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 Głównym składnikiem tworzącym obraz PHONO jest wiarygodna 

treść. Jakże łatwo popaść w pseudoideologiczny ton wypowiedzi. Poku-

sa bywa ogromna, któż sprawdzi podaną nieprawdę lub podkoloryzowa-

ny fakt dziesiątki lat po zdarzeniu? Jak trudno pisze się o muzyce w uję-

ciu historycznym wiedzą Ci z Państwa, którzy kiedykolwiek próbowali to 

robić w dowolnej formie. PHONO, świadome niebezpieczeństw, z dystan-

sem podchodzi do nieweryfi kowalnych w XXI wieku wiadomości. Proszę 

być jednak pewnym, że PHONO dostarcza rzetelnych informacji w opar-

ciu o wiedzę zawartą w antologiach, artykułach prasowych oraz interne-

towych publikacjach.

 Wypada wyjaśnić czym PHONO jest bez konieczności zaglądania

w treść numeru. To nawet skomplikowane, ująć kilka miesięcy spędzo-

nych nad formowaniem kwartalnika w jednym akapicie, pomijając błędy, 

zmiany decyzji, nawroty koncepcji i chwile zwątpienia. Za Państwa po-

zwoleniem, ograniczmy się do genezy tytułu oraz krótkich acz klarownych 

zwrotów określających charakter pisma. 

 Nazwa kwartalnika pochodzi od analogowego miksera, precyzyjnie 

pisząc: od wejścia phono za pomocą którego podłącza się gramofon. 

Kwartalnik PHONO pomimo cyfrowego formatu PDF zawiera analogo-

wą treść. U źródeł zgromadzonych tekstów zawsze leży płyta winylowa.

I to nigdy się nie zmieni, przeciwnie, z każdym kolejnym numerem będzie-

my przekonywać Państwa do tego jedynego słusznego formatu dźwię-

ku. Zabrzmiało groźnie? Proszę się nie obawiać, subiektywne odczucia 

nie stanowią fundamentu magazynu. PHONO posiada własne zdanie, 

regulowane rozsądkiem, obiektywizmem oraz wyważonymi przemyśle-

niami, dlatego wskaźnik na skali skrajnych opinii nigdy nie wychyli się 

ponad punkt krytyczny.

 Powrót do przeszłości w naturalny sposób kształtuje otaczającą 

rzeczywistość, ludzka potrzeba powracania do minionych wydarzeń na-

pędza teraźniejszość w kierunku nieznanym. Projekt PHONO, zrodzony

z dwuletniej działalności strony SOULJAZZ.pl, pragnie stać w środku pola 

działań, dostarczać pomysłów, składać hołd muzyce soul i jazz oraz zapo-

mnianym twórcom. Jest w tej pracy sens. Chęć przedstawienia muzyki 

innej niż współczesna, posługującej się tymi samymi etykietami określa-

jącymi tożsamość co kiedyś. Nie chodzi o namawianie, przekonywanie 

za wszelką cenę o wyższości dawnych form nad obecnymi. To bezcelo-

we, w przeciwieństwie do zgłębiania wiedzy. W wykorzystaniu jej w od-

powiedni sposób.

 Jeszcze jedna ważna sprawa. Powodzenie PHONO nie zależy od wyso-

kich statystyk czytelnictwa. Nie zależy od ewentualnych reklamodawców. 

Bezpłatny charakter kwartalnika nie zwalnia z pełnej odpowiedzialności 

za podjęte działania, dlatego wszelkie koszty związane z wydawaniem 

kwartalnika ponosi wydawca, to od jego zaradności zależy stabilny byt 

tytułu w przestrzeni internetowej. Nie należy zapominać o osobach za-

angażowanych w projekt non-profi t, o dobrych ludziach, których imiona 

i nazwiska zdobią wcześniejszą stronę. 

JĘDRZEJ SIWEK JEDRZEJ@PHONO.PL

Najlepsze rzeczy są za darmo, w myśl tej zasady, PHONO trafi a na Państwa ekrany bezpłatnie. Przeglądając 

kolejne strony pierwszego numeru, nie doświadczą Państwo niekomfortowej sytuacji towarzyszącej prośbie

o fi nansowe wsparcie projektu. Nic z tych rzeczy się nie zdarzy. PHONO stawia na transparentny przekaz

i od początku wierzy, że jasne zasady funkcjonowania pozwolą z upływem czasu zaskarbić Państwa uznanie. 
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13 stycznia 1979 roku, Nowy Jork, Donny Hathaway, Eric Mercury,

James Mtume pracują nad nowymi nagraniami duetu Roberta Flack

& Donny Hathaway. Krzyk pana Hathawaya przerywa sesję, wybiega 

on ze studia po czym wraca przerażony. Na pytanie co się stało, odpo-

wiada „biali ludzie próbowali mnie zabić, podłączyli mój mózg do maszy-

ny, chcą ukraść moją muzykę”. Eric Mercury decyduje zakończyć pracę, 

wszyscy trzej udają się w swoich kierunkach. Ten sam dzień, parę go-

dzin później, dom Roberty Flack, Donny Hathaway, Roberta Flack oraz 

Edward Howard spędzają popołudnie przy wspólnym obiedzie. Donny 

jest podekscytowany nominacją do Grammy w kategorii duet za utwór 

„The Closer I Get To You” z wydanej rok wcześniej płyty Blue Lights in 

the Basement Roberty Flack. W zachowaniu Donny’ego Hathawaya brak

jakichkolwiek śladów po dziwnym zdarzeniu z sesji. Roberta Flack sko-

mentuje jego zachowanie tymi słowami: „czuł się dobrze”. Towarzystwo 

zgromadzone w domu Roberty rozmawia o szansach otrzymania nagrody

i wspólnych planach wydawniczych. Wieczorem, po obiedzie, pani 

Flack odwodzi gości do hotelu. Przed wyjściem z samochodu muzy-

cy odbywają  krótką rozmowę dotyczącą skonsumowanego podczas 

posiłku ciasta. Hotelowe lobby Essex House, dokładna godzina nie-

znana, pan Hathaway chce o czymś porozmawiać z przyjacielem. Ed 

Howard stoi jednak za daleko gdy drzwi windy ostatecznie zamyka-

ją się. Donny Hathaway wraca do wynajętego pokoju usytuowane-

go na 15. piętrze. Howard nie próbuje skontaktować się z Hathaway-

em, uznaje, że jeśli będzie chciał porozmawiać, to Donny zadzwoni 

do niego sam. Pokój Edwarda Howarda, dzwoni telefon, po drugiej 

stronie słuchawki głos hotelowego strażnika informuje „że coś przy-

darzyło się Donny’emu Hathaway’owi”. Krótko po godzinie 23, posteru-

nek policji Midtown North, pełniący dyżur policjant przyjmuje zawia-

domienie o człowieku, który wypadł, został wypchnięty lub wyskoczył

z okna hotelu przy południowej części Central Parku        

W inauguracyjnym numerze kwartalnika PHONO, w ramach sztandarowego działu FACTS OF LIFE,

składamy hołd wybitnemu artyście. Czapki z głów – PHONO z dumą prezentuje Donny’ego Hathawaya

w potraktowanym w sposób dokumentalny artykule poświęconym faktom z życia autora trzech ponadczasowych, 

wciąż infl uencyjnych albumów: Everything Is Everything, Donny Hathaway, Extension of A Man.

Facts of Life:
Donny Hathaway

 

 13 stycznia 1979 roku, Nowy Jork, Donny Hathaway, Eric Mercury,

James Mtume pracują nad nowymi nagraniami duetu Roberta Flack

& Donny Hathaway. Krzyk pana Hathawaya przerywa sesję, wybiega 

on ze studia, po czym wraca przerażony. Na pytanie co się stało, odpo-

wiada „biali ludzie próbowali mnie zabić, podłączyli mój mózg do maszy-

ny, chcą ukraść moją muzykę”. Eric Mercury decyduje zakończyć pracę, 

wszyscy trzej udają się w swoich kierunkach. Ten sam dzień, parę go-

dzin później, dom Roberty Flack, Donny Hathaway, Roberta Flack oraz 

Edward Howard spędzają popołudnie przy wspólnym obiedzie. Donny 

jest podekscytowany nominacją do Grammy w kategorii duet za utwór 

„The Closer I Get To You” z wydanej rok wcześniej płyty Blue Lights in 

the Basement Roberty Flack. W zachowaniu Donny’ego Hathawaya brak

jakichkolwiek śladów po dziwnym zdarzeniu z sesji. Roberta Flack 

skomentuje później jego zachowanie tymi słowami: „czuł się dobrze”. 

Towarzystwo zgromadzone w domu Roberty rozmawia o szansach 

otrzymania nagrody i wspólnych planach wydawniczych. Wieczorem, 

po obiedzie, pani Flack odwodzi gości do hotelu. Przed wyjściem

z samochodu muzycy odbywają  krótką rozmowę dotyczącą skonsu-

mowanego podczas posiłku ciasta. Hotelowe lobby Essex House, do-

kładna godzina nieznana, pan Hathaway chce o czymś porozmawiać

z przyjacielem. Ed Howard stoi jednak za daleko, gdy drzwi windy osta-

tecznie zamykają się. Donny Hathaway wraca do wynajętego pokoju 

usytuowanego na 15. piętrze. Howard nie próbuje skontaktować się 

z Hathawayem, uznaje, że jeśli będzie chciał porozmawiać, to Donny 

zadzwoni do niego sam. Pokój Edwarda Howarda, dzwoni telefon, po 

drugiej stronie słuchawki głos hotelowego strażnika informuje „że coś 

przydarzyło się Donny’emu Hathaway’owi”. Krótko po godzinie 23, po-

sterunek policji Midtown North, pełniący dyżur policjant przyjmuje za-

wiadomienie o człowieku, który wypadł, został wypchnięty lub wysko-

czył z okna hotelu przy południowej części Central Parku.
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 Jerry Wexel, wiceprezes Atlan-

tic Records, producent muzyczny,

w przeszłości dziennikarz magazynu

Billboard, autor terminu „R&B”, w końcu 

pierwszy wydawca płyt pana Hatha-

waya, twierdził, iż do momentu podpi-

sania z nim kontraktu (1969 rok), pod 

skrzydłami wytwórni posiadał dwóch 

genialnych artystów, byli nimi Ray 

Charles oraz Aretha Franklin. Donny 

Hathaway nagrywając pierwszy 

album dla ATCO, sublabelu wytwór-

ni Atlantic, dołączył do tego szacow-

nego grona. Pan Wexel nie był osa-

motniony w tym twierdzeniu bowiem 

w kuluarach branży muzycznej od co 

najmniej dwóch lat krążyły podob-

ne opinie na temat młodego muzy-

ka. Współpracę z Donny’m  Hatha-

way’em cenił Curtis Mayfi eld i to on

jako pierwszy poznał się na talencie 

młodego – wówczas – kompozytora

i aranżera, zatrudniając go na stanowisku 

A&R w Curtom Records. Wysokie kwa-

lifi kacje potwierdza muzyczna partner-

ka pana Hathawaya – Roberta Flack, 

komplementując nienaganną etykę 

pracy podczas wspólnych sesji, po-

nadto doceniła ogromny talent part-

nera w odniesieniu do Otisa Reddinga;

