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S tyl free, na poczàtku dekady
traktowany jako dziwactwo 
i wyÊmiewany, okrzep! i zado-

mowi! si´ na amerykaƒskich scenach.
Nadal, co prawda, jego naturalnym Êro-
dowiskiem by!y ma!e elitarne kluby, ale
zaczà! przyciàgaç wybitnych muzyków
g!ównego nurtu. Koronny przyk!ad to
oczywiÊcie saksofonista John Coltrane,
który sta! si´ goràcym zwolennikiem
free. Na p!ytach „Ascension” (1965),
„Kulu Se Mama” czy „Meditations”
(obie z 1966) rozwinà! i udoskonali!
koncepcje wypracowane wczeÊniej
przez Ornette’a Colemana, Alberta Ay-
lera czy Erica Dolphy i nada! im swój
indywidualny rys. Bogactwo Êrodków
artykulacyjnych (ca!y wachlarz przed´ç,
tryli, warkotów i innych efektów sono-
rystycznych), swoboda harmoniczna 
i rytmiczna, a wreszcie nieokie!znana
energia sta!y si´ magnesem dla twór-
czych, poszukujàcych muzyków.

Dla czarnej spo!ecznoÊci Stanów
Zjednoczonych free jazz mia! jeszcze

jednà zalet´ – odrzuca! ostatecznie nale-
cia!oÊci u!adzonej harmonii europej-
skiej i nawiàzywa! wprost do dzikiej
afrykaƒskiej rytmiki. Dodatkowo jego
jazgotliwa i brutalna ekspresja dosko-
nale korespondowa!a z rodzàcymi si´
tendencjami do emancypacji Afroame-
rykanów. Nie przypadkiem rozwój free
jazzu zbieg! si´ z rozwojem ruchu Black
Power, który obok przeciwstawiania si´
dyskryminacji czarnej ludnoÊci USA dà-
˝y! do stworzenia w!asnej, niezale˝nej
od bia!ego establishmentu kultury. 

Warto uÊciÊliç, ˝e najbardziej radykal-
ne od!amy Black Power postulowa!y
utworzenie niezale˝nego paƒstwa czar-
nych Amerykanów na obszarach, na
których stanowià oni wi´kszoÊç miesz-
kaƒców. JeÊli dodamy do tego gwa!tow-
ne przemiany obyczajowe i polityczne
na ca!ym Êwiecie, rosnàce w si!´ ruchy
lewackie i m!odzie˝owe subkultury, to
b´dziemy mieli mniej wi´cej zaryso-
wanà sytuacj´, w jakiej znajdowali si´
muzycy w po!owie lat 60.

G!ównym oÊrodkiem aktywnoÊci 
Êrodowiska jazzowego by! Nowy Jork.
To tam dzia!a!o najwi´cej klubów, wy-
twórni p!ytowych, mened˝erów i dzien-
nikarzy muzycznych. S!owem: to tam
mo˝na by!o znaleêç konfitury, których
poszukiwali jazzmani.

Pod wzgl´dem znaczenia w historii
jazzu Wielkiemu Jab!ku niewiele ust´-
powa!o Chicago. Ju˝ na poczàtku lat 20.
XX wieku pojawi! si´ tam spory kon-
tyngent muzyków z Nowego Orleanu.
ArtyÊci w rodzaju Kinga Olivera, Louisa
Armstronga, Johnny’ego Doddsa czy
Earla Hinesa szukali w Chicago pracy,
kiedy zamkni´to kluby w nowoorleaƒ-
skiej dzielnicy Storyville. To tam po-
wstawa!y pionierskie nagrania jazzowe 
i narodzi!o si´ okreÊlenie „hot jazz”,
oznaczajàce zadziorny styl nowoorleaƒ-
ski. Wreszcie - to stamtàd muzyka czar-
nych promieniowa!a na ca!y kraj.

