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zi!, trzy lata po jego !mierci, sytu-
acja nie uleg"a zmianie – muzyka 
Russella jest prawie nieobecna  

w „o#cjalnym” obiegu. Jego p"yt nie wida$ 
w salonach muzycznych; nikt nie wykonuje 
jego utworów. Pozostaje zagadk%, dlaczego 
o Russella nie upomnia"o si& kino – jego 
kompozycje big-bandowe („Vertical Form 
VI”, „Living Time”) przewy'szaj% oryginal-
no!ci% i kunsztem partytury znanych twór-
ców wywodz%cych si& z jazzu – Lalo Schi-
frina czy Olivera Nelsona.

George Russell urodzi" si& 23 czerwca 
1923 w Cincinnati, w stanie Ohio. By" je-
dynym, adoptowanym dzieckiem Bessie  
i Josepha Russellów. M"ody George wyrasta" 
otoczony muzyk%. (piewa" w chórze ko!cio-
"a metodystycznego, s"ucha" miejscowych 
zespo"ów jazzowych. Szczególnie upodoba" 
sobie grup& pianisty Fate’a Marable’a, która 
przygrywa"a na statku p"ywaj%cym po rzece 
Ohio.

Debiutowa" w wieku siedmiu lat, !piewa-
j%c „Moon over Miami”, z towarzyszeniem 
Fatsa Wallera (ten legendarny artysta by" 
zaprzyja)niony z rodzin% Russellów; miesz-
ka" w s%siednim domu). Jako pi&tnastolatek 
gra" na perkusji w nocnych klubach Cin-

cinnati. Po uzyskaniu stypendium na Wil-
beforce University do"%czy" do uczelnianej 
formacji Collegians, jednak ju' na pierw-
szym roku studiów zapad" na gru)lic& i by" 
zmuszony przerwa$ nauk&. 

W 1941 znalaz" si& w szpitalu, gdzie sp&-
dzi" sze!$ miesi&cy. W tym czasie pozna" 
podstawy kompozycji, aran'acji i harmo-
nii, które przekaza" mu jeden z pacjentów. 
Debiutem kompozytorskim Russella by" 
utwór „New World”, napisany dla Benny 
Cartera. Po opuszczeniu szpitala zacz%" gra$ 
na perkusji w jego orkiestrze, jednak kiedy 
us"ysza" Maxa Roacha (który zast%pi" go  
u Cartera), postanowi" porzuci$ b&bny  
i skupi$ si& na komponowaniu.

Innym wa'nym momentem w jego roz-
woju by" kontakt z „Round Midnight” 
Monka. Oryginalna melodyka i harmonia 
tego utworu silnie zainspirowa"y m"odego 
artyst&. Postanowi" si& przenie!$ do Nowe-
go Jorku. Tam szybko znalaz" si& w kr&gu 
awangardowych muzyków skupionych 
wokó" kompozytora i aran'era Gila Evan-
sa. Tak wspomina" ten okres: „Odwiedziny 
u Gila, gdzie przesiadywa"o si& godzina-
mi, gaw&dz%c i s"uchaj%c muzyki, sta"y si& 
cz&!ci% moich nocnych zaj&$. Bywa" tam 
Charlie Parker, John Lewis, pianistka Sylvia 
Goldberg, Johnny Carisi, Gerry Mulligan 
i masa innych ludzi. Ch"on&li!my dos"ow-
nie wszystko; czasem robili!my nawet wy-
pady do Juilliard, by pos"ucha$, jak Cra* 

czy Mitropulos próbuj% z orkiestr% utwory 
Strawi+skiego i Hindemitha. Zagl%da"em 
te' do Milesa, u którego kombinowali!my 
z akordami przy pianinie”. W po"owie lat 
40. kariera Russella wydawa"a si& wkracza$ 
w now% faz& – na horyzoncie pojawi"a si& 
perspektywa grania w zespole Parkera. Nie-
stety, nawrót gru)licy zniweczy" te plany.