„ludzie porównują go do Otisa, lecz 

Donny był większy”. O niepowtarzal-

ności pana Hathawaya jest przekona-

ny producent Cadet Records Richard 

Evans, który twierdził że w jego spo-

sobie słuchania i grania muzyki było 

coś specjalnego. Wtóruje mu Phil 

Upchurch, chicagowski gitarzysta, 

uczestnik niezliczonych sesji studyj-

nych, twierdząc, że nikt inny nie po-

trafi ł pisać utworów tak jak Donny. 

W wypowiedziach osób z otoczenia 

pana Hathawaya dominuje ton pod-

niosły, niezwykle komplementarny, 

a nawet euforyczny. Czy pozytywne 

reakcje przedstawicieli branży mu-

zycznej mają przełożenie na odbiór 

muzyki pana Hathawaya w czasach 

jego świetności?

 W latach 70. ubiegłego stule-

cia, w dekadzie soulu, wygaszają-

cy płomień radykalizmu polityczno-

-społeczno-kulturowej ery civil rights 

movement w następstwie tragicznych 

zajść eliminujących z przestrzeni pu-

blicznej przywódców (Martin Luther 

King, Malcom X), niefortunnych ży-

ciowych okoliczności afroamerykań-

skich awangardzistów, artystów sfery 

pop (Eric Dolphy, John Coltrane, Albert 

Ayler, Otis Redding, Tammi Terrell) 

czy wreszcie ideowych transforma-

cji liderów czarnej estetyki,  wytwo-

rzył puste pole czekające na – pa-

rafrazując słowa piosenki Weldona 

Irvine’a – młodych, utalentowanych 

i czarnych dumnie manifestujących 

przynależność do afroamerykańskiej 

społeczności w sposób inteligentny, 

śmiały acz pozbawiony kontrower-

syjnej otoczki publikacji Amiriego 

Baraki. Debiut Donny’ego Hathawaya 

na amerykańskim rynku muzycznym 

trafi ł na podatny grunt społecznego 

niezadowolenia z sytuacji społeczno-

-ekonomicznej Stanów Zjednoczo-

nych. Szara rzeczywistość zatłoczo-

nych, niebezpiecznych i pozbawionych 

możliwości rozwoju jednostki miej-

skich inner cities potęgowała frustra-

cję i poczucie izolacji. Upadek moral-

ny mieszkańców afroamerykańskich 

osiedli idący w parze z ubóstwem 

nie pozostawiał złudzeń na lepsze 

życie. Do tego ponurego krajobrazu 

pozbawionego słonecznych momen-

tów wkrada się promień nadziei. Jest 

1970 rok, w Motown Records Marvin 

Gaye, David Van De Pitte, the Funk 

Brothers pracują nad What’s Going 

On, gdy nagranie duetu Hathaway

– Hudson pt. „The Ghetto pt. 1” nakła-

dem ATCO trafi a na siedmiocalowy 

winyl. Wbrew tytułowi wywołującemu 

pejoratywne skojarzenia, kompozycja 

to nie wycieczka po miejscu rozpaczy

i kwitnącej deprawacji lecz eksploracja 

radosnych stron życia na ulicach getta. 

Inspirowane latynoamerykańskimi sty-

lami muzycznymi „The Ghetto” w wer-

sji LP trwa siedem minut – wystar-

czająco długo, by wybijany congami 

hipnotyzujący rytm stał się nieofi cjal-

nym hymnem ulicy. Pośród społecz-

nej akceptacji, płynącego uznania ze 

strony środowisk odpowiedzialnych 

za kreowanie i szerzenie kultury afro-

amerykańskiej, listy przebojów pozo-

stały niewzruszone na tę muzyczną 

próbę zmiany wizerunku getta: za-

ledwie 87. pozycja na Billboard Hot 

100. W twórczości pana Hathawaya 

liczbę sprzedanych płyt czy wysokie 

lub niskie pozycje na listach przebo-

jów należy odbierać ze stoickim spo-

kojem z dość prozaicznego powodu, 

otóż nagrania z którymi Donny Ha-

thaway jest identyfi kowany najczę-

ściej (i nie chodzi o piosenki nagrane 

w duecie z Robertą Flack, choć to one 

osiągały najwyższe możliwe miejsca 

na listach przebojów w USA i UK), nie 

zaistniały na jakiejkolwiek liście czy 

w rankingu. Wyjątek stanowi wspo-

mniane „The Ghetto”. Pominięte na-

grania, na ogół covery budujące po-

czucie własnej wartości („Someday 

We’ll All Be Free”), pieśni dziękczynne

(„Thank You Master For My Soul”),
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DONNY CZĘSTO SIADAŁ NA PARAPECIE, PRZY OTWARTYM 

OKNIE GŁOSIŁ SWOJE PRZESŁANIE DLA ZGROMADZONYCH 

PTAKÓW, A WIATR NIÓSŁ JEGO SŁOWA POD NIEBIOSA.
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W apartamencie pana Hathawaya 

policja nie odnotowała śladów walki, 

rzeczy pozostawione przez muzyka 

pozostały nienaruszone, drzwi wycho-

dzące na korytarz były zamknięte od 

wewnątrz podwójnie. Wszystko wyda-

wało się być w porządku, za wyjątkiem 

sypialni, z której docierał niepokojący 

podmuch zimowego powietrza. Przy 

zmarłym nie odnaleziono pożegnal-

nego listu. Pomimo braków dowodów 

jednoznacznie wskazujących na sa-

mobójstwo, dr Jon S. Pear, prowadzący autopsję stwierdził, że Donny

Hathaway odebrał sobie życie, dodając: „dorośli ludzie nie wypadają

z okien, dzieci owszem, lecz nie dorośli”. Argumenty Peara nie spotkały się

z powszechnym zrozumieniem. Najbliższe otoczenie zmarłego muzyka 

poddało w wątpliwość słuszność policyjnego raportu o samobójczej śmier-

ci autora trzech studyjnych płyt. Edward Howard, autor tekstu „Someday 

We’ll All Be Free”, przyjaciel a zarazem biznesowy współpracownik pana 

Hathawaya, twierdził, że to mógł być wypadek. W Chicago, gdzie miesz-

kał pan Hathaway na siedemnastym piętrze apartamentowca LaSalle 

Towers, Donny często siadał na parapecie przy otwartym oknie i głosił 

swoje przesłanie dla zgromadzonych ptaków a wiatr niósł jego słowa pod 

niebiosa. W tych sytuacjach – jak wspomina Howard – zdarzało mu się 

parokrotnie wciągać aż nadto pochylonego Hathawaya z powrotem do 

pokoju. Podobnego zdania co Edward Howard był pastor Jesse Jackson, 

podczas wygłaszania mowy pogrzebowej kwestionował decyzję policji 

o samobójczej śmierci – „Donny umarł w płaszczu, szaliku oraz czapce, 

to niepodobne do zachowań osób przygotowujących się na skok z okna”. 

Wypowiedź pastora Jacksona nosi podobne znamiona co wypowiedź dr 

Peara – wszystkie są oparte na podstawie przypuszczeń i są korzystne

z punktu widzenia wypowiadającego oraz własnego interesu. Donny 

Hathaway, będąc od dziecka osobą religijną, dla dobra wizerunku ko-

ścioła nie mógłby popełnić samobójstwa, tym samym narażając się 

na wieczne potępienie. Wypowiedź doktora jako autorytetu w swojej 

dziedzinie również pozostawia wiele do życzenia głównie za sprawą 

ograniczonego spojrzenia na zaistniałą sytuację, niewielką liczbę do-

wodów, nie mówiąc już o nie uwzględnieniu w toku śledztwa niefor-

tunnych zdarzeń, zrządzeń losu czy też innych splotów wydarzeń. Coś

w tym czarno-białym pojmowaniu śmierci Donnego Hathaway’a zaczy-

na pękać. Osoby z najbliższego otoczenia wysyłają sprzeczne komunika-

ty: producent i aranżer Arif Mardin twierdził, że pan Hathaway nie cier-

piał na depresję. Zdumiewającą w świetle wydarzeń feralnej ostatniej 

sesji „You’re My Heaven” wypowiedź podał magazynowi Soul & Blues 

James Mtume, który uznał kondycję pana Hathawaya za dobrą. Zdarzeń 

z sesji z 13 stycznia 1979 roku nie potwierdził również Eric Mercury.

W wywiadzie udzielonym na potrzeby dokumentu Unsung: the Story

of Donny Hathaway asekuracyjnie dodał: „może on nigdy nie wyzdrowiał 

do końca?” 

z idealistycznym przesłaniem („I Belie-

ve In Music”) czy nawołujące do spo-

łecznej odpowiedzialności za bliźnie-

go („He Ain’t Heavy, He’s My Brother”) 

uczyniły Donny’ego Hathawaya arty-

stą zaangażowanym w kultywowa-

nie wewnętrznego piękna afroamery-

kańskiej społeczności zamieszkującej 

USA. Głos pana Hathawaya stał 

się głosem ludzi zjednoczonych

w cierpieniu, zagubionych w rozle-

głym labiryncie negatywnego myśle-

nia, lecz mimo wszystko otwartych 

na głoszone ze sceny lub winylowej 

płyty przesłanie. Niestety nie znamy 

kryteriów jakimi Donny Hathaway 

kierował się przy doborze repertu-

aru, jak również genezy natchnienia. 

