
Lubię gadać z Leonardem 
Najnowszy krążek polskiego wokalisty Marcina Stycznia nosi 
tytuł „Lubię gadać z Leonardem”. Premiera albumu odbyła się 7 
listopada 2017 roku nakładem SM-ART. 

Album „Lubię gadać z Leonardem” to zbiór jedenastu piosenek Leonarda 
Cohena  z jego trzech ostatnich płyt, w interpretacji i z polskimi tekstami 
wokalisty Marcina Stycznia. Pisząc o tej płycie, na pewno trzeba wspomnieć, 
że jest to bardzo klimatyczny materiał, który z łatwością przenosi słuchacza 
w mroczny świat muzyki kanadyjskiego barda Leonarda Cohena. 

Po pierwsze i najważniejsze niski wokal Stycznia brzmi przede wszystkim 
dźwięczniej, ale też cieplej i nieco jaśniej niż to do czego przyzwyczaił nas 
Cohen w swojej twórczości. I według mnie właśnie przez to zaproponowane 
przez Marcina Stycznia interpretacje utworów Leonarda Cohena straciły 
wiele czaru i uroku w porównaniu do swoich pierwowzorów. Jednak nie ma 
się czemu dziwić. Marcin jest przecież dwa razy młodszy niż jego Mistrz, 
kiedy nagrywał piosenki, które on wziął na swój warsztat. 

Po drugie należy zauważyć, że teksty autorstwa Marcina Stycznia w pełni 
oddają charakter muzycznej twórczości Leonarda Cohena. Wystarczy  
posłuchać np. kompozycji „Tylko w moim mroku” czy „Nie biorę nic”, aby 
dostrzec kunszt autora tych tekstów. Tekstów, które od pierwszego do 
ostatniego słowa, mam wrażenie, zostały przemyślane i doskonale dobrane. 
I chociażby dlatego powinniście przesłuchać ten album. 

Po trzecie uważam, że polski artysta uchwycił w swoich interpretacjach 
piosenek Cohena niezwykle istotną kwestię. Tak jak w przypadku 
oryginalnych kompozycji zaskakujący jest zwłaszcza aranż właściwie każdej 
kompozycji na tym albumie. Od pierwszej do ostatniej piosenki „siedzimy 
po uszy” w pełnych mroku dźwiękach składających się na poszczególne 
utwory. Cała aura tego krążka przenosi słuchacza na mgliste uliczki jakiegoś 
kanadyjskiego miasta. 

Nie sposób też nie wspomnieć o kilku mocnych akcentach, które sprawią, że 
z pewnością nie poprzestaniecie na jednym przesłuchaniu tego 
wydawnictwa. Wskazałbym tutaj przede wszystkim świetny aranż w „Weź 
swój ster”, interesujący wokal w „Ciemność” czy przepiękny tekst w „Lepszą 
droga pójść”. 



Myślę, że tym albumem Marcin Styczeń wyrasta na jednego z największych 
bardów na polskiej scenie muzycznej. Już od dziś będę czekał na jego 
kolejne muzyczne dokonania. 

 Łukasz Borys 

 
Marcin Styczeń (ur. 22.10.1978 w Olkuszu) 

  

Pieśniarz, kompozytor, autor tekstów. Artysta niezależny od wielkich 
wytwórni, mód i dyktatury mainstreamowych mediów. Zależny za to od 
swoich słuchaczy. To dla nich tworzy. Wspólnie z nimi odbywa podróż, 
która wiedzie w głąb. Obdarzony przejmującym, ciepłym głosem, który koi i 
niepokoi, pobudza do refleksji i daje nadzieję.  
  
Z wykształcenia dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od 
ponad 20 lat śpiewa, komponuje, pisze teksty. Koncertuje w kraju i 
zagranicą. 
  
Jego artystyczny dorobek to dziewięć płyt, pięć z nich stworzył wspólnie z 
poetą, Ernestem Bryllem, z którym współpracuje od 2009 roku. 
Dotychczasowa dyskografia przedstawia się następująco: 
  

• "Pieśń o Bogu ukrytym" - piosenki do wierszy Karola Wojtyły (CD 
2006),  

• "21 gramów” - płyta autorska (CD 2008) , 
• "Bryllowanie" - piosenki do wierszy Ernesta Brylla (CD 2009), 
• "Bryllowanie live" - koncert Marcina Stycznia i Ernesta Brylla w 

Teatrze Polonia (CD + DVD 2011), 
• "Zejdźmy się jak na wilię" - piosenki do wierszy bożonarodzeniowych 

Ernesta Brylla, a także Norwida, Lieberta, Czechowicza, 
Pietrzyckiego, Zegadłowicza ( CD 2012), 

• "Golgota Jasnogórska" - poemat pasyjny Ernesta Brylla z muzyką i w 
wykonaniu Marcina Stycznia i  Joanny Lewandowskiej (CD 2013), 

• "Duchy poetów" - wywiad Marcina Stycznia z Ernestem Bryllem  o 
dziewięciu poetach, których znał, którzy po śmierci mu się przyśnili, i 
o których napisał wiersz, wzbogacony płytą (książka + CD 2013) 

•  "Zbieg" - płyta autorska (CD 2016). 
• "Lubię gadać z Leonardem" - piosenki Leonarda Cohena w 

autorskich tłumaczeniach (CD 2017) 
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Książka z płytą "Duchy Poetów" była nominowana do nagrody Srebrnego 
Kałamarza 2013. Płyta"Golgota Jasnogórska" otrzymała Feniksa 2014 w 
kategorii - muzyka chrześcijańska.  
  
Współpracuje z zespołem w składzie: Tomasz Pfeiffer (gitara), Paweł 
Puszczało (kontrabas, gitara basowa), Karol Domański (perkusja), Marta 
Zalewska (skrzypce, mandolina, wokal), Zdzisław 
Kalinowski (instrumenty klawiszowe). 
  
Co poza muzyką? 

  
Marcin Styczeń jest z wykształcenie dziennikarzem. Ostatnio w radiowej 
Jedynce wspólnie z Ernestem Bryllem tworzył audycję "Oj, gębo moja" o 
polskiej tożsamości. 
  
Przez klika lat w Radiu Warszawa 106,2 FM prowadził audycję poświęconą 
piosence poetyckiej - "Muzyka z duszą". Przez rok był także szefem 
muzycznym tej rozgłośni. 
  
W latach 2009-2011 pracował TVP1 w programie "Miedzy ziemią a 
niebem", wcześniej w Telewizji Puls wspólnie z Moniką Białek prowadził 
Magazyn (Pro)rodzinny "Niedzielnik". Przez wiele lat był prezenterem kilku 
warszawskich rozgłośni: Radia Dla Ciebie, Radia 94 i Radia Plus. 
  
Pracuje także jako lektor. Jego głos można usłyszeć w wielu reklamach 
radiowych i telewizyjnych. 
  
Był także konferansjerem w legendarnym klubie studenckim „Hybrydy”, 
gdzie organizował cykliczną imprezę „Hybryda Poetica”. Mieszka i pracuje 
w Warszawie 
 


