
go w plebiscycie tygodnika „Przekrój”. Od 

1958, wraz z Janem „Ptaszynem” Wróblew-
skim, gra! w Jazz Believers – grupa b!ysn$!a 
podczas I festiwalu Jazz Jamboree.
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Lata 60. to najbardziej twórczy okres  

w karierze Trzaskowskiego. Ju& sam pocz%-
tek dekady by! dla niego wyj%tkowo pomy"l-
ny. W 1960 przeniós! si$ na sta!e do Warsza-

wy, gdzie wkrótce powo!a! w!asn% formacj$ 
*e Wreckers (z Alojzym Musia!em, Woj-
ciechem Karolakiem, Romanem Dyl%giem 
i Andrzejem D%browskim). Zespó! czerpa! 
inspiracje z muzyki Parkera, Gillespie’ego  
i hard-bopu, za" sam Trzaskowski wzoro-
wa! si$ na pianistyce Horace’a Silvera. Wrec-
kersi zadebiutowali na Jazz Jamboree 1959.  
W nast$pnym roku, w sk!adzie poszerzo-

nym o Zbigniewa Namys!owskie-

go, nagrali p!yt$ (tzw. „czwórk$”) i wyst%pili 
w Filharmonii Narodowej. W czasie Jam-
boree 1960, Trio Trzaskowskiego akompa-
niowa!o Stanowi Getzowi – arty"cie, b$d%-
cemu wówczas na szczycie listy magazynu 
„Down Beat”. 31 pa+dziernika w FN dosz!o 
do wspólnej sesji nagraniowej. Pó+na noc  
i d!ugie godziny oczekiwania (Getz, w pod-
!ym nastroju, próbowa! si$ dodzwoni# do 
swojego impresaria Normana Granza, by 
uzyska# zgod$ na nagranie) wygenerowa!y 
u naszych muzyków zm$czenie i wysoki 
poziom stresu, co odbi!o si$ na poziomie 
ich gry. Jednak dzi", z perspektywy czasu, 
album „S. Getz & A. Trzaskowski Trio” 
brzmi naprawd$ dobrze, w!a"ciwie oddaje 
tamt% atmosfer$ i ma ogromne znaczenie 
archiwalne. Na kolejnym Jamboree Trzas- 
kowski znów zagra! z mi$dzynarodow% 
gwiazd% – angielskim barytonist% Ronnie 
Rossem.

W 1962 przyznano mu stypendium 
American State Department; w czerwcu te-
go& roku, z otrzymanym po latach oczeki-
wania paszportem w kieszeni, wyjecha! do 
Stanów. Towarzyszy! mu nowy sk!ad Wrec-
kersów – D%browskiego zast%pi! Adam J$-
drzejowski, Karolaka – Micha! Urbaniak 
(na saksofonie tenorowym). W USA zespó! 
koncertowa! m.in. w Departamencie Stanu, 
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na festiwalach jazzowych w Waszyngtonie  
i Newport, w Nowym Orleanie, w znanych 
klubach jazzowych (m.in. w Village Vangu-
ard w Nowym Jorku); Wreckers pojawili si$ 
te& w popularnym programie telewizyjnym 
„Who is in the World”.

B$d%c w Nowym Jorku, Trzaskowski 
upar! si$, by samotnie odwiedzi# Harlem. 
Ryszard Horowitz wspomina!, &e „Andrzej, 
co prawda, wróci! stamt%d ca!y i zdrów, ale 
mocno zdegustowany i… bez portfela”. *e 
Wreckers otrzymywali pochlebne recenzje 
(m.in. w „*e New York Times”) i przyci%-
gali fanów has!em „Iron Courtian Jazz” (byli 
pierwsz% polsk% grup% jazzow% wyst$puj%c% 
w Stanach). Po ameryka(skim tournée, ze-
spó! zmieni! nazw$ na bardziej „bezpieczn%” 
– Andrzej Trzaskowski Quintet.

Podczas Jazz Jamboree 1962 Trzaskowski 
zaprezentowa! s!uchaczom „Nihil novi” – 
pierwsz% polsk% kompozycj$ utrzyman%  
w stylistyce III nurtu i napisan% przez czyn-
nego muzyka jazzowego. Utwór, !%cz%cy 
dodekafoni$, punktualizm i swobodne 
partie improwizowane, zosta! wykonany  
w Filharmonii Narodowej przez ameryka(-
skiego tr$bacza Dona Ellisa, trio pianisty 
oraz zespó! kameralny FN pod dyrekcj% 
Andrzeja Markowskiego. Tego wieczoru 
zaprezentowano te& utwory trzecionurtowe 
innych kompozytorów: Bogus!awa Schaef- 
fera („Course”), Mateusza ,wi$cickiego 
(„Tryptyk”) i W!odzimierza Koto(skiego 
(„Selection I”).