Czy w przypadku coverów poszuki-

wał elementu pokrewieństwa tekstu 

z własnymi przekonaniami? A może 

fascynowała go oryginalna aranża-

cja i to co mógł z nią uczynić? Dwie 

płyty studyjne (Everything Is Every-

thing, Donny Hathaway) oraz trzecia, 

koncertowa (Live) zawierają zaledwie 

siedem nagrań autorskich. Pozosta-

łe kompozycje (15.) pochodzą od in-

nych autorów. Nieznane metody pracy 

pana Hathawaya nie stają na prze-

szkodzie w dokonywaniu osobistych 

interpretacji a następnie promowaniu 

wniosków jako prawdziwych inten-

cji autora. Sądząc po tytułach, tek-

stach utworów – jedynych wskazó-

wek zdradzających sposób myślenia 

pana Hathawaya – trudno nie zgo-

dzić się z otrzymanym rezultatem, 

uznanym za pewnik przez słuchaczy 

i krytyków w latach 70. oraz w ko-

lejnych dekadach. Wątpliwości co do 

słuszności interpretacji narastają, gdy 

funkcję społeczną „Someday We’ll All 

Be Free” zbliżymy do intencji autora 

tekstu – Edwarda Howarda – wów-

czas okaże się, że utwór uważany 

przez afroamerykańskich  obywateli 

USA za swoisty hymn, powstał z po-

budek osobistych a nie politycznych 

czy społecznych. Pan Howard napisał 

ten tekst z myślą o przyjacielu prze-

żywającym trudne chwile. Nie nale-

ży odbierać prawa do własnej inter-

pretacji, lecz nie wolno zapominać, 

iż skala świadomego zaangażowa-

nia pana Hathawaya (na podstawie 

dostępnych materiałów) w sprawy 

społeczne jest nieokreślona. 

 

 W apartamencie pana Hatha-

waya policja nie odnotowała śladów 

walki, rzeczy pozostawione przez 

muzyka pozostały nienaruszone, 

drzwi wychodzące na korytarz były 

zamknięte od wewnątrz podwójnie. 

Wszystko wydawało się być w po-

rządku, za wyjątkiem sypialni, z któ-

rej docierał niepokojący podmuch 

zimowego powietrza. Przy zmarłym 

nie odnaleziono pożegnalnego listu. 

Pomimo braków dowodów jedno-

znacznie wskazujących na samo-

bójstwo, dr Jon S. Pear, prowadzący autopsję stwierdził, że Donny

Hathaway odebrał sobie życie, dodając: „dorośli ludzie nie wypadają

z okien, dzieci owszem, lecz nie dorośli”. Argumenty Peara nie spotkały się

z powszechnym zrozumieniem. Najbliższe otoczenie zmarłego muzyka 

poddało w wątpliwość słuszność policyjnego raportu o samobójczej śmier-

ci autora trzech studyjnych płyt. Edward Howard, autor tekstu „Someday 

We’ll All Be Free”, przyjaciel a zarazem biznesowy współpracownik pana 

Hathawaya, twierdził, że to mógł być wypadek. W Chicago, gdzie miesz-

kał pan Hathaway na siedemnastym piętrze apartamentowca LaSalle 

Towers, Donny często siadał na parapecie przy otwartym oknie i głosił 

swoje przesłanie dla zgromadzonych ptaków a wiatr niósł jego słowa pod 

niebiosa. W tych sytuacjach – jak wspomina Howard – zdarzało mu się 

parokrotnie wciągać, aż nadto pochylonego Hathawaya z powrotem do 

pokoju. Podobnego zdania co Edward Howard był pastor Jesse Jackson, 

podczas wygłaszania mowy pogrzebowej kwestionował decyzję policji 

o samobójczej śmierci – „Donny umarł w płaszczu, szaliku oraz czapce, 

to niepodobne do zachowań osób przygotowujących się na skok z okna”. 

Wypowiedź pastora Jacksona nosi podobne znamiona co wypowiedź dr 

Peara – wszystkie są oparte na podstawie przypuszczeń i są korzystne

z punktu widzenia wypowiadającego oraz własnego interesu. Donny 

Hathaway, będąc od dziecka osobą religijną, dla dobra wizerunku ko-

ścioła nie mógłby popełnić samobójstwa, tym samym narażając się 

na wieczne potępienie. Wypowiedź doktora jako autorytetu w swojej 

dziedzinie również pozostawia wiele do życzenia, głównie za sprawą 

ograniczonego spojrzenia na zaistniałą sytuację, niewielką liczbę do-

wodów, nie mówiąc już o nie uwzględnieniu w toku śledztwa niefor-

tunnych zdarzeń, zrządzeń losu czy też innych splotów wydarzeń. Coś

w tym czarno-białym pojmowaniu śmierci Donnego Hathaway’a zaczy-

na pękać. Osoby z najbliższego otoczenia wysyłają sprzeczne komunika-

ty: producent i aranżer Arif Mardin twierdził, że pan Hathaway nie cier-

piał na depresję. Zdumiewającą w świetle wydarzeń feralnej ostatniej 

sesji „You’re My Heaven” wypowiedź podał magazynowi Soul & Blues 

James Mtume, który uznał kondycję pana Hathawaya za dobrą. Zdarzeń 

z sesji z 13 stycznia 1979 roku nie potwierdził również Eric Mercury.

W wywiadzie udzielonym na potrzeby dokumentu Unsung: the Story

of Donny Hathaway asekuracyjnie dodał: „może on nigdy nie wyzdrowiał 

do końca?” 
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 Curtom Records to nie jedyna 

wytwórnia zainteresowana współ-

pracą z autorem „The Ghetto”. Pod 

koniec lat 60., Donny Hathaway reali-

zował nagrania dla Chess, Stax, RCA, 

Kapp, Twinight Records. Większość 

utworów z tego okresu opublikowano

w formie siedmiocalowych singli, po-

pularnych „czterdziestek-piątek” z cha-

rakterystycznym dużym otworem na 

środku płyty. Rola pana Hathawaya

w tworzeniu chicagowskiej sceny 

soul końca lat 60. była niezauważalna

z powodu pełnionych funkcji: wpraw-

dzie pisał aranżacje, produkował 

muzykę, brał udział w sesjach jako 

muzyk sesyjny, lecz jego obecność 

ograniczała się do anonimowej pracy

w studio. Na rok przed podpisaniem 

kontraktu z Atlantic, Curtis May-

fi eld zorganizował sesję duetu June

& Donnie (Donny), podczas której zo-

stały zarejestrowane co najmniej trzy 

nagrania: „I Thank You Baby” (w latach 

70. znane również jako „I Thank You”), 

„What’s This I See” oraz „Just Another 

Reason”. Pierwszy singiel, zaaranżo-

wany przez pana Hathawaya, a wy-

produkowany przez właściciela Cur-

tom zajął 45. pozycję na liście Best 

Selling Soul Singles, jednak najwięk-

szy sukces z Curtom odnotował przy 

dwóch albumach The Impressions: 

This Is My Country oraz The Young 

Mods’ Forgotten Story. Epizod z wy-

twórnią pana Mayfi elda, artystycznie 

nieszczególnie imponujący, w prakty-

ce oznaczał udział w profesjonalnych 

sesjach nagraniowych, kluczowych dla 

rozwoju umiejętności technicznych 

przyszłego laureata nagrody Gram-

my. Pomimo sukcesów w wymienio-

nych dziedzinach pracy studyjnej po-

twierdzonych przez Billboard, kontrakt 

z Atlantic Records wymagał talentu, 

szczęścia oraz życzliwości. Dokonania 

dla wspomnianych wytwórni nie ozna-

czały drogi na skróty, wydawać by się 

mogło, że zdobyte kontakty w branży 

powinny ułatwić start solowej kariery. 

Jak to w najlepszych historiach bywa, 

Donny Hathaway musiał zostać od-

kryty. Zaszczyt ten przypadł saksofo-

niście King Curtisowi, podczas targów 

muzycznych w Chicago, gdzie otrzy-

mał od pana Hathaway taśmę z na-

graniem „The Ghetto”. Po przesłucha-

niu materiału lider grupy the Kingpins 

skontaktował się z Jerrym Wexelem...

 W postrzeganiu Donny’ego Ha-

thawaya jako artysty muzyka, do-

minują dwa koegzystujące poglądy, 

pierwszy wytworzony w oparciu o spo-

łeczny wydźwięk nagrywanych utwo-

rów, drugi – gdzieniegdzie już zasy-

gnalizowany w tekście – dotyczący 

talentu oraz legendarnych umiejęt-

ności. Pierwsze spojrzenie na twór-

czość pana Hathawaya oparte jest 

na domysłach, drugie nie polega na 

osobistych interpretacjach odbior-

ców czy krytyków, lecz na bezpo-

średnich odwołaniach do tekstów 

zawartych u źródła, czyli winylo-

wych okładek albumów. Trzy solowe 

płyty (Everything Is Everything, Donny
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Hathaway, Extension of A Man) sta-

nowią centralny punkt każdej anali-

zy twórczości Donny’ego Hathawaya

– również tej. Chronologiczny układ 

wydawnictw ATCO Records niepotrzeb-

nie komplikuje to działanie, dlatego 

przegląd płyt przewrotnie rozpocznie 

ostatni album – doniosły Extension of

A Man – ukazujący pełnię możliwo-

ści Donny’ego Hathawaya jako au-

tora tekstów, muzyki, aranżera, wo-

kalistę, znakomitego interpretatora 

coverów. Dziennikarze muzyczni, zaj-

mujący się na co dzień muzyką soul, 

słusznie uznali ostatni solowy album 

za diametralnie różny od poprzed-

nich; w zamyśle autora chęć nagrania 

płyty ambitnej, kompletnej, doprowa-

dziła do dzieła ostatecznego – opus 

magnum swoich czasów i możliwo-

ści. Podniosły, dwuczęściowy religij-

ny temat „I Love The Lord; He Heard 

My Cry”, napisany na 45. muzyków,

 niespodziewanie przechodzi w po-

przedzone akustycznym wstępem 

Davida Spinozy i Cornella Dupree, 

soulowe „Someday We’ll All Be Free”, 

doprawione (co jest dość niespo-

tykane w twórczości Hathawaya) 

