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Urodzi! si" 25.08.1933 w Newark 
(New Jersey). Od dzieci#stwa 
wykazywa! zdolno$ci muzyczne 

i plastyczne. Do uprawiania muzyki za-
ch"ci! go ojciec – gdy Wayne mia! 14 lat, 
pos!a! go na prywatne lekcje gry na klar-
necie. 

Jazzem zainteresowa! si", s!uchaj%c  
w radiu nagra# Monka i Parkera. Talenty 
plastyczne rozwija! w Newark High Arts 
School, gdzie uczy! si" rze&by i malarstwa; 
do tej renomowanej szko!y ucz"szczali 
tak'e, w ró'nych latach, Sarah Vaughan, 
Woody Shaw i Larry Young. M!ody Shor-
ter wybra! jednak muzyk". T" wa'n% decy-
zj" podj%! w wieku 15 lat, po wys!uchaniu 
koncertu Lestera Younga, który wyst%pi! 
w jego rodzinnym Newark (Wayne dosta! 
si" do teatru schodami ewakuacyjnymi  
i obejrza! wyst"p z antresoli). Ten wieczór 
by! dla niego prze!omem. Szybko po'e-
gna! si" z klarnetem i zacz%! gra( na teno-
rze. Wkrótce za!o'y! szkolny zespó! )e 
Informers Jazz. 

Pierwsze do$wiadczenia sceniczne zdo-
by! w grupie lokalnego boppera Jackiego 

Blanda. Startowa! w konkursach jazzo-
wych w Newark; podczas jednego z nich 
pozna! Sonny’ego Stitta, który zapropono-
wa! mu granie w swoim zespole. Jednak 
Wayne odmówi!, gdy' w tym czasie wci%' 
chodzi! do szko!y. W 1952 podj%! studia 
muzyczne na New York University. Rano 
ucz"szcza! na zaj"cia; nocami wpada! na 
jamy do klubów Birdland i Cafe Bohemia. 
Studia uko#czy! w 1956. Kiedy odbiera! 
dyplom z tytu!em Bachelor of Music Edu-
cation, nie przysz!o mu do g!owy, 'e po 53 
latach jego Alma Mater przyzna mu tytu! 
doktora honoris causa. 

Po studiach zaczepi! si" w grupie John-
ny’ego Eatona, gdzie zyska! ksywk" „)e 
Newark Flash” – ju' wtedy dysponowa! 
b!yskotliw% technik%. Wydawa!o si", 'e 
wszystko zmierza w dobrym kierunku. 
Niestety, wkrótce upomnia!a si" o niego 
armia – otrzyma! przydzia! do Fort Dix 
w New Jersey. Z wolno$ci% 'egna! si" tak: 
„Sta!em przy barze, w d!oni mia!em lamp-
k" koniaku, a w kieszeni bilet do wojska. 
Nie by!o mi weso!o. Nagle pojawi! si" 
Max Roach i zapyta!: «To ty jeste$ tym 
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mi!ym dzieciakiem z Newark? To ty jeste$ 
Flash?» W klubie kr"cili si" ró'ni muzycy 
– Art Taylor, Oscar Pettiford, Art Blakey, 
Jimmi Smith; tyle si" dzia!o, a ja musia!em 
to wszystko zostawi(”.

Po powrocie do cywila Shorter gra!  
z Horace’em Silverem i big bandem May-
narda Fergusona. Jamowa! z Coltrane’em 
i Rollinsem. W 1959 zosta! cz!onkiem 
Jazz Messengers, gdzie zdoby! ostatecz-
ne szlify jako saksofonista i kompozytor. 
Równolegle realizowa! w!asne projekty  
– w 1959 nagra! debiutancki „Introdu-
cing Wayne Shorter”, potem kolejno: 
„Second Genesis” i „Wayning Moments”. 
W tym okresie pozostawa! pod wp!ywem 

muzyki bluesowej oraz Rollinsa i Coltra-
ne’a. Jego ton by! mocny i szorstki, pe!en 
dynamizmu, ekspresji i bogatej kolory-
styki.

Akcje Shortera ostro sz!y w gór".  
W 1962 zwyci"'y! w plebiscycie „Down 
Beatu” w kategorii „New Star Saxopho-
nist”, a rok pó&niej Blakey mianowa! go 
szefem muzycznym Messengersów. By! 
to awans, ale te' handicap, blokuj%cy mu 
ewentualn% migracj" do innego zespo!u. 
A w!a$nie nadarza!a si" okazja, bo o m!o-
dego muzyka zacz%! zabiega( sam Miles 
Davis.

