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Wstępniak

Witajcie!
Mam zaszczyt i przyjemność rozpocząć tym
tekstem pierwszy numer OceanZinu pierwszego polskiego zinu traktującego o
zespole Nightwish. Będzie się on ukazywał
cyklicznie co dwa miesiące i mam nadzieję,
że dostarczy Wam - Czytelnikom - wielu
miłych, spędzonych na lekturze chwil.
Cóż znalazło się w tym pierwszym,
wyjątkowym numerze? Przede wszystkim kilkunastostronowa (!) analiza tekstu
"mamuta" z najnowszego albumu Nightwish,
Dark Passion Play - "The Poet And The
Pendulum".
Tekst
jest
zawiły
i
skomplikowany, jednak nasz nadworny
tłumacz liryków i ich interpretator, Beezqp,
rozgryzł go w mgnieniu oka. I to co
wydumał, siedząc nad tym tekstem
możecie przeczytać na kartach naszego
zinu.
Idąc dalej - mamy kącik o obu wokalistkach
Nightwish, byłej i aktualnej. Ten o Tarji
będzie dotyczył wyłącznie jej głosu znajduje się w niej fachowa analiza
kondycji
wokalnej
pani
Turunen
w
kolejnych utworach. Drugi zaś, traktujący o
tej kontrowersyjnej osobie, jaką jest
Anette Olzon... cóż, w nim będzie się
pojawiało wszystko, co największa znana
mi fanka tej pani i administratorka forum

Princess Anette ( www.princessanette.c0.pl,
pozdrawiamy!) - Elavi - uzna za warte
uwagi. Na dobry początek w tym numerze
pojawiło się ogólne przedstawienie tej pani.
Co jeszcze? Relacja z lutowego koncertu w
Krakowie, na którym większość z Was
pewnie była i mam nadzieję, że przypomni
sobie te wspaniałe chwile czytając ów
artykuł. Pragnę rzec, że pojawią się relacje
nie tylko z tak oczywistych miejsc jak
Polska, bowiem Dusze Oceanu rozsiane są po
całym świecie i z niejednego głośnika gitary
Emppu słuchali :) .
I to powyższe to jeszcze nie wszystko, więc
już nie marnuję cennego miejsca i chcę wam
na koniec życzyć miłej lektury!
Fristron
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Anette Olzon: sylwetka

Breathtaking Butterfly

Anette Olzon

Od czego by tu zacząć? Od tego jak ubiera się
Anette? Czy to nie aby zbyt skomplikowany
temat jak na pierwszy raz? Myślę, że na
początku powinnam przedstawić Anette i
krótko opowiedzieć kim jest, jak dorastała i
jak to się stało, że została wokalistką
Nightwish.
Anette Blyckert urodziła się 21 czerwca 1971
roku w Szwecji. Wychowała się w muzycznej
rodzinie.
Śpiewała
przez
całe
swoje
dzieciństwo, a jej mama pchnęła Anette, by
grała na oboju przez 8 lat. Doskonaliła swój
warsztat razem z mamą i jej zespołem,
nieraz stawała na scenie i śpiewała. Od 13
roku
życia
występowała
w
różnych
programach typu talent show. W wieku 17 lat
wstąpiła do jej pierwszego profesjonalnego
zespołu, który nazywał się Take Cover. W
1989r. dołączyła do zespołu Alyson Avenue,
gdzie stała się główną wokalistką. Wydali oni
dwie płyty: "Presence of Mind" i "Omega". Z
założenia mieli grać melodyją odmianę rocka,
jednak w ich utworach słychać było różna
muzykę, począwszy od hard rocka kończąc na

soul. W wieku 21 lat zagrała główną rolę w
rockowej operze/musicalu "Gränsland" w
Helsinborgu. Dostała się także do szkoły
baletowej w Gothenburgu. W następnych
latach uczestniczyła w wielu projektach, raz
śpiewając w chórze, a kiedy indziej jako
główna wokalistka. W całej swojej karierze
śpiewała w prawie każdym gatunku muzyki.
Mówi, że kiedyś brała lekcje u prywatnego
nauczyciela śpiewu w Szkole Muzycznej w
Kopenhadze,
Danii.
Zaś
teraz,
kiedy
potrzebuje kogoś do pomocy nad swoim
głosem, udaje się do Szkoły Muzycznej w
Malmö.
Znając już jej przeszłość muzyczną, można
sobie też zadać pytanie dlaczego więc
nazywa się Olzon?
To zmiękczone nazwisko po jej byłym mężu.
W oryginale brzmiało ono Olsson. W 2007r.
Anette miała pewne problemy małżeńskie i
wraz ze swoim mężem postanowili się
rozwieść. Mają oni jednego synka o imieniu
Seth, który ma 7 lat, nie podróżuje on jednak
ze swoją mamą. Pozostał w domu w Szwecji.
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Wciąż nadal nie wiemy jak to się stało, że
Anette usłyszała o konkursie na nową
wokalistkę
Nightwish?
Pozwolę
sobie
zacytować wywiad z Anette:
"Usłyszałam o tym zespole kilka miesięcy
przed zwolnieniem Tarji, więc za bardzo nie
znam historii zespołu. Jako pierwsza
dowiedziałam się o tym od córki mojej
siostry, która jest wielką fanką Nightwish.
Pomyślałam, że skoro tak lubię nowe
zespoły, to może powinnam zapoznać się z
ich twórczością. Kupiłam więc ich album i od
razu mi się spodobał. Kiedy 23 października
2005 przeczytałam, że wyrzucili Tarję, byłam
w zespole coverującym piosenki Abby.
Dźwiękowiec podsunął mi myśl, o tym, bym
próbowała dołączyć do Nightwish. Miałam
duże obawy, bo przecież, nie jestem
śpiewaczką
klasyczną.
Kiedy
już
zdecydowałam się, że spróbuję, poprosiłam
dwóch przyjaciół, by pomogli mi nagrali
podkład do Ever Dream. Zaśpiewałam go
zupełnie po swojemu. Kilkanaście godzin
później demo było już nagrane. Znalazłam
adres e-mail do Tuomasa i wysłałam mu je.
Dokładnie tydzień później odpowiedział
mi... Był wstrząśnięty i pokochał mój głos,
jak i piosenkę! Wow, to był przemiły list i
byłam z tego bardzo szczęśliwa.... poprosił
mnie bym zaśpiewała następne 3 piosenki z
instrumentalnej wersji "Once", które mi
przesłał. Nagrałam Nemo, Higher Than Hopes
i Wish I Had Angel. Jako bonus dołączyłam
jeszcze Kuolema Tekee Taiteilijan.. musieli
się nieźle ubawić z mojego kiepskiego
fińskiego... ;D
Wysłałam w takim razie drugie demo, a
potem mejla do Tuoamsa z zapytaniem czy
doszła przesyłka. Napisał, że tak i, że
dziękuje za dobrą robotę, etc.. Nie chciałam
go naciskać w żaden sposób, od momentu w
którym mi napisał pierwszego mejla, w
którym żalił się, że potrzebuje wyluzować
się, by nie zatonąć w fali nacisków ze strony
mediów etc... więc czekałam... W marcu
napisali, że potrzebują demo, etc.. Czy
powinnam im dosłać coś jeszcze, więc
wyłałam Tuomas wiadomość z pytaniem.
Dostałam dziwną odpowiedź, że byłam jedną
z najlepszych kandydatek, ale nie dostanę

tej pracy!! Byłam w szoku, nic nie
rozumiałam, a on nie uzasadnił decyzji...
przypuszczam, że z powodu mojego wieku i
dziecka....
A, że jestem bardzo uparta i poczułam, że
powinnam coś zrobić, wysłałam więc latem
Tuomasowi pytanie, czy mogę wysłać mu DVD
koncertu z Alyson Avenue, a on się zgodził.
Dostał go w sierpniu, a następnie
otrzymałam mejla z odpowiedzią i pytaniami
od Ewo. Zostałam zaproszona na spotkanie z
chłopakami na początku września, by
zaśpiewac im coś jeszcze. Pojechałam tam i
poznałam chłopaków, wykonałam z nimi 5
albo 6 starych utworów. Nastepnego dnia
poszłam do Emppu studia, by zaśpiewać coś
nowego. Chłopcy byli bardzo mili i
twierdzili, że brzmi to świetnie. Od razu
pomyślałam, że chciałabym z nimi pracować.
Kiedy wylądowałam wieczorem na lotnisku w
Kastrup, dostałam sms'a od Ewo, w którym
napisał, że bardzo mnie polubili i chcieliby
mnie zobaczyć jeszcze raz, za miesiąc... To
było przemiłe, oczywiście płakałam ze
szczęścia przez całą drogę do domu.
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Dostałam
kilka
piosenek do przećwiczenia przed
następnym spotkaniem w studio
w październiku.
Najpierw
byliśmy na wyspie
Tuomasa, Kitee,
spędzając
ze
swoją trochę czasu w miłym i
relaksującym
otoczeniu. Było
to
dla
mnie
honor, by dostać
zaproszenie
do
specjalnego
miejsca
Tuomasa. Później miałam sesję zdjęciową z
Tuomasem. Nastepnie poszłam do studia
nagrać piosenki, które przygotowałam już
wcześniej i wróciłam do domu, po 6 dniach
spędzonych w Finlandii.. Jeszcze tego
samego wieczora dostałam wiadomośc od
Tuomasa, że poczekają rok z podjęciem
decyzji. Czekałam i byłam oczywiście bardzo
zdenerwowana. Jednak cały ten czas byłam
w kontakcie z chłopakami i Ewo. Byli do
mnie pozytywnie nastawieni, więc byłam
spokojna.
30 Stycznia zadzwonił do mnie Tuomas i
mówił o różnych rzeczach, a potem w
którymś momencie ot tak powiedział
spokojnym głosem: Zdecydowaliśmy, że
będziesz miała dużo roboty w najbliższych
latach... haha! Czułam, że nie powinnam
krzyczeć i zachować spokój i do końca
rozmowy nie mogłam się skupić, co Tuomas
do mnie mówi. Długo mi zajęło by
przyzwyczaić się do tego, że moje półtora
roczne czekanie się skończyło i wreszcie
dostałam tę robotę."
24 Maja 2007 zespół wreszcze uświadomił
cały świat, kto będzie nową wokalistką
Nightwish! Większość była w szoku, że to nie
wokalistka operowa, której spodziewano się
po wyrzuceniu Tarji. Niektórzy klęli,
niektórzy cieszyli. Połowa fanów z czasem
przekonała się do Anetki, druga część zaś,

powróciłą do korzeni Nigthwish i pozostała
wierna Tarji i nigdy więcej nie chcieli
zrozumieć wyboru chłopaków z zespołu. Ja
nalężę do tych, co z początku byli nie
przekonani, jednak z czasem zrozumieli, że
Anette ma ogromny potencjał. I spróbuję
Wam opowiedzieć kilka tajemnic Anette, a
przede wszystkim uzmysłowić, że to
prawdziwa kobieta, która zmienną jest.
Elavi
Źrodła artykułu: nightwish.com,
princessanette.c0.pl
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Analiza głosu Tarji Turunen cz. I
O głosie Tarji słów kilka, czyli to, co z ciągu dziesięciu lat pani Turunen nam pokazała.