partiami instrumentów dętych, by 

w końcowym fragmencie zanikają-

cego refrenu „take it from me, we’ll 

all be free” zaskoczyć słuchaczy na-

stępującym, lekkim niczym balony na 

wietrze, „Flying Easy” czy kolejnym, 

tym razem instrumentalnym wy-

pełniaczem bankietowych rozmów,

„Valdez In The Country”. Stronę A za-

myka kompozycja Ala Koopera z re-

pertuaru jazz-rockowej formacji Blood, 

Sweat And Tears. Dekonstrukcja doko-

nana na oryginalnej wersji „I Love You 

More Than You’ll Never Know” wzbu-

dza szczery podziw, utwór napisany

z myślą o rockowym instrumentarium, 

w aranżacji Donny’ego Hathawaya, 

jawi się jako ballada z chwytającymi 

za serce motywami sekcji smyczko-

wej. Geniusz pana Hathawaya obja-

wił się również na stronie B, inspiro-

wany brzmieniem What’s Going On 

– „Love Love Love” to kolejny cover, 

w tym wypadku soulowego artysty 

J.R. Baily’ego. Kompozycja pierwotnie 

wydana na 7” przez niewielką ofi cynę 

Toy Records w 1972 roku, od począt-

ku udana pod każdym muzycznym 

względem, utraciła wysoką wartość 

na rzecz doskonałej wersji pana

Hathawaya. Nagranie łączące nowy 

rozdział twórczości autora Extension 

of A Man z pierwszym etapem karie-

ry nosi tytuł „The Slums” (skojarzenia

z „The Ghetto” są tu na miejscu), – po-

dobny sposób podejścia do tematu, 

lecz zamiast latynoamerykańskich 

inspiracji dominuje pogłębiony rytm 

miejskiej dżungli. Krótsze od pier-

wowzoru o dwie minuty „The Slums” 

przewyższa „The Ghetto” rozbudowa-

ną aranżacją. Wszystkie (za wyjątkiem

„I Know It’s You”) partie napisał i za-

aranżował Donny Hathaway. Extensions

of A Man ukazuje ignorowany aspekt 

w twórczości muzyka – doskonały

zmysł selekcji interpretowanych utwo-

rów, dopełniony idealnym wyczuciem 

własnego stylu i muzycznych emocji. 

Być może album z zaledwie cztere-

ma coverami nie oddaje do końca tej 

myśli równie dobrze jak album za-

wierający osiem interpretacji, stąd 

nagła potrzeba sięgnięcia po drugi 

solowy album zatytułowany po prostu 

Donny Hathaway. Nagrania, z reper-

tuaru, m.in. The Hollies, The Carpe-

ners, Maca Davisa, Billy’ego Prestona, 

a nawet George’a Clintona, pomimo 

stylistycznych kontrastów (rock, folk, 

funk, pop), w ascetycznych aranża-

cjach duetu Hathaway-Arif brzmią 

spójnie, nierozerwalnie, jak gdyby 

zebrane na płycie kompozycje nale-

żały do jednego autora. To uczucie 

znajduje podstawy w sposobie pisa-

nia utworów, myślenia o muzyce. Pan 

Hathaway postrzegał muzykę total-

nie, bez podziału na sekcje rytmiczną, 

dętą, smyczkową, partie wokalne czy 

słowa piosenki. Od bluesa po sym-

fonię – muzyka stanowiła dla niego 

kompletną formę pozbawioną indy-

widualnych ekspresji, o czym najle-

piej przekonują koncertowe nagra-

nia. Płyty Live oraz In Performance 

zawierają materiał muzyczny zare-

jestrowany podczas trzech wystą-

pień (the Troubadour, the Bitter End, 

Carnegie Hall) w szczytowym okre-

sie twórczości artysty przypadającym 

na lata 1971-1973. Rozbudowane, 

koncertowe aranżacje wyzwolone 
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Donnita Hathaway, najmłodsza córka muzyka z drugiego związku,

nie pamięta ojca. Wszystko co wie na jego temat pochodzi od matki

– nie ma tego dużo, oprócz powszechnej dostępnej wiedzy Charlotte

Wozgen przekazała córce zaledwie enigmatyczne: „gdy brał lekarstwa 

ogólnie było dobrze, lecz gdy ich nie zażywał, nie mogłam z nim wytrzy-

mać”. Lalah Hathaway, najstarsza z córek również nie pamięta dzieciń-

stwa spędzanego na kolanach taty. Jej matka, a zarazem żona pana

Hathawaya, Eulaulah twierdzi, że pierwsze symptomy choroby – waha-

nia nastroju, halucynacje i głosy nieznanego pochodzenia trapiły jej męża 

od 1971 roku. Pomimo paru hospitalizacji, Donny dalej komponował mu-

zykę, wydając dwie solowe płyty, jedną koncertową, soundtrack oraz słyn-

ny duet z Robertą Flack. W czasie nasilenia choroby przyjmował dziennie 

czternaście tabletek. Choroba zdiagnozowana jako schizofrenia parano-

idalna kolidowała z pracą oraz kontaktami towarzyskimi. W miejscach 

publicznych dochodziło do dramatycznych sytuacji, znanych chociażby

z ostatniej sesji 13 stycznia 1979 roku. Chorobę coraz trudniej było utrzymać

w tajemnicy, pomimo narastających problemów jakoś udawało się panu 

Hathawayowi zachować najboleśniejsze przeżycia dla siebie. Roberta Flack, 

muzyczna partnerka, omyłkowo wzięta za przyjaciółkę pana Hathawaya, 

w wywiadzie udzielonym magazynowi Orange Cost dekadę po jego śmier-

ci powiedziała, że pomimo sukcesu nie byli ze sobą blisko, twierdzi że nie 

miała przyjemności poznać prawdziwego Donny’ego oraz dręczących go 

problemów. Jednocześnie miała świadomość pewnych problemów emo-

cjonalnych muzycznego partnera, lecz z różnych powodów ograniczali kon-

takty do spraw zawodowych.                          

spod presji studyjnych reguł w eks-

tatycznym stanie uniesienia mu-

zyków scalają muzyczne sekwen-

cje powtarzane podczas rejestracji 

nagrań z żywiołową reakcją publicz-

ności w soulową suitę. Album Live,

z którego pochodzą „The Ghetto” oraz 

„Everything Is Everything”, zaledwie

w pół roku od premiery otrzymał 

złotą płytę. To pierwsze z trzech 

tego typu wyróżnień w artystycznym 

dorobku pana Hathawaya. Drugą 

złotą płytę otrzymał za piosenkę 

„Where Is the Love” nagraną w duecie

z muzyczną partnerką Robertą Flack, 

autorką (wówczas) trzech certyfi ko-

wanych platyną oraz złotem przez or-

ganizację RIAA albumów (First Take, 

Chapter Two, Quiet Fire). Muzyczne 

partnerstwo Roberty i Donny’ego, za-

inicjowane przez Jerry’ego Wexela, roz-

wija liryczny wątek twórczości bo-

hatera działu „Facts of life”. Miłosne 

teksty śpiewane do romantycznych 

melodii przyjaznych rozgłośniom 

radiowym promującym R&B/pop, 

to najmniej interesujący – z punk-

tu artystycznego – etap twórczości 

Donny’ego Hathawaya. Szczególnie 

jego muzyczna działalność pomię-

dzy 1977 a 1979 rokiem od chwili 

wydania singla „The Closer I Get to 

You” z płyty pani Flack Blue Lights 

in the Basement. Nominacja do na-

grody Grammy w kategorii Best 

Pop Vocal Performance by a Duo

or Group ponownie połączyła Robertę 

i Donny’ego w duet. Pracę nad kolej-

nym krążkiem sygnowanym Roberta 

Flack & Donny Hathaway przerwała 

tragiczna śmierć wokalisty. Rok po 

dramatycznych wydarzeniach roz-

grywających się w czterech ścia-

nach pokoju na 15. piętrze hotelu 

Essex House, wytwórnia Atlantic 

wydaje album o numerze katalo-

gowym SD 16013, lepiej znany jako 

Roberta Flack featuring Donny Hatha-

way. Godne (zarówno na pierwszej,

jak i drugiej płycie) uwagi i odnoto-

wania są wokale, wydaje się, że nigdy 

wcześniej skala, barwa głosu czy 

technika śpiewu pana Hathawaya nie 

były przedmiotem rzeczowej dyskusji. 

Dopiero komercyjny sukces nagrań

z Robertą Flack w zdecydowanie ła-

twiejszym, piosenkowym repertu-

arze, zwrócił uwagę na ten aspekt 

twórczości, zresztą od początku 

solowej kariery równorzędny z pro-

dukcją muzyczną. Z pewnością duet

z panią Flack – jak sugeruje tytuł płyty 

z 1980 roku – określa hierarchię. Na-

grania z pierwszej oraz drugiej płyty 

są bardziej w stylu pani Flack ani-

żeli pana Hathawaya. Dla potwier-

dzenia tych słów, wystarczy wrócić 

do Extension of A Man lub zapoznać 

się z kolejnym ambitnym, niszowym 

wydanym w 1972 roku materiałem 

z muzyką autorstwa Donny’ego Ha-

tahwaya, soundtrackiem do fi lmu 

z nurtu blaxploitation Come Back, 

Charleston Blue.

