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By!em na jego pozna"skim kon- 
cercie 11 lat temu. S!ynne przebo-
je, zw!aszcza te z #lmu „Sanchez 

i jego dzieci”, wykonane z orkiestr$ sym-
foniczn$ unosi!y sal%. Niezwykle rzadko 
mo&na uczestniczy' w tak fenomenalnych 
popisach. Kiedy po lirycznym wokalnym 
wst%pie na tle akustycznej gitary rozleg! 
si% charakterystyczny d(wi%k perkusji, 
ciarki przesz!y mi po plecach. Wreszcie 
ciemnoskóry basista – Charles Meeks – 
zaintonowa! „Without dreams...” i fani 
najs!ynniejszego )ugelhornisty znale(li si%  
w siódmym niebie.

Rok pó(niej Mangione zawita! do !ódz-
kiego Teatru Wielkiego. Gra! lekko, melo-
dyjnie, tyle &e bez orkiestry, co chwilami 
sprawia!o wra&enie pustki. Cho' mo&e by!o 
to tylko wra&enie po g%stej fakturze brzmie-
niowej zapami%tanej z Poznania. I wreszcie 
znowu *ód(, jeszcze raz ze smyczkami,  
w zwi$zku z konkursem etiud „Targowa 
Film Street Festival” w !ódzkiej Filmówce. 
Tak&e rewelacyjnie. Ale zanim o koncercie, 
par% s!ów o wykonawcy.

Charles Frank Mangione urodzi! si% 70 
lat temu w Rochester w stanie Nowy Jork. 
On i jego brat Gap liderowali grupie +e 
Jazz Brothers, która nagra!a trzy p!yty dla 
wytwórni Riverside Records. Równocze-
,nie Chuck uczy! si% w Eastman School of 
Music (1958-1963). Pó(niej do!$czy! do ze-
spo!u Jazz Messengers, kierowanego przez 
Arta Blakeya. Przed Mangionem grywali 
tu tacy tr%bacze, jak Cli-ord Brown, Kenny 
Durham czy Lee Morgan.

Pod koniec lat 60. wykonawca krótko 
wspó!pracowa! z grup$ +e National Gal-
lery, znan$ m.in. z albumu „Performing 
Musical Interpretations of the Paintings of 
Paul Klee” (1968). Ostatecznie jednak po-
stanowi! kontynuowa' karier% w roli lidera 
i solisty. Pierwszy wi%kszy sukces odniós! 
dzi%ki przebojowi „Bellavia” (1975), który 
przyniós! mu nagrod% Grammy w katego-
rii „najlepsza kompozycja instrumental-
na”. W ten sposób Mangione do!$czy! do 
najpopularniejszych wówczas muzyków,  
a jego melodie zacz%!y by' rozchwytywa-
ne. Utwór „Chase the Clouds Away” wyko-

rzystano podczas letniej olimpiady w 1976 
roku, natomiast kompozycja „Give It All 
You Got” cztery lata pó(niej sta!a si% prze-
wodnim motywem zimowej olimpiady  
w Lake Placid (1980). Wcze,niej jednak na 
listach przebojów muzyki instrumental- 
nej triumfowa! hit „Feels So Good” 
(1977). 

Mangione nie mo&e si% oderwa' od tej 
kompozycji. Rozpoczyna j$ przepi%kny so-
lowy wst%p na )ugelhornie (na koncertach 
Chuck zaczyna gra' dopiero, kiedy koledzy 
z zespo!u podkr%c$ atmosfer%), po którym 
odzywa si% gitara, wprowadzaj$c sekcj% 
rytmiczn$. W okresie najwi%kszej popu-
larno,ci, czyli w!a,nie po sukcesie „Feels 
So Good”, niemal w ka&dym programie 
telewizyjnym, w którym Mangione go,ci!, 
musia! zagra' ten utwór. Do dzi, zreszt$ 
&aden jego wyst%p nie by!by kompletny bez 
tej kompozycji.

W 1980 roku miesi%cznik „Current 
Biography” nazwa! „Feels So Good” naj-
bardziej rozpoznawaln$ melodi$ od cza-
su „Michelle” grupy +e Beatles. Trudno  

Muzyczne dzieci 
Chucka Mangione

*U]HJRU]�:DOHQGD

Facet w kapeluszu  
]H�VNU]\GïöZNÈ� 
lub – jak kto woli –  
ĠXJHOKRUQHP� 
]H�VW\OX�ķVPRRWK�MD]]ĵ� 
VWZRU]\ï�V]WXNÚ�� 
�ÈF]ÈF�JR� 
]�RSUDZÈ�RUNLHVWURZÈ� 
L�SLRVHQNÈ�� 
X]\VNLZDï� 
LĂFLH�PDJLF]QH�EDUZ\�� 
7R�&KXFN�0DQJLRQH�

