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Sylwetki

ajemniczy skrót „TAAB2” to nic 
innego jak „!ick As A Brick 2” – ty-
tu" drugiej cz#$ci albumu Jethro Tull  

z 1972 roku. Niektórzy mog% upiera& si#, 
'e przewy'sza go m"odszy o rok „Aqua- 
lung” (1971), ale nie podejmuj# si# roz-
strzyga& tej kwestii. Artystyczny poziom 
obu projektów jest zbli'ony, cho& na pew-
no stylistycznie si# ró'ni% i maj% inn% 
wymow#. A skoro rok temu „Aqualung” 
doczeka" si# luksusowego wznowienia, 
to musia"a przyj$& kolej na „!ick As  
A Brick”. Obchody 40. rocznicy urodzin 
drugiego kr%'ka s% szczgólnie uroczyste.

Zanim jednak zajmiemy si# tegorocz-
n% premier%, par# s"ów o pierwszej cz#$ci 
dzie"a. Lata 70. XX wieku to na pewno 
nie czasy, w których w Polsce co tydzie( 
mo'na by"o podziwia& rockow% czo"ów-
k#. Gwiazdy go$ci"y nad Wis"% rzadko,  
a zagranicznych p"yt by"o w sklepach jak 
na lekarstwo. )wiatowych hitów s"ucha"o 
si# ukradkiem w Radiu Luksemburg. Na 
szcz#$cie, jako ucze( podstawówki, mia-
"em w kapitalistycznym dobrobycie cioci#, 
która czasem, cho& z oporami, spe"nia"a 
moje pro$by. Za jej spraw% dotar" do mnie 
album „Sticky Fingers”. Kiedy jednak po 
raz kolejny poprosi"em o niespodziank#, 

otrzyma"em w prezencie… gazet# „St. 
Cleve Chronicle”. Owszem, pe"n% zaska- 
kuj%cych doniesie(, ale tylko gazet#. Pomi-
mo zawodu, nie wyrzuci"em jej do kosza, 
poniewa' zainteresowa"y mnie niektóre 
artyku"y. Nic szczególnego, ale teksty by"y 
po angielsku, a wtedy o pras# w tym j#zy-
ku by"o równie trudno, jak o p"yty Beatle-
sów. Nie zaszkodzi"o wi#c poczyta&.

Na pierwszej stronie znalaz" si# artyku" 
o Geraldzie Bostocku, o$mioletnim au-
torze wiersza, do którego Ian Anderson 
skomponowa" utwór „!ick As A Brick”. 
Wydrukowano te' ca"y tekst. Niestety, 
jury konkursu poetyckiego zdyskwali*ko-
wa"o m"odego autora z powodu zawartych  
w poemacie wulgaryzmów. Jakby tego 
by"o ma"o, w trosce o dobre obyczaje St. 
Cleve, Bostocka skierowano pod opiek# 
psychiatrów, którzy mieli zadecydowa&  
o jego poczytalno$ci. Mimo to autor 
„!ick As A Brick” zosta" miejscow% 
gwiazd%. Z poetyckiego splendoru chcie-
li te' skorzysta& inni mieszka(cy miasta. 
14-letnia Julia Fealey, cz"onkini lokalnego 
stowarzyszenia sztuki i literatury, oznaj-
mi"a, 'e Bostock jest ojcem jej nienaro-
dzonego jeszcze dziecka. Jaki$ reporter 
podchwyci" temat i artyku" o uczennicy 