 Donnita Hathaway, najmłodsza córka muzyka z drugiego związku,

nie pamięta ojca. Wszystko co wie na jego temat pochodzi od matki

– nie ma tego dużo, oprócz powszechnej dostępnej wiedzy Charlotte

Wozgen przekazała córce zaledwie enigmatyczne: „gdy brał lekarstwa 

ogólnie było dobrze, lecz gdy ich nie zażywał, nie mogłam z nim wytrzy-

mać”. Lalah Hathaway, najstarsza z córek, również nie pamięta dzie-

ciństwa spędzanego na kolanach taty. Jej matka, a zarazem żona pana

Hathawaya, Eulaulah twierdzi, że pierwsze symptomy choroby – wahania 

nastroju, halucynacje i głosy nieznanego pochodzenia trapiły jej męża od 

1971 roku. Pomimo paru hospitalizacji Donny dalej komponował muzy-

kę, wydając dwie solowe płyty, jedną koncertową, soundtrack oraz słyn-

ny duet z Robertą Flack. W czasie nasilenia choroby przyjmował dziennie 

czternaście tabletek. Choroba zdiagnozowana jako schizofrenia parano-

idalna kolidowała z pracą oraz kontaktami towarzyskimi. W miejscach 

publicznych dochodziło do dramatycznych sytuacji, znanych chociażby

z ostatniej sesji 13 stycznia 1979 roku. Chorobę coraz trudniej było utrzymać

w tajemnicy, pomimo narastających problemów jakoś udawało się panu 

Hathawayowi zachować najboleśniejsze przeżycia dla siebie. Roberta 

Flack, muzyczna partnerka, omyłkowo wzięta za przyjaciółkę pana Hatha-

waya, w wywiadzie udzielonym magazynowi Orange Cost dekadę po jego 

śmierci powiedziała, że pomimo sukcesu nie byli ze sobą blisko, twier-

dzi że nie miała przyjemności poznać prawdziwego Donny’ego oraz drę-

czących go problemów. Jednocześnie miała świadomość pewnych pro-

blemów emocjonalnych muzycznego partnera, lecz z różnych powodów 

ograniczali kontakty do spraw zawodowych.
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Rok 1977, koncert Donny’ego Hathawaya w fi ladelfi jskim teatrze 

Bijou. W trakcie występu fotograf z nieznanej redakcji zauważa leżącą 

na pianinie książkę, odwrócona w kierunku publiczności okładka szoku-

je tytułem: „Samobójstwo”. Oliwy do ognia dolewa sam zainteresowa-

ny; zapytany przez reportera New York Post oto kim byłby gdyby nie był 

muzykiem, pan Hathaway krótko odpowiedział: „byłbym martwy”. Zain-

teresowanie lekturą książek poświęconych samobójstwu potwierdzają 

znajomi (niestety dane personalne tych osób nie są znane). Kolejni zna-

jomi donoszą o samobójczej próbie pana Hathawaya prawdopodobnie 

w okresie fascynacji zagadnieniem śmierci, czyli po opuszczeniu (na wła-

sne życzenie) klinki  (w sumie spędził cztery lata na hospitalizacji). Czy 

Donny Hathaway mógł odebrać sobie życie? Kontrowersyjna wypowiedź 

dla nowojorskiego dziennika pasuje do układanki, lecz stoi w sprzecz-

ności z jego planami. Jednym z niezrealizowanych projektów Donny’ego 

Hathawaya jest koncert z udziałem muzyków the Boston Pops Sympho-

ny Orchestra, który sam by poprowadził. Utwory napisane przez Hatha-

waya na tę okazję noszą tytuł Life            .

 Donny Edward Hathaway uro-

dził się 1 października 1945 roku

w Chicago. Ze względu na fi nanso-

we trudności rodziców, dzieciństwo 

spędził w St. Louis pod opieką babci 

Marthy Crumwell, gospelowej śpie-

waczki, znanej również jako Martha 

Pitts. Wychowywany blisko kościoła, 

młody Donnie szybko odnalazł swe 

powołanie; w wieku trzech lat był już 

znany jako „Donny Pitts, the Nation’s 

Yougnest Gospel Singer”. W wywiadzie 

dla magazynu Ebony, Druseller Hun-

tly, matka pana Hathawaya wspomi-

na pewne niedzielne nabożeństwo; 

poruszony syn nie potrafi ł spokojnie 

wysiedzieć na swoim miejscu, wciąż 

się wiercąc, na pytanie „co się z tobą 

dzieje?” odpowiedział, że chce śpie-

wać razem z babcią. W tym wieku 

słowa piosenek sprawiały dziec-

ku nieliche problemy. Pomimo tej 

przeszkody Donny dołączył do babci

w trakcie utworu „How Much I Owe, 

Love Divne”. Do dziewiątego roku 

życia dostępny czas pan Hathaway 

dzielił pomiędzy lekcje nauki śpiewu 

i gry na pianinie pod czujnym okiem 

pani Crumwell a przebywaniem

w kościele. Gdy w wieku 14 lat roz-

począł naukę w Vashon High School, 

już wtedy (w opinii pani od muzyki) 

był doskonałym pianistą. Niebywa-

łe jest jakie, jak na nastoletni wiek, 

umiejętności udowodnił bezbłędnym 

wykonaniem koncertu fortepianowe-

go Edwarda Griega czy akompaniu-

jąc w oratorium „Mesjasz” Händela. 

Po zakończeniu edukacji na średnim 

szczeblu w 1963 roku, Donny Hatha-

way otrzymał stypendium ufundo-

wane przez waszyngtoński Howard 

University. Perspektywa podjęcia 

studiów w stolicy USA, oddalonej 

o ponad tysiąc kilometrów od St. 

Louis, kusiła nieznanym smakiem 

młodzieńczej niezależności. Rodzice 

pana Hathawaya, ludzie niezwykle 

wierzący, słuchali wyłącznie nagrań 

artystów wychwalających stwórcę. 

Presja rodziny wywierana zarówno 

przez rodziców, babcię oraz najbliższe 

otoczenie skupione wokół życia ko-

ścielnego St. Louis wpłynęła na de-

cyzję wyboru uczelni przez świeżego 

abiturienta. Pan Hathaway przekra-

czając mury uniwersytetu Howard 

był zdecydowany zostać nauczy-

cielem. Szybko jednak okazało się, 

iż akademiccy profesorowie nie są 

wstanie nauczyć swojego studen-

ta wiele więcej niż on sam potrafi . 

W trakcie toku studiów dwukrotnie 

zmieniał kierunki, z grupy fortepia-

nu przeszedł na kompozycję i teorię 

muzyki. Już wtedy pojawiły się pierw-

sze wątpliwości podważające słusz-

ność decyzji o byciu nauczycielem 

bez powołania. Frustrację wzmac-

niają rosnące koszty utrzymania

w stolicy USA. Donny Hathaway wraz 

z kolegą z roku, Rickiem Powellem, 

formują pierwszą muzyczną grupę. 

Jako Rick Powell Trio rozpoczynają 

 Rok 1977, koncert Donny’ego Hathawaya w fi ladelfi jskim teatrze 

Bijou. W trakcie występu fotograf z nieznanej redakcji zauważa leżącą 

na pianinie książkę. Odwrócona w kierunku publiczności okładka szoku-

je tytułem: „Samobójstwo”. Oliwy do ognia dolewa sam zainteresowany. 

Zapytany przez reportera New York Post o to kim byłby, gdyby nie był 

muzykiem, pan Hathaway krótko odpowiedział: „byłbym martwy”. Zain-

teresowanie lekturą książek poświęconych samobójstwu potwierdza-

ją znajomi (niestety dane personalne tych osób nie są znane). Kolejni 

znajomi donoszą o samobójczej próbie pana Hathawaya prawdopo-

dobnie w okresie fascynacji zagadnieniem śmierci, czyli po opuszcze-

niu (na własne życzenie) klinki (w sumie spędził cztery lata na hospitali-

zacji). Czy Donny Hathaway mógł odebrać sobie życie? Kontrowersyjna 

wypowiedź dla nowojorskiego dziennika pasuje do układanki, lecz stoi

w sprzeczności z jego planami. Jednym z niezrealizowanych projektów 

Donny’ego Hathawaya jest koncert z udziałem muzyków the Boston Pops 

Symphony Orchestra, który sam by poprowadził. Utwory napisane przez 

Hathawaya na tę okazję noszą tytuł Life… 

działalność muzyczną w popularnych 

pod koniec lat 60. waszyngtońskich 

koktajl-klubach. Publiczność zwraca 

uwagę na młodego pianistę, jego 

ogromny wpływ na brzmienie tria 

doprowadza do krępujących sytu-

acji, w których to pan Hathaway 

bywa omyłkowo uznawany za li-

dera grupy – Ricka Powella. Tym-

czasem podczas zajęć chóralnych, 

poznaje przyszłą żonę, Eulaulah. 

Niespodziewana ciąża ponownie 

rozbudza nierozwiane wątpliwo-

ści, tym razem podejmuje decy-

zję w oparciu o chłodną kalkula-

cję – muzyk z kontraktem zarabia 

więcej od nauczyciela zatrudnio-

nego na pełny etat. Po trzech la-

tach nauki na uniwersytecie rzuca 

studia. Propozycja pracy dla Curti-

sa Mayfi elda wydaje się być jedną

z tych propozycji nie do odrzucenia. 

W rodzinnym Chicago pan Hatha-

way dołącza do grona producen-

tów i aranżerów Curtom Records. 

Reszta jest historią…
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Jon Lucien
późnym latem, wczesną jesienią

 To właśnie nadejście jesieni 

aktywizuje otoczenie; do kin wcho-

dzą wyczekiwane fi lmy, do klubów 

powraca muzyka, a wraz z nią pu-

bliczność. Jesienią słońce smakuje 

wybornie, świadomość degustacji 

ostatnich promieni wzbudza po-

trzebę przeżycia głębokich uczuć. 

Tymczasowość jesiennej aury oraz 

jej pojemność na zjawiska obecne 

wiosną i latem komponują cudowny, 

powtarzalny etap egzystencji. W tej 

opowieści album Premonition Jona 

Luciena pasuje jak pączek i marmo-

lada, kawa i papieros, Tom i Jerry, 

Simon & Garfunkel. 

 Ostatni wielki album Jona Lu-

ciena, wciąż oryginalny, przy całym 

tym klasycznym założeniu, znanym 

– jeśli nie z poprzednich płyt – to za-

pewne z nagrań Joe Williamsa, Bro-

oka Bentona, Johnny’ego Hartmana, 

Gene’a McDanielsa czy w końcu mi-

strza Cole’a. W przeciwieństwie do 

romantycznej Rashidy, Premonition 

zadziwia muzyczną witalnością. 

Występujące z niedużą częstotli-

wością obowiązkowe, sentymen-

talne aranżacje sekcji smyczkowej 

nie rozpętają rewolucji pośród mi-

łośników nowego (jak na połowę lat 

siedemdziesiątych) stylu Jona Lucie-

na. Skłócić fanów nie zdoła również 

długie frazowanie motywów napisa-

nych na saksofon (gościnnie Wanye 

Shorter). Ósmy album w karierze 

pana Luciena to, za sprawą lekkiej 

sekcji rytmicznej dominującej nie-

mal w każdym z dziewięciu utwo-

rów, zupełnie inna paczka doznań. 

