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Nic dziwnego, !e Matt Bellamy 
cz"sto wplata w swe teksty ter-
miny zwi#zane z $zyk# i astro-

nomi#. Energia muzyki Muse sprawia, 
!e s%uchaj#c jej, ma si" wra!enie obco-
wania z jakim& pot"!nym zjawiskiem czy 
niepowstrzymanym !ywio%em. Grupa 
ju! na p%ytach brzmi imponuj#co, ale na 
koncertach powala rozmachem!

Z pewno&ci# jest to niebanalna od-
miana rocka, ale – o ile %atwo uchwyci' 
jej wyj#tkowo&' – trudniej zde$niowa' 
jej (ród%a. Z braku lepszego okre&lenia 
bywa oznaczana etykiet# „muzyka al-
ternatywna”. Trudno uzna' ten termin 
za wyja&niaj#cy cokolwiek. Jedno jest 
pewne: „alternatywno&'” nie oznacza tu 
niszowo&ci. Nie jest wszak niszowym ze-
spó%, który sprzedaje miliony p%yt i które-
mu zlecono napisanie o$cjalnej piosenki 
Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Mimo du!ej popularno&ci, nie mo!na 
powiedzie' o Muse, !e krocz# %atwymi  
&cie!kami. Prze%omowe albumy „Ori-
gin of Symmetry” (2001) i „Absolution” 

(2003) Brytyjczycy nagrali w czasie, kie-
dy g%ówny nurt muzyki rockowej two-
rzy%y zespo%y dzia%aj#ce wedle zupe%nie 
innej $lozo$i. U szczytów list przebojów 
by%y wtedy m%ode kapele nu metalowe, 
%#cz#ce hip hop z oszcz"dnymi partiami 
ci"!ko brzmi#cych i nisko strojonych gi-
tar. Mainstream dryfowa% w stron" moc-

no uproszczonych form. Nawet Metallica 
zrezygnowa%a z charakterystycznych par-
tii solowych, aby zgodnie z dominuj#c# 
tendencj# „upro&ci'” sw# twórczo&'. Trio 
Muse natomiast konsekwentnie tworzy-
%o barokowo rozbudowany styl, pe%en 
ozdobników i eklektycznych, a niekiedy 
skrajnie ró!nych elementów.

Z pewno&ci# da si" w tej muzyce us%y-
sze' hard rockowe, a nawet heavy meta-
lowe ri)y. Te jednak ust"puj# spokojnym, 
&piewanym falsetem lirycznym frazom 
wokalnym w stylu Je)a Buckleya. Niektó-
re piosenki, oparte na syntezatorach lub 
mocnym przesterowanym basie Chrisa 
Wolstenholme’a podejmuj# w#tki inspi-
rowane literatur# science-$ction i wy-
ra(nie nawi#zuj# do tradycji space rocka.  
W innych zespó% wraca na ziemi", wy-
korzystuj#c tradycyjne brzmienia forte-
pianu czy instrumentów orkiestrowych. 
Muse inspiruje si" raczej Nirvan# czy *e 
Police ni! Emerson, Lake & Palmer.

Zw%aszcza na pocz#tku dzia%alno&ci 
zespó% cz"sto porównywano do Radiohe-
ad. I dzisiaj czasem powtarza si" zarzut 
kopiowania formacji *oma Yorke’a. 
Chyba niezbyt s%uszne jest wytykanie po-
dobie+stw, je&li pomin#' oczywisty fakt, 
!e s# to brytyjskie grupy &wiatowej klasy. 
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Od lewej: Chris Wolstenholme,  
Matt Bellamy oraz Dom Howard.