:�NUÚJX�0LOHVD
„Miles cz"sto wpada! do Birdlandu – 

wspomina Shorter – gdzie grywali$my  
z Blakeyem. Kiedy raz by!em z zespo!em 
na scenie, Lee Morgan szepn%! mi do ucha: 
Miles na ciebie patrzy, Miles ci" s!ucha... 
Bardzo go interesowa!y kawa!ki, które na-
pisa!em dla Messengersów. Zaprosi! mnie 
do domu, gdzie mia! fortepian i poprosi!, 

bym zagra! co$ swojego. Zagra!em „Child- 
ren of the Night” – podoba!o mu si"”.

By! to czas, kiedy Davis formowa! swój 
drugi wielki Kwintet. W jego ówczesnym 
zespole grali: Herbie Hancock, Ron Car-
ter, Tony Williams, a na tenorze Geor-
ge Coleman. Z tego ostatniego muzy- 
cy nie byli zadowole-
ni. Sugestia wymiany 
saksofonisty wysz!a 
od Williamsa, który 
uwa'a!, 'e Coleman 
gra zbyt tradycyj-
nie. Miles zwróci! 
si" z propozycj% 
do Shortera, ale 

ten wci%' by! zwi%zany z Messengersami – 
w ko#cu zdecydowa! si", cho( z oporami, 
na Sama Riversa. Kiedy Kwintet wróci!  
z trasy po Japonii, do Milesa dotar!a 
wie$(, 'e Shorter jest do wzi"cia. „Na-
tychmiast poleci!em moim muzykom do 
niego dzwoni( – wspomina w swojej auto-
biogra*i – i b!aga( go, by do!%czy! do nas.  
W ko#cu sam skontaktowa! si" ze mn%,  
a ja kaza!em mu szybko przyje'd'a(. +eby 
go jeszcze bardziej zmotywowa(, wys!a-
!em sukinsynowi bilet pierwszej klasy. 
Kiedy go ju' mia!em w zespole, poczu!em 
si" naprawd" dobrze, bo by!em pewien,  
'e z nim wydarzy si" du'o wspania!ej mu-
zyki. I tak si" sta!o”.

Shorter okaza! si" idealnym nabytkiem. 
Wniós! do zespo!u wiele $wie'o$ci – zmie-
ni! jego brzmienie, sposób improwizowa-
nia, $rodki wyrazu i muzyczne relacje. 
Shorter potra*! – inaczej ni' Rivers, który 
wyra&nie skr"ca! w stron" free – po!%czy( 
tradycj" z nowoczesno$ci%, klasyczny 
umiar z 'ywio!em, co bardzo odpowia- 

da!o liderowi. Szybko zosta! dy'urnym 
kompozytorem zespo!u. Davis wspomina! 
to nast"puj%co: „Nie musia!em niczego 
pisa(, bo robi! to za mnie Wayne. Co ja-
ki$ czas przychodzi! z nowym kawa!kiem 
i mówi!: «Mr. Davis, napisa!em kolejn% 
melodi", prosz" bardzo». Spogl%da!em 
na nuty i za ka'dym razem by! to numer 

jak cholera. Wayne by! jedy- 
n% znan% mi osob%, która 
komponowa!a tak, jak Char-
lie Parker. Pisa! partytury  
i partie dla ka'dego z nas, uzy-
skuj%c dok!adnie to, co chcia! 
– by! kompozytorem z krwi  
i ko$ci”.

W okresie sp"dzonym u Davisa Shorte-
ra nie opuszcza!a wena. To wtedy powsta!y 
jego najlepsze utwory (m.in. „E.S.P”, „San- 
ctuary”, „Nefertiti”, „Orbits”), które sta!y 
si" znakami rozpoznawczymi Kwinte-
tu, a jemu przynios!y uznanie jazzowego 
$wiata. „Wayne wniós! pewien szczególny 
stosunek do regu! muzycznych. Je$li nie 
dzia!a!y – !ama! je, ale z zachowaniem 
muzycznego sensu; rozumia!, 'e wolno$( 
w muzyce to taka znajomo$( zasad, która 
pozwala nagina( je do w!asnych upodo-
ba# i smaku” – oto kolejny cytat z auto-
biogra*i Davisa. 

Shorter rozwija! si" te' jako saksofoni-
sta. Stopniowo odchodzi! od ogranicze# 
narzucanych przez tradycyjn% form" – 
tematów, harmonii i pulsu rytmicznego 
utworów – jego szerokie, wyrównane 
dynamicznie sola stawa!y si" coraz bar-
dziej autonomiczne, wr"cz abstrakcyjne.  
W tym czasie nagrywa! te' w!asne albumy, 
m.in. „Night Dreamer”, „Juju” i „Speak  
No Evil”; w jego sesjach brali udzia! mu-
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zycy zwi%zani wcze$niej z Coltrane’em: 
McCoy Tyner, Reggie Workman, Elvin 
Jones. 

