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Hard bop

Bebop i cool jazz były to nurty postępowe. Zarówno jeden jak i drugi, za 
daleko posunął się w swojej nowoczesności. Głównym problemem 
obydwu tych podgatunków jazzu był zbyt daleko idący eksperymen-
talizm i niczym nieskrępowana wolność artystyczna, która nie zawsze 
trafiała do większej ilości odbiorców. Bebop, mimo, że opierał się na 
tradycyjnych wzorcach, dla wielu słuchaczy był za bardzo inwazyjny 
i przekombinowany. Cool natomiast, w swoim przesadnym wyrafinowa-
niu, w ogóle nie pasującemu do idei muzyki rozrywkowej, kompletnie 
zapomniał o swoich negro-amerykańskich korzeniach.  
Historia sztuki ma to do siebie, że sąsiadujące ze sobą epoki często 
stoją ze sobą w opozycji. Tak było w przypadku bebopu i cool jazzu, i tak 
się również dzieje w przypadku następującego po nim hard bopu. 

Wbrew temu co sugeruje nazwa, hard bop wcale nie jest bardziej “hard” 
niż bebop. Przynajmniej nie w takim sensie jak hard rock jest bardziej 
“hard” od rocka. Hard rock jest od tradycyjnego rocka cięższy, szybszy, 
ostrzejszy i bardziej agresywny, natomiast tutaj sytuacja jest odwrotna. 
Hard bop stara się kontynuować tradycję bebopu nie popełniając przy tym 
jego błędów, dzięki czemu w wielu aspektach jest od niego dojrzalszy. 
Jest ekspresywny, ale nie przerysowany, jest wyrafinowany, ale nie trud-
ny w odbiorze. Pierwsi jego przedstawiciele to żyjący weterani bebopu 
na czele z perkusistą Maxem Roachem i saksofonistą Dexterem Gordonem. 

Kiedy chcemy przygotować jajko, możemy to zrobić na miękko albo na 
twardo. Jajko na miękko charakteryzuje się tym, że żółtko w środku nie 
jest do końca ścięte i prezentuje się w formie lepkiej, rozbełtanej cieczy. 
W przypadku jajka na twardo, zarówno białko, jak i żółtko są całkowicie 
ścięte, dzięki czemu łatwiej się za takie jajko zabrać. Kiedy jednak z jak-
iegoś powodu decydujemy się na opcję numer jeden, musimy uważać, 
aby podczas rozbijania białka, żółtko nie wyleciało nam na obrus. 
Osoba, która takiego jajka nigdy nie obsługiwała, może mieć nawet 
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niemałe problemy z tym, aby bez szkody doprowadzić je do końca. Jajko 
na twardo natomiast, możemy podać absolutnie każdemu z pewnością, 
że podczas jedzenia się do niego nie zniechęci. Niezależnie od tego, 
którą kuchnię lubimy bardziej, faktem jest, że wersja “hard” jest o wiele 
bardziej przystępna od wersji “soft”. W pełni uformowane jajko jest 
łatwiej skonsumować niż takie, które z każdym ruchem łyżki wymyka 
nam się spod kontroli. Wynika to z tego, że po prostu dłużej gotowało się 
w wodzie. Tak właśnie wygląda sprawa z bebopem i hard-bopem. 

W hard-bopie, wiele elementów dzieła zostaje uproszczonych. Zaawan-
sowane harmonie ustępują miejsca tym bardziej podstawowym, a frazy 
opierają się na większej repetycyjności. Większą rolę zyskała natomiast 
rytmika oraz aranżacja. Tematy standardów są z reguły oryginalne, a ich 
wykonanie przyjęło bardziej konsekwentną formę. Poza samą improwi-
zacją, liczyło się również to, aby tematy były w ciekawy sposób przepro-
wadzone i żeby forma utworu nie była za bardzo jednostajna. Stosowa-
no w tym celu różnego rodzaju harmonizacje, homofonizacje, akcenty 
sekcyjne, zmiany tempa, czy nawet samego feelu. Praktyka wykorzysty-
wania rytmów latynoskich czy też afrykańskich była na porządku dzien-
nym. Często stosowano taki zabieg, że na formie AABA albo ABAC części 
kontrastowe były umieszczane w innym feelingu niż reszta. Dominują 
tempa umiarkowane, aczkolwiek te zawrotnie szybkie również się zda-
rzają. Typowy skład zespołu to podobnie jak w bebopie saksofon, trąb-
ka, fortepian, perkusja i bas. Główne ośrodki hard-bopu to przede wszystkim 
Nowy Jork, Filadelfia, oraz Detroit. 

