
Historia muzyki 1 – Początki jazzu 

Początki jazzu 

Należy zacząć od tego, że dokładne sprecyzowanie jazzu jest dość trudne. Jedna z wykorzystywanych 

dziś definicji jazzu brzmi następująco (za prof. Marshallem Stearnsem): 

Jazz jest improwizowaną muzyką amerykańską, w której używane są europejskie instrumenty i w której 

powiązane są europejskie elementy harmonii z europejsko-afrykańską melodyką i afrykańskim rytmem. 

Jazz powstał w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku. Za miejsce narodzin jazzu uznaje 

się Nowy Orlean, dokąd od wielu lat przybywali emigranci z różnych stron świata.  

Na ukształtowanie jazzu największy wpływ miały pieśni czarnych niewolników przewożonych 

z Afryki do Ameryki Północnej. Zmuszano ich do najcięższych prac na plantacjach czy 

w kamieniołomach. Niewolnicy wykonywali pieśni pracy i pieśni oparte na tekstach biblijnych 

nazywane dziś negro spirituals. 

Bardziej nowoczesną formą pieśni negro spirituals są pieśni gospels – żywiołowe pieśni ewangeliczne, 

bez ustalonych kanonów w warstwie muzycznej, przez co można usłyszeć w nich elementy walca, 

boogie, kowbojskie czy latynoamerykańskie. Wśród późniejszych wykonawców muzyki jazzowej do 

najwybitniejszych wykonawczyń pieśni gospels należała Mahalia Jackson (1911-1972), która 

przyczyniła się do rozsławienia tego stylu. 

Pod koniec XIX wieku popularny stał się ragtime (etym. ragged time), czyli gatunek jazzu 

charakteryzujący się skomplikowanym, mocno synkopowanym rytmem (stąd nazwa) w metrum 2/4, 

z jednostajnym akompaniamentem w partii basowej. Głównym przedstawicielem i popularyzatorem 

gatunku był Scott Joplin (1868-1917), który pisał solowe utwory fortepianowe. Później ragtimy 

komponowano również na big-bandy. 

Literatura obowiązkowa 

 Stephen Foster Swanee River (work song), 1851, wyk. Bing Crosby (1935) 

https://www.youtube.com/watch?v=WUrSiV9juIU 

 Go down, Moses (negro spiritual), II poł. XIX w., wyk. Louis Armstrong (1958) 

https://www.youtube.com/watch?v=8JNCS27rtQ8 

  Joshua fit the battle of Jericho (negro spiritual), II poł. XIX w., wyk. Mahalia Jackson (1957) 

https://www.youtube.com/watch?v=gPZuWzZvoYQ 

 When the saints go marching in (gospel), ok. 1896, wyk. 1) Louis Armstrong (1938), 2) Mahalia 

Jackson (1956)1 

https://www.youtube.com/watch?v=3DoPvujMaZE 

https://www.youtube.com/watch?v=MB0WbD9u-aM 

 Scott Joplin Maple Leaf Rag (ragtime), 1899 

https://www.youtube.com/watch?v=pMAtL7n_-rc 

 Scott Joplin The Entertainer (ragtime), 1902 

https://www.youtube.com/watch?v=fPmruHc4S9Q 

 Nick LaRocca (Original Dixieland Jazz Band) Tiger Rag (ragtime), 1917 

https://www.youtube.com/watch?v=89fZGnAdago 

                                                           
1
 W przypadku standardów jazzowych zaleca się przesłuchiwad przynajmniej kilku różnych wersji. Najbardziej znane 

utwory muzyki jazzowej były wykonywane przez długie lata przez wielu czołowych muzyków, dlatego często istnieje 
wiele wersji jednego utworu. Jest to szczególnie korzystne w przypadku bardzo starych utworów, które powstały 
w latach, w których możliwości nagraniowe były mocno ograniczone. 
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