Szesna!cie miesi&cy sp&dzonych w szpi-
talu w Bronksie Russell wykorzysta" na sfor-
mu"owanie podstawowych zasad swojego 
traktatu teoretycznego (pracowa" nad nim 
przy fortepianie w szpitalnej bibliotece), 
któremu nada" tytu" „,e Lydian Chroma-
tic Concept of Tonal Organization”. Mia" to 
by$ zbiór wskazówek dla muzyków jazzo-
wych, którzy chcieli uniezale'ni$ swoje im-
prowizacje od bazy harmonicznej utworu. 
Pierwsze wydanie dzie"a ukaza"o si& w 1953 
roku w Nowym Jorku. Zach&cony uwagami 
zaprzyja)nionych artystów (m.in. Milesa 
Davisa, Johna Lewisa), Russell zacz%" roz-
szerza$ i uzupe"nia$ traktat – szlifowanie 
ca"o!ci wype"ni"o mu niemal ca"e 'ycie.

W swej pracy postulowa" odej!cie od 
systemu dur-moll i harmonii funkcyjnej na 
rzecz szerokiego wykorzystania skal modal-
nych. Tradycyjnej skali C-dur przeciwstawi" 
uniwersaln% i, jak twierdzi", dominuj%c%  
w ca"ym „d)wi&kowym uniwersum” skal& 
z"o'on% z d)wi&ków C-D-E-Fis-G-A-H. 
Zosta"a ona wyprowadzona z szeregu 
kwintowego, a jej podwy'szony IV stopie+  
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(w „pionie” – tryton, s"ynny diabolus in 
musica) znosi „dwuznaczno!$” tonaln% – 
nie ma wi&c ona charakteru durowego ani 
molowego. Russell bada" zale'no!ci po-
mi&dzy kolejnymi d)wi&kami tej skali (to-
nal gravity). Poddawa" j% najrozmaitszym 
przekszta"ceniom i wreszcie chromatyzacji 
(lydian chromatic). Utorowa" tym samym 
drog& jazzowi pantonalnemu, muzyce Or-
nette’a Colemana, Erika Dolphy’ego i wielu 
innych.

Praca zosta"a napisana j&zykiem do!$ 
hermetycznym (wiele terminów zapropo-
nowanych przez autora nie zosta"o dopre-
cyzowanych), który przys"oni" jej g"ówne 
tezy i nie zapocz%tkowa" 'adnego dyskur-
su w !rodowiskach naukowych. Postulaty 
Russella zosta"y wykorzystane m.in. przez 
Davisa (album „Kind of Blue”), Dolphy’ego 
i Coltrane’a, który jednak skalowych inspi-
racji poszukiwa" w „,esaurus of Scales and 
Music Patterns” Nicolasa Slonimsky’ego. 
Traktat Russella by" pierwszym znacz%cym 
dzie"em teoretycznym napisanym przez 
praktykuj%cego muzyka jazzowego. Stwo-
rzy" podwaliny pod jazz modalny i free.

Ko+cówk& lat 40. George sp&dzi" praco-
wicie, pisz%c i aran'uj%c m.in. dla Claude’a 
,ornilla i Artiego Shawa. Powsta"y wtedy 
tak'e: „A Bird in Igor’s Yard” (próba po"%-
czenia stylistyki „(wi&ta wiosny” z muzyk% 
Parkera), „Odjenar” oraz „Cubana Be/Cu-
bana Bop”, który zosta" wykonany w 1947 
w Carnegie Hall przez big-band Gillespiego 
(z „koncertuj%cym” kongist% Chano Pozo) 
pod dyrekcj% kompozytora. Z tego czasu 
pochodzi równie' „Ezz-,etic” – sztanda-
rowe dzie"o artysty, zawieraj%ce wszystkie 
najwa'niejsze cechy jego ówczesnego stylu 
kompozytorskiego. Utwór ten nagra" naj-
pierw zespó" Lee Konitza z Davisem (album 
„Conception”, 1951). Pó)niej pojawia" si& 
on w ró'nych wersjach na p"ytach Russel-
la. Warto doda$, 'e tytu" nie pochodzi od 
s"owa „estetyka”, ale od… imienia mistrza 
bokserskiego – Ezzarda Charlesa.

