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„Kiedy słychać dżezu 
pierwsze trzaski…”
Wojciech Fułek

Muzyka jazzowa, a nieco później również rockandrollowa, w nowej 
rzeczywistości była w Polsce przez pewien czas uważana za wrogą ustrojowi 
i socjalistycznym ideałom. Trudno to z dzisiejszej perspektywy zrozumieć, 
ale warto o tym przypominać, aby pokazywać nie tylko śmieszne, 
lecz także groźne absurdy peerelowskiego świata.

Jazz, tolerowany jeszcze (tro-
chę z rozpędu, trochę z braku 
odgórnych wytycznych, tro-
chę z powodu poważniejszych 

problemów) tuż po wojnie, na przełomie 
lat czterdziestych i pięćdziesiątych był 
już jawnie i zawzięcie zwalczany jako 
niesłuszny ideowo. „Bezduszny jazz” 
i „tandeta jazzowa” to określenia czę-
ste w tamtym czasie. Socrealizm prze-
niknął wtedy nawet do muzyki, skoro 
Walne Zgromadzenie Kompozytorów 
Polskich w listopadzie 1948 roku potrak-
towało muzykę jazzową jako godne na-
piętnowania i potępienia zagrożenie dla 
„prawdziwych wartości muzycznych”: 
„Trzeba zasypać przepaść, dzie-
lącą kompozytora od słu-
chaczy, wynikłą nie tylko 
z powodu oderwania się 
wielu twórców od życia 
i problemów ogólnoludzkich, 
lecz także z nieprzygotowania 
wielkiej liczby słuchaczy do 
przyjmowania jakiejkol-
wiek muzyki poza tande-
tą jazzową”.
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Melodie radzieckie kontra 
rozpusta
Nic więc dziwnego, że hasło „Precz 
z orkiestrą jazzową” stało się wkrót-
ce obowiązujące dla wielu aktywi-
stów Związku Młodzieży Polskiej. 
A „dżezowy rytm” stał się na pe-
wien okres synonimem godnej po-
gardy rozrywki świata bikiniarzy 
i chuliganów. Nieprzypadkowo 
usłużni dziennikarze podkreślali te 
związki, powołując się np. na takie 
„chuligańskie” piosenki: „Kiedy 
słychać dżezu pierwsze trzaski,/ 
Szuka fi gus dla siebie fagaski;/ 
Tamta jest za blada,/ Tamta znów 
wysiada./ Dżez, bugi-ugi, dżez”.

Przeznaczone dla studentów 
pismo „Po Prostu” przypominało 
w roku 1950, że przecież jeszcze 
niedawno „młodzież w ustroju 
sanacyjnym, szczególnie mło-
dzież akademicka, bawiła się 
w taki sposób: rozpijała się, hoł-
dowała rozpuście […]. I dlatego 
nie można tolerować praktyko-
wanej do dzisiaj bezideowości 
w repertuarze, opartej prze-
de wszystkim na bezdusznym 
jazzie […]. Jest przecież tyle 
pięknych radzieckich melodii 
tanecznych”.

W obliczu takiej, sterowa-
nej centralnie, nagonki nielicz-
ni obrońcy jazzu nie mieli wielkich 
możliwości wypowiedzenia swoich ra-
cji, choć np. na łamach „Tygodnika Po-
wszechnego” zawzięcie go bronili Leo-
pold Tyrmand i Stefan Kisielewski. Ten 
ostatni odwoływał się nawet w swojej 
argumentacji do pewnego polityczne-
go podstępu, przekonując przewrotnie: 
„Jazz tkwi w demokratycznym stylu ży-
cia, wciela proste tęsknoty za wdziękiem, 
zręcznością i odrobiną ekscentrycznego 
humoru. Jazz to odpoczynek dla ludzi 
zmęczonych, jak ilustrowana książka 
o dalekich egzotycznych krajach, jak 
nastrój odpływającego okrętu, czy mor-
skiej plaży, jazz to codzienna szczypta 
przygody. Jazzu nie da się oddzielić od 
epoki przemysłu i cywilizacji miejskiej, 
jest jej składnikiem, jej echem, jej poe-

zją. A skoro nie da się go, jak to prag-
nęli gorliwi młodzieńcy z »Po Prostu«, 
wykorzenić, unicestwić, zabić – trzeba 
zrobić coś innego. A mianowicie: stwo-
rzenie polskiego jazzu proponuje Kisiel”.

