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ie bez po-
wodu aku-
rat teraz 

warto po!wi"ci# 
zespo$owi z Bir-
mingham par" 
s$ów. Niedawno ukaza$y 
si" winylowe wznowienia najpopularniej-
szych albumów – „Eldorado” i „Out of the 
Blue” – a na dniach do sklepów tra% p$yta 
„Mr. Blue Sky”, b"d&ca zbiorem znanych 
hitów, na nowo zarejestrowanych przez 
Je'a Lynne’a – kompozytora niemal 
wszystkich utworów grupy, a zarazem wo-
kalist", gitarzyst" i producenta.

Poza nagraniem nowych wersji przebo-
jów ELO, Lynne wyprodukowa$ ostatnio 
najnowszy kr&(ek Joe’ego Walsha („Ana-
log Man”). Jego koledzy z zespo$u te( nie 
pró(nowali. Pod szyldem )e Orchestra 
(wy$&czno!# na nazw" Electric Light Or-
chestra ma Lynne), po sp$aceniu daw-
nego wspó$pracownika, Beva Bevana, 

dotarli z koncertami do 
Polski. Wprawdzie bez 
s$ynnego lidera, ale za to 
z programem wype$nio-

nym jego kompozycjami. 
„Ticket to the Moon” jest 
jedn& z nich:

Mam bilet na Ksi!"yc
Wyje"d"am lada dzie#
Tak, mam bilet na Ksi!"yc
Ale  wola$bym zobaczy% wschód s$o#ca  

w Twoich oczach.

Piosenki ELO cz"sto opowiada$y o re- 
lacjach m"sko-damskich. Nie zawsze 
bezpo!rednio, jak w s$ynnym nagraniu 
„Need Her Love”; niekiedy metaforycznie 
jak w$a!nie we wspomnianym „Ticket to 
the Moon”. Innym przyk$adem twórczej 
metafory jest kompozycja „Last Train to 
London”. Autor chce zd&(y# na ostatni 
poci&g do Londynu. G$ówn& przeszkod& 

w jego z$apaniu jest nadmiar my!li k$"-
bi&cych si" w jego g$owie. Wie, (e je(eli 
wsi&dzie, nie porozmawia z zauwa(on& 
po drodze kobiet&.

W chwili przyst"powania do nagra-
nia debiutanckiego kr&(ka Lynne i Roy 
Wood, za$o(yciele ELO wcze!niej zwi&-
zani z )e Move, mieli ju( wypracowan& 
koncepcj" przysz$ego brzmienia zespo$u. 
Postanowili gra# rocka, ale w symfonicz-
nej oprawie. St&d ju( w pierwszym sk$a-
dzie – obok Wooda, Lynne’a i perkusisty 
Beva Bevana – znalaz$ si" te( skrzypek, 
Steve Woolam. 

Pierwszy wyst"p )e Electric Light 
Orchestra mia$ miejsce 15 kwietnia 1972  
w )e Fox & Hounds Pub w Croydon 
(Wielka Brytania). Tam orkiestrowe 
brzmienie objawi$o si" w pe$nej krasie. 
G$ównie za spraw& dwóch wiolonczeli-
stów – Mike’a Edwardsa i Andy’ego Crai- 
ga. Woolama zast&pi$ inny skrzypek, 
Wilfred Gibson. Na klawiszach zagra$ 
Bill Hunt, natomiast na basie Richard 
Tandy. Pierwszym hitem nowego ze-
spo$u by$a kompozycja Lynne’a „10538 
Overture”. Charakterystyczne po$&czenie 
rocka ze smyczkami sta$o si" znakiem 
rozpoznawczym grupy. Aby ostatecznie 
rozwia# w&tpliwo!ci co do charakteru 
wykonywanej muzyki, Lynne i spó$ka na 
drugiej p$ycie zarejestrowali cover klasyki 
gatunku – kompozycj" Chucka Berry’ego 
„Roll over Beethoven”. Tytu$ podkre!la$, 
z jakiego stylu czerpi& natchnienie i sk&d 
pochodzi pomys$ na opraw" piosenek. 
Czy Beethoven mia$ powód, (eby prze-
wraca# si" w grobie? Chyba nie. Prze-
cie( kompozycj" Berry’ego wykonywa$o 
wcze!niej mnóstwo innych artystów,  
w tym Beatlesi. A wersja ELO by$a udana. 
Na wst"pie muzycy zacytowali fragment 
V symfonii, a dopiero potem przeszli do 
rocka.