W 1963 i 1964 roku kwintet Trzaskow-
skiego koncertowa! w Niemczech, W!o-
szech, Szwajcarii, Jugos!awii, NRD i Belgii. 
W 1965 do grupy do!%czy! czarnoskóry 
tr$bacz Ted Curson – wcze"niej cz!onek 
formacji Charliego Mingusa. Z zespo!em 
Trzaskowskiego wspó!pracowa! do 1967. 
Wzi%! udzia! w nagraniu „Seant”, jednego  
z dwóch najwa&niejszych albumów w do-
robku naszego artysty. W tym sk!adzie sek-
stet odby! tras$ po Niemczech, zako(czon% 
na festiwalu jazzowym w Norymberdze.

W latach 1965-70 Trzaskowski bra! 
udzia! w warsztatach jazzowych pod patro-
natem rozg!o"ni Norddeutscher Rundfunk 
w Hamburgu. Na potrzeby tych imprez 
napisa! oko!o 20 utworów, by! te& odpo-
wiedzialny za repertuar i dobór wykonaw-
ców. Intensywnie komponowa!; na Jazz 
Jamboree 1968 wykona! utwór „Muzyka 
na dominancie z ma!% sekund% i kwart%”,  
a na Jamboree 1970 – „Double” na kwintet 
jazzowy i ta"m$ magnetofonow%. W 1972 
zdoby! III nagrod$ (I i II nie przyznano)  
w konkursie kompozytorskim Komitetu ds. 
Radia i TV oraz Zwi%zku Kompozytorów 
Polskich za muzyk$ baletow% „Nihil est”.

=GHNODURZDQ\�PRGHUQLVWD
Mniej wi$cej od 1963 Trzaskowski zacz%! 

konsekwentnie odchodzi# od bopu, cool  
i estetyki Silvera, kieruj%c swe zaintereso-
wania w stron$ free jazzu i technik kom-
pozytorskich muzyki XX wieku. Za punkt 
zwrotny w jego twórczo"ci i pogl%dach 

estetycznych mo&na uzna# trzycz$"ciowy 
„Synopsis” (wersja jazzowa 1964, wersja or-
kiestrowa 1965), gdzie wprowadzi! elemen-
ty serializmu, polimetri$, kontrolowany 
aleatoryzm oraz szereg rozwi%za( sonory-
stycznych. Nieco podobnymi "rodkami po-
s!u&y! si$ w „Sinobrodym”, który zosta! wy-
konany w czasie warsztatów w Hamburgu. 

W jednym z wywiadów powiedzia!: „Je-
stem z przekonania dodekafonist% (…),  
staram si$ dostosowa# t$ technik$ do wy-
mogów jazzowego j$zyka muzycznego. 
Chcia!bym, by mój styl pianisty-impro-
wizatora kszta!towa! si$ w oparciu o zdo-
bycze awangardowej muzyki europejskiej,  
a jednocze"nie nie straci! swego jazzowe-
go charakteru”.

O metodzie pracy kompozytorskiej 
Trzaskowskiego wiele mówi% jego partytu-
ry. Uwag$ zwraca precyzyjnie nakre"lona 
forma utworów, z dok!adnie zaznaczonymi 
partiami instrumentów, odcinkami impro-

wizowanymi i -ll-ins; najwi$cej swobody 
ma sekcja rytmiczna i, pisany dla siebie, 
fortepian. Trzaskowski wykorzystywa! nie 
tylko tradycyjny zapis nutowy, ale te& nota-
cj$ gra-czn% – w „Nihil est” (na kwintet jaz-
zowy i orkiestr$) stworzy! precyzyjny „ob-
raz” utworu na papierze milimetrowym. 
Cz$sto wprowadza! didaskalia, skróty za-
pisu i wiele w!asnych rozwi%za( czytelnych 
wy!%cznie dla niego. Ten okres aktywno"ci 
artysty zosta! cz$"ciowo udokumentowa-
ny na p!ytach: „*e Andrzej Trzaskowski 
Quintet” (1965, Polish Jazz, vol. 4), „Jazz 
Workshop” (1965, NDR) i „Seant” (1966, 
Polish Jazz, vol. 11).
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Pod koniec lat 50. Trzaskowski rozpocz%! 

wspó!prac$ z polsk% kinematogra-%. Jego 
pierwszym zadaniem by!o zaaran&owanie 
i nagranie muzyki do -lmu „Poci%g” J. Ka-
walerowicza (1959). Napisa! te& ilustracj$ 

muzyczn% do dokumentu „Kalatówki 59”.  
W kolejnych latach powsta!y "cie&ki 
d+wi$kowe do -lmów: „Zuzanna i ch!op-
cy” (1961), „Ich dzie( powszedni” (1963), 
„Rozwodów nie b$dzie” (1963), „Le-
karstwo na mi!o"#” (1965), „Walkower” 
(1965). W sumie napisa! oko!o 70 ilustracji 
-lmowych; w „Niewinnych czarodziejach” 
Wajdy i w „By! jazz” Feliksa Falka pojawi! 
si$ na ekranie, graj%c… Andrzeja Trzas- 
kowskiego.

W ostatnich latach &ycia zajmowa! si$ 
niemal wy!%cznie pisaniem dla kina i TV. 
Pracowa! we w!asnym studiu, komponuj%c 
i nagrywaj%c przy u&yciu instrumentarium 
elektronicznego sterowanego przez MIDI. 
W 1993 jego twórczo"# -lmowa zosta!a 
uhonorowana holenderskim wyró&nie-
niem Stemra Music Awards.

