
 

                                         W salonie na rogu Rynku i Sławkowskiej 

 

14 września po blisko półtorarocznej przerwie krakowski Klub Adwokatów im. Janiny Ruth 

Buczyńskiej powrócił do spotkań z muzyką i ciekawym słowem. To miejsce u zbiegu Sławkowskiej 

i linii A-B krakowskiego Rynku Głównego jest ważnym punktem nie tylko na mapie kulturalnej 

Krakowa. Od lat wyznacza swój trwały ślad także w historii działalności polskiej palestry. 

Wydarzenia odbywające się w klubie - koncerty, wykłady, spotkania organizowane pod auspicjami 

nie tylko Okręgowej ale i Naczelnej Rady Adwokackiej, w których uczestniczą obok 

przedstawicieli zawodów prawniczych z całej Polski także krakowskie elity inteligenckie (wbrew 

ogólnym twierdzeniom w Krakowie inteligencja wciąż istnieje) przyczyniają się do zacieśnienia 

więzi społecznych tak ostatnio pozrywanych. Tajemnicą poliszynela jest, że za tym co dzieje się w 

krakowskim Klubie Adwokatów stoi mecenas Stanisław Kłys, meloman, miłośnik sztuk, a przede 

wszystkim społecznik. Na wrześniową inaugurację kulturalnej działalności krakowskiego Klubu 

Adwokatów, która okazała się również inauguracją ogólnopolską tego typu poczynań w środowisku 

adwokackim, przygotował program ciekawy, a co więcej streszczający ideę klubowych koncertów. 

A tą ideą jest – z jednej strony – umożliwienie słuchaczom kontaktu ze sztuką najwyższego lotu, z 

drugiej – promowanie najzdolniejszych i najciekawszych młodych artystów. 

 

14 września w krakowskim Klubie Adwokatów wypełnionym publicznością po brzegi – znak to jak 

bardzo potrzebne są takie spotkania – dwoje mistrzów słowa: Anna Polony i Jerzy Trela  

zaprezentowali (w obecności autorki) wybór wierszy z różnych tomików Ewy Lipskiej pod 

wspólnym tytułem „Droga pani Schubert…”. 

 

Słuchaliśmy poetyckich tekstów ze wzruszeniem, choć czasem także z uśmiechem. Te wiersze, 

pisane w różnych latach, w lapidarnym skrócie, często z pogodnym smutkiem, czasem z goryczą, 

kreślą obraz naszego życia powszedniego, z jego wzlotami i upadkami, podniosłością i 

rozsypywaniem się w palcach na kształt pustynnego piasku, ale i z wciąż żywą nadzieją. To piękne, 

mądre wiersze i takaż była ich prezentacja. 

 

Muzycznym akcentem wieczoru był występ dwojga młodych artystów: gitarzysty Dmytra 

Hołovenki i śpiewaczki Moniki Korybalskiej obdarzonej pięknym mezzosopranowym głosem. On 

po studiach w krakowskiej Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego osiadł w Krakowie, 

regularnie koncertuje dowodząc, że wspaniale się rozwija. Tym razem grał trzy transkrypcje 

gitarowe. Dwie były przełożeniem na gitarę utworów fortepianowych. Słuchaliśmy jednego z 

Momentów muzycznych Franza Schuberta i Asturii Isaaka Albeniza, w których podziwiać mogliśmy 

zarówno wirtuozerię, jak i olbrzymią wrażliwość muzyczną artysty. Znacznie trudniejszym 

zadaniem była interpretacja słynnej Arii z Bachianas Brasileiras nr 5 Heitora Villi-Lobosa 

przeznaczonej w oryginale na sopran i zespół wiolonczel. Oddanie przez Dmytra Holovenkę na 

gitarze mnogości muzycznych wątków było istnym majstersztykiem. Monika Korybalska  jest na co 

dzień odnoszącą coraz większe sukcesy solistką Opery Krakowskiej, ale równie wspaniale 

interpretuje lirykę wokalną, co nie jest częste wśród śpiewaczek operowych. Oboje artyści 

nawiązali współpracę, która zaowocowała już nagraniem płyty z pieśniami kompozytorów polskich. 

14 września usłyszeliśmy sporą część zawartego na niej materiału muzycznego. 



Prezentując pieśni Chopina, Moniuszki, Karłowicza i Franciszka Maklakiewicza artyści stworzyli 

jakże konieczną do właściwego odbioru tego typu utworów aurę kameralnego, intymnego 

muzykowania. 

 

Co ciekawe, słuchaliśmy znanych utworów w niejako nowych wersjach, bo gitarowy 

akompaniament wykraczał daleko poza zwykłą transkrypcję. Dmytro Holovenko dostosowując 

materiał fortepianowy do gitarowej faktury wzbogacał go niejednokrotnie własnymi pomysłami, 

nigdy jednak nie naruszając zamysłu kompozytora co do sensu muzycznego utworu. No, może poza 

jednym wyjątkiem – pieśnią Rdzawe liście Karłowicza, która, poświęcona pamięci Astora Piazzolli, 

nabrała południowoamerykańskich barw. Ale było to ładne ubarwienie i dowcipne zakończenie 

wieczoru, który dostarczył obecnym wiele wspaniałych przeżyć. 
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