Analiza głosu

Tarji

Turunen
Dawno dawno temu w odległej ga…
Nie ta bajka.
Jakiś
czas
temu
nieopatrznie
powiedziałam głośno, że się długo
długo uczę i uczyłam śpiewać. A
wtedy pojawiła się potrzeba, przy
okazji pewnej dyskusji na forum, aby
się zorientować w skali głosu Tarji, w
stylu śpiewania, technice i tak dalej.
I wtedy padło na mnie, jako że koleżanka Aney już coś takiego robiła z
głosem pani Olzon.
Czemu publikuję to w częściach, a
nie jak Pan Bóg przykazał, po całości?
Ano, bo Nightwish z panią Turunen
nagrał taki nawał materiału, że jakby
się to komuś chciało czytać na raz, to
zajęłoby to lata świetlne (nieważne,
że to jednostka odległości). Nie obiecuję, że będzie w pełni obiektywnie,
bo niestety Tarja urzeka mnie w
każdej postaci. Ta kobieta tak ma i
już… Ale postaram się aby było
ciekawie, prosto i żebyście nie
odsypiali bezsennych nocy przed
komputerem. Bo klawisze są niewygodne w roli poduszki :) .
Dzisiaj w Wasze ręce lecą pierwsze
utwory z dwóch albumów: Angels Fall
First jako debiut i Century Child jako
przykład, że niestety nie wszystko
zawsze szło idealnie.. Do tego na
koniec dorzucę bonusowo jeszcze
jeden spoza nich, który wszyscy
znamy aż za dobrze.
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Bless the Child

End Of All Hope

Na początku mamy recytacje. Poprawne,
poprawne. Ale strasznie nisko. To nie Tarja?
Ups. xD
A teraz do rzeczy.
Tarja śpiewa jakby nie swoim głosem. Ma
problemy z wyśpiewaniem partii w górze i
zahacza czasem o falset. Ale słabiutko i
niepewnie.
W dole jest lepiej. Niewiele. Tarja prawie
krzyczy. Wyraźnie coś jest nie tak. Męczy się
ze śpiewaniem, a to łamie jedną z zasad
wokalistyki – jak boli, to nie śpiewaj i zastanów się dlaczego nie możesz śpiewać.
Już w pierwszym utworze słyszymy Tarję ze
słabym, czasem łamiącym się głosem. 1:55
od słowa ‘Why’ i dalej mamy przykład z
jakim wysiłkiem śpiewała pani Turunen.
Powtarzając błąd pana Holopainena wjeżdżała na gardło, zdzierając sobie głos.
Śpiewając górne dźwięki na gardle daje
znać, że naprawdę coś jej nie daje śpiewać,
bo kto jak kto, ale ona na trzech poprzednich albumów na takie błędy sobie nie
pozwalała.

Początek nad podziw dobry po tym, co
usłyszeliśmy utwór wcześniej. Ale refren
wyśpiewany z innym z chórem, choć małym,
ale jednak może również dawać mylne
wrażenie. A czemu?
Słyszeli państwo kiedyś falset Tarji? Finka
owszem, skakała po różnych rejestrach, ale
nigdy wcześniej nie uraczyła nas swoim
falsetem. Prawdopodobnie dlatego, że tego
nie potrzebowała – jej dość szeroka skala w
obejmująca zarówno dźwięki sopranu jak i
charakterystyczne dla altów nie zmuszała jej
do użycia tego ‘oszustwa’.
I nagle w pierwszej (i następnej) zwrotce
drugiego utworu na Century Child Tarja
zaskakuje nas problemem z uzyskaniem
górnych dźwięków w śpiewie ‘normalnym’ i
pokazuje nam, że musi użyć falsetu by
zaśpiewać to, czego wymaga od niej
kompozytor.
Refren i późniejsze przejście pozwalają nam
myśleć, że może to chwilowe problemy. Ale
znów mamy duży wkład chóru w te części, co
jednak zupełnie zmienia punkt widzenia.
W dole pani Turunen nie ma większych
problemów, a w dole właśnie przewodzi tym
chórom.
Przed ostatnimi refrenami mamy wyśpiewane
solo słowa od ‘This is the end…’ i właśnie na
końcu słowa ‘end’ przy wyższym dźwięku głos
Tarji się zupełnie złamuje.

Pierwszy kawałek z płyty daje nam powody
do niepokoju o wokalistkę i jej głos na tym
albumie. Słabe momenty, łamanie zasad
wokalnych i wyraźne problemy pani Turunen
mają swój powód, który w końcu pani
Turunen nam ujawniła, a o którym powiem,
kiedy wszystkie utwory z tej płyty zostaną
zanalizowane.
Swoista porażka Finki i jej głosu. Oczywiście
trudno
zauważalna,
gdyż
pewnie
podszlifowana przy obróbce. Ale jest. W
zasadzie do końca nie zostajemy już niczym
zaskoczeni. Jasne, że utwór jest dobry.
Jednak my wiemy na co stać Turunen i jak
dziwne i nienaturalne wydaje się takie
wykonanie przez nią czegokolwiek.
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Dead to the World
Znów zaskoczenie mocnym wejściem i cóż…
Brakiem Tarji w zwrotce. Dawno tego nie
uświadczyliśmy. Nieliczne wyjątki (poza
miauczeniem Holopainena na debiutanckiej
płycie) nie przyzwyczaiły nas do tego.
Ale mamy wejście w tle. W dolnym rejestrze
i mocniej niż wcześniej, ale jednak wciąż
nieswojo. I z niespotykanym dotąd efektem,
co akurat liczymy na plus.
Tzw.
‘przejście’
znów
nisko.
Może
kompozytor zmądrzał? Nic nie rzuca się w
oczy, oprócz wrażenia zmęczenia śpiewem.
Ale może ja się po prostu czepiam.
Jednak wyraźnie słyszę oddechy i czasem
niedopracowane
końcówki.
Znów
nie
wyraźne, ale jednak.
Świetny dialog w refrenie i starania Tarji by
dorównać Marco naprawdę udane. Piękny
duet różnych głosów i coś, czego wcześniej
nie dane nam było doświadczyć.
Turunen śpiewa nisko i ceni jej się to
zwłaszcza teraz, kiedy w dole radzi sobie
dużo lepiej.
Zamykamy oczy i słyszymy bajkę. Jest to
piękny, momentami bardzo delikatny z jej
strony śpiew i to się ceni. Jednak pewne
niedociągnięcia techniczne i kłopoty z
braniem oddechu ( w środku zdania) także są
słyszalne.
Elvenpath
Wstęp – Tarja mówi. Co dziwne – mówi
wyraźnie. Czyli płonne nadzieje, jakoby
dykcja była winą nieznajomości języka
znikają.
Zaczyna się muzyka i utwór robi wrażenie.
Wchodzi Tarja. Piękny, operowy wokal. I
chyba dalsze problemy wychodzą właśnie od
opery. Słychać, że Turunen ma jeszcze dosyć
surowy głos, niedawno zaczęła naukę.
Niemniej jednak już teraz dają o sobie znać
nawyki ze śpiewu klasycznego - tempo
utworu Tarję przerasta i szybkość, jaką
wymawiać powinna wymawiać sylaby jest
niestety nieosiągalna.
Dlatego bardzo ciężko jest zrozumieć
przekaz tego utworu i mimo wszelkich starań

Tarji słyszalnych w momencie, kiedy z
pewnymi problemami aczkolwiek poprawnie
wyśpiewuje
‘Songs as a seduction of sirens
The elf-folk is calling me’
po prostu niemożliwością jest uczyć się
tekstu ze słuchu.
Dobrze, pierwsze wrażenie – jest ładnie, ale
coś szwankuje. Idziemy dalej. Trzeba się
wsłuchać, by usłyszeć resztę mankamentów.
Wtedy powoli wyrabiamy sobie zdanie, że
Holopainen przesadził z zadaniem, jakie
postawił przed jeszcze niedoświadczoną
przyjaciółką. Jeździł po skali Tarji od góry do
dołu. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby
nie to, że to było zdecydowanie za dużo.
Co innego pokazać głos wokalistki, a co
innego kazać jej wykonywać karkołomne
skoki i glissanda po dźwiękach. W górnych
granicach skali.
Tarji należą się gratulacje. Wyraźnie nie
poradziła sobie tylko w jednym momencie –
przy pierwszym refrenie w wejściu na
‘Elvenpath’. Wjechała na dźwięk, trochę go
kalecząc. Pomniejsze błędy są raczej
niezauważalne. Jakieś zboczenia z dźwięków
na glissandach czasem się zdarzają.
Niemniej taki błąd umyka przy całej potędze
dźwięku, jaki wydaje z siebie Tarja. Zwrotki
wyśpiewane na otwartej przeponie z bardzo
dobrą emisją. Tylko to ‘i’, ‘e’ i ‘o’, które nie
wiadomo kiedy są sobą, a kiedy innymi
głoskami psują doskonałe wrażenie, jakie
można odzyskać przy uważnym wsłuchaniu
się.
W refrenie zmiana rejestru i jakby
zatracenie części poweru, co jest przy tym
zabiegu normalne. Nie jest to falset, a
dopiero kształtujące się główne granice jej
skali. Daleko jeszcze do góry, a przejście
naprawdę udane.
Całość utworu robi wrażenie, pokazuje
możliwości Tarji, a te są bardzo duże.
Jednak wskazuje też nam mankamenty jej
głosu, jak i wymowy.