Nagranie odnios$o sukces, mimo (e 
sk$ada$o si" z dwóch cz"!ci o ró(nej dyna-
mice i trwa$o ponad 8 minut, co nie by$o 
d$ugo!ci& „singlow&”. W 1972 roku tra%$o 
na listy przebojów, rozpoczynaj&c !wia-
tow& karier" kapeli. Dotar$o do pierwszej 
dziesi&tki brytyjskich singli i spodoba$o 
si" w USA. Niestety, w trakcie nagry-
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wania materia$u na drugi album Wood  
i Lynne nie mogli si" dogada#. W rezulta-
cie Wood odszed$, a wraz z nim dwaj inni 
muzycy. Na placu boju pozosta$ Lynne. 
Nie tylko z wyczuciem odbudowa$ sk$ad 
zespo$u, ale poprowadzi$ go na szczyty 
popularno!ci. Dzi"ki niemu i jego kom-
pozycjom ka(dy kolejny longplay ELO 
cieszy$ si" du(ym powodzeniem w!ród 
publiczno!ci na ca$ym !wiecie.

Szczególnie podoba$ si" czwarty – 
„Eldorado”. Do dzi! uchodzi za jeden  
z najlepszych w dyskogra%i kapeli. Zbu-
dowany by$ jak opera – z uwertur& i or-
kiestrowym %na$em. A w !rodku same 
hity – „Can’t Get It Out Of My 
Head”, „Laredo Tornado” czy feno-
menalny utwór tytu$owy. Atmosfera 
troch" magiczna, bajkowa, a wszyst-
ko znowu sk&pane w symfonicznych 
aran(acjach. Warto w tym miejscu 
podkre!li# zas$ugi dyrygenta, Louisa 
Clarka, który nie tylko w czasie na-
grywania kierowa$ orkiestr&. Jest on 
jednym z dwóch muzyków, którzy 
najd$u(ej wspó$pracowali z grup&.  
I to nie tylko z ELO, ale równie( z ELO 2  
i )e Orchestra. Drugim jest skrzy-
pek Mik Kaminski. Obu ju( kilka razy 
go!cili!my w Polsce. Ostatnio w ubieg- 
$ym roku.

Utwory z repertuaru ELO, wykony-
wane przez )e Orchestra, brzmi& pra-
wie jak z p$yt. Prawie, bo jednak braku-
je charyzmy i g$osu lidera. Tymczasem 
Je' Lynne jako! nie wraca. A przecie( to 
dzi"ki niemu mieli!my podwójny album 
„Out of the Blue”(1977), który kilkakrot-
nie pokry$ si" platyn&. Gdy tra%$ na rynek, 
Electric Light Orchestra byli najlepiej 
sprzedaj&cym si" muzycznym towarem 
na !wiecie. Promuj&ca „Out of the Blue” 
trasa obejmowa$a prawie 100 koncertów, 
a tylko na stadionie w Cleveland wyst"p 
obejrza$o 80000 fanów. S$uchacze dziwili 
si", jak jeden muzyk mo(e wymy!li# tyle 
fenomenalnych kompozycji. Na dwóch 
czarnych kr&(kach znalaz$o si" wtedy a( 
17 premierowych nagra*. „Turn To Sto-
ne”, „Sweet Talkin’ Woman” czy wreszcie 
wspomniany „Mr. Blue Sky” to tytu$y, 
które zna ka(dy, kto cho# troch" intere-
suje si" rockiem. Do p$yty do$&czony by$ 
sk$adany tekturowy statek kosmiczny, 
„ubrany” w kolorowe logo grupy, poja-
wiaj&ce si" równie( na ok$adkach innych 
p$yt, jak cho#by „Discovery”. To s$ynne 
!wietliste logo, autorstwa Johna Kosha, 
odpowiedzialnego równie( za ok$adki 
„Abbey Road” i „Let It Be” Beatlesów, 
pojawi$o si" po raz pierwszy na p$ycie 

