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Wac∏aw Zimpel — gra na klarnecie, klarnecie ba-

sowym, fujarze, tarogato (w´gierski instrument

bliski sza∏amai). Eufemistycznie mówiàc, nie jest

ulubieƒcem mediów, a jeÊli wziàç pod uwag´

obecnoÊç (mo˝e raczej nieobecnoÊç) muzyki

jazzowej w radiu czy telewizji — tak˝e publicznej

— jego nazwisko mo˝e byç ma∏o znane równie˝

niektórym wielbicielom muzyki improwizowanej.

Nie ulega jednak wàtpliwoÊci, ˝e jest dziÊ jed-

nym z najwa˝niejszych przedstawicieli polskie-

go jazzu.

„DuchowoÊç jest wed∏ug mnie w sztuce najwa˝-

niejsza. Sztuka jest przejawem bezradnoÊci wo-

bec kwestii ostatecznych — wobec tego kim je-

steÊmy, skàd pochodzimy i dokàd zmierzamy.

Stara si´ odpowiadaç na te podstawowe pyta-

nia. Mo˝e nawet nie tyle odpowiadaç, co stawiaç

je na nowo w ró˝ny sposób” — mówi∏ Zimpel

przed kilkoma laty w wywiadzie dla portalu Po-

pupmusic. Mniejsza o to, ˝e tego typu wyznanie

— tak, rzecz mo˝na chyba traktowaç w katego-

riach wyznania — nie jest deklaracjà czy posta-

wà zbyt cz´stà we wspó∏czesnym Êwiecie, tak˝e

muzycznym. Istotniejsze, ˝e pozostaje ono wy-

raênym rysem tworzonej przez Zimpla muzyki.

˚e idàc za tym przekonaniem, pozostaje wierny

sobie i nie idzie na ˝adne kompromisy. ˚e

wreszcie cechuje go artystyczna uczciwoÊç —

jeÊli kogoÊ dziÊ nie Êmieszy takie sformu∏owa-

nie. 

Zimpel pojawi∏ si´ na horyzoncie polskiego jaz-

zu jak kometa. Jeszcze przed kilkoma laty jego

nazwisko znane by∏o bardzo wàskiemu kr´gowi

s∏uchaczy — m.in. bywalcom poznaƒskich klu-

bów, w których grywa∏ z zespo∏em Emergency,

póêniej i innymi formacjami. Prze∏om nastàpi∏,

jak si´ wydaje — przynajmniej z perspektywy

efektów fonograficznych — oko∏o roku 2007.

Wtedy to dosz∏o w poznaƒskiej Scenie na Pi´-

trze do nagrania materia∏u, który kilka miesi´cy

póêniej mia∏ si´ ukazaç na pierwszej z p∏yt sy-

gnowanych nazwiskiem Zimpla — The Light.

P∏yt´ nagra∏o trio Zimpel—Traczyk—Rasz, które

w roku 2009 ju˝ jako The Light wyda∏o, równie˝

staraniem poznaƒskiej oficyny Multikulti, swój

drugi album. Tymczasem klarnecista zdà˝y∏

jeszcze nawiàzaç wspó∏prac´ z dobrze znanym

polskim fanom wspó∏czesnego jazzu chicagow-

skim perkusistà Timem Daisy. Efektem tych

wspólnych dzia∏aƒ okaza∏ si´ mi´dzy innymi krà-

˝ek Four Walls. 

Dopiero jednak ostatnich kilkanaÊcie miesi´cy

by∏o potwierdzeniem wielkiej aktywnoÊci i zna-

komitego artystycznego poziomu dokonaƒ Zim-

pla. Wspomnijmy wi´c, ˝e artysta wzià∏ udzia∏

w nagraniu krà˝ka zespo∏u Ircha — kwintetu klar-

necistów, któremu przewodzi∏ Miko∏aj Trzaska,

a w którego sk∏adzie znalaz∏ si´ równie˝ m.in.

s∏ynny amerykaƒski muzyk Joe McPhee. Konse-

kwencjà otwarcia si´ na nowe doznania —

i efektem uznania ze strony jazzowego (freejaz-
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zowego) mi´dzynarodowego Êrodowiska — by∏y

kolejne p∏yty, które ukaza∏y si´ ju˝ w pierwszych

miesiàcach 2011 roku. Na dwóch fantastycznych

krà˝kach Zimpel, znów wspólnie z Miko∏ajem

Trzaskà, pojawia si´ u boku wielkich postaci

wspó∏czesnej muzyki improwizowanej. Formacja

Reed Trio to — zgodnie z nazwà — tercet instru-

mentów d´tych, który wspó∏tworzy wraz z pol-

skimi muzykami Ken Vandermark, postaç wr´cz

emblematyczna dla wspó∏czesnej sceny freejaz-

zowej. Wspólnie nagrali p∏yt´ Last Train to the

First Station. W tym samym czasie ukaza∏ si´

tak˝e najnowszy album formacji Resonance

Kafka In Flight. Na czele 10-osobowego Reso-

nance Ensemble równie˝ stoi Vandermark, tyle

˝e tym razem Zimpel i Trzaska krzy˝ujà instru-

menty z jeszcze kilkoma wybitnymi jazzmanami

ze Skandynawii i Stanów Zjednoczonych. 