Analiza głosu Tarji Turunen cz. I
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Beauty and the Beast
Ponieważ wątpię, że ktoś będzie na tyle
znudzony życiem codziennym i zanalizuje
wątpliwe walory głosu pana Holopainena
pozwolę sobie napisać co słyszę i myślę
zarówno o ‘Pięknej’ jak i ‘Bestii’.
Utwór zaczyna się długą sekcją instrumentalną, by dalej z zaskoczenia wprawić
nas w stan osłupienia. Zostajemy uraczeni
wokalem Tuomasa Holopainena, o którym
można powiedzieć dużo, ale na pewno nie,
że jest dobry.
Tuomas śpiewa na gardle, tzw. ‘żabią’ emisją.
Co to znaczy?
Nie używa przepony – podstawowego narzędzia każdej osoby choć lekko stykającej się z
wokalistyką.
Wystarczy jakiś czas tak śpiewać, by
następnego dnia zaniemówić. Ale zostawmy
przeponę Holopainena, jedziemy dalej.
Emisja. A raczej coś, co ma ją udawać.
Tuomas najwyraźniej nie otwierał nawet
porządnie ust. Śpiewa wprawdzie wyraźnie,
ale brzmi to po prostu płasko, bez żadnej
głębi.
Wszystkie samogłoski wyśpiewywane jakby
przez nos mają za każdym razem większe lun
mniejsze zboczenie ku ‘e’.
Plus należy się panu za wymowę. Wprawdzie
nie jest ona na szczególnym poziomie, ale
wystarczy abyśmy mogli go zrozumieć. No,
może poza ‘ Youlr ołszyns puls mi andelr’.
Niemniej jednak poprawne wyśpiewanie ‘i’
jest pewnego rodzaju sztuką, więc trudno
tego od Tuomasa wymagać.
Wprawdzie błędów w dykcji uświadczymy w
tym utworze więcej, Holopainen w tej
kwestii jednak wciąż góruje nad koleżanką.
Dalej mamy piękną. Piękną zwrotkę i piękne
wykonanie. Znów potęga opery. I znów
ukazana z całym należnym jej szacunkiem.
Tarja śpiewa nisko i pełnym dźwiękiem. Bez
większych problemów ‘pokonuje’ podejście
w górę. Lekkie potknięcie w wejściu na
słowa
‘Your
troubling’
jest
ledwo
dosłyszalne.
Dzięki niskim dźwiękom wyśpiewywanym
przez
Turunen
możemy
usłyszeć,
że
problemy z wyraźną wymową słów ma tylko
w górnych partiach śpiewanych, natomiast w

dole wreszcie możemy zrozumieć o co
chodziło Holopainenowi, kiedy pisał teksty
utworów ;) .
Trochę później mamy czyste przejście, znów
niewyraźne, aby pod koniec usłyszeć coś, co
powie nam, że warto tego zespołu, z tą
kobietą na wokalu słuchać. Wokalizy na
końcu utworu są dziełem, które pobije
następnie słynne Passion and the Opera.
Chwilami Tarja piszczy, tak. Ale poza tym
śpiewa dźwiękiem czystym, wyciągając i
pokazując nam to wszystko, co ma najlepsze.
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Analiza głosu Tarji Turunen cz. I
Nemo
Czyli jeden z największych hitów Nightwisha.
Od wejścia możemy usłyszeć to słynne
Tarjowe wyciszenie. Śpiew przywodzi w
pierwszej chwili na myśl głos z Century
Child, kiedy Tarja miała problemy ze
śpiewem, ale już po chwili w tym wszystkim
słychać ‘naszą panią Turunen’, która szybko
wyrywa do przodu i pokazuje nam co potrafi
przy każdej możliwej okazji, a pierwszą z
nich jest zejście w dół prawie na samym
początku.
Druga część zwrotki jest dużo pewniejsza i
kończy się lekkim ‘rozwinięciem’ głosu przy
wejściu na górne dźwięki.
Krótki refren, z gitarą w tle, który Tarja
zaśpiewała głośniej i zupełnie pewnie, po
swojemu. I tu należy zwrócić uwagę na jej
dykcję, która znów się znacznie poprawiła,
czasem niedomagając, ale tekst refrenu
można zrozumieć bez zastanawiania się nad
tym, co tam słyszymy.
Znów delikatnie zaczęta zwrotka i dochodzę
do wniosku, że ma to swój urok, choć
zdecydowanie wolę Tarję pewną i śpiewającą osadzonym dźwiękiem.
Pierwsze parę wersów burzy chwilowo
przekonanie o poprawie dykcji, by za chwilę
pokazać nam, że Tarja jednak się poprawiła.

I jak tu za Finką nadążyć?
Raz śpiewa niewyraźnie, a raz tak, że
najbardziej czepliwi nie mogą niczego
zarzucić.
I to te najłatwiejsze i najmniej wymagające
momenty pani Turunen psuje. Zmęczenie
materiału?
Ale do samego dźwięku – Tarja znów się
rozwija wraz z trwaniem utworu, aż do
pełnego głosu.
Ale za chwilę znów mamy refren, który
wywołuje uśmiech na twarzy, a potem
powtórzenie… Ze zmienionym tekstem…
Wolniej i zupełnie swobodnie wyśpiewuje
tekst, ładnie akcentując frazy i wprowadzając nas powoli w klimat dalszej części.
Po solówkach krótka wstawka, jakby na
falsecie. Dlaczego? Znów kazano jej się
wyciszyć?
I chwilę później refren, tak samo pewny i
piękny jak poprzednie, a na końcu znów
wstawki niepełnym głosem.
Nieźle, ale przyzwyczaiła nas do czegoś
zupełnie innego. Ja osobiście wolę ją jednak
w pełnej krasie.
Cornelia
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Podobne zespoły: Autumn

Autumn
Twórczość Nightwisha odcisnęła bez wątpienia duże piętno na
współczesnej muzyce symfoniczno-metalowej. Gromada lepszych
i gorszych zespołów zaczęła naśladować styl Finów, obsadzając na
czele wokalistki o bardzo różnym poziomie zaawansowania
wokalnego. Wśród tego drugiego typu bandów znajdziemy taką
chałę jak Visions of Atlantis czy Xandria, która dopiero na
ostatnim krążku zdołała nagrać coś interesującego. Do pierwszej
grupy możemy zaliczyć zaś takie kapele jak Edenbridge, Within
Temptation czy... Autumn.
Ten holenderski zespół został założony w 1995
roku,
czyli,
jakby
nie
patrzeć,
są
rówieśnikami Nocnego Życzenia. Nie udało im
się jednak zrobić tak zawrotnej kariery - do
pierwszego LP prowadziła prawdziwa droga
przez mękę, dwa dema, jedno EP i zmianę
wokalistki z nieznanej mi bliżej Welmoed
Veersmy na będącą dotychczasowym głosem i
twarzą zespołu Nienke de Jong. Wreszcie, w
2002 roku, 7 lat po założeniu (i kiedy
Nightwish miał już ugruntowaną pozycję),
Autumn zadebiutowało albumem "When Lust
Evokes The Curse".
Album ten stanowi mieszankę gothic metalu i
symphonic metalu, z wyraźnymi folkowymi
akcentami. Tradycyjny dla gatunku duet
wokalny "pięknej i bestii" od razu daje nam
do zrozumienia, że zespół inspirował się nie
tylko Nightwishem, ale i kultowym Theatre of
Tragedy. Niewiele później orientujemy się, że
mimo wyraźnych inspiracji Autumn nie umie
stworzyć gęstej atmosfery tak typowej dla
klasyków gatunku. Płyta sprawia wrażenie
trochę nieuporządkowanej, aczkolwiek z
ciekawymi przebłyskami. Można posłuchać,
jeśli ktoś polubił głos Nienke, ale powodem
napisania przeze mnie tego artykułu jest
następny album, czyli "Summer's End".
Odsłuch drugiego studyjnego albumu Autumn
to najlepszy pomysł na spędzenie czasu, jeśli
chcemy posłuchać czegoś z twórczości tego
zespołu. Wpływy gothic metalu na tej płycie
niemalże zanikły, za to pojawiły się motywy
folkowe, które wraz z nieraz obecnym
ciężarem tworzą świetny klimat. Płytę
wypełniają
po
brzegi
bardzo
dobre

kompozycje, takie jak "Whispering Secrets" z
chwytliwym
refrenem
i
akordeonowym
podkładem czy spokojna, stonowana i bardzo
poruszająca ballada "Solar Wake". Album,
który z pewnością przypadnie do gustu
miłośnikom
"Mother
Earth"
Within
Temptation, z tym, że ten omawiany tutaj
jest lepszy ;) .
Autumn póki co w swojej dyskografii poza
przeciętnym debiutem i bardzo dobrym
drugim albumem dorobił się jeszcze jednej
płyty, "My New Time". Słychać zdecydowany
zwrot w stronę przebojowości, liczne
elektroniczne sample, uproszczenie muzyki
względem "Summer's End". Autumn stawia tu
na chwytliwe melodie i traci trochę tej głębi
i artyzmu, który udało się wypracować na
poprzedniku. Nadal nie mamy do czynienia z
muzyką złą, jest całkiem sympatycznie, ale
nie ma mowy o zatrzymaniu się przy tych
utworach choć na chwilę dłużej.
Podsumowując: Autumn to ciekawy zespół.
Nic szczególnego nie stracimy jednak, jeśli
ograniczymy swoje zainteresowanie do
"Summer's End". Warto jednak zauważyć, że
Holendrzy nie powiedzieli jeszcze ostatniego
słowa - choć dotychczasowa twarz zespołu,
Nienke de Jong, odeszła, nie poddają się.
Nową została Marjan Welman, utalentowana
wokalistka, którą można usłyszeć choćby w
refrenie "E=mc²" na najnowszym albumie
Ayreona, "01011001" i w akustycznych
wersjach na promującej go EPce "Elected".
Fristron
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Nie z tego świata: Kraftwerk
„Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Heute Abend die Mensch Maschine”