)
R
W�
�'
D
UL
X
V
]
�3
D
Z
ïR
Z
V
N
L



Sylwetki

101+Lľ)L�L�0X]\ND������

Muzyczne dzieci 
Chucka Mangione

)
R
W�
�'
D
UL
X
V
]
�3
D
Z
ïR
Z
V
N
L

o lepsz$ rekomendacj%. Nic dziwnego, &e 
w rysunkowym serialu „King of the Hill”, 
w którym Mangione u&ycza g!osu wzoro-
wanej na nim postaci )ugelhornisty, ka&dy 
utwór przez ni$ wykonywany w po!owie 
zamienia si% w „Feels So Good”. Nawet 
hymn ameryka"ski w ostatnim odcinku 
(2009) spotyka ten sam los. 

Drugim hitem s$ „Dzieci Sancheza”. 
To dok!adne t!umaczenie z angielskiego, 
chocia& w Polsce #lm pojawi! si% w kinach 
pod tytu!em „Sanchez i jego dzieci”. To by! 
kolejny sukces Chucka Mangione. Przy-
st%puj$c do pracy nad tym albumem by! 
ju& do,' popularny w USA, w!o&y! jednak 
sporo wysi!ku w przygotowanie materia!u. 
Nagra! ponad 23 godziny muzyki, z której 
wybrano materia! na dwa longplaye.

Za soundtrack do #lmu „+e Children 
of Sanchez” (1978), z Anthony Quinnem 

w roli g!ównej, Mangione otrzyma! sw$ 
drug$ nagrod% Grammy (1979). I w!a,- 
nie dlatego muzyk go,ci u nas na roz- 
maitych imprezach #lmowych, cho'by ta-
kich jak tegoroczny „Targowa Film Street 
Festival”.

.eby jednak uzupe!ni' wiedz% o jego 
dokonaniach artystycznych po „Feels So 
Good” i s!ynnej ,cie&ce #lmowej, warto 
odnotowa' jeszcze kilka wa&nych faktów. 
Godny uwagi jest na pewno koncertowy 
album „An Evening of Magic – Live At 
+e Hollywood Bowl”. Tytu!owa holly-
woodzka muszla koncertowa to miejsce,  
w którym ka&dy artysta chcia!by wyst$pi', 
ale takiego zaszczytu dost%puj$ jedynie 
najlepsi. Mangione tam by! i da! znako-

mity wyst%p. Album stanowi kwintesencj% 
jego repertuaru. Zawiera wiele przebojów, 
z „Feels So Good” i „Children of Sanchez” 
na czele. W!a,ciwie do dzi, artysta od-
twarza ten sam koncert, cho' od wyst%pu  
w Hollywood nagra! kilkana,cie p!yt. 

Kolejny istotny epizod to p!yta „Disguise” 
(1984), która sta!a si% znana za spraw$ re-
welacyjnego teledysku, promuj$cego tytu-
!owy utwór. Wyst%puj$ca w nim atrakcyjna 
blondynka ustawia na ró&ne sposoby sze,' 
ci%&kich telewizorów, w których pokazywa-
ne s$ fragmenty Chucka Mangione, i stara 
si% z nich u!o&y' jego posta'. Zadanie nie 
jest !atwe, bo obrazy na ekranach co chwil% 
si% zmieniaj$. Kiedy Mangione le&y, nie ma 
problemu, znacznie gorzej, kiedy siedzi lub 

stoi. Ale i wtedy dzielna blondynka sobie 
radzi. Wchodzi nawet z telewizorem na ru-
chome schody, &eby ekran z g!ow$ muzyka 
znalaz! si% na w!a,ciwym miejscu. 

I wreszcie atrakcja dla audio#lów, pra-
gn$cych us!ysze' melodie jednego z naj-
ciekawszych przedstawicieli smooth jazzu  
w perfekcyjnej realizacji. 10 lat temu Man-
gione podj$! wspó!prac% z Davidem Che-
skym, którego wytwórnia - Chesky Records 
- s!ynie z dba!o,ci o naturalno,' brzmienia. 
Pod jej szyldem ukaza!y si% dwie p!yty mu-
zyka: „+e Feeling’s Back” i „Everything 
For Love”.

Ale wró'my do *odzi. W dniu koncertu 
by!o gor$co. Mimo &e zbli&a!a si% dwudzie-
sta, na czole wci$& mo&na by!o poczu' kro- 
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ple potu. W,ród nap!ywaj$cej coraz wi%k-
szymi grupami publiczno,ci nie brakowa- 
!o VIP-ów. W ko"cu wyst%p zorganizowa-
no w szkole, gdzie re&yserskie zdolno,ci 
szlifowa! m.in. Roman Pola"ski (niedaleko 
sceny sta!a nawet s!ynna szafa z jego legen-
darnej etiudy).