W 1966 nagra! „Adam’s Apple”, gdzie 
po raz pierwszy zaprezentowa! „Foot-
prints” – swój najs!ynniejszy temat, który 
szybko wszed! do kanonu standardów jaz-
zowych.

W 1968, z dnia na dzie#, zacz%! gra( na 
saksofonie sopranowym: „Obudzi!em si" 
pewnego ranka i stwierdzi!em, 'e chc" 
mie( sopran. Wi"c poszed!em do sklepu 

i kupi!em go. W m!odo$ci zaczyna!em od 
klarnetu i poczu!em potrzeb" powrotu do 
podobnego feelingu”. Od tego momentu 
saksofon sopranowy sta! si" jego drugim 
pe!noprawnym instrumentem. Gra! na 
nim w czasie sesji „In A Silent Way”, 
„Bitches Brew” i na w!asnym albumie 
„Supernova”. 

:HDWKHU�5HSRUW
Oko!o 1969 Shorter zacz%! my$le(  

o sformowaniu w!asnej grupy. Mia! ró'ne 
pomys!y, ale w ko#cu postanowi! wej$(  
w spó!k" z Joe Zawinulem. Weather Re-
port od pocz%tku funkcjonowa! jako 
zespó! dwóch liderów, cho( Zawinul 
twierdzi!, 'e to on wykonywa! wi"kszo$( 
roboty. Obaj komponowali, ale ka'dy ina-
czej – Zawinul stawia! na improwizacj", 
Shorter cyzelowa! ka'dy detal. Pierwsze 
p!yty zespo!u, „Weather Report”, „I Sing 
)e Body Electric”, „Live In Tokyo”, po-
wsta!y na bazie wspólnych do$wiadcze# 
zdobytych w elektrycznych formacjach 
Milesa. Utwory mia!y swobodne formy 
oraz dysonuj%c% harmoni", która by!a 
efektem nak!adania skomplikowanych 
struktur interwa!owych, i ostre, wr"cz 
jadowite brzmienie, a to g!ównie za spra-

w% klawiatur Zawinula, podpi"tych do 
urz%dze# efektowych. Akustyczn% prze-
ciwwag% dla elektroniki by!y saksofony 
Shortera, zw!aszcza sopran – wszech-
stronne wykorzystanie przez niego tego 
instrumentu zainspirowa!o wielu mu-
zyków, tak'e tych z kr"gu fusion, rocka 
i popu. Mniej wi"cej od p!yty „Black 
Market” (1976) muzyka Weather Report 
zacz"!a wytraca( pierwotny impet, sta!a 
si" bardziej mi"kka, melodyjna, ale to 
w!a$nie w tej postaci zespó! najbardziej 

podoba! si" fanom i odniós! gigantyczny 
sukces komercyjny.

W latach 70. Shorter nagra! w!asne al-
bumy, m.in. „Odyssey of Iska” i „Native 
Dancer” (z Miltonem Nascimento), gdzie 
po!%czy! elementy fusion i muzyki bra-
zylijskiej. Od 1976 do 1977 udziela! si"  
w akustycznym V.S.O.P. Hancocka, w któ-
rym spotkali si" dawni muzycy Kwintetu 
Davisa plus Freddie Hubbard na tr%bce.

/DWD�����L����
Po rozwi%zaniu Weather Report Wayne  

nagrywa! kolejne p!yty pod w!asnym 
nazwiskiem („Atlantis”, „Phantom Navi-

gator”, „Joy Ryder”), na prze!omie lat 80.  
i 90. wspó!pracowa! z Carlosem Santa-
n% i wo-kalistk% Joni Mitchell. W 1994, 
razem z muzykami zespo!u Davisa i tr"- 
baczem Wallace’em Rooneyem, nagra!  
album „A Tribute to Miles”, a w rok pó&-
niej „High Life” (z sekstetem i 30-osobo- 
w% orkiestr%), który przyniós! mu Gram-
my. W 1996 wspó!pracowa! z Joh- 
nem Sco*eldem („Quiet”); wyst"powa! 
te' i nagrywa! w duecie z Hancockiem 
(„1+1”).