Dobre parę lat temu brytyjski tygodnik “New Musical Express” napisał, że najbardziej
wpływowymi zespołami w historii muzyki rozrywkowej są The Beatles i Kraftwerk. I
nikogo nie powinno to dziwić, mimo, że ten drugi jest często niesłusznie pomijany. Do
Polski przyjechali ojcowie muzyki elektronicznej. Zagrali trzy koncerty 19, 20 i 21
września w ramach festiwalu Sacrum – Profanum. Wcześniej mogliśmy gościć „elektrownię” dwukrotnie.
Kraftwerk został powołany do życia w 1970
roku przez dwóch muzyków z Dusseldorfu –
Ralfa Hüttera oraz Floriana Schneidera,
którzy zaczęli eksperymentować w dziedzinie
syntezy dźwięku. Swój pierwszy sukces
odnieśli w 1974 roku albumem Autobahn.
Album był jednym z kamieni milowych w
historii ówczesnej muzyki. W tytułowym
utworze prócz niespotykanego wcześniej
brzmienia
syntezatorów
pierwszy
raz
wykorzystano vocoder (urządzenie do syntezy
głosu ludzkiego). Wiele z instrumentów
zostało od podstaw skonstruowanych przez
muzyków.
Muzycy chcieli oddać za pomocą dźwięku
zjawiska należące do szeroko rozumianego
postępu
cywilizacyjnego,
nieświadomie
zmieniając przy tym kierunek ewolucji
muzyki. Zespół przedstawił w ten sposób
zarówno inne spojrzenie na dotychczasowy
sposób pojmowania muzyki jak i na

otaczającą nas globalną rzeczywistość.
W połowie lat 70-tych ukształtował się
„klasyczny” skład zespołu – dołączyli Karl
Bartos oraz Wolfgang Flür. Największe
sukcesy zespół odniósł na przełomie lat 70tych i 80-tych, a ich 3 albumy Trans-Europe
Express (1977), The Man Machine (1978),
Computer World (1981) sprzedały się w
milionach egzemplarzy na całym świecie. W
ciągu 38 lat kariery zespół stworzył swój
niepowtarzalny styl oraz wizerunek ludzi maszyn. Do największych przebojów należą
„The Model”, „Radioactvity”, „Autobahn”
czy „The Robots”.
"Ludzie - roboty" od początku wywoływali
ogromne wrażenie. Tematyka utworów
oscylowała wokół wówczas futurystycznych
zjawisk jak robotyka czy komputer, podczas
gdy przeciętny Europejczyk nie posiadał
kalkulatora.
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Nie z tego świata: Kraftwerk

Do tego „robotyczny” wizerunek oraz ważące
tony instrumenty elektroniczne. Roboty
pomogły pobić muzykom rekord Guinessa –
zespół dał 2 koncerty w dwóch różnych
miejscach jednocześnie. Gdy zespół w 1981
roku przyjechał do Polski, zainteresował się
nim KGB obawiając się, że wśród przywiezionego muzycznego „laboratorium” może
znajdować się... aparatura przechwytująca
radzieckie głowice jądrowe. Całość potęguje
„mgiełka tajemniczości” wokół zespołu
gęstsza od tej skrywającej mityczny Avalon.

W latach 80-tych z zespołu odeszli Bartos
oraz Flür. Zastąpili ich Fritz Hilpert, Henning
Schmitz. W 2008 roku z koncertowania
zrezygnował również jeden z ojców założycieli – Florian Schneider. Zastąpił go Stefan
Pfaffe, technik do tej pory odpowiedzialny
za wizualizacje. W składzie Hütter, Hilpert,
Schmitz, Pfeffe Kraftwerk pojawił się w
Polsce. Na ten koncert fani zespołu czekali
ponad 4 lata. Koncert odbył się w
industrialnych wnętrzach Hali Ocynkowni
Chemicznej Huty im T. Sędzimira w Nowej
Hucie.
-Zaproszenie zespołu do Polski nie było
jednak łatwe. Zwłaszcza, że jego muzycy
słyną z bardzo starannego doboru miejsc, w
których dają koncerty.
- Problem ze sprowadzeniem Kraftwerk nie
polega na podpisaniu umowy dotyczącej gaży
artystów, ale na przekonaniu ich, że to
miejsce i ten festiwal są dla kreowania ich
wizerunku odpowiednie - podkreśla Robert
Rozciecha, szef działu produkcji w Krakowskim Biurze Festiwalowym.

Starsi Panowie sprawili, że hala zadrżała w
posadach. Mogliśmy być świadkami perfekcyjnego widowiska - połączenia sugestywnego obrazu z niezwykle czystym dźwiękiem –
które wywołało równie piorunujące wrażenie
jak 30 lat temu. Czterech panów w
statycznych pozach wytworzyło wystarczająco dużo energii by rozświetlić cały Kraków.
Odgłosy stalowych elementów hali nadawały
smaczku i przyprawiały o dreszcze. Ku
uciesze fanów, nie zabrakło również
robotów, które zastąpiły muzyków podczas
utworu „The Robots”.
A dlaczego właściwie Kraftwerk porównywany jest do Beatlesów? Otóż nowatorskie
brzmienia zainspirowały muzyków na całym
świecie. Dzięki temu w nowojorskim w
Londynie narodził się synth-pop i new
romantic, w Chicago house, w Detroit
techno, a w Berlinie - minimal wave. Muzyka
zespołu wywarła również ogromny wpływ na
hip-hop. Inspiracji zespołem można doszukiwać się u takich gwiazd, jak chociażby
Depeche Mode, czy Moby. Syntezatorowa
melodyjka z utworu „Computer Love”
ponownie stała się światowym hitem w
formie coldplayowskiego „Talk”. Kraftwerk
otrzymał również wiele propozycji współpracy od największych muzyków (jak David
Bowie czy Michael Jackson), jednak do
historii przyjdą słowa:
„Ostatnio z propozycją współpracy zwrócił
się do nas sam Michael Jackson. Oczywiście
odmówiliśmy” (Kraftwerk, 1985)
LutZek

Źródła: Krakowskie Biuro Festiwalowe
Zdjęcia: Konfraternia Krzewienia Kultury Kraftwerk. Fot. Andrzej Rubiś - źródło - archiwum Krakowskiego Biura Festiwalowego

Interpretacja utworu: The Poet & The Pendulum

The Poet
Witam serdecznie w tej części zinu, która
chyba najbardziej będzie związana stricte z
przekazem artystycznym jaki jest zawarty w
utworach zespołu Nightwish. Osobiście
jestem wielkim miłośnikiem odgadywania, co
powodowało artystą, że napisał tak a nie
inaczej, dlaczego użył takich a nie innych
słów, co chciał przez to powiedzieć, czy
udało mu się to... Zajmiemy się badaniem
zarówno całościowego sensu utworu jak i
drobnymi szczegółami, które często w bardzo
wysmakowany sposób dokładają kolejnych
wątków do już znanej opowieści. Jeśli
będzie to konieczne albo po prostu
doprowadzi do ciekawych wniosków –
zwrócimy uwagę na to, jak słowa zgrywają
się z muzyką w danym fragmencie. Wreszcie
– w niektórych przypadkach przyjrzymy się
budowie utworu, kompozycji i formie [nieraz
bardzo ekskluzywnej]. Wszystko po to, by
lepiej zrozumieć przekaz utworów [nieraz
bardzo płytko traktowany, nawet przez
najgorliwszych fanów] i postawę Tuomasa
[który, przypominam, jest autorem niemal
wszystkich tekstów do utworów Nightwisha],
a także by nabrać szacunku do tego aspektu
twórczości zespołu, na co on w pełni
zasługuje. W przypadku Nightwisha teksty
stoją na bardzo wysokim poziomie, są
przemyślane,
głębokie,
opowiadają
naprawdę wspaniałe historie... co też na
łamach tego zinu sukcesywnie będę starał się
udowodnić. Wszystko będę omawiał na
podstawie mojego przekładu tekstu, który
będę starał się utrzymać jak najwierniej
oryginałowi i który już sam w sobie powinien
rozwiać wiele wątpliwości związanych z
tekstem – możecie mi zaufać, mam spore
doświadczenie w tym fachu [amatorsko, żeby
nie było], nad jednym tekstem siedzę i kilka
tygodni, jeśli trzeba i generalnie staram się,
żeby wszystko było jak powinno. W
przypadku jakichś problemów z tłumaczeniem,
kłopotliwymi
czy
nieprzetłumaczalnymi zwrotami – będę również dawał
znać i rozwieję ewentualne wątpliwości.
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Interpretacja utworu: The Poet & The Pendulum

