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Czy˝by remaster jakiejÊ starej p!yty?
Takie wra˝enie mo˝na odnieÊç, gdy si´
oglàda zdj´cie na ok!adce, nawiàzujàce
do stylu lat 60. ubieg!ego wieku. Do tego
brak informacji o dacie rejestracji, choç
dane na temat twórców i wykonawców
sà dost´pne. A jaka wytwórnia jest odpo-
wiedzialna za nagranie? Firma Daptone
Records, która – choç nie nale˝y do fo-
nograficznych gigantów – s!ynie z pro-
mowania artystów brzmiàcych jak soulo-
we i rhythm and bluesowe s!awy sprzed
50 lat. 

Do naÊladowczyƒ starego brzmienia
zalicza si´ te˝ Sharon Jones. Kompozycje
sà nowe, ale przepe!nione duchem daw-
nej muzyki. Bosco Mann – kompozytor,
lider grupy Dap-Kings i basista – zaaran-
˝owa! wszystkie utwory tak, aby nie uro-
niç nic z klimatu hitów Arethy Franklin 
i Diany Ross. Przy realizacji wykorzysta-
no wy!àcznie analogowy sprz´t, a wspo-
mniane ju˝ charakterystyczne zdj´cie do-
pe!nia ca!oÊç. 

A sama muzyka? No có˝, Sharon Jones
popisuje si´ dynamicznym, „krzykli-
wym” g!osem, a muzycy Dap-Kings jej
sekundujà. Utwór tytu!owy i „Better
Days” chyba najszybciej zapadajà w pa-
mi´ç, chocia˝ jeszcze kilka innych piose-
nek, jak na przyk!ad „She Ain’t A Child
No More”, ma klas´. 

S!uchajàc ich, mo˝na si´ rzeczywiÊcie
przenieÊç w czasie. Udanej podró˝y! "

Grzegorz Walenda

Natanael
Tak ma byç!
Luna Music  
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S!oneczne jamajskie dêwi´ki wÊród
nadwiÊlaƒskich piasków smakujà czasami
jak bigos myÊliwski w chiƒskiej karczmie.
Trzeba nie lada talentu i odwagi, by pod-
jàç prób´ po!àczenia odleg!ych stylistycz-
nie konwencji i uniknàç stworzenia 
niestrawnej dla uszu papki. 

Niek!amana przyjemnoÊç p!ynàca ze
s!uchania omawianego albumu upowa˝-
nia do twierdzenia, ˝e Natanael – zespó!
znany dobrze mi!oÊnikom reagge, za!o-
˝ony w 1991 roku – wyszed! z tej próby
zwyci´sko. 

Reagge to tylko t!o i pretekst do budo-
wania ciekawej i oryginalnej struktury
wi´kszoÊci utworów. Bez chemii, dopala-
czy i toksycznych miazmatów wtórnej 
nowoczesnoÊci. Niebanalna kompilacja
atawistycznych rytmów spojonych z obfi-
toÊcià niuansów brzmieniowych electro
fusion to synonim poszukiwaƒ radoÊci
p!ynàcej z pierwotnych form wyra˝ania
emocji. 

Pi´kno lirycznego przekazu prze˝ywa-
nych doznaƒ zawartych w prostych i mà-
drych tekstach nadaje ca!oÊci uniwersalne
przes!anie („CzereÊnie”, „Ciebieczeka-
nie”, „Wino”). Nie brakuje te˝ szczerych
wzruszeƒ („Krzes!a”). Ta piosenka to ma-
rzycielski hymn wszystkich samotnych,
zmagajàcych si´ na co dzieƒ z t´sknotà za
prawdziwym uczuciem. 

Refleksja pojawiajàca si´ po przes!ucha-
niu krà˝ka to podzi´kowanie autorom 
za przypomnienie, jak na przednówku
smakujà czereÊnie. I tak ma byç! "

Miros!aw Szymaƒski

Krystyna Tkacz Êpiewa
Kurta Tucholsky’ego
Dystrybucja: EMI Music Polska 

Muzyka: !""""
Realizacja: !!"""

Kurt Tucholsky, przedwojenny nie-
miecki satyryk ˝ydowskiego pochodze-
nia, w jednym z utworów pisa!: „sk!on-
noÊci miewam do obcesowoÊci”. Przykro
odkrywaç w sobie takie inklinacje w sto-
sunku do piosenek znakomitej i lubianej
aktorki.

Jestem rozczarowany i zawiedziony.
Zawiedzeni b´dà te˝ ci, którzy pami´tajà
wybitne kreacje Krystyny Tkacz w re-
pertuarze brechtowskim. Niezwyk!ego
klimatu tamtych wykonaƒ jest tu tyle 
co kamienia w´gielnego w w´glu ka-
miennym.

Teksty, t!umaczone przez Romana 
Ko!akowskiego, nie oddajà dezynwoltury
zadymionych kabaretów. Sà archaiczne 
i ci´˝kawe, a ich wokalne interpretacje 
– ma!o odkrywcze i nudne.

Muzyka stanowi najs!abszà stron´
przedsi´wzi´cia. Dziwaczne walczyki,
marsze i bluesy. Brakuje tylko samby 
i fokstrota, ale mo˝e coÊ mi umkn´!o.
Flet, saksofon, bandoneon/bas, perkusja,
akordeon rymujà si´ prawie tak samo 
jak: zespó! zgrany/tràbka, pompka i orga-
ny. Niestety, brzmià równie˝ podobnie.
W wi´kszoÊci utworów dra˝ni nuta ma!o
subtelnego klezmerstwa, gdzie czosnek
przewa˝a nad cynamonem. Ca!oÊç jest
nieudana. 

Pozostaje wierzyç, ˝e niezwyk!y ta-
lent aktorski Krystyny Tkacz uratuje 
recital, na który sk!adajà si´ piosenki 
z omawianej p!yty, wystawiony w jednym
z teatrów. Chcia!bym si´ o tym prze-
konaç, ale pewnie teraz ju˝ mnie nie
wpuszczà. "

Miros!aw Szymaƒski
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