Kiedy wszyscy zaj%li ju& swoje miejsca, 
og!oszono pocz$tek festiwalu i na scen% 
wyszed! Mangione. Skromnie ubrany –  
w d&insy, podkoszulek  
z nadrukiem i nieod-
!$czny kapelusz, roz-
pocz$! koncert utwo-
rem „Hill Where +e 
Lord Hides”. Je,li by! 
na widowni kto,, kto 
pami%ta! Pozna", za-
pewne u,miechn$! si% 
do siebie. Bo muzyka 
tego wieczoru p!yn%!a  
w najdoskonalszej for-
mie. Nie przeszkadza!y 
nawet chmary insektów, wa-
bione scenicznymi ,wiat!ami. 
No, mo&e czasem dawa!y si% we 
znaki muzykom, którzy odp%-
dzali je, kiedy tylko mogli zdj$' 
d!onie z instrumentów. Ale na-
wet wtedy nie gubili &adnego 
d(wi%ku. 

Mimo krótkiego czasu, 
jaki ameryka"ski zespó! 
i polscy #lharmonicy 
sp%dzili na próbach, ich 
wspó!praca wypad!a na 
medal. Mangione wie-
lokrotnie w czasie tego 
wieczoru chwali! orkiestr% 
i namawia! jej cz!onków 
do powstania, kiedy tyl-
ko rozlega!y si% gromkie 
brawa. Rzeczywi,cie, pol-
scy #lharmonicy pokazali klas%. Ale nie 
gorzej wypadli wspó!pracownicy Chucka. 
Najbardziej podoba! si% ,piewaj$cy perku-
sista, który - cho' ukryty na ty!ach sceny 
- skupia! na sobie uwag% widzów, konku-
ruj$c z liderem. Nie tylko ze wzgl%du na 
czysty, dobrze postawiony g!os, ale przede 
wszystkim z uwagi na !atwo,' !$czenia gry 
na perkusji ze ,piewem i to niezale&nie od 
klimatu kompozycji. Nawet gdy aran&a-
cje wymaga!y karko!omnego technicznie  
b%bnienia, ,piewa! swobodnie.

Zreszt$ nikt nie obni&a! wysokiego po-
ziomu. Mangione od czasu do czasu kokie-
towa!, &e ju& nie dotrzymuje kroku m!od-
szym, &e usta nie te, &e trudno mu d!ugo 
usta', ale w sumie gra! jak dawniej – czysto, 
#nezyjnie, przez ca!y czas kontroluj$c po-

czynania akompaniatorów. W przerwach 
mi%dzy kolejnymi solówkami zasiada! przy 
klawiaturze elektronicznego fortepianu  
i jedynie akompaniowa!, pozwalaj$c po-
pisa' si% innym muzykom. Repertuar 
okaza! si% niemal identyczny jak na „At 
the Hollywood Bowl”. Nie by!o nowych 
utworów, poza jedn$ bebopow$ kompo-
zycj$ dedykowan$ Dizzy’emu Gillespie, 
którego Mangione uwa&a za swojego mu-

zycznego ojca. Us!yszeli,my wi%c takie 
hity jak „+e XIth Commandment”, „Land 
of Make Believe” i „Main Squeeze”. Ale 
wi%kszo,' widzów czeka!a na fragmenty 
soundtracku do „Sancheza i jego dzieci”. 
Kiedy artysta je zapowiedzia!, przed Fil-
mówk$ zawrza!o. I s!usznie, bo wersja, 
jak$ us!yszeli,my tamtego wieczoru, by!a 
znakomita, a to g!ównie za spraw$ wspo-
mnianego ju& perkusisty. S!ynne piosenki  

w jego wykonaniu zabrzmia!y wystrza!o-
wo. Ale tak&e Mangione – mimo siedem-
dziesi$tki na karku – pozostaje w ,wietnej 
formie. „Pisanie i nagrywanie tej muzyki 
by!o jednym z najbardziej intensywnych  
i emocjonuj$cych do,wiadcze" mojego 
&ycia” – powiedzia! o swoich artystycznych 
dokonaniach. Kiedy wybrzmia!y ostatnie 
takty jego przepi%knych melodii, szkoda 
by!o wraca' do domów, wi%c fani oklaska-
mi namówili artyst% do bisów. Wtedy us!y-

szeli,my m.in. „Feels So Good” 
i kilka innych kompozycji. By!o 
naprawd% magicznie.

Kiedy s!ucha!em tego wieczo- 
ru w *odzi wspania!ych utwo-
rów Chucka Mangione w mister- 
nie opracowanych orkiestrowych 
aran&acjach, nasz!a mnie re)ek-
sja. Wprawdzie jego kompozycje 
s$ zaliczane do smooth jazzu, jed-
nak taka klasy#kacja dla artysty 
tej miary wydaje si% krzywdz$ca. 
Nale&a!oby raczej powiedzie', &e 
jest smooth jazz i jest… Chuck 
Mangione.  ■
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