Matt w czasie koncertów  
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Od czasu „*e Resistance”, a zw%aszcza 
po zaprezentowaniu najnowszego „*e 
2nd Law”, Muse mo!e si" natomiast ja-
wi' jako wspó%czesna inkarnacja jednego  
z najwi"kszych brytyjskich zespo%ów, czy-
li Queen. Pomijaj#c liczne ró!nice, warto 
wskaza' podobie+stwa. Nagrania obu 
grup stanowi# przyk%ad tego, !e muzyka 
popularna mo!e by' niebywale twórcza. 
Podobnie jak Queen, Muse porusza si" 
po ró!nych polach stylistycznych. Miesza 
gitarowe brzmienia z odmianami popu, 
czerpi#c jednocze&nie z twórczo&ci au-
torów muzyki $lmowej, a nawet klasycz-

nej. Przypomina si" tu uwaga Freddiego 
Mercury, który t%umaczy% ró!norodno&' 
pisanych przez siebie piosenek niech"ci# 
do powtarzania raz u!ytych rozwi#za+. 
„Lubi" si" przygl#da' temu, co si" dzie-
je w ró!nych rejonach sztuki i dodawa' 
to do swojej muzyki” – powiedzia% kie-
dy& w jednym z wywiadów. Pod podob-
nym stwierdzeniem móg%by si" podpi-
sa' g%ówny kompozytor Muse, Matthew 
Bellamy. Odwaga, z któr# si"ga po nowe 
rozwi#zania stylistyczne albo wplata do 
twórczo&ci nietypowe dla rocka instru-
menty, takie jak syntezatory czy d"ciaki, 

jest imponuj#ca. Wydaje si", !e zespo%o-
wi zale!y, aby fan pierwszy raz s%ucha-
j#cy ich nowej p%yty, cho' raz oniemia%  
z zaskoczenia.

Pojawiaj# si" te! zupe%nie oczywiste 
skojarzenia z Queen. Nie tylko harmonie 
wokalne z jednego z ostatnich singli – 
„Madness” – przywodz# na my&l sposób, 
w jaki dublowa% wokale Mercury. Rów-
nie! gitarowe solo wyra(nie nawi#zuje 
do stylu Briana Maya. A funkowa sekcja 
rytmiczna w kompozycji „Panic Station” 
przypomina t" z „Another One Bites  
*e Dust”. Zwracaj# te! uwag" rock ope-

rowe elementy, a &piew akompaniuj#cego 
sobie na fortepianie Bellamy’ego we wst"-
pie do „Survival” to ju! Fredie Mercury 
w czystej postaci.

I cho' Bellamy nie mo!e si" równa' 
zdolno&ciami wokalnymi z Mercurym, 
niemniej skala jego g%osu równie! jest 
imponuj#ca, a przez to, !e komponuje, 
&piewa oraz gra na gitarze i instrumen-
tach klawiszowych, staje si" niejako po-
%#czeniem Mercury’ego i Maya. Czy nie 
&wiadczy to o jego geniuszu?

Chwalenie wokalisty – i podkre&lanie 
jego kluczowej roli w zespole – nie po-

winno jednak przys%oni' pozosta%ych 
muzyków. Chris Wolstenholme oraz 
Dom Howard to bardzo sprawni instru-
mentali&ci o indywidualnym stylu. Na 
pewno nie sposób ich sprowadzi' do roli 
twórców t%a. Kompozycje bywaj# tak z%o-
!one i zagrane tak profesjonalnie, !e a! 
trudno uwierzy', i! Muse tworzy jedynie 
trzech muzyków. Za%o!yli zespó%, b"d#c 
nastolatkami. Chodzili razem do liceum 
w ma%ym nadmorskim mie&cie Teign-
mouth na po%udniu Wielkiej Brytanii  
i, jak wida', w ka!dym tkwi% ogromny 
potencja%.