W 1956 Russell nagra" swój pierw-
szy autorski album „,e Jazz Workshop”. 
By"a to, na owe czasy, muzyka nowatorska  
i skomplikowana technicznie. Na szcz&!cie 
liderowi uda"o si& sformowa$ zespó", który 
idealnie wype"ni" postawione przed nim za-
dania. Znale)li si& w nim m.in. saksofonista 
altowy Hal McKusick, tr&bacz Art Farmer, 
gitarzysta Barry Galbraith i pianista Bill 
Evans; niektóre utwory, np. „Concerto for 
Billy ,e Kid” (z wyeksponowan% parti% 
fortepianu), zosta"y napisane z my!l% o nim 
jako wykonawcy. Album nie zestarza" si& 
ani odrobin&. Muzyka wci%' brzmi !wie'o; 
ma nieprawdopodobn% energi&, zawrotne 

tempa, doskonale bilansuje partie aran'o-
wane i improwizowane. Sam Russell poja-
wi" si& tylko w jednym utworze – „Fellow 
Delegates”, gdzie zagra" na chromatycznie 
strojonych b&bnach zwanych boobams.

W 1957 skomponowa" „All About Ro-
sie”, utwór oparty na motywie piosenki 
murzy+skich dzieci z Alabamy „Rosie, Lit-
tle Rosie”. Dzie"o zosta"o zamówione przez 

festiwal sztuki, odbywaj%cy si& pod patro-
natem Brandeis University. Partie forte-
pianu znów powierzy" Evansowi – jego gr& 
krytycy okre!lili mianem genialnej. Wspó"-
praca Evansa z Russellem by"a pierwszym 
powa'niejszym wyzwaniem dla tego wy-
bitnego pianisty. Mo'na zaryzykowa$ tez&, 
'e to w"a!nie Russell pierwszy dostrzeg" 
talent Evansa, który pó)niej rozwin%" si& 
u Davisa i w jego w"asnym trio z LaFaro  
i Motianem.

Kompozycje pierwszego okresu twór-
czo!ci Russella by"y inspirowane dzie"ami 
Strawi+skiego (metrorytmika, akcenty), 
stylistyk% bebopu (sekundowo-trytonowa 
melodyka, jednostajny typ ruchu) i muzy-
k% afrokuba+sk%. Russell stosowa" !rodki 
polifoniczne, skale modalne, dysonuj%ce, 
przemieszczane równolegle akordy, zró'ni-
cowan% agogik&, polimetri&. W aran'acjach 
k"ad" nacisk na kolorystyk&. O'ywi" – nie-
mal usamodzielni" – lini& basu. Wyznaczy" 
nowe zadania instrumentom harmonicz-
nym, np. gitarze, która – cz&sto unisono  
z fortepianem – realizowa"a skomplikowane 
pochody. Utwory tamtego czasu wyró'nia-
j% si& zwart% form%. Russell okaza" si& mi-
strzem „kompresowania” wielu elementów 
na bardzo ma"ej przestrzeni.

Pod koniec lat 50. skierowa" swe zainte-
resowania w stron& du'ych form na big-
band. W 1958 napisa" kilkucz&!ciow% suit& 
„New York, N.Y.”, któr% nagra" z udzia"em 

m.in. Johna Coltrane’a, Arta Farmera, Bil-
la Evansa, Boba Brookmeyera oraz swe-
go niegdysiejszego idola – Maxa Roacha.  
W roli wokalisty i „rapuj%cego” narratora 
wyst%pi" Jon Hendricks. Kolejnym obszer-
nym dzie"em by" „Jazz in the Space of Age” 
(z m.in. dwoma improwizuj%cymi pianista-
mi – Paulem Bleyem i Evansem). Do dzi! 
jest ono uwa'ane za jedno z najbardziej do-

nios"ych dokona+ w zakresie jazzu wielko-
orkiestrowego.