Nic zatem dziwnego, ˝e w po!owie
lat 60. w!aÊnie w Chicago pojawi! si´
ruch bodaj najdok!adniej wpisujàcy si´ 
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w ówczesny klimat spo!eczny, obyczajo-
wy i polityczny. I ˝e ten ruch jako g!ów-
nà form´ swojej aktywnoÊci przyjà! jazz.
Mowa tu o formacji AACM – czyli 
Association for the Advancement of
Creative Musicians (stowarzyszenie do-
skonalenia kreatywnych muzyków). I tu
nale˝y si´ czytelnikowi uÊciÊlenie.

AACM powsta!o w wyniku goràcych 
i bezkompromisowych dyskusji czte-
rech muzyków: pianisty Muchala 

Richarda Abramsa (g!ównego ideologa 
i lidera ruchu), pianisty Jodie Christia-
na, perkusisty Steve’a McCalla i kompo-
zytora Phila Cochrana. Podczas tych
konwersacji z pewnoÊcià omawiano
liczne kwestie artystyczne, polityczne 
i spo!eczne. Byç mo˝e pojawia! si´ te˝
temat pi´knych paƒ. Natomiast trudno
by!oby tam us!yszeç s!owo: „jazz”. By-
najmniej nie dlatego, ˝e ta forma aktyw-
noÊci przesta!a wspomnianych panów
interesowaç. Wed!ug nich s!owo „jazz”
by!o wykorzystywane g!ównie przez
bia!ych Amerykanów, a jako takie mia!o
dla nich odcieƒ pejoratywny. CoÊ w tym
jest, bo pierwotnie „jazz” kojarzy! si´
przecie˝ z czynnoÊciami o charakterze
seksualnym. Nasza czwórka wola!a wi´c
nazywaç go Wielkà Czarnà Muzykà
(Great Black Music).

Jakkolwiek by nie by!o, w roku 1965
podj´to decyzj´ o utworzeniu stowarzy-
szenia grupujàcego muzyków nowa-
torskich, kreatywnych, obdarzonych
wyobraênià i niekonwencjonalnych.

OczywiÊcie czarnych. Ten ostatni ele-
ment mocno podkreÊlano. W gruncie
rzeczy, oprócz wspierania kreatywnoÊci
twórców, g!ównym celem AACM mia!o
byç zorganizowanie swoistej niszy dla
muzyki wywodzàcej si´ z afrykaƒskich
korzeni dawnych niewolników.

Z tego powodu od poczàtku istotny
element w dzia!aniach AACM stanowi!a
edukacja. Za!o˝yciele ruchu i ich przy-
jaciele postawili sobie cel doÊç utopijny

– stworzyç, niemal od podstaw, czarnà
kultur´, bazujàcà na afrykaƒskiej prze-
sz!oÊci, ale wykorzystujàcà wszelkie
zdobycze cywilizacyjne i kulturowe 
Nowego Âwiata. Marzyli, by powsta!a
wewn´trzna, autonomiczna diaspora
Afroamerykanów, którzy dzi´ki temu
mogliby odzyskaç utraconà dawno te-
mu to˝samoÊç kulturowà, a co za tym
idzie dum´ i niezale˝noÊç.

Marzenie to, jako si´ rzek!o, by!o uto-
pijne, bo m!odych Afroamerykanów nie
interesowa!, bynajmniej, powrót do
afrykaƒskich przodków. Ani w sferze
spo!ecznej i politycznej (dà˝yli raczej do
wywalczenia sobie miejsca w bia!ych
strukturach), ani kulturowej – tu bar-
dziej interesowa!o ich wykorzystywanie
bia!ej kultury we w!aÊciwy sobie sposób.
W dziedzinie muzyki przejawi!o si´ 
to m.in. przetworzeniem rocka i popu 
w zrytmizowane na czarnà mod!´ funky
i soul. Ale to temat na innà opowieÊç.

Ideologià Muhala Richarda Abramsa
zainteresowali si´ natomiast jazzmani.