Zaczniemy trochę nie po kolei, bo od
najnowszego albumu zespołu. Dlaczego tak?
Ano dlatego, że to na nim obecnie spoczywa
cały wzrok fanów, on i jego otoczka kreują
nasz stosunek do zespołu. Wreszcie – to treść
tego albumu jest „najświeższa” i oddaje
najbliższy nam chronologicznie stan ducha
Tuomasa. No i zapewne wielu z Was jest
bardzo ciekawych przekazu utworów z
najnowszego albumu – mam nadzieję, że
lektura tej rubryki Wam pomoże.
Przede wszystkim – warto byłoby się
zastanowić, co tak naprawdę oznacza tytuł
albumu – Dark Passion Play. Cały urok tkwi w
pewnej dwuznaczności, wynikającej ze słowa
„passion”, co ciekawe – także w polskim
odpowiedniku tego słowa, „pasja”. Oba
znaczenia wszyscy doskonale znają – pierwsze
to „namiętność, oddanie” drugie – „męka i
śmierć Chrystusa”. Od znajomości tych dwu
różnych znaczeń już tylko krok do
prawidłowego zrozumienia nazwy albumu.
Pierwszy wariant z „passion” rozumianym
jako „namiętność” [przypominam, nie musi tu
chodzić o miłość do osoby] w moim
rozumieniu odwołuje się do postawy Tarji i
jej męża oraz menedżera – Marcelo. Ich
„pasją”, co skrytykował Tuomas w liście
otwartym, stały się pieniądze, materializm,
konsumpcja. Tuomas dodaje jej bardzo
pejoratywny [zwłaszcza, jeśli użyty w języku
poetyckim o emocjach, duchowości] w języku
angielskim przymiotnik „dark”. „Play” w tym
przypadku może sugerować bądź zabawę,
jaką świadomie prowadzili Tarja i Marcelo
bądź „grę”, jaką owa „zła pasja” ich
omotała, odbierając trzeźwe spojrzenie na
świat. Drugie podejście do tytułu, z innym

znaczeniem słowa „passion" tzn. jako „męka
Chrystusa” jest już łatwiejsze w odczytaniu.
Tu z kolei mowa o Tuomasie, jego cierpieniu,
które już niedługo zostanie porównanie z
cierpieniem Mesjasza na krzyżu. „Passion
play” to po prostu misterium pasyjne, „play”
nie ma tu tego beztroskiego, potocznego
znaczenia. Dlaczego to wszystko jest jeszcze
„dark”?
Może
dlatego,
by
podkreślić
okrucieństwo... a może dlatego, że Tuomas
odnajduje także winę w sobie? Szerzej
jeszcze na tym zagadnieniu skupię się przy
omawianiu tekstu The Poet & The Pendulum.
W tym miejscu pragnę jeszcze zaznaczyć, ze
– choć nie będzie to może dobrze widoczne –
do przekazu podchodzę bardzo neutralnie.
Nie oceniam tego, co Tuomas przekazał, ale
to, jak to przekazał. Jeżeli w genialny sposób
opisał punkt widzenia, którego ja absolutnie
nie popieram – nawet mimo tego będę się
tym zachwycał, bo przedstawia to dużą
wartość poetycką mimo wszystko i jest
sztuką.
No, to tyle tytułem wstępu, obiecuję, że
następne będą już raczej krótkie ;).
Zacznijmy pierwszym utworem z nowego
albumu, czyli The Poet & The Pendulum,
tytułem nawiązujący do opowiadania Edgara
Allana Poe The Pit and the Pendulum. W
fabułę się zagłębiać nie będę, bo i niewiele
ma ona wspólnego z utworem, jakim się
dzisiaj zajmiemy. Obrazy łączy jedynie
sytuacja – uwięziony człowiek i mordercze
wahadło [jakkolwiek by idiotycznie to nie
brzmiało]. Jeśli ktoś jednak jest bardzo
zainteresowany
to
odsyłam
tutaj:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pit_and_th
e_Pendulum
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Interpretacja utworu: The Poet & The Pendulum

Poeta i wahadło

Białe Ziemie Empatii
Koniec
Poeta nie żyje
Ścięty upadłym ostrzem
Zabrany przez nie na Białe Ziemie
Empatii
Niewinności
Empatia
Niewinność
Dom
Artysta oraz wino
Wieszcz pozbawion rymów
Samotny poeta rozdarty kajdanami piekieł
Ostatni piękny wiersz
Wciąż dawną pieśnią gra
Boże, nie mogę znieść tego, czymem się stał!
Wróć mi dom!

Pacyfik
Rozświetl mój krajobraz
Turkusem wodospadów
Ukrytym pięknem
O, Wiecznie Wolny!
Otul mnie błękitem,
Otul bólem, deszczem - pocałunki na noc dane dziecku w czasie
Gdzie do snu kołysze rozbujane ostrze
Siedząc na brzegu snuliśmy marzenia
Pod tymże samym jasnym księżycem
Którego to światło na ciebie wskazało
Wskazało was wszystkich
Boję się, tak bardzo boję
Gwałtu raz po raz
Wiem, że umrę samotnie
Lecz kochany
Żyjesz dość długo, by znać huk wystrzałów,
Wiesz, co znaczy budzić się z krzykiem każdej nocy
Widzieć, jak zdradzają cię przyjaciele

Umykaj, biegnij, leć
Do raju snów mnie wiedź
Nie będę łez lał - łza ramion dotkliwsza
Nie umrę, ja - zimnego świata dziwka
Przebacz mi - Mam dwa oblicza
Jedno ku światu
Drugie dla Boga
[Pomóż...!]
Nie będę łez lał - łza ramion dotkliwsza
Nie umrę, ja - zimnego świata dziwka

Od lat jestem przywiązany do tego ołtarza
Teraz mam tylko ostatnie trzy minuty [i liczę...]
Chcę jedynie, by wcześniej nadeszła fala
Dając śmierć, do jakiej zawsze tęskniłem...

Tam, wtedy był mój dom,
Wśród tamtych rajskich łąk
Przygody pełne dni
Gdzie każdy wesół był

Każdy musi pochować się samym
Nie ma jak chować serca ze skały
Dziś dom jego w piekle - i bardzo dobrze!
Śmierć dzwon mu zadał, bijąc na pogrzeb

Proszę, nie mów nic
Żadnych myśli ściętej głowy
Żadnych pochwał
Gdy serce kroczy dobrą drogą

Zorze świtają, nad jego ołtarzem
Wciąż pozostała przeklęta Pasja
Grana przez jego przyjaciół, którzy
Bez krzty skrupułów na grób mu pluli

Przeklęta Pasja
Kolejny łotr po Chrystusa prawicy
Przepołowiony - dzieckiem zabity,
Świat dzisiaj świetnie bawić się będzie
Gdy kruki zjedzą zgniłego poetę

Umykaj, biegnij, leć
Do raju snów mnie wiedź
Nie będę łez lał - łza ramion dotkliwsza
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Nie umrę, ja - zimnego świata dziwka
Przebacz mi - Mam dwa oblicza
Jedno ku światu
Drugie dla Boga
[Pomóż...!]
Nie będę łez lał - łza ramion dotkliwsza
Nie umrę, ja - zimnego świata dziwka
Dzisiaj, w roku pańskim 2005
Tuomas został wezwany spośród trosk świata
Już nie leje łez pod koniec pięknych dni
Jego muzyka zbyt długo trwała
Bez ciszy
Znaleziono go martwym, nagim
Z uśmiechem na ustach, piórem
I tysiącem stronic skreślonego tekstu

Uh, powiem tylko, że nie dziwię się, że Tuo
określa ten tekst najlepszym w całej historii
NW. Jego nie da się określić inaczej.
Mnogość motywów, złożoność formy wreszcie świetna, adekwatna do tytułu
"huśtawka
nastrojów".
Wszystko
to
połączone i wkomponowane w muzykę daje
wręcz piorunujący efekt [np. zauważcie, że
od czasu, gdy chłopiec szepcze "Now I have
only three minutes and counting" do czasu,
kiedy słyszymy syk spadającego ostrza
mijają dokładnie 3 minuty; inny przykład kiedy odwrócimy utwór w sposób, jaki
sugeruje tekst ("początek" na końcu i vice
versa) usłyszymy, że szepty chłopca z
początku utworu to nie jakieś niezrozumiałe
słowa tylko frazy wyjęte z dalszej części
utworu - coś jak koszmar, który staje się w
pełni zrozumiały dopiero przy odtwarzaniu
go w pamięci (mówię tu już o mojej
subiektywnej interpretacji, nie o samym
tekście, rzecz jasna)]. Liryk jest bardzo
długi, miejscami bardzo trudny i ogólnie rozgryźć go to spore wyzwanie.

Pomóż!
Rodzice
Już dobrze synu,
Jesteś w domu...
Ah, kiedy ogarnął cię ten chłód?
Ostrze nadal będzie spadać
Lecz pomoże ci moja miłość...
Idź za pięknem, brzeg znajdź swój,
Ocal ich i nie krwaw już
Jest w tobie tyle oceanów...
I przecież
Już zawsze będziesz w mym sercu...
Początek...