Lata 80. i 90. by!y dla Shortera cza-
sem sukcesów, ale te' wielu bolesnych 
do$wiadcze#. W 1984 zmar!a jego córka 
Iska, a trzy lata pó&niej – brat Allan, rów-
nie' muzyk jazzowy. Artysta wspomina, 
'e gdyby nie pomoc 'ony Any Marii, któ-
ra nauczy!a go medytacji, nie przetrwa!-
by tego okresu. Niestety, odesz!a i ona –  
w 1996 zgin"!a w katastro*e lotniczej ra-
zem ze swoj% siostrzenic%, Dali% Lucien. 
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Trzy lata pó&niej artysta po$lubi! Carolin" 
Dos Santos, blisk% przyjació!k" 'ony, przy 
której stopniowo odzyskiwa! równowag". 
By! to w!a$ciwy moment, by i w 'yciu ar-
tystycznym zacz%( wszystko od nowa.

.ZDUWHW�ļ�SRZUöW�GR�ěUöGHï
W roku 2000 Shorter utworzy! w!asny 

Kwartet, w którym znale&li si" m!odzi, ale 
bardzo do$wiadczeni muzycy: pianista 
Danilo Perez, basista John Patitucci i per-
kusista Brian Blade. Zespó! w niezmienio-
nym sk!adzie gra do dzi$ – co jest prawdzi-
wym ewenementem – i wykonuje muzyk" 
b"d%c% po!%czeniem tradycji jazzu z wcze-
$niejszymi do$wiadczeniami lidera. Sta!y 
sk!ad osobowy, jednolita wizja muzyczna 
i kreatywno$( wszystkich cz!onków gru-
py sprawi!y, 'e Kwartet sta! si" swoistym 
laboratorium, prowadz%cym dog!"bne ba-
dania nad idiomatyk% jazzu i potencja!em 
jego akustycznej formu!y: „Ka'dy koncert 
mojego zespo!u jest prób% odpowiedzi na 
pytanie, jak dalece mo'emy zmienia( na-
sz% muzyk"”.

Pierwszy album Kwartetu, „Footprints 
Live”, zawiera! koncertowe wersje daw-

nych tematów Shortera, m.in. „Juju”, 
„Footprints”, „Sanctuary”, „Go”, „Atlan-
tis”. Potem pojawi!y si" kolejne p!yty – 
„Alegria” (2003) i „Beyond the Sound 
Barrier” (2005), obie znakomicie przy- 
j"te przez fanów i krytyków.

Albumy Shortera nagrane w ostat-
niej dekadzie nie s% propozycjami skie-
rowanymi do du'ej grupy odbiorców. 
Przeciwnie, jego muzyka stawia s!u-
chaczowi bardzo wysokie wymagania.  
W 2008 mia!em okazj" wys!ucha( kon-
certu Kwartetu na 'ywo – to by!a mocna 
rzecz, muzyczny roller coaster. Wyda-
wa!o si", 'e utwory powstaj% ex nihilo 
– nic nie by!o zaplanowane z góry, dane 
wprost – czysta improwizacja. Najpierw 
faza wznoszenia si" – pojedyncze d&wi"-
ki, poszukiwanie w!a$ciwego brzmienia, 
jakie$ zal%'ki motywów, fragmenty po-
wycinane ze znanych tematów Shortera. 
Pó&niej stopniowe budowanie wi"kszych 
obiektów, gwa!towne dialogi mi"dzy 
cz!onkami zespo!u i wreszcie apogeum, 
„stan niewa'ko$ci” – jednoczesne im-
prowizacje wszystkich muzyków. Ale  
zaraz po nich – znów spadek napi"cia; 

nieustanne falowanie emocji, zwroty ak-
cji, nieci%g!a narracja, brak tematu prze-
wodniego, stabilnej harmonii, rytmu  
i przewidywalnej formy przyprawia!y  
o zawrót g!owy. Ca!y koncert przypo-
mina! rozbudowan% suit" tworzon% 
spontanicznie, intuicyjnie, „tu i teraz”, 
co$, czego nie sposób odtworzy( nawet  
w przybli'onej postaci. Jednorazowy, 
niepowtarzalny charakter interpretacji 
to cecha wyró'niaj%ca muzyk" Shortera. 
Element, do którego przywi%zuje ogrom-
n% wag". To w!a$nie dlatego woli wyda-
wa( albumy nagrywane live ni' muzyk" 
wyg!adzon% w studiu.

 Mniej wi"cej w tym czasie artysta 
udzieli! wywiadu, w którym skonstatowa!: 
„Doszed!em do punktu, gdy mog" powie-
dzie(: do diab!a z zasadami! Jestem ju' 
stary, nie mam nic do stracenia, si"gam ku 
niewiadomej”. 

Temu „credo” pozostaje wierny do 
dzi$. Tak'e na swej najnowszej p!ycie 
„Without A Net”, gdzie prezentuje si" 
jako dojrza!y mistrz, wci%' gotów podej-
mowa( kolejne wyzwania. Czym jeszcze 
nas zaskoczy?    ✿