Wtopione w struktury kompozycji 

perkusjonalia przypominają o ka-

raibskich korzeniach autora płyty. 

Rozbudowana sekcja dęta (blisko 

dwudziestu muzyków!), w towarzy-

stwie harfy Dorothy Ashby czy piani-

na Herbie Hancocka, brzmi subtelnie 

niczym aranżacje Torrie Zito. Jedynie

w „Gaku” ostry ton rozpisanych przez 

Mike’a Abene’a partii dla trębaczy 

wychodzi na plan pierwszy, odwra-

cając uwagę od grającego na gita-

rze elektrycznej Wah Wah Watsona. 

Niewielka liczba zamieszczonych 

na płycie kompozycji w zderzeniu 

z długą listą zaproszonych gwiazd/

gości (m.in. Herbie Hancock, Doro-

thy Ashby, Ralph McDonald, Wanye 

Shorter, Wah Wah Watson) zazwy-

czaj przytłacza, oczywiście w innych 

przypadkach, bowiem Premonition, 

pomimo muzycznej, aranżacyjnej, 

produkcyjnej rozpiętości, nie traci 

nic z klarowności. 

Pory roku wymagają synchronizacji z kalendarzem lub odwrotnie.

Niezależnie od wyboru  przesunięcia trwa jesień, najbardziej 

niedoceniony sezon w roku. Wiosna budzi życie, napawa optymizmem 

utraconym pod grubą warstwą szarego śniegu. Latem, ekspansja 

ciepła i promieni słonecznych, wsparta urlopowymi eskapadami

w miejsca znane lub kojarzone z folderów biur podróży, przyćmiewa 

wszechobecny stan letargu i obojętności. Czas płynie pozornie wolniej.

Jon Lucien Premonition
[Columbia, 1976]
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 Kim był Cecil Holmes dokładnie 

nie wiadomo. Według niektórych in-

ternetowych źródeł pan Holmes pełnił 

funkcję dyrektora w wytwórni Buddah 

Records – wydawcy Music For Soulful 

Lovers. Jednakże w 1973 roku, czyli 

roku premiery płyty, opuścił struktury 

wytwórni i wraz Neilem Bogartem za-

łożył Casablanca Records. Niby wszyst-

kie puzzle układanki tworzą pożąda-

ny obraz – poza jednym szczegółem

– na wspólnym zdjęciu szefostwa 

wytwórni wszyscy pozujący męż-

czyźni są biali. Wątpliwości przyby-

wa również w przestrzeni artystycz-

nej działalności pana Holmesa: czy był 

muzykiem, kompozytorem, artystą? 

Na to pytanie również nie otrzyma-

my satysfakcjonującej odpowiedzi. 

Dwa albumy sygnowane The Cecil 

Holmes Soulful Sounds, oprócz zdjęć 

domniemanego autora, nie przybli-

żają do rozwiązania tej zagadki, al-

bowiem jego nazwisko nie widnieje 

przy żadnym z instrumentów uży-

tych podczas rejestracji muzyczne-

go materiału Music For Soulful Lovers. 

Na próżno przeszukiwać zawartość 

internetowych zasobów w celu zdo-

bycia większej liczby informacji. Im 

dalej w las tym więcej drzew… 

 Omijając pułapki prowadzące 

do prawdziwej tożsamości pana Hol-

mesa, jednego możemy być pewni; 

Music For Soulful Lovers to nieofi cjalny 

album Tonego Camillo, uznanego pro-

ducenta, aranżera, dyrygenta, umów-

my się – człowieka orkiestry. Muzycz-

ne osiągnięcia pana Camillo z lat 70. 

zyskały należyte uznanie, docenione 

nagrodą Grammy. Wiele soulowych 

płyt artystów pokroju the Stylistics, 

Steve Wonder czy Millie Jackson zy-

skało orkiestrowe brzmienie dzięki 

zaangażowaniu Tonego Camillo do 

współpracy, nie inaczej jest w przy-

padku przedstawianego albumu.

 Na 11 utworów osiem to cove-

ry, dominują instrumentalne wersje 

piosenek śpiewanych przez popular-

nych w latach 70. artystów. Zamiast 

harmonicznego falsetu członków the 

Stylistics w refrenie „Break Up To Make 

Up” usłyszą Państwo kobiecy chórek. 

Zaskakujące? Niewątpliwie atrakcyj-

ność zgromadzonych na płycie utwo-

rów polega na utworzeniu alterna-

tywnych wersji przebojów spiętych 

klamrą pościelowego nastroju. Czy

w autorskiej wersji „I’m Gonna Love 

You Just A Little More Baby” pana Whi-

te’a słychać saksofon? W aranżacji 

Tonego Camillo owszem. Te drobiazgi 

cieszą najbardziej. Są też zaskakujące 

momenty; Al Green w wykonaniu The 

Cecil Holmes Soulful Sounds odkrywa 

nowy, nieznany wcześniej orkiestro-

wy potencjał klasycznej kompozycji 

Williego Mitchela. W pewnym sensie 

Music For Soulful Lovers to płyta kon-

cepcyjna, pomimo muzycznych różnic 

pierwotnych kompozycji, brzmi prze-

konywająco jako album z coverami. 

To największy atut płyty, o tym ko-

lejnym – zapewne przyjemniejszym 

– zawartym w tytule proszę przeko-

nać się we dwoje. 

Cecil Holmes
na deszczowe chwile we dwoje

The Cecil Holmes Soulful Sounds
Music For Soulful Lovers
[Buddah Records, 1973]

Słońce chyli się ku zachodowi, powoli mija kolejny dzień. Orkiestra Cecila Holmesa aranżuje na nowo

soulowe historie o miłości znane z albumów Ala Greena, Barrego White’a czy Stevie Wondera. Znaki na niebie 

sygnalizują niechybne zagrożenie, kto wie czy refl eks jesiennego słońca na twarzy modelki z okładki

Color Her Sunshine Willie Hutcha nie zniknie pod zbitymi jak wata deszczowymi chmurami. Czasu pozostało 

niewiele, jesień przywdziewa kalosze i płaszcz przeciwdeszczowy. Jeśli to tylko możliwe, lepiej zostać w łóżku.
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Terry Callier
wieczorową porą

 Terry Callier należy do coraz 

węższego grona artystów tworzą-

cych muzykę na naszych oczach 

równie intensywnie co w latach 70. 

W przeciwieństwie do licznej grupy 

muzyków jego generacji, szczęśliwie 

odnalazł się w czasach najnowszych 

bez utraty samoświadomości. Na 

przestrzeni pięćdziesięciu lat trudno 

zarzucić panu Callierowi cokolwiek. 

Przyjazny stacjom radiowym „Sign Of 

The Times”, a może odcinanie kupo-

nów od „I Don’t Want to See Myself

(Without You)”? Z pewnością nie,

w żadnym wypadku, przecież album 

Turn You To Love z którego pochodzi 

„Sign of the Times” zawiera cudow-

ne kompozycje z „Still Water (Love)” 

na czele. W przypadku drugiej wy-

mienionej kompozycji każda kolej-

na wersja rozwija oryginalny koncept

o kolejne wątki. Przysłowiowym gwoź-

dziem do trumny krytyków czyhają-

cych na potknięcie autora płyty niech 

będzie nagła decyzja o zakończeniu 

kariery w czasie, gdy pokaźne kwoty 

zaczęły spływać na konta soulowych 

muzyków. Pan Callier dokonał czegoś 

cudownego, przeczekał beznadziejne 

(w wymiarze artystycznym) lata 80., 

oddając się bez reszty wychowaniu 

córki. W swym artystycznym życiu nie 

uległ presji, modzie lub wizji łatwych 

do zarobienia pieniędzy. Pozostał ar-

tystą, który lubi mawiać, że tworzy

i gra muzykę Terrego Calliera.

 Album What’s Color Is Love został 

nagrany w towarzystwie ponad dwu-

dziestoosobowej orkiestry pod przewod-

nictwem Charlesa Stepney’a, główne-

go architekta (obok Richarda Evansa) 

brzmienia Cadet Records. Pierwsze próby 

zorkiestrowania muzyki soul pan Stepney

przeprowadził w 1967 r. wraz z psy-

chodeliczno-soulową formacją Rotary

Connection. W tym samym okresie 

Terry Callier miał dopiero zadebiu-

tować na chicagowskiej scenie al-

bumem The New Folk Sound of Terry 

Callier. Z braku odpowiedniego fi nan-

sowego wsparcia ze strony ówcze-

snego wydawcy, Prestige Records,

w sesji nagraniowej uczestniczyło za-

ledwie dwóch – oprócz lidera – muzy-

ków. Kameralny charakter zarejestro-

wanych nagrań momentalnie określił 

muzyczną orientację autora What’s 

Color Is Love. Od muzyki folkowej nie 

było odwrotu. Dopiero współpraca

z Charlesem Stepney’em posze-

rzyła muzyczne horyzonty Terrego 

Calliera o jazz i soul. Wpływ produ-

centa i aranżera Cadet Records sły-

chać już na drugiej solowej płycie pt.

Occasional Rain. Droga do osiągnię-

cia perfekcji orkiestrowego brzmienia 

nagrań pana Calliera trwała nieca-

ły rok – do wydania przedstawianej 

płyty. Jako przykład mistrzowskiego 

rezultatu współpracy na linii Charles 

Stepney – Terry Callier – orkiestra, 

uznaje się improwizację w połowie

„Dancing Girl”. Ten intrygujący frag-

ment zakończony powrotem do pierw-

szego wersu „I saw a dream last night 

bright like a falling star” zaburza po-

zorny spokój kompozycji. Psychode-

liczny wymiar muzyki Terrego Calliera, 

wraz z końcem strony A, przeobraża 

się w słodki, orkiestrowy soul z wy-

raźnie zaakcentowaną sekcją dętą. 