Głównym hasłem nowego nurtu był powrót do korzeni. Można by po-
wiedzieć, że hard bop to taki jazzowy neoklasycyzm. Sam w sobie raczej nie 
wprowadza zbyt wielu nowości. Zamiast tego wyciąga wnioski 
z przeszłości i starannie wykorzystuje zdobycze poprzednich pokoleń, 
konsekwentnie opierając się na tradycyjnych ideałach piękna. 
Ciekawym zjawiskiem towarzyszącym hardbopowi był tak zwany afrocen-
tryzm, czyli obecna wśród afroamerykanów tendencja do kultywowania 
rodzimej czarnoskórym obywatelom Stanów tradycji afrykańskiej, 
połączona z modą na przekonwertowywanie się na islam.
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Jazz od samego początku dawał afroamerykanom silne poczucie wła-
snej tożsamości i odrębności kulturowej. W latach pięćdziesiątych oraz 
sześćdziesiątych, jego znaczenie wzrasta o tyle, że jest to okres 
największej aktywności Ruchu Praw Obywatelskich, dążącego do zniesie-
nia segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych. Czarnoskórzy jazzma-
ni, którzy cieszyli się wtedy ogólnoświatową sławą, stanowili najlepszą 
wizytówkę dla  mas czarnoskórych obywateli ubiegających się 
o równouprawnienie.

W skrajnych przypadkach, afrocentryzm łączył się z przekonaniem, 
wedle którego czarni są rasą wartościowszą moralnie, górującą nad 
zepsutym społeczeństwem białych. Czasem nawet afrocentryści ocierali 
się o rasizm. 

Ze znanych muzyków najlepszym przykładem afrocentrysty jest perku-
sista o imieniu Art Blakey pochodzący z Pensylwanii. 

W latach 40 grał w zespołach Mary Lou Williams, Billiego 
Ecstine’a i Fletchera Hendersona. W roku 1948 wyjechał do Afryki, gdzie 
poznał klimaty tamtejszej muzyki ludowej. Po rocznym pobycie na 
Czarnym Kontynencie zdecydował się na przejście na islam i przyjęcie 
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imienia Abdullah Ibn Buhaina. Jego największe osiągnięcia łączą się 
z działalnością zespołu The Jazz Messengers, który założył w 1954 roku. 
Jazz Messengers to jeden z najważniejszych zespołów w historii jazzu, 
a Blakey to jeden z najlepszych liderów i edukatorów. Spod jego ręki 
wyszło ponad czterdziestu wybitnych muzyków, którzy w późniejszych 
latach mieli bardzo solidny warsztat do tego, aby pójść własną drogą 
i rozpocząć karierę solową. Przez Jazz Messengers przewinęli się między 
innymi Wayne Shorter, Freddie Hubbard, Curtis Fuller oraz Benny Golson, 
a w późniejszych latach bracia Wynton i Branford Marsalisowie. Blakey 
prowadził swój zespół przez trzydzieści pięć lat, aż do swojej śmierci na 
początku lat dziewięćdziesiątych. 

The Jazz Messengers nigdy by nie powstało, gdyby nie obecny w jego 
pierwszym składzie pianista Horace Silver, prekursor stylów jazz-funk oraz 
jazz-soul. W swojej muzycznej filozofii dążył do osiągnięcia równo-
wagi pomiędzy duszą, ciałem i umysłem. Dusza symbolizowała u niego 
emocje, ciało energię, a umysł intelekt. Podobnie jak Blakey, mocno 
czerpał z muzyki ludowej, zwłaszcza z bluesa oraz z gospels. Eksperymen-
tował w zakresie formy oraz akordyki. Wykorzystywał atonalność. 
Powiedział kiedyś, że najtrudniejszą dla niego rzeczą jest uczynić 
muzykę prostą.

Kolejnym, który łączył jazz z innymi gatunkami był niewidomy pianista 
i wokalista Ray Charles, osoba reprezentatywna zarówno dla jazzu, jak 
i muzyki gospel. Charles jako dziecko nasłuchał się gospels w bapty-
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stowskim kościele. Potem połączył to z bluesem i ze świeckimi tekstami, 
w efekcie czego wyszło mu coś co dzisiaj określamy mianem R&B. 