w ci%'y znalaz" si# tu' obok tekstu o au-
torze „!ick As A Brick”. Gdy tak prze-
gl%da"em kolejne kartki, oniemia"em. 
Pomi#dzy strony gazety by"a wklejona 
obwoluta, a w niej... p"yta. Czym pr#dzej 
j% wyj%"em i przeczyta"em list# utworów. 
Kolejny zawód. Nie 5 czy 6 tytu"ów, jak 
zwykle bywa"o w przypadku longplayów, 
tylko jeden. Zawsze to jednak lepiej ni' 
sama gazeta. Odwróci"em kr%'ek na dru-
g% stron#, spodziewaj%c si# przynajmniej 
tam d"u'szej listy nagra(, ale zobaczy"em 
ten sam tytu": „!ick As A Brick”. No nie! 
Jedna piosenka na dwóch stronach. I kto 
niby ma j% gra&? Jethro Tull?! Wówczas po 
raz pierwszy zetkn%"em si# z t% nazw%. Po-
cz%tkowo nawet my$la"em, 'e wykonawc% 
jest Chrysalis, chocia' to nazwa wytwórni. 
Do tego po lekturze artyku"u o „jednono-
gim” liderze grupy, graj%cym na +ecie, nie 
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oczekiwa"em zbyt wiele. Ale có' robi&? Do 
najbli'szego sklepu z zagraniczn% muzyk% 
by"o kilkaset kilometrów, wi#c nie nale'a-
"o narzeka&. Trzeba by"o kr%'ek po prostu 
po"o'y& na talerzu i opu$ci& ig"#... 

Gdy to zrobi"em, nast%pi"a mi"a chwi-
la – wyj%tkowa melodia i ciep"y, nieco 
szorstki g"os na tle akustycznej gitary. 
Bajka. Dalej by"o jeszcze lepiej. Muzyczna 
machina pod nazw% Jethro Tull z ka'dym 
taktem si# rozkr#ca"a, a fenomenalne po-
pisy „jednonogiego” wokalisty (Anderson 
sta" na scenie w charakterystycznej pozie) 
bezb"#dnie wspó"brzmia"y z akustyczn% 
gitar% i reszt% instrumentów. Us"ysza"em 
to wszystko po raz pierwszy na starym 
gramofonie „Bambino”, a mimo to wpa-
d"em w zachwyt. Dzi$ mam do dyspozycji 
remasterowan% wersj# kompaktu i audio-
*lski sprz#t i okazuje si#, 'e muzyka wy-
j%tkowo dobrze przetrwa"a prób# czasu.

„!ick As A Brick” w chwili pojawie-
nia si# na rynku przewróci" do góry no-
gami wyobra'enia o rockowym kanonie, 
dostarczaj%c mimo to ponad 40 minut 
rewelacyjnej muzyki. Zamiast elektrycz-
nej gitary us"yszeli$my akustyczne instru-
menty i +et w roli g"ównej. Wszystko tak 
zharmonizowane, 'e rockowy klimat po-
zosta", a pomys"owy tekst uczyni" z tego 
dzie"a stylistyczny standard, do którego  
i dzi$ ch#tnie powracaj% sympatycy ga-
tunku. Nie tylko d,wi#ki +etu robi"y wra-

'enie. Podoba"y si# te' akustyczna gitara  
i organy Hammonda. Pomys" autora, 'eby 
jeden utwór zaj%" dwie strony winylowego 
kr%'ka, okaza" si# strza"em w dziesi%tk#. 
„!ick As A Brick” to jeden z naj"atwiej 
rozpoznawalnych rockowych albumów. 

W dobie *lmowych sequeli i muzycz-
nych kontynuacji by"oby dziwne, gdyby 
tak popularna i powszechnie uznana p"yta 
nie doczeka"a si# przypomnienia. Zwykle 

przy takich okazjach mamy do czynienia  
z remasterowanymi wznowieniami lub 
wersjami wzbogaconymi o utwory niepu-
blikowane. Anderson nie ograniczy" si# 
do tego rozwi%zania. W ko(cu chodzi"o  
o jeden z najlepszych albumów w jego ka-
rierze. Dlatego kompozytor, tym razem 
pod w"asnym nazwiskiem (cho& dodano, 'e 
jest cz"onkiem Jethro Tull), powróci" z pre-
mierowym albumem „TAAB 2”, w którym 
kontynuuje motywy „!ick As A Brick”.