„A New World Record”. Wcze!niej ELO 
podpisywali si" skromniejszym emble-
matem, przypominaj&cym troch" znak 
%rmowy „General Electric”.

Przy okazji nast"pnego albumu – „Di-
scovery” – warto zwróci# uwag" na pio-
senkarski talent lidera ELO. Lynne mo(e 
nie ma jakich! wyj&tkowych predyspo-
zycji wokalnych, ale potra% umiej"tnie 
operowa# g$osem. Chyba najlepiej radzi 
sobie w utworach nastrojowych, takich 
jak „Midnight Blue”, gdzie najpierw !pie-
wa troch" z „%rmow&” chrypk&, potem 

lekko, jakby od niechcenia przechodzi 
w „brudny” falset, aby w ko*cówce za-
brzmie# g$o!nym tenorem. +aden z wo-
kalistów pó,niejszych sk$adów ELO nie 
potra%$ powtórzy# wszystkich jego barw. 
Dlatego poszczególne utwory zwykle wy-
konywali ró(ni wokali!ci.

Szczyt popularno!ci Orkiestry przy-
pad$ na ko*cówk" roku 1979. Wtedy 
te( poproszono Lynna o napisanie kil-
ku utworów do %lmu „Xanadu” z Olivi& 
Newton-John. Obraz nie odniós$ sukcesu 
kasowego, za to piosenki ELO – zw$aszcza 
„I’m Alive”, „All Over the World” i „Don’t 
Walk Away” – tra%$y na listy przebojów. 
Podoba$ si" równie( utwór tytu$owy, wy-
konywany wspólnie przez grup" Lynna  
i Newton-John. Ca$kiem niedawno, bo  

w 2007 roku, na Broadwayu mia$ premie-
r" musical oparty na tym %lmie. Oprócz 
utworów ELO, które znalaz$y si" na jego 
!cie(ce d,wi"kowej, ze sceny s$ycha# dwa 
inne hity grupy: „Strange Magic” i „Evil 
Woman”.

Na pocz&tku lat 80. ubieg$ego wieku ze-
spó$ odszed$ od symfonicznych brzmie* 
w stron" eksperymentów z elektronik&. 
Album „Time”, z przebojami „Twilight” 
i „Ticket to the Moon”, rozpocz&$ s$ab-
szy okres w karierze zespo$u. I chocia( 
utwory tra%$y na listy bestsellerów, p$yta 

nie wywo$a$a ju( takich emocji jak wcze-
!niejsze.

Mo(e dlatego, (e zabrak$o symfonicz-
nej oprawy, z któr& ELO si" kojarzy$a. 
Mniej by$o te( melodyjnego, natchnio-
nego mistycyzmem ducha, znanego  
z „Eldorado”. Jeszcze gorzej wypad$a p$yta 
„Secret Messages”. Chyba nawet sami mu-
zycy czuli, (e to ko*cówka s$awy. Ostatni 
koncert ELO z Lynne’em w roli g$ównej, 
nie licz&c kilku okazjonalnych koncer-
tów promuj&cych „Zoom” (2001) – mia$ 
miejsce w Stuttgarcie w 1986 roku, przed 
gwiazd& wieczoru, któr& by$ Rod Stewart.