Do!wiadczenia wyniesione z pracy  
z big-bandem Russell wykorzysta" w nowo 
sformowanym sekstecie (pó)niej septetcie), 
z którym nagra" kilka znacz%cych albu-
mów: „Stratusphunk” (1960), „Ezz-thetics” 
(1961), „,e Stratus Seekers” (1962), „,e 
Outer View” (1962). W jego zespo"ach gra-
li m.in. tr&bacz Don Ellis, puzonista Dave 
Baker, basista Steve Swallow i perksista Joe 
Hundt. Chyba najpe"niejszy obraz tamtych 
zainteresowa+ lidera oddaje p"yta „Ezz-the-
tics”, m.in. z genialnym saksofonist% Eri-
kiem Dolphym.

W okresie dzia"alno!ci sekstetu Russell 
realizowa" si& tak'e jako pianista, cho$ do 
swojej gry mia" spory dystans: „Nie gram 
na fortepianie – mawia" – u'ywam go jako 
narz&dzia do realizowania zasad Lydian”.  
W tym czasie muzyka Russella uleg"a spo-
rym przemianom. Zmieni" si& stosunek do 
formy (która sta"a si& teraz bardziej swobod-
na) i aran'acji. Instrumentowa" ju' tylko 
„kluczowe fragmenty” utworów, pozosta-
wiaj%c du'e obszary do zagospodarowania 
improwizuj%cym solistom. Rozlu)nienie 
regu" by"o spowodowane nie tylko wi&ksz% 
dojrza"o!ci% lidera, ale tak'e postaw% cz"on-
ków jego zespo"u, zw"aszcza Dolphy’ego  
i Ellisa, zorientowanych na awangard&.

W 1964 Russell, rozczarowany brakiem 
zainteresowania jego muzyk% w USA, wy-
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jecha" do Europy. Po koncertach w Niem-
czech i Francji zatrzyma" si& w Szwecji, 
gdzie zaprzyja)ni" si& m.in. z Bossem Bro-
bergiem, szefem orkiestry jazzowej Radia 
Szwedzkiego. Ten nie tylko wykonywa" 
jego dawne utwory, ale te' zamawia" nowe. 
By"a to dla Russella sytuacja komfortowa 
– móg" spokojnie pracowa$ nad nowy-
mi ideami, komponowa$ oraz sprawdza$  
w praktyce ró'ne rozwi%zania aran'acyjne. 
W tym czasie powsta"y m.in. „Electronic 
Organ Sonata No. 1”, „Othello Ballet Su-
ite”, „Electronic Sonata for Souls Loved By 
Nature”. Dzia"a" nie tylko w Szwecji, ale te'  
w Norwegii, Finlandii i Danii, gdzie prowa-
dzi" wyk"ady, koncertowa" i odkrywa" nowe 
talenty. Wkrótce skupi" wokó" siebie grup& 
zdolnych uczniów, w!ród których znale)li 
si&: Jan Garbarek, Terje Rypdal, Palle Mik-
kelborg, Jon Christensen, Arild Andersen 
i Bobo Stenson. W projektach realizowa-
nych w Europie w latach 60. i 70. brali tak-
'e udzia" polscy wykonawcy: Roman Dyl%g 
(prywatnie uwa'a" muzyk& Russella za zbyt 
pokr&con%), Bronis"aw Suchanek i W"odzi-
mierz Gulgowski. 

Pobyt w Skandynawii zako+czy" si&  
w 1969, kiedy Russell przyj%" stanowisko 
wyk"adowcy na nowo otwartym wydziale 
jazzu w bosto+skim New England Conser- 
vatory (po raz pierwszy zaj%" si& dydakty-
k% w 1958, ucz%c w Lenox School of Jazz 
w Massachusetts). Na NEC pracowa" do 
2004. W 2006 uczelnia przyzna"a mu tytu" 
doktora honoris causa. Nie zerwa" jednak 
wi&zi ze Skandynawi%; powraca" tam wie-
lokrotnie, by prowadzi$ warsztaty i nagry-
wa$ p"yty (m.in. „Vertical Form VI”, „Trip 
to Prillarguri” z Janem Garbarkiem). Naj-
wi&kszym przedsi&wzi&ciem kompozytor-
skim tego czasu by" „Listen to the Silence”, 
utwór na 40-osobowy chór, solistów i ze-
spó" jazz-rockowy, który powsta" na zamó-
wienie Norweskiej Fundacji Kultury.

