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Na ksztatt nowoczesnego kontrabasu jazzowego wplynglo wiele czynnik6w,

zar6wno tych stricte mtrzycznych, jak i kulturowych. Kluczow4 rolg w ewolucji tego

instrumentu odegrali wybitni jazzowi basiSci, kt6rzy dzigki swojej determinacji

i zaangaZowaniu rozwijali sztukg gry na tym instrumencie w zakresie techniki, artykulacji,

rytmiki, melodyjnodci oraz akompaniamentu. Ka2dy z muzyk6w, wymienionych w drugim

rozdziale tej pracy, zaistniat w historii jazzowego kontrabasu dzigki jakiemu5 konkretnemu

czynnikowi muzycznemu, kt6ry na danym etapie stanowil nowatorstwo, a z czasem

wchodzil do kanonu umiejgtnoSci niezbgdnych dla dobrego nowoczesnego basisty.

Niew4tpliwie ogromne znaczenie mial r6wnieZ rozwlj technologii, zar6wno w zakresie

nagla5niania, jak i nagrywania i odtwarzania basowego brzmienia instrumentalnego. To

dzigki niemu ugruntowala sig pozycja basisty w r6znych formacjach zespolowych.

Utwory zarejestrowane na ptycie stanowiq material do przedstawienia szerokiej

perspektywy postrzegania obecnego oblicza kontrabasu, sq bowiem syntezq kilku

przenikaj4cych sig nurt6w i styl6w, kt6re mo2na spotka6 zar6wno w muzyce klasycznej, jak

i jazzowej. Zdefiniowanie tych zagadnief oraz zastosowanie ich element6w w r6znym

zakresie w poszczeg6lnych utworach, stanowi inspiracjg, b9d4c4 punktem wyjscia dla

zaloilefi kompozytorskich i aranzacyjnych, a w konsekwencji tak2e wykonawczych. Na

og6lny obraz nowoczesnego kontrabasu jazzowego i jego rolg w prezentowanych



kompozycjach du2y wptyw mialo wieloletnie doSwiadczenie muzyczne autora w zakresie

edukacji i pracy zawodowej na r62nych plaszczyznach stylistycznych.

W pierwszym rozdziale zostaty poruszone w4tki opisujqce emancypacjg kontrabasu

w kontek5cie historycznym. PrzybliZone zostaty r6wnieZ zagadnienia zwiqzane z rozwojem

technologii, kt6ra byla punktem zwrotnym i w znaczqcy spos6b prrycrynila sig ewolucji

kontrabasu w zespolach jazzowych.

Drugi rozdzial przedstawia sylwetki czterech kontrabasist6w, ktlrry
zrewolucjonizowali grQ na kontrabasie i znacz4co wptyngli na zmiang w jego postrzeganiu

poprzez nowatorski dob6r materialu dZwigkowego, rodzaju melodyki, akompaniamentu,

rytmiki, artykulacji oraz sprawnoSci technicznej.

Trzeci rozdzial to pr6ba zdefiniowania i sklasyfikowania nurt6w i styl6w

muzycznych stanowi4cych inspiracjg dla zalohefi kompozytorskich, a w konsekwencji dla

zastosowania r6znorakich technik i nawi4zari stylistycznych.

Trzonem pracy jest rozdzial czwarty, bgd4cy analizq muzykologicznq autorskich

kompozycji i aranilacji. Om6wione w nim zostaly takie zagadnienia jak: melodyka, rytm,

harmonia, artykulacja oraz nawiqzania do muzyki folkowej, etnicznej oraz do technik

kompozytorskich znanychzpoprzednich epok, czyli element6w polifonii, formy klasycznej,

form minimalistycznych oraz neoklasycznych. U2yte Srodki mtrzyczne wynikaj4 zatem

z fuzji mnzycznych, spolecznych, a takile etnicznych uwarunkowafi kulturowych

w polqczeniu z tym, co w historii i tradycji muzyki zostalo uznane za ,,klasyczne".

A zatem, zdaniem autora niniejszej rozprawy charakter nowoczesnego oblicza

kontrabasu jazzowego potrafi wyrazi(, muzyk wszechstronny, uniwersalny, kt6ry umie sig

odnalezi zar6wno w prostych strukturach muzycznych jak i w tych bardziej wymagaj4cych

orazw kaZdym stylu i nurcie, w zaleZnodci od wymagaf i od formacji, zkt6r4wsp6lpracuje.

Taki artysta musi posiadad nie tylko sprawnoSi techniczr,qna najwyzszym poziomie, ale

*y.ru.i. r62nych styl6w i kierunk6w mtrzycznych, poparte gruntownQ wiedz4 i bogatym

doSwiadczeniem. S4 one szczeg6lnie wahne, kiedy kontrabasista jest r6wnieZ

kompozytorem i aranzerem. I to wtedy on nadaje ostateczn4 formg utworowi.