Taki sposób myślenia, zwłaszcza po-
chodzący z wrogiego, katolickiego obo-
zu, nie miał jednak wówczas najmniej-
szych szans przebić się do masowego 
czytelnika. Zwłaszcza że przeciwni-
cy jazzu używali wtedy argumentów, 
z którymi właściwie nie sposób było 
dyskutować. Szczególnie jeśli były one 
wykorzystywane przez takie autorytety 

moralne, jak znany poeta i pi-
sarz, Tadeusz Borowski, autor 
Pożegnania z Marią, świeżo 
upieczony członek PZPR: „Pa-
miętajcie, że muzyka jest poli-
tyką […]. Dlatego wiedzcie, że 
grając Chopina, czy chcecie czy 
nie chcecie – bronicie pokoju. 
Pragnąłbym, abyście bronili go 
świadomie. Abyście słuchając 
muzyki Szostakowicza i Arnol-
da Schönberga, bronili pokoju 
na świecie przed zbrodniarzami 
wojennymi. Przed imperialista-
mi, którzy chcieliby z nas uczynić 
mięso armatnie, a z kultury porno-
grafi ę i jazz”.

Tadeusz Borowski nie musiał 
oczywiście wiedzieć, że przywo-
ływany przez niego Dmitrij Szo-
stakowicz skomponował wcześ-
niej dwie przepiękne suity jazzowe, 
a Arnold Schönberg znalazł idealne 
warunki do rozwoju swojego talentu 
kompozytorskiego oraz bezpieczne 
schronienie przed wojenną pożogą 
i „ostatecznym rozwiązaniem kwe-
stii żydowskiej” w tak potępianej 
imperialistycznej Ameryce. Nie mu-
siał też wiedzieć, że w identyczny co 
w ZSRR i PRL sposób tępiono mu-
zykę jazzową i swing w nazistowskiej 
III Rzeszy, uznając je za wynaturzenie 
sprzeczne z narodowosocjalistycznym 
poczuciem piękna i estetyki. Kto zresz-
tą z czytających jego „pokojowy” apel 

zdawał sobie wówczas z tego sprawę?

Rozpasane rytmy
Jazz nie poddawał się łatwo, i – choć 
skazano go w pewnym sensie na niebyt, 
próbując odebrać mu słuchaczy – prze-
trwał najgorszy okres nagonki i banicji, 
schodząc do muzycznego podziemia 
i ukrywając się pod kryptonimem 
„muzyki tanecznej”. Już w roku 1952 
nagrywał w krakowskiej rozgłośni 
Polskiego Radia legendarny później ze-
spół „Melomani” z Jerzym „Dudusiem” 
Matuszkiewiczem, działała świetna or-
kiestra Charlesa Bovery’ego, śpiewała 
Jeanne Johnstone-Schiele, funkcjono-
wał – choć zaciekle atakowany („Lu-
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  Propagandowa grafi ka: na górze 
przykładna młodzież z ZMP, na dole 
jazzujący „chuligani”
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dzie, od których można by wymagać 
wrażliwości na prawdziwe wartości ar-
tystyczne słowa i muzyki, zachłystują 
się skondensowaną szmirą” – Kultural-
ne rozrywki Cioci Imci, „Po Prostu”, 
1949) – Polski Jazz Club przy war-
szawskiej siedzibie YMCA, fi rmowany 
przez Tyrmanda, działało prężne środo-
wisko krakowskie ze wspomnianym 
Matuszkiewiczem i Zygmuntem Ham-
merem. „Tu nie idzie tylko o swobodę 
grania jazzu, ale wolność. Chodzi o kon-
takt ze światem, z którym nie możemy 
stracić łączności” – tłumaczył młodym 
muzykom ich guru, Leopold Tyrmand.

Tymczasem jednak ta walka na wy-
niszczenie przynosiła nie tylko odgórne 
zakazy, ale czasami również realne 
represje wobec muzy-
ków jazzowych. Andrzej 
Kurylewicz, doskonały 
kompozytor, dyrygent 
i multiinstrumentalista, 
był dwa razy wyrzuca-
ny z krakowskiej Wyż-
szej Szkoły Muzycz-
nej za propagowanie 
jazzu, a Andrzej Trza-
skowski, pianista 
„Melomanów”, zo-
stał nawet „profi lak-
tycznie” aresztowa-
ny i spędził w roku 
1950 trzy miesiące 
w celi Wojewódz-
kiego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego w Krakowie.