Postaram się omówić konkretne fragmenty
oraz sposób, w jakich powinno się do nich
podchodzić. Raczej zrezygnuję z opisu
znaczenia części, które po przełożeniu na
język polski są już raczej w pełni zrozumiałe
albo da się je zinterpretować dość
jednoznacznie, bardziej skupiając się za to
na tym, co różni mój tekst i tekst oryginału
oraz różnych sprawach związanych z
przekładem. W razie czego – dróg kontaktu
ze mną jest mnóstwo, wyjaśnię z chęcią.
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Poeta i wahadło
Zdecydowałem się na proste, dosłowne tłumaczenie - wahałem się
tylko nad "artystą" zamiast poety, ale
w końcu zostałem przy poecie.
Oczywiście mógłbym tu zastosować
różne wodotryski, typu "artysta popod
wahadłem" czy inne bzdury, ale
doszedłem do wniosku, że skoro
Tuomas użył tego w takiej formie to
musiał mieć w tym jakiś cel.
Białe Ziemie Empatii
Tytuł nie wziął się znikąd, Empatica
to nazwa wzięta z prozy Stephena
King'a, konkretnie z Mrocznej Wieży.
To nazwa zimnej, śnieżnej pustyni,
jednej z ostatnich przeszkód stojących na drodze bohaterów poszukujących Wieży.
Skąd ta nazwa u Tuomasa? Zapewne
spodobało mu się połączenie bieli,
czyli niewinności z pustą, wrogą
krainą, symbolizującą zniszczenie.
Pierwsza część utworu chronologicznie dzieje się tuż po części IV ostrze właśnie uderzyło w artystę. Ta
sytuacja liryczna odnosi się do
momentu podania listu Tarji, co
tłumaczyłoby właśnie wspomnianą
przeze mnie podwójną symbolikę
Białych Ziem Empatii. Zespół traci
członka,
który
powodował
jego
wewnętrzne psucie - zatem zyskuje
pewien rodzaj "niewinności", niestety
wiąże się to jednocześnie z rozłamem
zespołu, "zniszczeniem", utratą wielu
wartości.
Dom
Świetna część, również z uwagi na
tekst. Zwróćcie uwagę na budowę
sonetu, gdzie III i IV strofa oddzielone
są od dwóch pierwszych refrenem
utworu.
O czym jest ten tekst? Cóż, dwie
pierwsze strofy to użalanie się
Tuomasa, jak to znowu nie może nic
biedak wymyśleć nowego i odda-

jącego jego uczucia. Po refrenie,
który jeszcze szczegółowo omówię,
już chłopak nabrał chęci i wziął się do
roboty ;)
Artysta oraz wino
Wieszcz pozbawion rymów
Samotny poeta rozdarty kajdanami piekieł

Wiem, że "wieszcz" ma nieco inne
znaczenie od angielskiego "poet",
jednak uznałem, że w kontekście tej
konkretnej strofy nie ma to zbytniego
wpływu.
Tuomas
podaje
sporo
synonimów słowa "poet", nie chciałem
być gorszy, a nie użyję przecież
"wierszokleta"... Forma, w jakiej
pojawia się "pozbawion" trochę może
razi, ale starałem się tego typu
zabiegów unikać. Raz za czas nie
zaszkodzi...
Ostatni piękny wiersz
Wciąż dawną pieśnią gra
Boże, nie mogę znieść tego, czymem się stał!

Wiersz zamiast wersu może trochę
dezorientować, ale jednocześnie jest
nieco wznioślejszy. Tym bardziej, że
po angielsku "verse" może też znaczyć
"zwrotka", więc w oryginale również
występuje pewna dwuznaczność.
Umykaj, biegnij, leć
Do raju snów mnie wiedź

No właśnie... Czemu tak? Ano
doszedłem do tego, że te słowa są
skierowane do właśnie tworzonego
dzieła, w którym Tuomas szuka
ukojenia... "Get away, runaway, fly
away" - artysta wzywa swoje dzieło
do uwolnienia się z jego duszy i
"upłynięcia" w świat. "Lead me astray
to dreamer's hideaway" - u siebie
zrezygnowałem z "dreamera", by
zachować dynamikę tekstu, "raj
poety" a "raj snów" to w tym
kontekście to samo, wiadomo, że
chodzi o miejsce, do którego tęskni
"dreamer".
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Przy
okazji
w
ładny
sposób
nie
zrezygnowałem ostatecznie znaczeniowo z
"dream[er]", które tu bardziej ma swoje
miejsce, niż np. w pierwszej zwrotce, gdzie
na miejsce dreamera mógł być ktokolwiek
[nie było takiej więzi z marzeniami/snami].
Nie będę łez lał - łza ramion dotkliwsza
Nie umrę, ja - zimnego świata dziwka

"I cannot cry" moim zdaniem błędnie jest
tłumaczone na "nie umiem płakać". Tutaj to
nie wyraz bezsilności, a właśnie dumy i silnej
woli. Poeta nie "nie potrafi", ale wręcz "nie
może" tzn "nie chce" płakać. Dlaczego nie
chce?
Moim zdaniem, Tuomas pisząc o ramionach
miał na myśli zespół - w końcu to zespół
właśnie jest niejako na jego barkach. Dobrze
by taka interpretacja pasowała do tego
kontekstu - strata dla zespołu [także i fanów pamiętacie "I'm responsible for the lives I
saved" z Dead Gardens?] jest większa, niż
prywatna dla Tuomasa - traci on swoją społeczność, swoją historię, w wielu przypadkach także reputację... Dlatego "zespół" ma
większe powody do płaczu niż jego lider toteż sam Tuomas stara się powstrzymywać
łzy, wie, że to nie on najbardziej traci, że są
sprawy, które ucierpią na tym bardziej.
W drugiej części pierwszego wersu zdecydowałem się na synekdochę - wiem, ze nie
brzmi to do końca zgrabnie, ale innego
wyjścia nie miałem. Po prostu cholernie
trudno przetłumaczyć ten wers z zachowaniem jego "chwytliwości", na dodatek moim
celem było utrzymanie rymów w dokładnie
tych samych miejscach, w których występują
w oryginale. Wydaje mi się, że w obliczu
tych wymagań i tak jest nieźle.
Tam, wtedy był mój dom,
Wśród tamtych rajskich łąk
Przygody pełne dni
Gdzie każdy wesół był

Co do ostatniego wersu - brzmi trochę dziwnie, ale oryginał również jest dziwny.
Chciałem zachować beztroskę i nawet pewną
naiwność, ale wydobywającą się z dojrzałych ust.

Dlatego takie niespecjalne "wesół", gdy
można było użyć czegoś innego [np. "gdzie
każdy w szczęściu żył"]
Proszę, nie mów nic
Żadnych myśli ściętej głowy
Żadnych pochwał
Gdy serce kroczy dobrą drogą

"Myśli ściętej głowy" brzmią głupio i głupio się
kojarzą, wiem, ale co ja na to poradzę, nic
nie mogłem wymyślić :) .
Wyjaśnię może ostatnie dwa wersy, bo często
wielu ludzi mylnie je rozumie. Stanowią one
jedność, tak, jak widać w moim przekładzie i
przetłumaczyłem je niemal dosłownie. Chodzi oczywiście o pewne wewnętrzne zepsucie
człowieka, gdy ktoś chwali go za dobre
uczynki - przestają one wtedy być robione
dla samego dobra, a zaczynają właśnie dla
pochwał i poklasku. Naturalnie "dobre
uczynki" to w tym kontekście może być także
twórczość czy pewne mniemanie artysty o
samym sobie i swoim życiu...
Pacyfik
Oryginał świetnie zamyka zarówno motyw
oceanu jak i spokój. Po polsku już
skojarzenia są trochę dalsze, ale są. Można
było nazwać"Ocean Spokojny", ale za długie,
przekombinowane i zbyt formalne. Zostałem
więc przy najoczywistszym rozwiązaniu.
Rozświetl mój krajobraz
Turkusem wodospadów
Ukrytym pięknem
O, Wiecznie Wolny!

W pierwszych wersach chyba wszystko jest
jasne - postawiłem na prostotę formy, jak to
zresztą staram się robić przy wolniejszych
utworach.
Zwrotkę tę rozumiem jako zwrot do
tytułowego Pacyfiku, dlatego zdecydowałem
się uwydatnić apostrofę w ostatnim wersie,
która jest trudno dostrzegalna w oryginale.
Ocean jest dla Tuomasa czymś w rodzaju
natchnienia - niekoniecznie do sztuki, ale do
emocji ogólnie. Artysta szuka piękna, zwraca
się do swej "muzy" z prośbą o pomoc.
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Otul mnie błękitem,
Otul bólem, deszczem - pocałunki na noc dane dziecku w czasie
Gdzie do snu kołysze rozbujane ostrze

Przyznam, że bardzo mi się ta zwrotka
podoba, ale przy tym jest dosyć skomplikowana. Artysta kontynuuje swoją prośbę,
chce emocji - smutku, ulgi. Ostatnie dwa
wersy są do dziś dla mnie trochę tajemnicą czy "child in time" to określenie na Tuomasa?
Całkiem prawdopodobne, ale jakby się
zagłębić w sens to trochę niepasujące... W
każdym razie, takie przyjęcie sugeruje rytm
utworu, frazowanie Anette. Ale może „in
time” jest samodzielne [tzn. nie wchodzi w
skład metafory z „child”] i wspomina czas,
kiedy dzieje się sytuacja w utworze? Tak czy
siak, ponieważ nie mogłem dociec, która
wersja jest bardziej prawdopodobna - postarałem się tak skonstruować te dwa wersy, by
zawrzeć je obie. Zatem w moim przekładzie
również, zależnie od której strony się patrzy,
można dociec tych dwóch interpretacji.
Świadomie zdecydowałem się na "gdzie"
zamiast "gdy", gdyż tu czas i przestrzeń zdają
się nie mieć odrębnych płaszczyzn - wszystko
dzieje się "gdzieś" i "kiedyś", ponad
rzeczywistością. Czas równie dobrze może
być tu miejscem - treść nie wymaga tu bycia
restrykcyjnym.
Ach, jeszcze bardzo spodobała mi się
możliwość wykorzystania tutaj "kołysanki" i
"rozkołysanego ostrza" - świetne zestawienie!
W angielskim lullaby to lullaby, nie ma
związku z kołysaniem żadnego - dlatego moja
wersja jest pewnym ubarwieniem, ale nie
mogłem z niego zrezygnować bo bardzo,
bardzo mi się podoba.

