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BARTOSZ ARASZKIEWICZ - bas, Polska. Grzegorz 
Biegas – fortepian 
F. Schubert Der Doppelgänger z cyklu Schwanengesang D 957  

nr 13, G. Rossini La calunia aria don Basilio z I aktu opery  

Il Barbiere di Siviglia, S. Prokofiew Kogdaże / Wielićanieja  

rec. i aria Kutuzowa z opery Wojna i Mir (obraz IX) 

 
Bardzo dobry występ, na miarę oczekiwań. Pieśń Schuberta nabierała rozpędu, wychodząc prawie 

z niczego (obaj muzycy zaczęli prawie na granicy słyszalności). Sporo było w tym występie - co 

chyba najważniejsze -  istoty basowego śpiewania. „Plotka” - dość dowcipnie podana. Głos nie 

był może zawsze posłuszny ale śpiewak dobrze nad nim panował. Najciekawsza aria Kutuzowa,  

z mocnymi basowymi frazami, w takim  iście prawdziwie rosyjskim wyrazie.  

 

 
 
DAVID BEUCHER -baryton, Polska / Francja. Justyna 
Skoczek – fortepian 
Ch. Gounod Ô sainte médaille / Avant de quitter ces lieux rec i aria 

Walentego z II aktu opery Faust, G. Rossini L'ultimo ricordo  ze 

zbioru Péchés de vieillesse, Vol I: Album italiano, nr 4,  

W. A. Mozart Hai gia vinta la causa? / Vedro mentr’io sospiro rec. 

i aria Hrabiego z III aktu opery Le nozze di Figaro 

 

Bardzo dobra aria Walentego - pięknie prowadzone frazy, wypieszczone melodie, dużo różnych 

subtelności, skuteczne  szukanie w głosie różnych odcieni. Dolne dźwięki nie za mocne, góra 

średnicy znakomita. W pieśni Rossiniego podobały mi się długie i długo trzymane na jednym 

oddechu linie melodyczne oraz świetnie zrealizowany finał. Do arii Mozarta był dość statyczny 

scenicznie. Poruszył go dopiero Hrabia. Dobra to była i efektownie wykonana aria. Głos 

wyrównany w swojej skali, sprawny, mocny i posłuszny.  

 
 
 
 
 



KINGA BOROWSKA - mezzosopran, Polska. Bartłomiej 
Wezner – fortepian 
J. S. Bach  Buss und Reu aria altowa z Matthäus Passion BWV 

244, J. Massenet Va! Laisse couler mes larmes aria Charlotty z III 

aktu opery Werther, P. I. Czajkowski Da tchas nastal / Prastitie 

Wy recytatyw i aria Joanny z I aktu opery Orleanskaya deva 

 
Świetna wokalistka. Wiele, bardzo wiele potrafi. Bach zrazu 

trudny do rozpoznania, ale całościowo zaśpiewany został ciekawie i z właściwym - jak myślę - 

emocjonalnym dystansem. Dobra była aria Charlotty także i dlatego, że smutna, jak sama 

śpiewaczka. Może dlatego bez kolorów i życia? Smutna też była Joanna,  ale – najważniejsze - 

głos ładnie jej brzmiał, mimo pojawiającego się przy bardziej dynamicznych, głośniejszych 

fragmentach – szerokiego dość drżenia. Taki widać urok głosu. Bez trudu jednak tu to akceptuję.  