W przyszłym roku mija czterdziesta 

rocznica wydania płyty, miejmy na-

dzieję, że z tej okazji wydawnictwo 

posiadające prawa autorskie do ma-

teriału pana Calliera wyda krążek po-

nownie, zgodnie z pierwotnym za-

mysłem Cadet Records – w postaci 

dwupłytowej edycji winylowej posze-

rzonej o niewydane nagrania. 

To nie jest płyta na wieczór we dwoje, pomimo tytułu What’s Color is Love,

który usiłuje sugerować coś odmiennego. Nie warto ufać miłości bezgranicznie.

Terry Callier What’s Color Is Love
[Cadet Records, 1972]
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Doug Carn
około północy

  Proszę jednak nie 

ulegać sugestii, jest niebywale łatwo 

budować sieć skojarzeń powiązanych

z transcendentalnym podejściem do 

muzyki odtwarzanej nocą, szczegól-

nie, gdy przedmiot uniesień stanowi 

źródło spiritual-jazzowych doznań.

W przypadku pierwszej płyty pana 

Carna dla wytwórni Black Jazz, ducho-

we wycieczki w głąb siebie przy akom-

paniamencie Infant Eyes zostawmy na 

inną okazję. Powody odrzucenia tego 

sposobu myślenia nie mają związku

z ewentualnym – w tej kwestii – wy-

brakowaniem materiału muzyczne-

go. Absolutnie nie. Doug Carn nagry-

wał znakomite, uduchowione płyty 

– nie tylko dla Black Jazz Records 

– a Infant Eyes nie stanowi wyjąt-

ku. Podwód, dla którego warto włą-

czyć album około północy, to zgiełk 

dnia. Delikatna muzyka pana Carna 

nie wymaga podkręcenia regulato-

ra dźwięku o kilka stopni wyżej. Nie 

ma takiej konieczności. Sprzyjające 

warunki akustyczne otoczenia pod-

czas słuchania płyt około północy zu-

pełnie wystarczą. 

 Infant Eyes to pierwszy z trzech 

albumów nagranych przez Douga 

Carna dla Black Jazz Records. Wy-

twórnia powołana do życia przez 

pianistę Gene Russella promowała 

alternatywną wizję muzyki jazz, się-

gającą do funku i soul-jazzu. Niefor-

malnym patronem wszelkich działań 

wytwórni był John Coltrane. I to sły-

chać również na tej płycie. Słychać to 

w postaci dwóch interpretacji coltra-

nowskiego „Welcome” oraz „Acknow-

ledgement”. Subtelna różnica dzieli 

dokonania pana Carna od większo-

ści kopii „Acknowledgement” nagra-

nych po śmierci autora a mianowi-

cie tekst. Słowa do melodii, napisane 

przez Douga Carna, zaśpiewane przez 

Jane Carn, ówczesną małżonkę, w tej 

quasi piosenkowej formie otwiera-

ją przed oryginalnymi kompozycja-

mi Bobbiego Hutchersona, Wayne’a 

Shortera oraz Horace’a Silvera nową, 

ekscytującą przestrzeń w soul-jazzo-

wej komunikacji.  

Autor I’m New Here zachęca do wyłączenia wszystkiego co wydaje dźwięki lub sygnalizuje o nadchodzącym

rozproszeniu. To pierwszy warunek do spełnienia. Drugi, za Gil Scott-Heronem, dotyczy okoliczności i sposobu: 

szerokim łukiem należy omijać samochód oraz przenośnie odtwarzacze. O pozostałych warunkach dotyczących 

wyłącznie płyty pana Scott-Herona przeczytają Państwo w środku okładki I’m New Here. Dla Infant Eyes, ostatniej 

płyty sezonu jesiennego pierwszego numeru kwartalnika PHONO, możemy ustalić odrębne zasady. Jedna z nich, 

nadrzędna reguła zawarta już w tytule mówi o czasie – słuchać około północy.
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Doug Carn Infant Eyes
[Black Jazz Records, 1971]



Wokalista jazzowy Joe Williams już ponad pół wieku temu twierdził, że mężczyzna nie powinien płakać.

Łzy nigdy nie powinny być kojarzone z wyglądem prawdziwego mężczyzny. Oczy mężczyzny muszą pozostać 

suche, nawet jeśli napad płaczu spowoduje ulgę.

 Dlaczego mężczyźni płaczą? To proste jak 2 + 2. Przez kobiety.

W męskim soulu to kobiety inicjują rozstania. Ładnie napisane „inicjują”. 

Mówmy wprost – kobiety porzucają. Z natury niemożliwe do zaspokojenia 

w jakiejkolwiek dziedzinie życia wysysają z mężczyzn to co najlepsze

– wrażliwość i poświęcenie. Lee Fields mógłby powiedzieć wiele

o kobietach. Z pewnością uczyni to z chęcią, lecz nie tym razem.

W jesiennym PHONO, na temat męskiej wytrzymałości, przemówi 

Roy Ayers. Zanim jednak poznamy historię pewnego związku au-

tora „Everybody Loves the Sunshine”, kilkanaście słów prawdy od 

trzech dżentelmenów.

 Isaac Hayes, kipiący testosteronem od stóp aż po czubek głowy, 

prawdziwy mężczyzna. Co zrobił, gdy ex-partnerka minęła go na ulicy? 

Zapłakał. Teddy Pendergrass w tęsknocie za ukochaną kobietą próbo-

wał zachować – jak śpiewał pan Williams – „suche oczy”. Myślał, pił, tę-

sknił, w końcu nie wytrzymał. Szanowni Państwo to poważna sprawa, 

dwóch mężczyzn, symbole męskości swoich czasów, płacze. Kobiety 

muszą być okrutne. Nieważne czy się starasz czy nie, czy przynosisz do 

domu pieniądze czy wracasz pijany. Bez różnicy, efekt zawsze ten sam. 

Ona odejdzie i zostawi cię z niczym prócz ziarnka cynizmu zasianego 

w sercu.

Break up to make up
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 William Bell, autor m.in. „I Forgot 

To Be Your Lover”, naturę kobiet po-

znał do cna. Został porzucony przez 

kobietę, z którą chciał spędzić resztę 

życia. Czy może być coś gorszego? 

W pogoni za lepszym jutrem zbyt 

późno zorientował się, że zapomniał 

być dla niej kochankiem. Czy to jest 

powód do rozstania? Drogie Czytel-

niczki, jeśli mężczyzna chwyta się róż-

nych, absorbujących czasowo zajęć, 

by zapewnić swojej miłości lepsze 

życie, to należy go spławić za brak 

okazywania uczuć? Zapomniał, ot 

tak po prostu, gorsze chwile zdarza-

ją się każdemu. Ale czy tak postę-

puje dobra kobieta? W ogóle ktoś 

z Państwa słyszał w męskim wyko-

naniu soulową piosenkę o dobrych 

kobietach? Nikt? Chociaż o miłych 

kobietach? Ktokolwiek? Oczywiście 

oprócz nagrań Luthera Vandrossa

– jego czarujący uśmiech w połącze-

niu ze wspaniałym głosem, w rela-

cjach damsko-męskich góry przeno-

sił. Pan Vandross był ewenementem, 

z całym szacunkiem zostawmy go

w spokoju, gdyż jest poza zasięgiem 

naszej percepcji. 

 Granice męskiej wytrzymałości 

poznał Roy Ayers. Jego miłosna opo-

wieść rozpoczyna się w nowojorskim 

Central Parku. Ubrany w trampki, szor-

ty i koszulkę z napisem Earth Wind 

& Fire, poznaje kobietę uosabiają-

cą wszystkie męskie pragnienia. Po 

dwóch dniach znajomości biorą ślub. 

Szczęśliwy związek trwa cztery lata, 

do momentu, gdy inne kobiece głosy 

ingerują w małżeńskie pożycie. Wy-

ssane z palca opowieści o skokach

w bok Roya doprowadzają do grote-

skowych sytuacji. W ich związku nastał 

czas nieustannych rozstań i powro-

tów, aż do chwili, w której niespełna 

rozumu małżonka stawia ultimatum 

– ona odejdzie jeśli on nie przestanie 

grać koncertów. Wyobrażają to sobie 

Państwo? Jak można narzucać swoją 

wolę? To niedopuszczalne. Owszem, 

można porozmawiać, zasugerować 

pewne rozwiązania lecz nie stawiać 

ultimatum. Pan Ayers nie był pewien 

co usłyszał, dla zażegnania sporu wy-

szedł na krótki spacer wokół bloku. 

Po powrocie do mieszkania usłyszał 

tę samą groźbę. I wiedzą Państwo 

co odpowiedział? – Do widzenia! Ileż 

może znieść mężczyzna? To przekra-

cza granice męskiej wytrzymałości. 

 Lecz to nie koniec historii. Cztery 

lata później Roy w swoim nowojor-

skim apartamencie ogląda telewi-

zję, nagle telefon odrywa go od od-

biornika. Roy mówi „hello” lecz nikt 

nie odpowiada. Ponawia przywitanie

i nagle słyszy znany damski głos. Tak 

szanowni Państwo, to dzwoni jego ex-

-żona. Miłosna historia pana Ayersa 

kończy się happy endem… CDN  

Joe Williams „A Man Ain’t Supposed To Cry” [Roulette, 1958]
Isaac Hayes „Walk On By” [Stax, 1971]
Harold Melvin & the Blue Notes „I Miss You” [PIR, 1972]
William Bell „I Forgot To Be Your Lover” [Stax, 1968]
Roy Ayers „Poo Poo La La” [Columbia, 1984]

ISAAC HAYES, KIPIĄCY TESTOSTERONEM OD STÓP AŻ PO CZUBEK GŁOWY,

PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA. CO ZROBIŁ, GDY EXPARTNERKA MINĘŁA GO NA ULICY?

ZAPŁAKAŁ. 
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HTTP://WWW.MIXCLOUD.COM/PHONOCAST
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 Cienka linia oddziela jazz od pozo-

stałych gatunków muzycznych. Subtelne 

różnice pomiędzy nagraniami popeł-

nionymi w latach 70. oraz 90. dowo-

dzą istnienia uniwersalnych rozwią-

zań powtarzanych i przetwarzanych 

od pokoleń. Selekcja Jorge’a Saxona, 

przewrotnie zatytułowana Something 

Like Jazz, trafi a w samo sedno tych 

rozważań, doprawdy trudno o lepszy 

komentarz co jazzem jest, a co aspi-

ruje do tego miana.