Nadesz$a pora, aby zako*czy# dzia$al-
no!#. Lynne pozosta$ jednak aktywny na 
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rockowej scenie. Najpierw w roli produ-
centa (m.in. p$yty „Cloud Nine” George’a 
Harrisona), a pó,niej jako jeden z pi&tki 
Travelling Wilburys. W tej ostatniej ka-
peli mia$ i!cie gwiazdorskich kompanów: 
George’a Harrisona, Boba Dylana, Roya 
Orbisona i Toma Petty’ego. Pozazdro!ci#! 
Jednak w 2001 roku jeszcze raz zapragn&$ 
powróci# do przebojów ELO. Wprawdzie 
zapowiadana trasa koncertowa nie dosz$a 
do skutku, jednak on i zespó$ – z$o(ony 
ju( z zupe$nie innych muzyków – wyst&-
pili w telewizyjnej audycji „Storytellers”. 
Kilka razy pojawili si" te( na scenie. Ba, 
do sklepów tra%$a nawet wspomniana 
wcze!niej p$yta „Zoom”. Fanom zakr"ci-
$a si" $ezka w oku, a pracowity lider ELO 
udowodni$, (e nadal jest w formie.

Warto podkre!li# zas$ugi Lynna w lan-
sowaniu innych estradowych s$aw. Mu-
zyk by$ i do tej pory jest poszukiwanym 
producentem. Pracowa$ nad p$ytami 
Toma Petty’ego, Ringo Starra, Dave’a Ed-
mundsa, Reginy Spektor, Roya Orbisona 
i wielu innych. Beatlesi zaprosili go do 
wspó$pracy, kiedy przygotowywali ma-
teria$ na singiel „Free as a Bird”, gdzie 
do zarejestrowanego g$osu Johna Len-

nona dodano partie wokalne trzech po-
zosta$ych przy (yciu cz$onków zespo$u. 
Kompozycje lidera ELO pojawiaj& si"  
w repertuarze wielu gwiazd. By$a woka-
listka Abby, Agnetha Faltskog, !piewa$a 
jego piosenk" „One Way Love”. Randy 
Newman umie!ci$ „Falling in Love” na 
albumie „Land of Dreams”. Nawet Brian 
Wilson – lider )e Beach Boys – skorzy-
sta$ z pomocy Lynna, pisz&c utwór „Let 
it Shine”. Nic dziwnego, (e najs$ynniejszy 
cz$onek ELO dwukrotnie zdoby$ nagrod" 
Ivor Novello za wybitny wk$ad w muzyk" 
brytyjsk&.

Ten rok znów powinien nale(e# do 
niego, a to za spraw& p$yty „Mr. Blue 
Sky”, gdzie przeboje ELO mo(emy us$y-
sze# jeszcze raz w autorskim wykonaniu. 
I to te najs$ynniejsze, z „Evil Woman”  
i „Strange Magic” na czele. A to nie ko-
niec. Jest ju( bowiem drugi – po „Arm-
chair )eatre” (1990) – solowy album 
artysty. Lynne wzi&$ tym razem na warsz-
tat piosenki innych autorów. Kr&(ek  
z coverami nosi tytu$ „Long Wave”. Znaj-
dziemy na nim ulubione kawa$ki lidera 
ELO, takie jak „Smile” Charliego Cha-
plina, „She” Charles’a Aznavoura i „So 

Sad” Dona Everly. Przeboje z myszk&, bo 
z czasów dawno przed narodzinami ELO. 
Czyli dwie nowe p$yty, wyst"py z Joe 
Walshem w zwi&zku z premier& „Analog 
Man” oraz liczne wywiady i inne dzia$a-
nia promocyjne. Czy(by nadmiar zaj"#? 
Dla by$ego lidera grupy Electric Light 
Orchestra taka kumulacja obowi&zków 
to chleb powszedni.    ◆
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