 

 
 

DANIEL BOROWSKI - bas, Polska. Bartłomiej Wezner – fortepian 
S. Moniuszko Ten zegar stary aria Skołuby z III aktu opery Straszny dwór, 
H. Reutter Abendphantasie z cyklu Drei Gesänge, F.Poulenc Sérénade z cyklu 
Chansons Gaillardes nr 7 
 
Pisałem poprzednio o jego jakimś stłumionym dla mnie głosie. Dziś nie 

miałem już wątpliwości. Pełnie zabrzmiał mi jego basowy głos. Ten głos 

- chciałoby się powiedzieć- jest tak naturalny i swobodny, jak …sam 

śpiewak. Nieczęsto obserwuje się taką symbiozę głosu z postacią 

zwłaszcza, że jakoś trudno chyba nam skojarzyć wielkiego basa  

z młodym i szczupłym mężczyzną. Co by nie powiedzieć, w arii Skołuby 

słynna kwestia „zażyj tabaki” została głęboko, okazale i ze sporą rezerwą zaśpiewana, a nie - jak 

się często zdarza, najczęściej z konieczności – wymruczana, choć proszę nie myśleć, że to jakiś 

wymarzony wielki głos na miarę największych basów. Jest jednak wiele kultury w tym śpiewaniu, 

a do tego śpiewak prowadzi narrację z lekkością i łatwością zarazem. Kapitalna była finałowa 

Serenada – pełna uroku, wdzięku, ciepła, naturalności.  

 

PAWEŁ BROŻEK - tenor, Polska. Bartłomiej Wezner – fortepian 
F. Bazin Je pense à vous aria z opery komicznej Maître Pathelin , B. Britten 

Birthday song z cyklu Birthday Hansel op. 98 nr 1, S. Rachmaninow Romans 

młodego cygana z opery Aleko, S. Rachmaninow Wjesennyje wody op. 14  

nr 11 

 

Bardzo ciekawy śpiewak. Jego tenorowy głos  jest słodki, bardzo 

wrażliwie podawany, z wieloma zadziwiającymi wręcz subtelnościami. 

Niesamowity talent, który może zrobić dużą karierę - oczywiście nie 

myślę tu o poważnym rynku operowym. Jest autentyczny,  jest szczery, 

potrafi też znaleźć się w najtrudniejszych sytuacjach. To, co zrobił w pierwszej arii, przejdzie 

pewnie do historii i wcale nie naśmiewam się z tego. Otóż z pospolitego, z przeproszeniem, 



koguta, potrafił zrobić efektowny środek wyrazu, który stał się w jakimś sensie ważnym 

elementem tej kody… Jasne, że po pierwszych zachwytach, pojawiły się schody, przede 

wszystkim w pieśni Brittena, ale niespodziewanie w dwóch następnych pieśniach, głos ani się 

specjalnie nie zmęczył, ani nie stracił na swojej urodzie. Czyż nie jest to swoisty fenomen?   

 

 

 
RAFAEL FINGERLOS - baryton, Austria. Manfred Schiebel – 
fortepian 
M. Karłowicz Na spokojnym, ciemnym morzu op. 3 nr 4, F. Schubert 

Sehnsucht D 879, A. Lortzing Heiterkeit un Frölichkeit aria Grafa z opery Der 

Wildschütz,  F. Martin Ist alles zu End das Freudenmahl z cyklu 6 Monologe aus 

Jedermann                                                                     

 
Już sama emisja głosu w pieśni Karłowicza pokazała jego duże 

możliwości, choć język polski musiał wzbudzać choćby tylko przyjazny 

uśmiech. Ładnie zaśpiewał. W drugiej pieśni sporo było quasi deklamacji, 

ale i zrozumienia, wyczucia stylu, także ogólnej wysokiej kultury 

śpiewania. Nawet jego charakterystyczny i dokuczliwy dotąd wielce „groch” nie przeszkadzał tu 

specjalnie. Tak,  jak to postrzegam, są utwory, których ten mankament może stać się nawet 

pewnym sprzymierzeńcem. Podobnie było w ostatniej pozycji występu, bardzo mocnej, 

ukazującej nadto jego spore tu, wirtuozowskie zacięcie.  