Wskazywać można użyć także do frazeologizmu "wskazywać drogę", dlatego niejako
w tym "wskazywaniu" ukrywa się zarówno
"chose" jak i "guiding". Brzmi może dziwniej
niż proste "wybrało", ale, jak mówię, nie
chciałem rezygnować z całości sensu wersu.
Boję się, tak bardzo boję
Gwałtu raz po raz
Wiem, że umrę samotnie
Lecz kochany

Generalnie fragment o Tuomasie, jego
wątpliwościach co do sytuacji po podjęciu
przez niego decyzji o usunięciu wokalistki.
Wie, że jego wizerunek zostaje zszargany
[stąd te gwałty], wie, że będzie bardzo
ciężko i on sam będzie musiał się z tym
zmierzyć... Jednak zdaje sobie sprawę, że
jednak nadal mnóstwo ludzi z nim będzie
sercem, że w pewnym sensie go będą
kochać, pomimo tego, co zamierza zrobić.
Żyjesz dość długo, by znać huk wystrzałów,
Wiesz, co znaczy budzić się z krzykiem każdej nocy
Widzieć, jak zdradzają cię przyjaciele

Znowu zwrot do zespołu jako takiego. Czego
dotyczy ta historia? Podejrzewam, że
wszystkich chwil, kiedy zespół był bliski
rozwiązania [przed CC] a także tych
nowszych, kiedy nie mogli załapać kontaktu z
Tarją.
Co do przekładu - musiałem zrezygnować z
łącznika - anafory "long enough" - po polsku
powtarzane w każdym wersie brzmi zbyt
rozwlekle
["wystarczająco
długo"]
lub
nieciekawie ["dość długo"]. Postanowiłem
trochę nabałaganić i zostało w takiej formie.

Siedząc na brzegu, snuliśmy marzenia
Pod tymże samym jasnym księżycem
Którego to światło na ciebie wskazało
Wskazało was wszystkich

Od lat jestem przywiązany do tego ołtarza
Teraz mam tylko ostatnie trzy minuty [i liczę...]
Chcę jedynie, by wcześniej nadeszła fala
Dając śmierć, do jakiej zawsze tęskniłem...

Wiadomo - wspomnienie historii zespołu, jego pierwszych chwil, chwil kiedy zdecydowano o jego utworzeniu.
Zdecydowałem się na "wskazać" zamiast
"wybrać", a to dlatego, że musiałem zrezygnować ze słowa "guiding" [nie dało się tego
sensownie i odpowiednio krótko przełożyć].

Od początku twierdziłem, że ten "altar" to
właśnie dla Tuomasa zespół. Potwierdzeniem
moich domniemywań jest wersja demo,
gdzie zamiast "for years" w recytacji jest "for
eleven years". Myślę, że to wystarczająco
tłumaczy, co autor miał na myśli.
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Swoją drogą, dobrze, że z tego zrezygnował, bo w obecnej formie jest lepiej i
nie ma związania z czasem powstania
utworu [podejrzewam, że Tuomas wahał
się, czy liczyć czas do napisania utworu czy
do chwili jego wypuszczenia - pewnie
zresztą sam jeszcze nie wiedział, kiedy
dokładnie wyjdzie album, bo 11 lat od
powstania zespołu minęło w roku 2008, zaś
album został wydany już w 2007].
W pierwszym wersie moim celem znowu
było zachowanie dwuznaczności "strapped
upon" - które może oznaczać zarówno przywiązanie fizyczne jak i emocjonalne.
Dlatego użyty czasownik jest dosyć słaby za to zachowuje tę wieloznaczność, właściwą oryginałowi.
Ostatnie dwa wersy to fajne nawiązanie do
utworu Ocean Soul i ogólnego charakteru
Century Child.
Przeklęta Pasja
Bardzo
dużo
problemów
miałem
z
przełożeniem "Dark Passion Play". Głównie
zależało mi na zachowaniu wieloznaczności, dlatego nie mogłem się przechylać
ani w stronę biblijną ani w stronę emocjonalną. Musiałem niestety zrezygnować
ze słowa "play", bo każdy jego odpowiednik
w języku polskim pasował jedynie do
jednego znaczenia [play jako sztuka bądź
play jako zabawa; kompromisem była w
pewnym stopniu "gra", ale nie pasowała mi
zupełnie do tego tytułu]. Dlatego zostałem
przy przetłumaczeniu tylko tych dwóch
słów - dark passion. Nie chciałem tu iść na
łatwiznę i tłumaczyć "dark" jako "mroczna"

bo to zbyt banalne. Poza tym nie ma takiego
wydźwięku w języku polskim jak w angielskim. Coś co jest dark jest... splugawione, z odwróconym, negatywnym sensem. "Mroczny" w j. polskim w sumie nie
wiadomo co oznacza, bo to dosyć puste
słowo. Osobiście kojarzy mi się z ulepszonymi diablikami w Diablo II.
Dark Passion Play to coś w stylu misterium
męki Chrystusa [Pasji] - tyle że w wydaniu
nienormalnym, złym. Podejrzewam, że za
męczennika uważa się Tuomasa - ale ponieważ zamiast zbawiać zespół - wyrządza mu
ogromną szkodę [wyrzucając jednego z
członków] - nie uważa swojego czynu za
chwalebny, raczej za plugawy.
Dark Passion Play może być też rozumiany
poprzez passion jako zwykłą pasję czy
namiętność. Dark passion to pasja negatywna, tzn koncentrująca się na negatywnym
działaniu. Zapewne chodzi tu o Marcelo i
Tarję, dla których główną namiętnością wg.
Tuomasa był pieniądz. Taki sens nie tylko
wynika z dalszej części utworu TP&TP ale
także z Master Passion Greed - gdzie właśnie
na chciwość użyto określenia "passion".
Można też zrozumieć to jako Tarję i Marcela,
którzy cierpią na pokaz, brzydko mówiąc
"robią sobie jaja z cierpienia", udają - bo tak
naprawdę nie zależy im na tym. Byłaby to
bardziej "wykpiona" męka pańska, wykpiona
przez ludzi, którzy z premedytacją wycierają
sobie nią gębę.
Gwoli ścisłości jeszcze - ponieważ dla przeciętnego człowieka "passion" to po prostu
"pasja" jako namiętność, nie kojarzona z
męką Chrystusa - zdecydowałem się zwrócić
uwagę na to znaczenie poprzez wielką literę.
Kolejny łotr po Chrystusa prawicy
Przepołowiony - dzieckiem zabity,
Świat dzisiaj świetnie bawić się będzie
Gdy kruki zjedzą zgniłego poetę

Bardzo zależało mi na oddaniu nienawiści,
która sączy się ze słów tej części [co zresztą
słychać w wokalu Marco]. Czy mi się to udało
- nie mnie oceniać, robiłem co mogłem. W
każdym razie należy pamiętać, że takowa
jest, i to w dużej ilości.
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Pierwszy wers początkowo wydawał mi się
odwoływać do ostatniej wieczerzy i robbera
jako Judasza. W końcu jednak skojarzyłem
sytuację na Golgocie z dwoma łotrami. Łotr
po prawej stronie był oczywiście wewnątrz
dobry, pomimo swych uczynków. Do niego
właśnie porównuje się Tuomas. Jego [w
sytuacji lirycznej] także spotkała okrutna
śmierć - został przepołowiony ostrzem.
"Infanticide" oznacza "dzieciobójstwo", długo
zastanawiałem się, jak to przetłumaczyć tak,
aby wyglądało na dopowiedzenie do
poprzedniej części wersu [tzn. cut in half],
ale w końcu się udało, nawet z zachowaniem
rymu [które - jak już pisałem - chciałem
umieścić w tych miejscach, w których są w
oryginale].
Trzeci wers - długo tu miałem "dobrze"
zamiast "świetnie", ale uznałem, że za mało
w tym będzie sarkazmu.
Czwarty - mogłem użyć "zeżrą" zamiast
"zjedzą", ale nie zrobiłem - patrz wyżej.
"Zjedzą" jest mniej oczywiste, bardziej
"kąśliwe" niż "bestialskie".
Oczywiście w dwóch ostatnich wersach
chodzi o reakcję ludzi na ogłoszenie listu nikt nie dbał o wewnętrzne odczucia artysty,
media szukały tylko sposobu, jak na całej
sytuacji zarobić i zyskać rozgłosu.
Każdy musi pochować się samym
Nie ma jak chować serca ze skały
Dziś dom jego w piekle - i bardzo dobrze!
Śmierć dzwon mu zadał, bijąc na pogrzeb

Najpierw wspomnienie, że wina jest po obu
stronach [oba serca są ze skały] i każdy musi
sam się osądzić, nieważne, co sugerują
media, fani itd. Kolejne wersy to znowu opis
odczuć Tuomasa wobec tego, w jakiej
sytuacji znalazł się po usunięciu Tarji.
Niektórych
może
dziwić
takie
przetłumaczenie "serves him well" - otóż
zwrot ten Tuomas zapewne wziął z
przerobionego, potocznego zwrotu "serves
him right" oznaczającego "dobrze mu tak!".
"Right" i "well" znaczą w sumie to samo, a
Tuomasowi pasowało do rymów. Dlatego
skupiłem się na tej frazie jako właśnie
"dobrze mu tak!" i doszedłem do "i bardzo
dobrze!", które, moim zdaniem, znowu
dobrze oddaje charakter tych wersów.