Mimo, że jego muzyka nie jest typowo jazzowa, to pełni on funkcję po-
mostu pomiędzy hard-bopem a innymi gatunkami muzyki popularnej. 
Jednym z największych fenomenów młodego pokolenia był w tamtym 
czasie trębacz Clifford Brown. 

Początkowo również związany z Blakeyem, zaś najbardziej znany ze 
swojej współpracy ze wspomnianym perkusistą bebopowym Maxem 
Roachem. Założony  przez nich kwintet, mimo, że funkcjonował zaled-
wie przez dwa lata, stanowi jedną z najważniejszych pozycji w latach 
pięćdziesiątych. Jego działalność została przerwana w 1956 roku, kiedy 

ha
rd

 b
op



6

to Brown zginął w wypadku samochodowym w wieku zaledwie dwudzi-
estu pięciu lat. 

Mimo, że historia muzyki popularnej roi się od tragicznie zmarłych 
geniuszy, to w tym przypadku strata jest tym bardziej bolesna, że Brown 
odszedł w najlepszym okresie swojej twórczości i to nie z własnej głupo-
ty. Wiele rzeczy mógł jeszcze osiągnąć i pozostawił po sobie bardzo duży 
niedosyt. Dzięki przedwczesnej śmierci jego imię urosło do rangi legen-
dy i zostało otoczone ponadepokową chwałą. Był jak fajerwerki, które 
nagle nie wiadomo z której strony wystrzeliły w kosmos, a po chwili 
przeminęły w równie szybkim tempie. Jeszcze zanim ktokolwiek zdążył 
się nimi nacieszyć.

Basiści są z reguły bardzo niedoceniani. Ich rola w zespole często jest 
ograniczana, a wkład w ostateczne brzmienie zespołu niesprawiedliwie 
pomijany. Są natomiast tacy basiści, których wstyd nie rozpoznawać, 
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bez których historia jazzu nie byłaby ciekawa. Na przykład taki Charles 
Mingus. 

W młodości pragnął zostać wiolonczelistą klasycznym. Kiedy poszedł 
na przesłuchanie do szkoły muzycznej, został przez swój kolor skóry 
wyśmiany i wyproszony z sali. Od tej pory, jako ofiara dyskryminacji ra-
sowej, zawsze chował w sobie niechęć wobec białych, żydów i wyższych 
klas społecznych. 
Mingus miał ciężką osobowość. Był introwertykiem, ale takim intro-
wertykiem, który w napadzie szału potrafił rzucić na scenie kontra-
basem wartym 20 tysięcy dolarów. Zamknięty w sobie, wyobcowany ze 
świata, porywczy, drażliwy i skory do urazy. Wiele osób z jego otoczenia 
uważało, że był chory umysłowo. 
Charles jest jednym z tych artystów, których ciężko zakwalifikować do 
jakichkolwiek nurtów, zwłaszcza kiedy wyprzedzają swoje czasy. Swoją 
autonomię zamanifestował utworzeniem własnej wytwórni płytowej, 
która uniezależniła go od firm fonograficznych. 
Zasłynął nie tylko z tego, że był wybitnym basistą. Swoje miejsce w his-
torii zawdzięcza nowatorskim kompozycjom i świetnym aranżacjom, 
które nie ograniczały się tylko do obramowanych tematem improwizacji, 
ale zawierały w sobie wiele elementów składowych i niespodziewanych 
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zwrotów akcji. Dominowały większe składy, czasem nawet kilkuna-
stoosobowe. Jego utwory były co prawda ściśle zorganizowane, ale nie 
oznacza to, że Mingus stronił od spontaniczności, bo to właśnie na jej 
podstawie opiera się bardzo duża część jego utworów. Z jednej strony, 
niektórzy wskazują na powiązania jego twórczości z wpływami trzeciego 
nurtu, z drugiej zaś są tacy, którzy doszukują się u niego pierwszych 
zwiastunów free jazzu. Prawda jest natomiast taka, że styl Mingusa to po 
prostu styl Mingusa i nie da się go raz zaszufladkować. 

Na początku lat sześćdziesiątych, a więc w późniejszej fazie hard bopu, 
ogromną sławą cieszył się saksofonista John Coltrane, który wybił się na 
swojej współpracy z Monkiem oraz z Davisem. 