Skoro jednak pojawi∏o si´ powy˝ej stwierdzenie,

˝e ostatnie kilkanaÊcie miesi´cy by∏o zdecydowa-

nie najbardziej znaczàce w dyskografii Zimpla,

to przede wszystkim dzi´ki dwóm wspania∏ym al-

bumom wydanym przez Multikulti w roku 2010.

Wiosnà ubieg∏ego roku ukaza∏a si´ p∏yta mi´-

dzynarodowego projektu (pod wodzà Zimpla)

Undivided, zatytu∏owana The Passion. Dodam

od razu, ˝e to, moim zdaniem, nie tylko najwa˝-

niejsze dokonanie w dyskografii klarnecisty, ale

te˝ jeden z najbardziej poruszajàcych krà˝ków

(chyba nawet wr´cz najbardziej poruszajàcy)

spoÊród nagranych przez polskich jazzmanów

w ostatnich latach. Jesienià ubieg∏ego roku po-

znaliÊmy niemal równie znakomità p∏yt´ krajo-

wego kwartetu Hera.

Do nagrania albumu The Passion, jak wspo-

mnia∏em, Zimpel zaprosi∏ muzyków z ró˝nych

stron Êwiata. Sk∏ad kwartetu Undivided utworzy-

li poza liderem: amerykaƒski pianista Bobby

Few (wspomnijmy, ˝e wspó∏pracowa∏ z Alber-

tem Aylerem, Archie Sheppem, Steve’em Lacy),

niemiecki perkusista Klaus Kugel i ukraiƒski

kontrabasista Mark Tokar. OczywiÊcie, nie tylko

sk∏ad decyduje o „ÊwiatowoÊci” tej p∏yty. The

Passion bowiem to spójna, zamkni´ta ca∏oÊç,

o przemyÊlanej dramaturgii, pe∏na barw. To,

z jednej strony, muzyka o pierwiastku misteryj-

nym, duchowym, a z drugiej — pe∏na artystycz-

nej furii, nomen omen — pasji, rozumianej rów-

nie˝ jako wielka emocja, nami´tnoÊç. 

Co ciekawe, nie po raz pierwszy si´ okazuje, ˝e

taka konwencja — muzyki na pozór szorstkiej

i wyzwolonej z formalnych wi´zów — znakomi-

cie wspó∏gra z wiarygodnym, poruszajàcym

przes∏aniem. Odrzucenie klasycznych jazzo-

wych konwenansów owocuje, z jednej strony,

odwagà artystycznej wypowiedzi, a z drugiej —

równolegle — odwagà intelektualnych i ducho-

wych poszukiwaƒ. A niewàtpliwie wspó∏granie

tych dwóch elementów daje muzyce kwartetu

prawdziwà g∏´bi´. 

Zimpel deklaruje na ok∏adce krà˝ka, ˝e odwo∏u-

je si´ do si´gajàcej Êredniowiecza idei pisania

pasji, si´gajàc i do biblijnej inspiracji. Zresztà ju˝

samo przeÊledzenie tytu∏ów kolejnych kompozy-

cji przekonuje o tym dobitnie — sà to kolejne

etapy ewangelicznej narracji o m´ce, Êmierci

i zmartwychwstaniu Chrystusa. Jako si´ rzek∏o,

artysta nadaje jednak swej muzycznej opowie-

Êci momentami bardzo radykalnà formu∏´ mu-

zycznà. Sam przyznaje, ˝e czerpie natchnienie

z nowo˝ytnej muzyki wokalnej i instrumentalnej,

co s∏ychaç tu i ówdzie, a jednoczeÊnie przema-

wia twardym, chropowatym j´zykiem muzyki

free. J´zykiem mo˝e nawet zaskakujàco spój-

nym z tematem.