Szczególnie zaÊ (co nie powinno dziwiç)
ci o ambicjach awangardowych. Sakso-
fonista Roscoe Mitchell stworzy! wów-
czas Roscoe Mitchell Art Ensemble.
WczeÊniej grywa! bebop w towarzystwie
uczniów Wilson Junior College – m.in.
basisty Malachi Favorsa, a tak˝e sakso-
fonistów Josepha Jarmana, Henry Thread-
gilla i Anthony Braxtona. Pod wp!ywem
free jazzu Ornette’a Colemana i muzyki
Johna Coltrane’a zainteresowa! si´ swo-
bodniejszymi formami ekspresji. A osta-
tecznym impulsem, który ukszta!towa! 
jego dêwi´kowy j´zyk, by!o w!aÊnie spo-
tkanie Abramsa. Pod jego wp!ywem zain-
teresowa! si´ afrykaƒskà rytmikà, perku-
sjonaliami pochodzàcymi z tego kon-
tynentu, a wreszcie – specyficznà formà 
quasi-teatralnego, plemiennego miste-
rium, nawiàzujàcego do afrykaƒskich 
korzeni jazzu. 

P!yta „Sounds” sekstetu Roscoe Mit-
chella (w sk!adzie m.in.: tr´bacz Lester
Bowie i grajàcy na saksofonie tenoro-
wym Kalaparush McIntyre) by!a pierw-
szà rejestracjà muzyków nale˝àcych do
AACM. Wykorzystujàc zdobycze kolek-
tywnej improwizacji free oraz idee
Abramsa, nagrali niezwyk!y album.
Obok szalonych improwizacji znalaz!o
si´ tu miejsce dla kontemplacji. Obok
si´gajàcych do nowoorleaƒskich korzeni
prostych riffów instrumentów d´tych 
– bogata faktura perkusjonaliów, a tak-
˝e zabawkowych instrumentów, nigdy
dotàd niewykorzystywanych w muzyce.
Ca!oÊç przepe!nia mistyczna aura ple-
miennego rytua!u.

Zreformowany sk!ad zespo!u Mit-
chella, ju˝ pod nazwà Roscoe Mitchell
Art Ensemble, wyjecha! pod koniec 
dekady do Europy, gdzie uzupe!niony 
o nowego perkusist´, Famoudou Don
Moye, zmieni! nazw´ na Art Ensemble
of Chicago. W!aÊnie ta formacja mia!a
si´ staç jednà z najwa˝niejszych grup 
w historii jazzu, przenoszàc muzyczne
pomys!y AACM na grunt europejski.

Inaczej potoczy!y si´ losy Anthony’ego
Braxtona – jednego z pierwszych cz!on-
ków AACM, partnera Mitchella, Abram-
sa i wielu innych muzyków zrzeszonych
w tym ruchu. Dla niego by! to jedynie
przystanek, wa˝ny i przydatny, w ufor-
mowaniu indywidualnej wizji artystycz-
nej. Braxton w!aÊciwie od poczàtku sta!
pomi´dzy jazzem a muzykà wspó!czesnà.
Znakomity saksofonista, kompozytor,
erudyta i nowator zas!ynà! pierwszym 
w historii nagraniem saksofonu solo
(„For Alto”, 1968). Jego album „3 Com-
positions of New Jazz” do dziÊ pozostaje
jednym z najciekawszych i najwa˝niej-
szych w dorobku AACM. W dalszych la-
tach jego twórczoÊç stawa!a si´ jednak
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coraz bardziej abstrakcyjna i komplekso-
wa. Wykorzystujàc idee Johna Cage’a,
Karlheinza Stockhausena i Mortona
Feldmana, a tak˝e doÊwiadczenia jazzo-
we, tworzy! dzie!a oryginalne, wykracza-
jàce nawet poza najszerzej rozumiany
jazz i sytuujàce go bli˝ej muzyki wspó!-
czesnej. Nie przeszkadza!o mu to równo-
legle improwizowaç w sk!adach z pia-
nistà Chickiem Coreà, basistà Dave’em
Hollandem, puzonistà George’em Lewi-
sem, tr´baczem Kennym Wheelerem 
i innymi jazzmanami.