Coltrane miał typową naturę bebopowca i awangardzisty, a więc jego 
twórczość nie należy do tych najłatwiejszych. Swoje największe inspi-
racje czerpał od Charliego Parkera, którego szybki i popisowy sposób 
grania mocno na niego wpłynął. Coltrane poszedł natomiast jeszcze 
dalej niż Parker. Jego styl jest nieskrępowany do granic wszelkich moż-
liwości. Zdarza się, że jego skomplikowane frazy przypominają sobą 
jakieś nieokreślone plamy dźwiękowe, nie dające się określić ani pod 

ha
rd

 b
op



8 9

kątem melodii, ani nawet rytmu. Mimo to, wykonywane są z przez niego 
z pełną intensywnością, naturalnością i dużą siłą wyrazu, tak jakby nie 
było w nich nic nadzwyczajnego. Świadczy to nie tylko o jego nietypowej 
wyobraźni, ale również o bardzo dużej sprawności technicznej. 
To co jest charakterystyczne dla standardów Coltrane’a to duże rozdro-
bnienie funkcyjne, wynikające z jego skłonności do opatrywania swoich 
utworów jak największą ilością składowych harmonicznych. Wprowadził 
do jazzu tak zwane “coltrane changes” czyli progresje akordowe polega-
jące na chwilowych wychyleniach do tonacji mieszczących się o tercję 
wielką wyżej od tonacji podstawowych. 
W jego najsilniejszym, można by powiedzieć nawet legendarnym 
składzie grali perkusista Elvin Jones, pianista Mccoy Tyner i kontrabasi-
sta Jimmy Garisson. 

W późniejszych latach kariery Coltrane był jednym z największych 
prekursorów free. Do dzisiaj jest jednym z najbardziej wpływowych i roz-
poznawalnych jazzmanów. Z ciekawostek, poza nałogiem alkoholowym, 
papierosowym i narkotykowym towarzyszyło mu również uzależnienie od 
słodyczy, które poskutkowało później usunięciem zębów.

Do innych przedstawicieli hard bopu należą z saksofonistów Sonny Rollins, 
Hank Mobley i Cannonball Adderley, z trębaczy Kenny Dorham, Lee Morgan oraz 
Freddie Hubbard, z pianistów Tommy Flanagan, Bobby Timmons oraz Red Gar-
land, z perkusistów Philly Joe Jones, Tonny Williams i Roy Haynes, a z basistów 
Ron Carter, Paul Chambers i Doug Watkins.  Równie dobrze w hard-bopie 
odnalazł się Miles Davis, u którego jedne płyty są typowo cool jazzowe, 
a inne typowo hard-bopowe, ale on akurat odnajdywał się w każdej moż-
liwej stylistyce.

Przechodząc do podsumowania, początkowo hard-bop miał stanowić 
kontynuację tradycji negro-amerykańskiej i przeciwstawić się postępu-
jącej europeizacji jazzu. Udało mu się to, ale konieczne do tego było 
zaakceptowanie pewnych zmian, jakie odbyły się w społecznej 
świadomości kulturowej. Hard-bop powinno się rozumieć nie tylko jako 
przedłużenie bebopu, ale jako produkt syntezy dotychczasowych nurtów 
historycznych, łącznie z samym cool jazzem. Nie ma w nim ani pry-
matu formy nad treścią, ani przewagi treści nad formą. Ta równowaga 
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pomiędzy jednym a drugim pozwala nasunąć sugestię, wedle 
której spośród wszystkich podgatunków jazzu hard-bop jest tym 
najbardziej generycznym i esencjonalnym. 

Art Blakey: https://www.youtube.com/watch?v=8Lju13U1zEE

Horace Silver: https://www.youtube.com/watch?v=mKf1x3CALAE

Ray Charles: https://www.youtube.com/watch?v=Q8Tiz6INF7I

Clifford Brown & Max Roach Quintet: https://www.youtube.com/
watch?v=6PCbabsMo8w

Charles Mingus: https://www.youtube.com/watch?v=ZB6GkA54n_Q

John Coltrane: https://www.youtube.com/watch?v=qWG2dsXV5HI

Mccoy Tyner: https://www.youtube.com/watch?v=73VczRfu9Kg

Freddie Hubbard: https://www.youtube.com/watch?v=4kHFl-CstyI

10

ha
rd

 b
op