Nie by∏oby jednak ani owego efektu lirycznej mi-

steryjnoÊci, ani fenomenalnych tyrad swobodnej

improwizacji, gdyby obok lidera nie stan´li od-

powiedni partnerzy. Pod tym wzgl´dem jednak

sytuacja jest wr´cz wymarzona — zespó∏ gra

bezb∏´dnie. Wybitnie asystuje Zimplowi Bobby
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Few. Jego fortepian wielokrotnie wychodzi tu na

pierwszy plan. Czasami jest jakby harmonicznà,

mi´kkà, ∏agodzàcà odpowiedzià na klarnetowe

porywy, kiedy indziej wprowadza nerwowy, nie-

spokojny puls. Zresztà w∏aÊnie ten fakt, ˝e ca∏y

kwartet brzmi tu niczym jeden organizm, jest

jednà z najwi´kszych zalet p∏yty. Jak bowiem

wspomnia∏em, artystyczny zamys∏ Zimpla nie

powiód∏by si´ bez wsparcia, czy wr´cz aktywne-

go wspó∏uczestniczenia w narracji ze strony

partnerów. Mo˝na sobie na przyk∏ad wyobraziç

formu∏´ wirtuozowskà, gdzie — z definicji nieja-

ko — muzycy z sekcji rytmicznej tworzà jedynie

t∏o dla eksponowanego solisty. TwórczoÊç Zimpla

zak∏ada jednak dialog, wspó∏tworzenie muzyki, co

równie˝ uwypukla jej duchowy, wspólnotowy cha-

rakter. A wszyscy partnerzy grajà naprawd´ wy-

bornie. Klaus Kugel operuje szerokà paletà perku-

syjnych barw od szmerów, szumów, niemal˝e

szeptów po partie pe∏ne ekspresji, choç pozba-

wione elementów solowego popisu. Równie czuj-

nie, z doskona∏ym wyczuciem konwencji gra na

kontrabasie Mark Tokar.

W nagraniu wydanej o kilka miesi´cy póêniej

p∏yty kwartetu Hera wzi´li udzia∏ wy∏àcznie pol-

scy instrumentaliÊci, zresztà dobrzy znajomi i od

wielu lat sceniczni partnerzy Zimpla. Na sakso-

fonach zagra∏ Pawe∏ Postaremczak, na kontra-

basie Ksawery Wójciƒski, na perkusji Pawe∏

Szpura. Klarnet czy klarnet basowy lidera nie

znajdujà tu zatem wsparcia w brzmieniach forte-

pianu, jak na poprzedniej p∏ycie. Za to obec-

noÊç drugiego muzyka grajàcego na instrumen-

tach d´tych daje okazj´ do niezwykle pi´knych

dialogów, czasem niemal lamentów, niekiedy

bliskich zawo∏aniom, a momentami niemal hym-

nicznych. I znów tak˝e tu powraca temat pieÊni

koÊcielnej, ale i przewijajàce si´ gdzieÊ w tle

echa muzyki tradycyjnej innych kultur. Docho-

dzimy do przekonania, ˝e twórczoÊç klarnecisty

brzmi wr´cz rytualnie, ˝e daleko przekracza po-

ziom konwencjonalnej zabawy dêwi´kiem. Ma-

my tu oszcz´dne brzmienia, powolnà narracj´,

budowanie napi´cia — nie dla taniego efektu,

ale w∏aÊnie jako elementy zrównowa˝onej, spój-

nej opowieÊci. Westchnienia, skowyty czy nawet

niemal okrzyki instrumentów d´tych sà cz´Êcià

wspomnianej opowieÊci, której rewers czy do-

pe∏nienie stanowià kontemplacyjne, harmonijne

partie.

Na ok∏adce pierwszej z omawianych p∏yt lider

napisa∏: „Mojà intencjà by∏o stworzenie muzyki,

która sk∏aniajàc do refleksji nad wàtkiem cierpie-

nia, nios∏aby ze sobà nadziej´”. I to si´ zdecy-

dowanie Zimplowi udaje. Bez tanich sztuczek,

∏atwych melodii, muzycznej hochsztaplerki.

Gdyby ktoÊ wàtpi∏ w charakter i skal´ talentu

Wac∏awa Zimpla po przes∏uchaniu jego po-

przednich p∏yt, to omawiane tu dwa wydawnic-

twa powinny przekonaç go ostatecznie. Ja nie

mam wàtpliwoÊci, ˝e mamy oto do czynienia

z jednym z najwa˝niejszych zjawisk polskiej sceny

improwizowanej ostatnich lat, a oba albumy na-

le˝à ju˝ dziÊ do kanonu polskiej jazzowej wspó∏-

czesnoÊci. Potwierdzajà to zaszczyty dla autora

i nagrody dla albumów, które zosta∏y dostrze˝o-

ne przez mi´dzynarodowà publicznoÊç — i re-

cenzentów. Ale mo˝e mniejsza o zaszczyty, bo

w twórczoÊci Wac∏awa Zimpla najwa˝niejsze

jest chyba jednak ich przeciwieƒstwo — intym-

noÊç, liryzm, emocjonalnoÊç. 

Nawet jeÊli komuÊ formu∏a free jazzu wydaje si´

zbyt karko∏omna, zbyt odpychajàca — tym ra-

zem naprawd´ warto spróbowaç.

Tomasz Janas
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