To, jak niebywa%# kontrol" nad swo-
im g%osem i instrumentarium ma front-
man, budzi niedowierzanie. Koncert 
Muse prze!ywa si" jak pokaz iluzjonisty. 
Gdy magik wyjmuje królika z kapelusza,  
w widzu zderzaj# si" dwie reakcje: za-
chwyt nad trikiem oraz zdumienie, jak 
w%a&ciwie mo!liwe jest to, co zobaczy%. 
Patrz#c na Matta Bellamy, do&wiadcza-
my czego& podobnego: zachwyca to, co 
robi na scenie, ale nie sposób uwierzy', 
!e mo!na wyciska' z gitary tyle, co on, 
a w dodatku gra' z tak# swobod#! Lider 
Muse nie jest wirtuozem w stylu Vaia 
czy Satrianiego; jego gra ma w sobie zbyt 
du!o beztroski. Jednak to, jak kontrolu-
je ka!de sprz"!enie, jak &wiadomie u!y-
wa ozdobników i jak dziwaczne odg%osy 
z gitary wydobywa, po prostu powala. 
Zw%aszcza !e robi to biegaj#c po scenie, 
albo jednocze&nie &piewaj#c. Przy czym 
&piewa i gra, jakby w ogóle nie wymaga%o 
to skupienia. W swoim luzie jest wr"cz 
arogancki! Wydaje si", !e granie tych 
wszystkich niezwyk%ych piosenek przed 
kilkunasto- czy kilkudziesi"ciotysi"czn# 
publiczno&ci# jest %atwiejsze ni! przy-
rz#dzenie kanapki na kolacj". Nie ulega 
w#tpliwo&ci, !e sprawia mu to du!o sa-
tysfakcji. Sam przyznaje, !e to najlepsze 
uczucie na &wiecie.
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Twórczo&' Muse by%a wielokrotnie na-
gradzana przez krytyków i dziennikarzy 
muzycznych. Przedostatnia p%yta – „*e 
Resistance” – zdoby%a nagrod" Grammy 
w kategorii najlepszego kr#!ka rockowe-
go. Najnowsza, „*e 2nd Law”, jest nomi-
nowana do tego tytu%u.

Najwi"cej uznania przynosz# jednak 
Muse ich poczynania sceniczne. Od lat 
grupa pojawia si" w czo%ówce zestawie+ 
„najlepszych koncertowych zespo%ów 
&wiata”. BRIT Awards, NME Awards, 
Kerrang! Awards, Q Awards, MTV Eu-
rope Music Awards – lista nagród, które 

za swoje wyst"py zgarn"%o brytyjskie trio, 
jest imponuj#ca.

Polska publiczno&' mog%a si" kilka-
krotnie przekona', czym Muse zas%u!y%o 
na liczne wyrazy uznania. Zespó% koncer-
towa% nad Wis%# kilka lat temu, w ramach 
du!ych festiwali: w 2007 roku na gdy+-
skim Open’erze, a w 2010 na krakowskim 
Coke Live Music Festival. To jednak regu-
larne koncerty stanowi# wizytówk" ka!-
dej grupy. Nie inaczej jest z Muse, której 
wyprzedane wyst"py na nowo otwartym 
londy+skim stadionie Wembley, przesz%y 
do historii muzyki popularnej. Zespó% 
udowodni%, !e sam jest w stanie stworzy' 
wydarzenie muzyczne najwi"kszego for-
matu. Album i $lm „Haarp”, stanowi#ce 
zapis londy+skich spektakli z 2007 roku, 
to najlepszy obraz tego, czego mo!na si" 
spodziewa' po koncertach Muse.

Uczty na najwy!szym poziomie ocze-
kiwa% chyba ka!dy z tysi"cy widzów przy-
by%ych na listopadowy wyst"p formacji  
w %ódzkiej Atlas Arenie. Publiczno&' nie 
mog%a si" czu' zawiedzona. Grupa da%a 
perfekcyjny spektakl, imponuj#cy wizu-
alnie i wype%niony niezwyk%# muzyk#.

Pierwszy z elementów robi% wra!enie 
zw%aszcza dzi"ki zwisaj#cej nad scen# pi-

ramidzie telebimów. Zje!d!a%a do muzy-
ków to w formie odwróconej, jakby sta%a 
na czubku, to przybiera%a kszta%t klepsy-
dry. Pod koniec koncertu, ustawiona nor-
malnie, zjecha%a do samej sceny i zakry%a 
jej &rodek, chowaj#c w swoim wn"trzu 
zespó%, razem z zestawem perkusyjnym 
Doma Howarda. Spektakl dope%nia%y la-
sery, &wiat%a i telebimy ustawione w pó%-
kolu za scen#. 