„Jazz był aktem odwagi i jakąś bro-
nią w walce, którą ja wtedy toczyłem – 
wspominał po latach Leopold Tyrmand. 
– Zawsze uważałem, że po pierwszym 
okresie, kiedy to była walka społeczno-
-polityczna, to potem jazz powinien być 
już tylko sprawą muzyków”. Ale za-
nim mogło do tego dojść, trzeba było 
przecież wcześniej stoczyć wieloletnią 
batalię o zdjęcie ideologicznego odium 
z muzyki jazzowej, która przetrwała ten 
okres niemal dosłownie w podziemiu, 
znajdując schronienie w małych, za-
dymionych piwnicach i klubach. Na 
pewno też wyraźną cezurą w tej walce 
stał się marzec roku 1953, naznaczony 

śmiercią Ziutka Słoneczka, jak nazywa-
li go po cichu jedni, czy też Wielkiego 
Stalina – Ojca Narodów, jak mawiali 
publicznie inni. W każdym razie o jazzie 
zaczęto dyskutować po tej historycznej 
dacie w trochę spokojniejszym tonie. 
Publicysta Jerzy Waldorff w roku 1954 
oznajmił np. (co nie dla wszystkich było 
do tej pory oczywiste), że „salonowy ta-
niec i lekka piosenka nie mogą zawierać 
ważkich treści politycznych”, zastrze-
gając jednak – dla zrównoważenia tej 
„niebezpiecznej” tezy – że „jak stano-
wiły, tak dalej stanowić będą element 
nie pozbawiony wagi w wychowaniu 
młodzieży”. I puentował już w dobrze 
znanym, twardym stylu, żeby rozwiać 
wszystkie wątpliwości: „Zwolennicy 

nowszego przeboju Billa Haleya Rock 
Around The Clock, zwiastującego nowe 
muzyczne szaleństwo, przy którym jazz 
będzie wydawał się wyjątkowo uładzo-
ną formą muzyczną. W przedsionku do 
sławy i legendy czekał już z efektami 
swojej pierwszej profesjonalnej se-
sji nagraniowej nie kto inny, jak Elvis 
Presley.

Dobry jazz nie jest zły
W Polsce tymczasem wciąż trwała nie-
ustanna walka o odpolitycznienie sa-
mego terminu „jazz” i sprowadzenie go 
wyłącznie do sfery muzycznej, co po-
stulował Tyrmand. Znany później i po-
pularny dyrygent Henryk Czyż na nara-
dzie kompozytorów w maju 1954 roku 
wygłosił wyjątkowo – jak tamte czasy 

– odważny i gorąco dyskutowany 
referat, w którym mówił 
m.in.: „Walczyć z muzy-
ką jazzową nikt dziś nie 
chce, ale musimy sobie 
jasno powiedzieć, że jazz 
jako maniera wykonawcza, 
służąca dobrej, rytmicznej, 
usynkopowanej, melodyj-
nej, korzystającej ze współ-
czesnej harmoniki muzyce 
tanecznej czy rozrywkowej 
jest potrzebą społeczeństwa, 
że sama w sobie nie kryje 
groźby zdziczenia i wynatu-
rzeń, i że na tym polu można 
pisać utwory wartościowe, że 
przed polskim kompozytorem 
stoi trudne zadanie, jakie nakła-

da nań społeczeństwo, zadanie tworze-
nia dobrej muzyki tanecznej i rozryw-
kowej tego typu”.

Nieuchronnie nadciągała nowa era 
muzyczna, która w Polsce miała zdomi-
nować drugą połowę lat pięćdziesiątych 
i zawładnąć sercami całego pokolenia. 
Płyty docierały zza żelaznej kurtyny 
z kilkuletnim opóźnieniem, ale muzy-
ki jazzowej słuchano na falach radio-
wych, bo nie wszystko dało się przecież 
zagłuszyć. „Dookoła Świata”, kolejny 
tygodnik ilustrowany, niezwykle wtedy 
popularny i w pewnym stopniu kreują-
cy młodzieżowe mody, ogłosił „wielką 