 

 

ŁUKASZ HAJDUCZENIA - baryton, Polska. Anna 
Graczykowska – fortepian 
V. Bellini Or dove fuggo io mai? / Ah, per sempre io ti perdei aria 

Riccardo z I aktu opery I Puritani, M. Musorgski Trepak z 

cyklu Pesni i plaski smerti , Ch. Gounod Ô sainte médaille / Avant 

de quitter ces lieux rec i aria Walentego z II aktu opery Faust                                         

 

Oczywiście dominowały ładnie, długo wytrzymywane liryczne frazy. Głos świeżo brzmiący, dość 

mocny, też - jak wiele innych - „rozedrgany”. Te długie, pięknie prowadzone frazy wzbogacone 

były wysokiej jakości brzmieniem. Kapitalnie bawił się Trepakiem, głosowo i muzycznie, 

zdecydowanie poszedł tu,  jak to się mówi - na całość. Udana była aria Walentego, choć mniej 

efektowna niż u Beuchera. Wszystko jednak tu wyśpiewał, zrealizował, głosem otwartym, 

nośnym, zawsze pełnym, maksymalnie zaangażowanym emocjonalnie, nigdy z jakąś asekuracją. 

Bardzo to dobre, poważne ale i uczciwe - wobec słuchaczy - podejście do zawodu.     

 

 

 

 

 

 

   



PIOTR HALICKI - baryton, Polska. Bartłomiej Wezner – fortepian 

P. Czajkowski Wy tak pieczalnyj daragaja / Ja was lublu rec. i aria Księcia 

Jeleckiego z opery Pikowaja dama , T. Baird Jakże podobna zimie jest 

rozłąka z cyklu Cztery sonety miłosne do słów W. Shakespeare'a, M. 

Karłowicz Mów do mnie jeszcze  op. 3 nr 1, E. W. Korngold Mein Sehnen, 

mein Wähnen aria Fritza z II aktu Die Tote Stadt                                                               

 
To dopiero była ułańska szarża. Był taki dramatyczny dość moment, już 

bliżej końca, że spodziewałem się nawet zejścia ze sceny. Głos był tak 

wyczerpany, a walka z nim tak zabójcza, że wszystko było chyba 

możliwe… Ale szczęśliwie dotrwał, mało tego – odniósł wielkie 

zwycięstwo. Pokonał słabość, co na konkursie też pewnie się bardzo liczy, a przy tym nic lub 

niewiele stracił na swojej najwyższej wartości. Od początku szedł na całość. Pełna skala 

dynamiczna, pełna otwartość, nośność. Wszystko to - tak myślę - cały czas miało na celu 

przykrycie zmęczenia głosu, miało nie pozwolić na jego złamanie, skruszenie i cel ten  

zrealizował. Jakim zrobił to kosztem – sam pewnie wie najlepiej. Było  wszystko, był wspaniały 

często śpiew, pięknie budowane frazy, muzykalnie, wrażliwe, z cieniowaniem głosu. Był 

dynamizm, były prawdziwe operowe „szlochy” przy wyznaniu miłości w pierwszej arii. Bawił się 

nawet interpretacją dwóch, trzech słów. Wszyscy w skupieniu i pewnie z wielkim podziwem, 

obok wspomnianego wcześniej równie wielkiego strachu, słuchali i patrzyli na Piotra Halickiego. 

Przy tych umiejętnościach, osobistym wdzięku, przy takim poziomie wykonawczego 

wtajemniczenia nie będzie chyba teatru, w którym nie dostałby on po czymś takim wielkiej 

owacji.  Znakomita, poruszająca była też pieśń Bairda, nawet naturalnie - przy tym stanie 

zmęczenia głosu - zabrzmiała pieśń Karłowicza. Najbardziej bałem się, żeby nie przesterował, 

żeby nie było krzyku. Zapanował nad tym, może z wyjątkiem ostatniej, tytułowej prośby. To, że 

zapanował nad zachrypniętym już do samego, głębokiego końca głosem w arii Fritza – trzeba 

oczywiście uznać nie tylko za wielki sukces ale i za przejaw profesjonalizmu. Natomiast na pewno 

nie jest profesjonalnym osiągnięciem doprowadzenie głosu do takiego stanu, Drogi Panie 

Piotrze...   