Setlist" zdominowa%y kompozycje  
z „*e 2nd Law”. Sprawdzi%y si" zarówno 
te monumentalne – „Supremacy” oraz 
ko+cz#cy koncert „Survival” – jak i spo-

kojniejsze: „Madness” czy „Explorers”. 
Okaza%o si" te! prawd# to, co panowie 
z Muse zapowiadali od jakiego& czasu: 
malkontenci nie przekonani do dubste-
powych fragmentów kr#!ka powinni 
ich pos%ucha' na !ywo. Rzeczywi&cie, 
koncertowa interpretacja „*e 2nd Law: 
Unsustainable” tchn"%a dodatkow# ener-
gi" w opart# na syntetycznych d(wi"-
kach kompozycj" i okaza%a si" &wietna 
na otwarcie wyst"pu. Z nowych utworów 
dobrze wypad%y te! „Animals”, wymie-
rzony w trz"s#cych rynkami $nansowy-
mi mo!nych tego &wiata, oraz oparty na 
pulsuj#cym basie „Liquid State”. Warto 
odnotowa' zw%aszcza ten drugi, ponie-
wa! w rol" wokalisty wcieli% si" Chris 
Wolstenholme. 

Zespó% lekko mody$kuje repertuar  
z koncertu na koncert. Wygl#da to tak, 
!e na telebimach wy&wietlane jest ko%o 
ruletki z czerwonymi i czarnymi polami, 
podpisanymi tytu%ami piosenek. Zespó% 
gra t", któr# danego wieczoru wskaza%a 
animacja. Dzi"ki temu w ,odzi publicz-
no&' us%ysza%a kipi#c# energi# kompozy-
cj" „Stockholm Syndrome”.

Z piosenek, których zabrak%o, najoczy-
wistszym tytu%em jest chyba „Hysteria”. 
Jeszcze do niedawna wyobra!a%em sobie, 
!e koncert Muse bez niej b"dzie rozcza-
rowaniem, ale tak si" nie sta%o. Zespó% 

po sze&ciu studyjnych kr#!kach ma ju! 
tyle &wietnych utworów, !e nie wszystkie 
mo!e zagra' na jednym koncercie. Nie-
obecno&' jednych rekompensuje innymi. 
O tym, jak wypad%y znane i sprawdzone 
piosenki w stylu „Knights of Cydonia”, 
„Plug in Baby”, „Supermassive Black 
Hole”, „Resistance” czy „Uprising”, w za-
sadzie nie trzeba pisa'. Tymi utworami 
Muse potwierdza swoj# klas". To za&, !e 
trio nie prezentuje identycznego zestawu 
piosenek przez ca%# tras", stanowi spor# 
warto&'. Nie jest to czym& bardzo typo-
wym w dzisiejszych realiach, gdy koncer-
towe superprodukcje planuje si" w naj-
drobniejszych szczegó%ach. Przy okazji: 
Bellamy sprawn# polszczyzn# przywita% 
si" z ,odzi# i zapewni% o swej mi%o&ci!

Koncerty Muse to istne „szale+stwo”. 
By' mo!e niebawem b"d# si" mogli  
o tym przekona' i ci, których w ,odzi 
zabrak%o. Na wiosn" i lato grupa planu-
je europejsk# tras" po stadionach. Kilka  
z koncertów, mi"dzy innymi we W%o-
szech i Francji, ju! jest wyprzedanych! 
W koncertowym harmonogramie Muse 
wci#! pozostaje kilka wolnych dat. Miej-
my nadziej", !e jedn# z nich zape%ni kon-
cert w Polsce.  ✰
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(fot. James Humphreys,  

Dave Catchpole).
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dekoracji koncertów  
„The 2nd Law Tour”.