nowoczesnych tańców niechże nie wy-
ciągają mylnych wniosków, że równie 
chętnie słuchać będziemy w przyszło-
ści boogie-woogie i hot-jazzu. Rytmy 
i melodie wywołujące gromadną histe-
rię i rozpasanie będziemy nadal zwal-
czali”. Gdyby autor wiedział, jaką „gro-
madną histerię i rozpasanie” spowoduje 
niebawem nie tyle jazz i boogie-woogie, 
ile nadciagający huragan rock and rolla, 
być może inaczej rozłożyłby akcenty 
w swoim tekście, zamieszczonym wte-
dy na łamach popularnego i prestiżowe-
go, ilustrowanego tygodnika „Świat”. 
A świat (pisany małą literą) oddychał 
już przecież w tym czasie w rytmie naj-
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wojnę z nudą”, która przyniosła dość nie-
spodziewany rezultat – zalew listów od 
młodych czytelników, domagających się 
m.in. ułatwienia dostępu do zakazanego 
jeszcze niedawno jazzu: „Program ra-
diowy jest zbyt ubogi w muzykę tanecz-
ną, jazzową. Nadawajcie lekką muzykę! 
Powiecie, że muzyka poważna nie była 
dostępna dla świata pracy przed II woj-
ną światową? To nie znaczy, że trzeba ją 
grać do obrzydzenia i znudzenia”.

Chyba wszyscy zdawali sobie spra-
wę z tego, że muzyczny przełom był już 
coraz bliżej. Z początkiem roku 1955 
odnajdujemy – znów na łamach opinio-
twórczego „Dookoła Świata” – redakcyj-
ną deklarację, która nie pozostawia już 
żadnych wątpliwości co do jazzowych 
sympatii całych rzesz młodych ludzi: 
„Jazz jako muzyka taneczna jest bezkon-
kurencyjny. Ale oprócz zwolenników, 
otwarcie głoszących swoją sympatię do 

jazzu, jest bardzo wielu takich, którzy 
ukrywają swoje upodobania w obawie 
przed posądzeniem o bikiniarstwo […]. 
Dlatego najwyższy czas chyba stanąć 
na pozycjach obrony artystycznego 
jazzu […]. Bo dobry jazz jest po pro-
stu dobrą muzyką, a nie przestępstwem”.

Nic więc dziwnego, że spektakular-
nym wydarzeniem okazało się w mar-
cu tego roku w Warszawie pierwsze od 
roku 1948 roku ofi cjalnie zorganizowa-
ne Jam Session. Oczywiście, nie tylko 
muzyka jazzowa kształtowała nową 
świadomość młodego pokolenia i była 
symbolem przełomu. Jazz był jednym 
(skądinąd wyjątkowo ważnym) z wie-
lu elementów, składających się na peł-
ny obraz istnej rewolucji artystyczno-
-społeczno-kulturalnej, z jaką mieliśmy 
wtedy do czynienia. Trochę na uboczu 
wielkiej polityki i historii, choć przecież 
w bezpośrednim związku z wszystkimi 
przemianami, rodziły się wtedy zupełnie 
nowe zjawiska nie tylko w dziedzinie 
muzyki, lecz także teatru, kabaretu, li-
teratury, fi lmu czy sztuk plastycznych.

28 kwietnia 1955 roku w Gdańsku 
debiutował programem „Ahaa” stu-
dencki teatr „Bim-Bom”, kierowany 
przez Zbyszka Cybulskiego. W stolicy 
działał już wtedy słynny STS (Studencki 
Teatr Satyryków), w którym wykuwały 
się talenty m.in. Andrzeja Jareckiego, 
Agnieszki Osieckiej, Olgi Lipińskiej, Sta-
nisława Tyma czy przyszłego „profesora 
mniemanologii stosowanej” – Jana Ta-
deusza Stanisławskiego. W całym kraju 
roiło się od lokalnych, środowiskowych 
sensacji artystycznych i kulturalnych. 
Brakowało jednak dużego, centralnego 
wydarzenia, które mogłoby uchodzić 
za przełomowe i integrujące różne śro-
dowiska. Trochę niespodziewanie ta-
kim wydarzeniem – także dla polskiego 
jazzu – okazał się latem 1955 roku war-
szawski V Międzynarodowy Festiwal 
Młodzieży i Studentów. Impreza, zor-
ganizowana przez fasadowe organiza-
cje komunistyczne, Związek Młodzieży 
Polskiej i Światową Federację Młodzie-
ży Demokratycznej, jako symbol ustro-
jowej i ideologicznej wyższości nad ka-
pitalizmem, okazała się doświadczeniem 