Gerald Bostock to posta& *kcyjna, wy-
my$lona przez Andersona – rzeczywistego 
autora s"ów. A gdyby Bostock faktycznie 
napisa" tekst do muzyki lidera Jethro Tull? 
Z takiego za"o'enia wyszed" Anderson, 
pisz%c nowe utwory. Wyobrazi" sobie m"o-
dego poet# na przestrzeni lat, które min#-
"y od wydania pierwszej p"yty. Co mog"o 
si# sta&, gdyby Bostock wyzwoli" si# spod 
opieki psychiatrów? Czy po przymusowej 
kuracji zrezygnowa" z poezji, poszed" na 
studia ekonomiczne i zosta" bankierem?  
A mo'e nie chcia" si# uczy& i tra*" do woj-
ska? Czy osi%gn%" sukces w innej dziedzi-
nie, czy te' wpad" w depresj# i wyl%dowa" 
na bruku? „Gerald zostaje bezdomnym” 
to tytu" jednego z rozdzia"ów w progra-
mie „TAAB2”. A mo'e po prostu doros"y 
Bostock jest dzi$ taki jak inni, przeci#tny? 
Wtopi" sie w t"um i s"uch o nim zagin%"? 
Czy na „TAAB2” znalaz"y si# odpowiedzi 
na te pytania?  A je$li tak, to jakie? Tego 

70-72 Anderson.indd   71 4/27/12   3:57:15 PM



Sylwetki

72 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

nie zdradz#. Trzeba p"yty pos"ucha&, 'eby 
si# dowiedzie&, jak Ian Anderson wyobra-
'a sobie losy wymy$lonego przez siebie 
bohatera.

Pod wzgl#dem muzycznym od pierw-
szych taktów mamy nawi%zanie do ory-
gina"u. Je$li kto$ zna wersj# winylow%, to 
pocz%tek jest taki, jak na jej drugiej stro-
nie. Dopiero po chwili zaczyna si# pre-
mierowy motyw. Pocz%tek 
nie jest jedynym 

miejscem, w którym Anderson odwo"u-
je si# do pierwszej cz#$ci. Tak samo jest 
przed „Old School Song”. Tu ponownie 

mamy cytat z „!ick As A Brick”. W innych 
utworach autor nie gra tych samych nut  
i nie powiela oryginalnych linii melodycz-
nych, za to nawi%zuje do pierwszej cz#$ci 

poprzez aran'acje. Wreszcie – w ostatnim 
utworze („What-ifs, Maybes, Might-have-
beens”) – $piewa prawie tak samo, jak na 
p"ycie z 1972 roku:

„Jedziecie poprzez pola, robi%c brudne 
interesy, a wasi m#drcy nie wiedz%, jak to 
jest, czu& si# g"upim jak but...2”.

Ta „dwójka” na ko(cu to ca"y Anderson; 
nie pierwszy raz puszcza do s"uchacza oko. 
Robi" to wielokrotnie, bo taki po prostu jest. 
Mia"em okazj# go pozna& po chorzowskim 
koncercie w 1997 roku. Na pami%tk# tam-
tego spotkania zachowa"em koncertowy 
program, z autografem na jednym ze zdj#&. 
Wyst#p by" udany. W$ród przebojów grupy 
nie zabrak"o fragmentów „!ick As A Brick”. 
Po roku 1972 Anderson nie wykonywa" na 
scenie ca"ej kompozycji. Wtedy w Chorzo-
wie te' nie. Podobno w zwi%zku z okr%g"% 
rocznic% wydania p"yty nie tylko us"yszymy 
na 'ywo w ca"o$ci pierwsz% cz#$&, ale te' 
obszerne fragmenty drugiej. Okazja mo'e 
si# pojawi& ju' wkrótce, bo z przedrukowa-
nej na ok"adce p"yty „TAAB2” strony www.
StCleve.com (czasy sie zmieniaj%, wi#c  
i gazeta „St. Cleve Chronicle” doczeka"a 
si# wydania internetowego) mo'na wy-
czyta&, 'e „starzej%ca si# gwiazda rocka” 
ma wyst%pi& w St. Cleve „na rozgrzewk#” 
przed $wiatowym tournée. Dalszy tekst 
wyja$nia, 'e chodzi o Iana Andersona  
z grup% Jethro Tull. „Ta trasa b#dzie mia-
"a bardziej teatraln% opraw# – czytamy na 
stronie zespo"u – z projekcjami wideo, do-
datkowymi muzykami i grup% ta(cz%cych 
s"oni (oczywi$cie to o ta(cz%cych s"oniach 
jest 'artem – one nie ta(cz%...)”. Ch#tnych 
do obejrzenia zapowiadanego koncertu  
w St. Cleve musz# jednak rozczarowa&. 
Tego miasta po prostu nie ma.  ■
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