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Willie Nelson
God’s Problem Child
Sony/Legacy 2017

Muzyka:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Nowy album Williego Nelsona ukazał się w przeddzień jego 
84. urodzin. Krytycy mają problem z klasyfikacją tej muzy-
ki. Z jednej strony, to przecież country; z drugiej – nasączona 
bluesem hipisowska estetyka i balladowe skłonności nie pasu-
ją do tego stylu. „God’s Problem Child” niczego w tej kwestii 
nie wyjaśnia. Artysta po raz kolejny demonstruje swą nieza-
leżność i podąża ścieżką obraną przed laty.

Nagrane w najnowocześniejszych studiach piosenki brzmią, 
jak gdyby czas zatrzymał się dla nich kilkadziesiąt lat temu.

Swym charakterystycznym, nosowym głosem Willie Nelson 
cedzi teksty, mówiące o codziennych sprawach i przyziem-
nych problemach. Można odnieść wrażenie, że słuchamy oso-
bistych zwierzeń i powierzanych nam sekretów. Opowieściom 
towarzyszą przyjazne uchu, lecz nie naiwne melodie oraz sty-
lowa oprawa instrumentalna. Zawsze znajdzie się też miejsce 
dla gitary akustycznej i harmonijki.

Słuchanie z winylu to najlepszy sposób poznawania nowej 
płyty Nelsona. 44-minutowy program wydano na jednym 
longplayu. Brzmienie jest stonowane – bez ekspozycji skra-
jów pasma ani podbicia dynamiki. Daleko mu też do sterylno-
ści, stanowiącej przypadłość wielu wydawanych współcześnie 
krążków.

„God’s Problem Child” to album wyjątkowej urody. Zbiór 
pięknych, wzruszających i… bardzo niemodnych dziś piose-
nek. Trudno się od nich oderwać, zwłaszcza gdy gramy z czar-
nej płyty.   n

Robert Ratajczak

Procol Harum
Novum
Eagle Records  2017

Muzyka:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Procol Harum nie rozpieszcza nas nowymi nagraniami. Od 
końca lat 70. na przemian zawiesza i wznawia działalność. Kil-
kunastoletnie odstępy między kolejnymi albumami stały się 
normą. Tym razem na studyjną premierę zespołu Gary’ego  
Brookera czekaliśmy 14 lat.

„Novum” przynosi 11 kompozycji. Jeżeli ktoś oczekiwał re-
wolucji, będzie zawiedziony. Ale jeśli spodziewaliśmy się po 
prostu zestawu świetnie przygotowanych nagrań, utrzymanych 
w estetyce preferowanej przez Procol Harum od pół wieku,  
to płyta okaże się udana.

Głos Brookera nie stracił specyficznej barwy ani charakte-
rystycznej chrypki. Brzmienie zespołu zostało w dużej mierze 
podporządkowane partiom fortepianu, który nadaje muzyce 
osobliwą elegancję. Obok utworów z rockowym pazurem zna-
lazły się piękne ballady.

Niespełna godzinny program rozłożono na dwa świetnie wy-
tłoczone czarne krążki o standardowej gramaturze, nieco zmie-
niając kolejność utworów wobec wersji CD. Skromną edycję,  
w postaci nierozkładanej okładki, w której umieszczono dwie 
koperty ze zdjęciami i tekstami piosenek, rekompensuje stylo-
wa oprawa graficzna, estetyką nawiązująca do pierwszego albu-
mu zespołu.

Dźwięk analogowego nośnika kojarzy się z płytami z lat 70. 
XX wieku. Oszczędne wysokie tony kierują uwagę na średnicę 
pasma. Szum zredukowano do minimum, co dowodzi wysokiej 
jakości tłoczenia.

Nie wyobrażam sobie, by tak silnie osadzone w stylistyce Procol 
Harum utwory mogły zabrzmieć lepiej z nośnika cyfrowego.   n

Robert Ratajczak