  Leopold Tyrmand (siedzi z lewej): symbol jazzowego stylu życia w powojennej Polsce
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pokoleniowym, które – ku zaskoczeniu 
samych organizatorów – szeroko otwo-
rzyło zamknięte dotychczas drzwi do za-
kazanego, zachodniego świata. Uchyliła 
się osławiona żelazna kurtyna, a Warsza-
wę bez reszty opanował festiwal wraz 
z jego gośćmi. Bawiono się, tańczono 
i słuchano jazzu bez opamiętania, nad-
rabiając stracone lata. Wśród licznych 
zespołów z całego świata sporo było bo-
wiem grup jazzowych lub jazzujących. 
Wkrótce pojawiły się też pierwsze ofi -
cjalne płyty jazzowe Polskich Nagrań. 
Były to jeszcze czarne krążki na 78 ob-
rotów, wydane jako część serii „Kroni-
ka Dźwiękowa Festiwalu Młodzieży”. 
Oprócz tej serii, wydanej na fali pofe-
stiwalowego entuzjazmu, ukazały się 
również płyty „Melomanów”, „Sekste-
tu Organowego” Andrzeja Kurylewicza 
czy zespołu Władysława Kowalczyka. 
W sierpniu 1955 roku wydano pierw-
sze powojenne nagranie jazzu zachod-
niego grupy „The Bruce Turner Quin-
tet” z Wielkiej Brytanii. W Warszawie 
wystartowała Estrada Jazzowa, której 
inauguracyjny występ zapowiadał sam 
Leopold Tyrmand. Nie dla wszystkich 
było jednak jasne, jak należy się zacho-
wywać podczas koncertów, skoro najpo-
pularniejszy wtedy tygodnik „Przekrój” 
w specjalnym artykule musiał wyjaś-
niać, „dlaczego klaszcze się na koncer-
cie jazzowym podczas grania utworów”.

Za oceanem powoli zaczynał się już 
szał rock and rolla, ale Polacy wciąż jesz-
cze uczyli się jazzu. To on był królem, 
któremu młode pokolenie biło pokłony. 
Wyraźnie sprzyjał mu zresztą nadmorski, 

wybrzeżowy klimat. W lutym 1956 roku 
w Gdańsku ukazał się pierwszy numer 
pisma „Jazz” pod redakcją Józefa Bal-
ceraka, które na długo stał się ulubio-
nym periodykiem polskich fanów tego 
gatunku. Redaktor naczelny „Jazzu” był 
też animatorem cyklicznych koncertów 
muzyki z płyt w gdańskim Klubie Pra-
cowników Kultury. W inauguracyjnym 
numerze swojego pisma donosił: „Pierw-
szy koncert odbył się w okresie, kiedy 
tu i ówdzie słowo »jazz« wymawiano 

z pewną ostrożnością, 25-ty koncert 
odbywa się w czasie, kiedy młodzież 
całego kraju ogarnięta jest »jazzma-
nią«, kiedy w Warszawie zapowie-
dziano występ Państwowej Orkie-
stry Jazzowej, Estrada Jazzowa daje 
swój trzeci program, a opera war-
szawska przez dwa tygodnie goś-
ciła zespół murzyński »Everyman 
Opera« z »Porgy and Bess« Ger-
shwina”.

Nic już nie mogło zatrzymać 
jazzowej lawiny, a działacze 
gdańskiego Jazz Clubu, z dzien-
nikarzem „Głosu Wybrzeża” 
Franciszkiem Walickim na cze-
le, przygotowali – zapraszając 
do współpracy m.in. Leopolda 
Tyrmanda i Stefana Kisielew-

skiego – wydarzenie, które w lipcu 1956 
zelektryzowało całą Polskę. I Ogólno-
polski Międzynarodowy Festiwal Muzy-
ki Jazzowej, który odbył się w Sopocie 
z fi nałem w Operze Leśnej, rozpoczął 
nowy rozdział historii polskiego jazzu. 
Ale to już zupełnie inna historia, która 
zasługuje na osobny tekst.

Wojciech Fułek – sopocianin, długoletni samorządo-
wiec, pisarz, scenarzysta i publicysta muzyczny, 
autor lub współautor kilkunastu książek, 
m.in. (wspólnie z Romanem Stinzingiem-Woj-
ciechowskim) Kurort w cieniu PRL-u. Sopot 
1945–1989
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  I Ogólnopolski Festiwal Jazzowy 
w Sopocie: epokowe wydarzenie
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