W okresie skandynawskim j&zyk kom-
pozytorski Russella uleg" najwi&kszej ra-
dykalizacji. W „Electronic Sonata for Souls 
Loved by Nature” zestawia" ró'ne odmiany 
jazzu (tak'e bluesa i rocka). Wykorzystywa" 
ta!m& z muzyk% elektroniczn% i etniczn%,  
a w „Othello Ballet Suite” wprowadzi" ele-
menty aleatoryzmu, serializmu, fragmenty 
swobodne tonalnie i metrycznie.

Po powrocie do Stanów napisa" kolej-
ne du'e utwory: „Living Time” (1972),  
w którym znów b"ysn%" Bill Evans, „Live 
In American Time Spiral” oraz suit& „,e 
African Game”. Utwór, nagrany w 1982 
roku, zosta" uznany przez „New York 
Times” za jedno z najwa'niejszych wy-
darze+ muzycznych ostatnich dekad.  

W 1985 p"yta otrzyma"a dwie nominacje 
do Grammy.

W latach 70. i 80. Russell stopniowo od-
chodzi" od eksperymentów, instynktow-
nie próbuj%c dotrze$ do szerszego grona 
odbiorców. W jego muzyce wspó"istnia- 
"y wtedy elementy konwencjonalnego jaz-
zu, fusion i ethnic. Brzmienie orkiestry zo-
sta"o wzbogacone pianinem Fendera, syn-
tezatorami i rozbudowan% perkusj%. Du'y 
wp"yw na kszta"t i charakter muzyki mieli 
soli!ci, cho$ poziom ich gry nie zawsze za-
chwyca".

Ostatnim znacz%cym momentem w ka- 
rierze artysty by" koncert z okazji jego 80. 
urodzin, w czasie którego dyrygowa" swo-
j% orkiestr%. Fonogra#cznym !ladem tego 

wydarzenia jest podwójny album „,e 
80th Birthday Concert” (1983), zawie-
raj%cy dawne i nowsze utwory. Po 1984 
Russell napisa" jeszcze oko"o dziewi&ciu 
kompozycji, m.in. „Timeline” na orkiestr& 
symfoniczn%, big-band, chór, zespó" kle-
zmerski i solistów. Dzie"o to u!wietni"o 125-
lecie istnienia New England Conservatory.  
W 1994, na zamówienie Cite de la Musique 
w Pary'u, przedstawi" now%, przeorkie-
strowan% wersj& „Living Time”. W nast&p-
nym roku skomponowa" „It’s About Time”.  
W 2001 ukaza"o si& czwarte wydanie „Ly-
dian Chromatic Concept of Tonal Organi-
zation”, które nosi"o „ezoteryczny” podtytu": 
„Volume One: ,e Art an Science of Tonal 
Gravity”. Zasady traktatu s% wci%' wyk"a-
dane na kilku uczelniach w USA, Europie  
i Japonii. Nieliczna grupa wyk"adowców 
posiada pisemne certy#katy wydane osobi-
!cie przez autora.

Cierpi%c na chorob& Alzheimera, Russell 
stopniowo wycofywa" si& z 'ycia muzycz-
nego. Zmar" w 2009 w Bostonie w wieku 

86 lat. Jego !mier$ przesz"a bez wi&kszego 
echa. W nielicznych doniesieniach o tym 
smutnym fakcie wspominano go jednak 
jako jednego z najwi&kszych kompozyto-
rów w historii jazzu.

„Nie jestem rewolucjonist%, raczej ewo-
lucjonist%”, zwyk" mawia$, trafnie ujmuj%c 
charakter swoich dokona+. Rzeczywi!cie, 
nie by" rewolucjonist%-burzycielem w ro-
dzaju Cecila Taylora czy Ornette’a Cole-
mana. Tworzy" nowe jako!ci, ale na bazie 
„zastanych” elementów – tak naprawd& 
nigdy nie odci%" si& od tonalno!ci, syste-
mu temperowanego ani bluesowych ko-
rzeni. Cho$ jego wk"ad w rozwój jazzu jest 
ogromny, prawdopodobnie pozostanie 
jednym z „ukrytych gigantów”, jak Lennie 
Tristano czy Jimmy Giu-re.   ■
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