W latach 1971-74 wyst$powa! i nagry-
wa! ze Studiem Jazzowym Polskiego Radia. 
W 1975 zosta! szefem Orkiestry Polskiego 
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Radia i Telewizji Studio S-1, do której zaan-
ga&owa! najlepszych polskich jazzmanów. 
Zespó!, do momentu jego rozwi%zania  
w 1991 roku, dokona! oko!o tysi%ca nagra(; 
wyst$powa! w Polsce i za granic%.

7HRUHW\N��UHGDNWRU
Dzia!alno"# Trzaskowskiego wykracza-

!a daleko poza scen$ i studio. Od 1957 by! 
sta!ym publicyst% i recenzentem „Jazz Fo-
rum”. Publikowa! w prasie zagranicznej. Na 
pocz%tku lat 60. Bogus!aw Schae)er zaanga-
&owa! go do prac nad II tomem „Leksykonu 
kompozytorów XX wieku” (PWM Kraków, 
1965). Ta niepozorna, wydana niemal pó! 
wieku temu ksi%&eczka, zawiera omówienie 
historii jazzu i jego podstawowych elemen-
tów oraz biogramy i analizy dokona( dzie-
wi$tnastu czo!owych twórców "wiatowego 
jazzu, w tym tych najbardziej awangardo-
wych: Ornette’a Colemana, Erika Dolphy, 
Jimmy’ego Giu)re, Charliego Mingusa  
i Lenniego Tristano. 

W latach 1972-74 Trzaskowski pracowa! 
w Naczelnej Redakcji Muzycznej Polskiego 
Radia i Telewizji jako redaktor odpowie-
dzialny za muzyk$ jazzow%. Na prze!omie lat 
70. i 80. by! cz!onkiem komitetu redakcyj-

nego, redaktorem naukowym dzia!u „jazz” 
i autorem hase! Encyklopedii Muzycznej 
PWM. Jego teksty s% "wiadectwem ogrom-
nej wiedzy, erudycji, doskona!ego warsztatu 
muzykologicznego i kultury s!owa.

Od 1992 wyk!ada! na Wydziale Jazzu  
w Pa(stwowej Szkole Muzycznej II stopnia 
przy Bednarskiej w Warszawie. W ostat-
nich latach &ycia, zmagaj%c si$ ze "mier-
teln% chorob%, niemal zupe!nie wycofa! si$  
z &ycia muzycznego. Po raz ostatni wst%pi! 
w Teatrze Bu)o w 1996. Zmar! w Warszawie 
16 wrze"nia 1998. Zosta! pochowany na Po-
w%zkowskim Cmentarzu Wojskowym.
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Cz$sto porównywano go z Komed%.  

I s!usznie – obaj byli pionierami awangar- 
dy, nowatorami w zakresie formy i brzmie-
nia. Ró&ni! ich natomiast stosunek do 
ekspresji – Komeda gra! na najwy&szych 
emocjach; kompozycje Trzaskowskiego 
cechowa! ch!ód, dystans – zawsze lubi! 
panowa# nad ka&dym elementem utwo-
ru. Na zarzuty eksponowania pierwiastka  
intelektualnego odpowiada!: „Emocjona-
lizm staram si$ podporz%dkowa# rygorom. 
To musi wp!ywa# na charakter mojej mu-

zyki. Sztuka pozbawiona rygorów nie ist-
nieje”.

Mieszanka &ywio!owo"ci i liryzmu Kome-
dy silniej przemawia!a do fanów ni& wyra--
nowane konstrukcje Trzaskowskiego. Dzi" 
Komeda ma status geniusza polskiego jaz-
zu. Kompozycje Trzaskowskiego, cho# tak 
samo odkrywcze (i wykorzystuj%ce o wiele 
bogatsze "rodki), zosta!y niemal zapomnia-
ne. W 1996 roku miesi$cznik „Jazz Forum” 
zorganizowa! dwie ankiety: „najwybitniej-
szy muzyk jazzowy” i „najlepszy album pol-
skiego jazzu”. W obu kategoriach zwyci$&y! 
Komeda. Trzaskowski nie znalaz! si$ w dzie-
si%tce najlepszych, a jego p!yta „*e Andrzej 
Trzaskowski Quintet” otrzyma!a zaledwie 
dwa g!osy („Astigmatic” – 216). Tak wy-
gl%da!a pozycja artysty dwa lata przed jego 
"mierci%…

Na szcz$"cie, w ostatnim czasie wida# po-
wolny renesans twórczo"ci Trzaskowskiego. 
Dzi" jego utwory z powodzeniem wykonuje 
big band rozg!o"ni Norddeutscher Rund-
funk, Jan „Ptaszyn” Wróblewski oraz zespó! 
m!odego francuskiego pianisty Bertranda 
Ravalarda. Niestety, to wci%& za ma!o, by mu-
zyka Trzaskowskiego zacz$!a funkcjonowa# 
w "wiadomo"ci dzisiejszego odbiorcy.   ◆


