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Jacaszek  
feat. Hania Malarowska
Kwiaty
Requiem Records 2017

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Ile powstaje płyt, które nigdy nie są 
wydawane, a ile tych z wydanych trudno 
w ogóle nazwać płytami?

Na tle bezwzględnego rynku twór-
cy tacy jak Jacaszek mają gigantyczne 
szczęście, że ktoś ich w ogóle traktuje 
poważnie. Dziś liczą się bowiem raczej 
wpadające w ucho, a nie zawsze sensow-
ne refreny, które nadają się do wyko-
rzystania w reklamach. Głębia, piękno 
i poszukiwanie muszą pokonać bardziej 
wyboistą ścieżkę do świadomości od-
biorców.

A takie są właśnie „Kwiaty”. To sztu-
ka w czystej postaci. Czasem trudno 
się oprzeć wrażeniu, że trochę sztuka 
dla samej sztuki. Gdyby była to ścieżka 
dźwiękowa jakiegoś dramatu czy horro-
ru – sprawdziłaby się znakomicie. Sama 
w sobie jest zgrabną impresją wrażliwe-
go człowieka.

Można wspomnieć o dalekich skoja-
rzeniach: że to takie postapokaliptycz-
ne Cocteau Twins albo Kedr Livanskiy 
bez jej męczących motorycznych bitów. 
Można, ale nie trzeba. Dlatego ocena 
nie jest miarodajna. Dla miłośników 
mrocznego, przytłaczającego ambientu 
czy dream-doom-avantu jest to rzecz 
godna polecenia. Zwykły słuchacz, na-
wet ten ambitny, ale niewtajemniczony, 
podda się przed połową. Jeżeli więc kie-
rujemy się kryteriami uniwersalnymi, 
jest to dzieło wymykające się krytyce. 
Ale co do zasady, Jacaszek wie, o co  
chodzi.  n

Michał Dziadosz

P.A.F.F.
Fala
Universal 2017

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Nawet jeśli się nie słucha hip hopu, 
rapu, house’u, trapu ani szeroko pojętej 
współczesnej urban music, warto rzucić 
uchem na tego typu składankę. Nie za-
szkodzi wiedzieć, co się dzieje w aktual-
nych trendach.

Na „Fali” mało jest muzyki samej  
w sobie, a zdecydowanie więcej impre-
zowej energii. Większość wykonawców 
to zasłużone lub obiecujące grono rape-
rów, wokalistek i celebrytów. Łączy ich 
postać producenta, Paffa, który przy-
gotował podkłady i wszystko zespolił 
w zgrabną całość. Mimo różnorodno-
ści stylów i odmiennych charakterów 
uczestników, brzmi to spójnie, zawodo-
wo i światowo.

Poza najbardziej profesjonalnym ze 
wszystkich MC Sową, który rozsadza 
klasyfikację, na szczególną uwagę zasłu-
gują: Abel, Emma Hewitt, Dwa Sławy, 
Zjednoczenie Sound System. Pozosta-
li też trzymają poziom. Jedynie lektor  
z intra psuje zabawę. Jego dykcja i barwa 
głosu to czysty profesjonalizm, ale into-
nacja i interpretacja zahaczają o sztucz-
nie wyluzowane reklamy „Old Spice’a” 
sprzed ćwierćwiecza. Dlatego tego typu 
wprowadzenie to dobry dowcip, ale 
tylko na raz. Plastikowe lwy u bramy 
śmieszą wszystkich gości przy pierw-
szej wizycie. Przy kolejnych jedynie  
irytują.  n

Michał Dziadosz

Slavic Mirror
Zwierściadło
Requiem Records 2017

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

„Zwierściadło” jest kompilacją wyko-
nawców avant-folkowych. My zwykle 
kompilacji nie lubimy. Jak bowiem jed-
noznacznie oceniać tak zróżnicowaną 
zawartość? Dodatkowo mamy tu zgro-
madzonych muzyków doświadczonych 
obok tych będących na początku drogi. 
Trudno jest wartościować pojedynczą 
wrażliwość, a co dopiero kilkanaście! 
Można jedynie mówić o swoich fawo-
rytach, ale to kwestia gustu. Można też 
spojrzeć na sprawę utylitarnie. A więc 
to dobrze, że powstają takie przeglądo-
we płyty, bo słuchacz niebędący w tema-
cie może szybko poznać zarys tego typu 
muzyki.

Podstawowym kompasem jest tu nie 
spójność, a różnorodność. Każdy po-
winien znaleźć coś dla siebie. Moim 
ulubionym jest garbarkowo-komedo-
wo-ludowy utwór Anny Marii Huszczy 
„AbySsus”. Perfekcyjna gra ciszą, ale 
także subtelne nawiązania do tradycji. 
Bez dosłownego samplingu i kakofo-
nicznych pętli. Jest wszystko, czego trze-
ba w dobrej muzyce.

Co nie zmienia faktu, że pozostali 
wykonawcy też trzymają poziom. Po-
cieszne Odpoczno, uduchowiona Ola 
Bilińska, dobrze znany i lubiany Księżyc 
oraz wielu innych. Tylko po co ten Cze-
sław Mozil na koniec? Żeby wybudzić 
słuchacza z onirycznego stanu i na siłę 
przenieść do hipsterskiego burger baru?

Ja wiem, że sztuka nie ma granic, ale 
są jednak pewne granice.  n

Michał Dziadosz