 Jorge Saxon to jeden z bardziej 

utalentowanych polskich didżejów, 

kolekcjoner winylowych płyt, skreczer, 

kompozytor oraz autor tekstów. W la-

tach 1996 i 1999 członek koszalińskiej 

grupy New Da Wont. Laureat polskich 

i międzynarodowych festiwali muzycz-

nych. Styl gry Jorge Saxona oraz nie-

konwencjonalne podejście do gramo-

fonów zdobyły uznanie i zaowocowały 

współpracą m.in. z Buldogiem, Edytą 

Bartosiewicz, Kayah, Kasią Klich, Marci-

nem Wasilewskim, Liroy’em, Nie Wiem 

Kto, Yaro, Skinny Patrini. 

www.jorgesaxon.com

www.mixcloud.com/jorgesaxon

www.mixcloud.com/phonocast

PHONOcast
Jorge Saxon – Something Like Jazz (PHONOcast 1)

HTTP://WWW.PHONO.PL/PODCAST/PHONOCAST_1_

JORGE_SAXON_SOMETHING_LIKE_JAZZ.ZIP

PHONO20
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There’s a message in the music

To nie jest popularny pogląd, przeciwnie, wręcz kontrowersyjny, w dodatku w opozycji do wszechobecnej

frustracji. Pomimo licznych obaw oraz konsekwencji nie do przewidzenia wynikających z szerzenia tej skrajnej 

opinii, powinniśmy być wdzięczni kolei, komunikacji miejskiej, urzędom czy służbie zdrowia, najogólniej pisząc

(by nie pominąć zasłużonych) instytucjom państwowym za kultywowanie trybu życia jakże oderwanego

od XXI wiecznej rzeczywistości. Jakie to szczęście, że państwo, w sensie ścisłym, będące bastionem spokoju

nie ugina się pod presją czasu. Długie terminy oczekiwania na wizytę lekarską, jedno czynne okienko w głównym 

urzędzie pocztowym czy stary, odrobinę spóźniony acz wciąż funkcjonujący tabor kolejowy lub komunikacyjny

to manifest przeciw współczesnym objawom chorób cywilizacyjnych nieszczęsnego XXI wieku. 

 Narzekamy na brak czasu, permanentnie. W pracy czy w domu ule-

gamy sugestii otoczenia. Nadmiar narzędzi, którymi dysponujemy, tylko 

w teorii wpływa korzystnie na zużycie naszego czasu (efektywność).

W dziedzinie komunikacji znamy wiele wygodnych rozwiązań nieodwra-

calnie zaimplementowanych w codzienność: faks, telefon, e-mail, zakupy 

online. Z każdym nowym elektronicznym gadżetem dostępnym na wy-

ciągnięcie ręki, sytuacja ulega skomplikowaniu. Błyskawiczne dotarcie 

do poszukiwanych informacji, zmienność gruntu pod stopami, niepew-

ność bytu i transmisje chaosu za pośrednictwem mediów zagłuszają 

nasz wewnętrzny rytm. Pragniemy działać szybciej i żyć zgodnie z „nową 

naturą”, by dorównać prędkości przekazu komunikacyjnego. Z powodów 

ludzkich nie osiągamy wydajności maszyn, w zamian wybuchamy gnie-

wem, gdy druga osoba nie odpisuje na przesłaną kilkanaście sekund 

wcześniej wiadomość. W ruchu drogowym przeklinamy ostrożnych kie-

rowców ruszających dopiero na dźwięk klaksonu. Nerwowo krążymy do-

okoła galerii handlowych w poszukiwaniu godnego miejsca parkingo-

wego tuż przy wejściu, zupełnie negując wolny plac kilka metrów dalej.

 To wszystko przez Isaaca Hayesa (powyższe przemyślenia) oraz 

jego drugi album Hot Buttered Soul z osiemnastominutowym nagra-

niem „By the Time I Get to Phoenix”. Jimmi Webb, autor kompozycji, już 

w 1965 roku wiedział, że pisanie długich tekstów to strata czasu. Za-

ledwie trzy strofy! Pan Hayes rozwijając wątek zapoczątkowany przez 

pana Webba zerwał z tradycją krótkich nagrań soulowych lat 60. po-

pularnych za sprawą siedmiocalowej płyty winylowej. Autor muzyki do 
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fi lmu Shast  zrobił to co biali z jazzem – przetłumaczył pop na język Afro-

amerykanów. Na bazie jego introdukcji do głównej części „By the Time 

I Get to Phoenix” z powodzeniem mógłby powstać scenariusz do histo-

rii opowiedzianej na ekranie blaxploitationowych kin. Na początku lat 

70., po brutalnej dekadzie walki o równe prawa, kwestie rasowe w bia-

ło-czarnej Ameryce wciąż wymagały podreperowania. W tej kategorii 

swobodnie moglibyśmy rozważać cover Isaaca Hayesa, lecz czas trwa-

nia utworu nie daje spokoju.

 Osiemnaście minut, a nawet dłużej, bo 19 bez dwudziestu sekund, 

to dużo nawet na jazz, a przecież ten gatunek jest przyzwyczajony do 

dłuższych form ekspresji. Pan Hayes nie mógł przewidzieć globalnych 

zmian zachodzących pod wpływem rozwoju technologicznego, za czasów 

jego świetności płyty wydawano na analogach. Dopiero w 1983 roku,

Phillips wprowadził rewolucyjny format CD, czyli 13 lat po wydaniu Hot 

Buttered Soul. Jak w dzisiejszych szybkich czasach znaleźć czas skoro 

współcześni twórcy muzyki kłaniają się nam do stóp nagrywając utwo-

ry z coraz częstszymi refrenami; w końcu po co czekać, lepiej pominąć 

wstęp, pierwszą zwrotkę i od razu przejść do wisienki na tym muzycz-

nym torcie. W wersji Isaaca Hayesa „By the Time I Get to Phoenix” to 

wyzwanie, starcie z wszechobecnym rozproszeniem. Czy podołają Pań-

stwo wysłuchać z pełną uwagą przesłania pana Hayesa, hipnotyzują-

cego dźwięku organów hammonda a przy okazji zdołać docenić pełną 

aranżację? PHONO ciekawe Państwa doświadczeń czeka na listy pod 

adresem kwartalnik@phono.pl 
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 Z płytą gramofonową należy obchodzić się z rozwagą (podobnie 

jak z większością przedmiotów użytkowych). Gdy tylko zdamy sobie

z tego sprawę, nagle z wrażliwego na bodźce zewnętrzne formatu, zy-

skujemy trwały materiał na lata, czego dowodem niech będzie (używa-

ny) album z 1958 roku wchodzący w skład płytoteki PHONO. Pomimo 

przekroczonej pięćdziesiątki płyta A Man Ain’t Supposed To Cry brzmi 

nie gorzej niż wydawnictwa pochodzące z XXI wieku. W prowadzonych 

przez zwolenników analogowego odtwarzania muzyki rozmowach za-

wsze pada przymiotnik „bezduszny” w odniesieniu do cyfrowych for-

matów dźwięku. Na czym ta muzyczna bezduszność polega? W głów-

nej mierze w sposobie odczuwania muzyki i wibracji niesionych przez 

te skrajne formaty dźwiękowe. Muzyka pochodząca z płyty winylowej

w opinii zwolenników brzmi ciepło, w przeciwieństwie do chłodnego, cy-

frowego zapisu muzyki w mp3. Jeśli odczuwamy ciepło, nawet genero-

wane przez winyl to oznacza jedno – żyjemy. A skoro żyjemy to posia-

damy duszę. Szyte zbyt grubymi nićmi, prawda?

 Trzeba pamiętać o jednym; by osiągnąć komplementowane brzmie-

nie winylowych nagrań w warunkach domowych nie wystarczy gramofon 

z grupy średnich rozwiązań. Satysfakcjonująca jakość bez fi nansowych in-

westycji w odpowiednie nagłośnienie, mikser/przedwzmacniacz, gramo-

fonowe wkładki czy przewody spajające całość nie będzie osiągalna. 

 Istnieje jeden przekonywający powód określania digital music

w ten a nie inny sposób. To fi zyczność. Empetrójka zapisana na dysku 

czy innym nośniku może jedynie ulec sformatowaniu, ale i to nie jest 

już pewne, gdyż w dobie streamingu, wszelakich chmur muzycznych, 

format cyfrowy bywa nieśmiertelny. W przeciwieństwie do płyty winy-

lowej, która podobnie do ludzi – starzeje się. Nic bardziej bliższego na-

szej egzystencji w muzyce nie znamy. Rysy na płytach to zmarszczki 

na twarzy człowieka, niewłaściwe przechowywanie analogów powo-

duje fi zyczne zmiany nośnika, podobnie jak niewłaściwa pozycja pracy 

wpływa na powstawanie chorób kręgosłupa. Analogii do ludzkiego życia 

jest znacznie więcej. O jakichkolwiek relacjach z plikiem mp3 czy pró-

bach odnalezienia ludzkiego odbicia w cyfrowym lustrze nie ma mowy. 

Nawet płyta kompaktowa – następca jedynego słusznego nośnika

w pędzie do długowieczności utraciła swe dziedzictwo. Wybierając ana-

logowy nośnik za towarzysza wędrówki po świecie melodii i rytmu wy-

bieramy samych siebie – niedoskonałe, wrażliwe na bodźce zewnętrzne, 

pełne trosk dzieła natury. Miłośnicy analogowego brzmienia akceptują 

ubytki w jakości dźwięku, nawet potrafi ą docenić szum i trzask zabu-

rzające treść winylowej płyty. Dla osób wychowanych w czasach kom-

paktu, przejście na analogowy nośnik bywa kłopotliwe, wręcz drażnią-

ce. Po co to robić? Perfekcja jest nudna. 

Jeden z mitów płyty gramofonowej

dotyczy żywotności winyla. Powszechnie 

uznano format analogowy za nietrwały, 

niemobilny, przysparzający problemów. 

Doświadczenia z płytą gramofonową

dowodzą jej podatności na uszkodzenia, 

nie ma co do tego wątpliwości, lecz

sporym nieporozumieniem jest mylić

delikatność winylowej materii z krucho-

ścią łodygi kwiatu lub bytem motyla. 

output
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