Ciekawà drog´ obra! saksofonista 
i flecista Henry Threadgill. Najpierw,
wspólnie z basistà Fredem Hopkinsem 
i perkusistà Steve’em McCallem, stwo-
rzy! trio Air, które zas!yn´!o niezwykle
oryginalnym i kreatywnym przetworze-
niem ca!ej niemal jazzowej tradycji – od
ragtime’u, poprzez jazz nowoorleaƒski,
bebop, a˝ do free. Nast´pnie poÊwi´ci!
si´ kompozycjom, w których wykorzy-
stywa! bogate faktury perkusyjne, nie-
konwencjonalne sk!ady (np. dwie tuby,
gitar´ elektrycznà, marimb´), a partie in-
nych instrumentów podporzàdkowywa!
dyscyplinie rytmicznej. Koncerty Thread-
gilla to niezwyk!e doÊwiadczenia – po-
zornie stwarzajà wra˝enie nieustannej
improwizacji, mimo ˝e zdecydowana

wi´kszoÊç materia!u jest zapisywana 
w nutach.

To oczywiÊcie tylko kilku przedstawi-
cieli pierwszej generacji AACM. By!o ich
znacznie wi´cej. Ruch przyciàgnà! m.in.
takich artystów, jak Fred Anderson 
– saksofonista, szef jednego z najwa˝-
niejszych klubów w Chicago (Velvet 
Lounge), Leroy Jenkins – znakomity
skrzypek i innowator swojego instru-
mentu, a wreszcie wspania!y tr´bacz i do
dziÊ jeden z najwa˝niejszych muzyków
na jazzowej scenie – Wadada Leo Smith.

Idee AACM, na poczàtku nieco bun-
townicze, zaanga˝owane spo!ecznie 
i politycznie, z up!ywem czasu nieco
z!agodnia!y. DziÊ ten ruch stawia przede
wszystkim na edukacj´ i krzewienie wie-
dzy o dorobku czarnych muzyków – od
tradycji afrykaƒskiej, pieÊni plantacyj-
nych, gospel i spirituals, bluesa, przez
rozmaite formy jazzu, po funky, soul, 
a nawet hip-hop. Dewizà ruchu jest
„From the ancient to the future”, co 
obrazuje ciàg!oÊç tradycji i harmonijne
wspó!istnienie wszystkich gatunków
czarnej muzyki.

Z czasem w AACM pojawia!y si´ nowe
generacje muzyków, wykszta!conych 
i inspirowanych dokonaniami starszych 
kolegów. Do najwa˝niejszych nale˝à: 

flecistka, aran˝erka i oryginalna kom-
pozytorka – Nicole Mitchell, saksofoni-
sta Chico Freeman, saksofonista, grajàcy
tak˝e na didgeridoo, Mwata Bowden, 
obdarzony pi´knym, g!´bokim tonem
tenorzysta Ari Brown, dyrygent wielkiej
orkiestry Chicago Jazz Philharmo-
nic i znakomity tr´bacz Orbert Davis 
czy multiinstrumentalista i konstruk-
tor w!asnych instrumentów – Douglas
Ewart. 

Najm!odsze pokolenie to fantastyczny
technicznie tr´bacz Corey Wilkes (za-

stàpi! zmar!ego cz!onka Art Ensemble
of Chicago – Lestera Bowie), nowator-
ska i bardzo aktywna artystycznie 
wiolonczelistka Tomeka Reid oraz  inte-
resujàca poetka i wokalistka Duriel E.
Harris. Nie sposób tu zresztà wymieniç
wszystkich muzyków AACM, bo mu-
sielibyÊmy poÊwi´ciç na to ca!y numer 
pisma. 

Na koniec warto zauwa˝yç, ˝e i w Pol-
sce muzyka tworzona przez AACM 
cieszy si´ du˝à estymà, czego dowodem
np. festiwal poÊwi´cony twórczoÊci 
chicagowskich artystów „Made in Chi-
cago” w Poznaniu. Odby!y si´ ju˝ cztery
edycje tej imprezy, wszystkie zakoƒ-
czone sporym sukcesem artystycznym 
i frekwencyjnym.  "
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