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Umieszczony na końcu al-
bumu Porcupine zdaje się 
krzyczeć, że to dopiero po-
czątek, łagodna rozgrzewka 
i że na koncertach zespołu 
możemy się spodziewać nie-
co mocniejszego i trudniej-
szego brzmienia. Pełno tu 
zagadek, co sprawia, że chce 
się do tego albumu wracać, 
żeby próbować je rozwiązać.
Kameralny dialog trąb-
ki i gitary, angażujący moją 
uwagę w oczekiwaniu na 
rozwój muzycznej akcji, to 
najkrótsza charakterysty-
ka tego albumu. Tak go za-
pamiętam i jeśli będę miał 
któregoś dnia ochotę na 
takie właśnie intrygują-
ce i inspirujące muzyczne 
doświadczenie, wrócę do 
muzycznego świata Wojcie-
cha Jachny z dużą przyjem-
nością. �

Rafał Garszczyński

O.N.E. Quintet – One
Audio Cave, 2020

„Nie samym punkiem czło-
wiek żyje” – swego cza-
su takim prostym stwier-
dzeniem skwitował jeden 
z kolegów moje nieopisane 
zdziwienie, gdy ze słucha-
wek jego odtwarzacza dobie-
gły mnie dźwięki Rhapsody 
in Blue George’a Gershwi-
na (nawyk słuchania muzy-
ki na tzw. cały regulator po-
został mojemu znajomemu 
chyba z doświadczeń zwią-
zanych z muzyką na swój 
sposób genialnego zespo-
łu Anti-Nowhere League). 
Nie byłoby w tym może 
nic dziwnego, gdyby nie to, 
że ten skądinąd wyjątko-
wo sympatyczny jegomość 
wielokrotnie manifestował 
swoje przywiązanie właśnie 
do muzyki punkrockowej 
i niechęć do wszelkiej innej 
– z uwagi na „kulturalny” 
charakter JazzPRESSu przy-
kładów tych nie będę przy-
taczał. Dopiero teraz jednak 
powoli zaczynam rozumieć, 

o co mu tak naprawdę cho-
dziło. Po godzinach spędzo-
nych na wsłuchiwaniu się 
w coraz to bardziej ekspe-
rymentalne i zaskakują-
ce dźwięki zespołów awan-
gardowych (niektóre z nich 
zresztą były doprawdy do-
skonałe) nachodzi mnie raz 
na jakiś czas potrzeba uko-
jenia skołatanych tymi wra-
żeniami nerwów. W takich 
to chwilach potrzeby spo-
koju i harmonii doskonale 
sprawdza się płyta One ze-
społu O.N.E. Quintet.
Choć One rzeczywiście jest 
płytą stonowaną i spokoj-
ną, to jednak ani przez mo-
ment nie staje się nużą-
ca! W otwierającym płytę 
utworze Sansara tzw. pierw-
sze skrzypce odgrywa pia-
nistka Pola Atmańska, two-
rząca anielski wręcz nastrój 
wprowadzający w pozosta-
łą część nagrania. A sko-
ro o skrzypcach mowa – 
instrument ten za sprawą 
Dominiki Rusinowskiej na 
One również bardzo często 
się pojawia. Prowadzi cho-
ciażby znakomitą interpre-
tację Niekochanej Krzyszto-
fa Komedy, nadając jej sporo 
melancholijnego i nieco lu-
dowego kolorytu.
Muzyka ludowa niewątpli-
wie przenika jakoś brzmie-
nie O.N.E. Quintet. Dzieje 