Jeszcze co do tych rymów - niemożliwe było
dla mnie utrzymanie wszystkich czterech
[hell, well, bell, farewell] - podejrzewam, że
tu nie ma takiej możliwości i tyle. Zostałem
więc tylko przy dwóch.
Zorze świtają, nad jego ołtarzem
Wciąż pozostała przeklęta Pasja
Grana przez jego przyjaciół, którzy
Bez krzty skrupułów na grób mu pluli

Tutaj widać, jak już wspomniałem wcześniej,
dark passion jako zdradę przyjaciół podmiotu
lirycznego wobec niego samego. Widać, że to
przyjaciele Tuomasa [wiadomo, o kogo
chodzi] nabijają się z Pasji, plują na jego
grób odgrywając ją - LUB bawiąc się swoją
pasją [chciwością], oddając się jej wyrażają swoją pogardę dla owego grobu.
Tym grobem znowu może być zespół, który
po wszystkich tych wydarzeniach jakby
"umarł".
Trzeci
i
czwarty
wers
połączyłem
przerzutnią, tak, jak jest to moim zdaniem
uczynione w oryginale. "Without shame" nie
odnosi się do "friends" [tzn. nie powinno to
być tłumaczone wspólnie - przyjaciół
bezwstydnych], ale do "spitting" [czyli bez
wstydu plujących]. Bez wstydu rozumiałem
to bardziej jako "bez żadnych zahamowań" zostałem przy skrupułach, bo to podobne
słowo. Razić może tylko "krzta" - chciałem
skorzystać
ze
związku
"bez
cienia
skrupułów", ale wychodziło zbyt rozwlekle.
Ach, rym którzy - pluli jest bardzo naciągany
[w sumie wynika tylko z tej samej
samogłoski], ale konia z rzędem temu, kto
znajdzie coś lepszego.
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Dzisiaj, w roku pańskim 2005
Tuomas został wezwany spośród trosk świata
Już nie leje łez pod koniec pięknych dni
Jego muzyka zbyt długo trwała
Bez ciszy
Znaleziono go martwym, nagim
Z uśmiechem na ustach, piórem
I tysiącem stronic skreślonego tekstu

Od końca: bardzo ważne, że ten tekst był i
został skreślony - nie można dać tu "czystych
kartek" bo to ma zupełnie inny przekaz!
Skreślony tekst to nic innego jak cała historia
NW, która została przekreślona, od której
zespół się odciął.
Choć było to dla Tuomasa ciężkie - na jego
ustach gości uśmiech - a to znaczy, że
ostatecznie jest zadowolony z obrotu sprawy.
"Naked" odwołuje się do niewinności - nagość
pierwszych
ludzi
w
raju,
nagość
niemowlęcia. Tuomas swoją decyzją odzyskał
dla zespołu niewinność, jego wewnętrzny
spokój. Choć targały nim wątpliwości, choć
poświęcenie było ogromne - udało się
oczyścić. Muzyka zyskała chwilę życiodajnej
ciszy. [Kojarzycie początek Dead Boy's
Poem?]
Jeszcze co do początku - wspomnienie
swojego imienia w utworze jest bardzo
głupie, ale dosyć charakterystyczne w
oryginale, więc nie mogłem tu nic zaradzić.
Można przywyknąć.
Ważne jest to, ze w utworze Tuomas "umarł"
zanim słyszymy upadek ostrza. Wydaje się
więc, że o słuszności swojej decyzji Tuomas
był przekonany zanim przekazał list Tarji
[który to moment jest tym "upadnięciem
ostrza"].
Jedynie
na
sekundę
przed
ostatecznym
spełnieniem
postanowienia
słyszymy krótkie "save me!", ostatni krzyk
wołający "nie rób tego!" - ale w końcu krok
został uczyniony. Co się stało potem wszyscy wiemy.

Rodzice
Już dobrze synu,
Jesteś w domu...
Ach, kiedy ogarnął cię ten chłód?
Ostrze nadal będzie spadać
Lecz pomoże ci moja miłość...
Idź za pięknem, brzeg znajdź swój,
Ocal ich i nie krwaw już
Jest w tobie tyle oceanów...
I przecież
Już zawsze będziesz w mym sercu...
Początek...

Bardzo
spokojne
zakończenie
utworu.
Pomimo wszelkich niepowodzeń, całego zła i
niepokoju jakie towarzyszy artyście w jego
życiu - zawsze jest jedno miejsce, do
którego może się udać, by odetchnąć,
odpocząć, ukoić się, znaleźć pocieszenie. Dla
Tuomasa jest to rodzinny dom i jego rodzice.
Zrezygnowałem z naiwnie brzmiących w
języku polskim "Mama i tata" jak również z
oschłych "Matka i ojciec". Mother and father
w
angielskim
mają
nieco
podniosły,
respektujący wydźwięk, ani nie naiwny ani
nie formalny. Porzuciłem więc tłumaczenie
wprost.
"Ostrze nadal będzie spadać lecz pomoże ci
moja miłość" - ważne, że nie uratuje, a tylko
pomoże. Nie musi pomóc w przeżyciu, to
nierealne, ale pomoże przyjąć wszystko z
godnością i odwagą. Identyczne znaczenie co
"all you need is to feel my love".
To w sumie tyle.
Jak już wspomniałem - TP&TP to jeden z
najbardziej złożonych tekstów NW, bardzo
trudny do poprawnego zinterpretowania i
zrozumienia. Mam nadzieję, że zarówno mój
przekład jak i komentarze pomogą wam w
tym, bo naprawdę warto poświęcić temu
utworowi sporo uwagi. Dziękuję za lekturę,
mam nadzieję, że wzbogaciła ona Wasze
spojrzenie na ten piękny lirycznie utwór. Do
następnego razu!
Beezqp
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SETLISTA

"From the bottom of my heart

1. Intro
2. Bye Bye Beautiful
3. Dark Chest of Wonders
4. Cadence of her last
breath
5. Ever Dream
6. Amaranth
7. Whoever Brings the
night
8. The Islander
9. The Poet and the
Pendulum
10. Dead to the world
11. Sahara
12. Nemo
13. 7 Days to the wolves
14. Wishmaster
15. Wish I had an Angel
16: Outro

Dnia 19 lutego zjawiłem się w pewnym
pięknym mieście, na które zwykło się mówić
Kraków, celem zobaczenia na żywo jednego z
największych zespołów grających metal
symfoniczny. Nightwish, bo o nim rzecz jasna
mowa, zagrać miał w Hali Wisły, więc zaraz
po wyjściu z pociągu podreptałem w
kierunku, który wskazywała mi mapa. Po
wielu przygodach (wizyta w McDonaldzie)
znalazłem się przed drzwiami tego małego,
niepozornego budynku. Upewniwszy się, że
to na pewno tutaj, postanowiłem zwiedzić
trochę Kraków. Nie bój się, Drogi Czytelniku,
nie mam zamiaru katować Cię opisem tego
niewątpliwie pięknego miasta. Zamiast tego
wrócę do koncertu. We wczesnych godzinach
popołudniowych, wróciłem pod Halę Wisły.
Czatowało tam już kilkanaście osób ubranych
w kurtki, czapki, koszulki i Bóg wie co
jeszcze ze znajomym logo. ''Tak, to na pewno
tutaj'' - pomyślałem, i czekałem. I czekałem.
Kilka godzin. Ale czego nie robi się dla
ukochanego zespołu? W tym czasie liczba

respect! "

osób czekających wraz ze mną drastycznie
wzrastała. Tak na marginesie dodam, że
koniec owej kolejki rozdzielił się tworząc coś
na kształt... wahadła.
W końcu, około godziny 19.00 drzwi do Hali
Wisły rozwarły się (napisałbym szeroko, ale
nie
byłaby
to
prawda).
''Nareszcie''
pomyślałem, gdyż powoli stawałem się
jednością z barierką. Po wejściu do środka,
czas zwolnił, a ja biegnąc pod scenę pobiłem
chyba światowy rekord na 100 metrów
(mniej więcej tyle dzieliło wejście do
budynku, od barierek pod sceną). Jednak,
cóż, pod sceną zastał mnie niemały już
tłumek. Jako że jestem dość wątłej postury
(każdy pojedynek o miejsce pod sceną z góry
przegrany), z pewnym bólem zdecydowałem
się na miejsce na trybunach. I muszę
przyznać, że nie była to taka zła decyzja.
Przez cały koncert miałem spokój, dużo
miejsca i, przede wszystkim, dobry widok na
scenę.
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Przechodząc do supportu, czyli Paina - moja
znajomość z tym zespołem przed koncertem
ograniczała się do przesłuchania dwóch czy
trzech piosenek na YouTube. I tak szczerze
mówiąc, nie zachwycili mnie. Jednak w
momencie, gdy zaczęli grać na scenie, moje
zdanie o nich obróciło się o 180 stopni. Było
naprawdę
dobrze,
choć
krótko.
Z
powierzonego
im
zadania
(rozgrzanie
publiczności) wywiązali się w 100%. Dla
ciekawych - tracklista (kolejność niestety
przypadkowa):
Same Old Song
End Of The Line
Zombie Slam
Nailed To The Ground
Just Hate Me
On And On
Shut Your Mouth
Gdy Szwedzi zeszli ze sceny, rozpoczęło się
wielkie oczekiwanie. Dosłownie można było
wyczuć napięcie. Ciekawym zjawiskiem było
to, że gdy kończyła się piosenka lecąca w
radio, około trzech tysięcy osób milkło w
nadziei,
że
to
już
TEN
moment.
Niepotrzebnie, gdyż TEN moment nadszedł w
środku jednej z piosenek.
Włączyło się intro, pojawił się Jukka, zaraz
potem wyłonili się Marco, Tuomas oraz
Emppu i zaczęli grać ''Bye Bye Beautiful''.
Show się rozpoczęło. Pojawiła się Anette. I w
tym miejscu, pozwolę sobie na małą uwagę:
zespół znalazł wokalistkę tak odmienną od
Tarji, jak tylko można, przez co wielu fanów
ją skreśliło. Niepotrzebnie. Anette naprawdę
nieźle sobie radzi jako wokalistka, co można
było usłyszeć na koncercie. Ma również jedną

zaletę, której próżno było szukać u Tarji znakomity kontakt z publiką. Owszem, Pani
Turunen potrafiła stworzyć niesamowity
klimat na koncertach, ale brakowało u niej
tego kontaktu z fanami (oczywiście, to tylko
i wyłącznie moje zdanie). Między innymi
dzięki Anette tak znakomicie bawiłem się
podczas występu. Ale wracajmy do koncertu.
Po ''Bye Bye Beautiful'' nadszedł czas na
''Dark Chest of Wonders'' i ''Cadence Of Her
Last
Breath''.
W
przerwach
między
piosenkami dotarło do mnie, jak mało wiem
o Nightwish. Weźmy takiego Marco (nie
dosłownie, oczywiście) - wydawałoby się, że
jako najstarszy członek zespołu, będzie
najpoważniejszy i najspokojniejszy. A tu
guzik z pętelką. Zagadywał publiczność,
biegał po całej scenie, wkładał masę emocji
w swój wokal. Przypomniał mi się wtedy
Sami, poprzedni basista Nightwish, który w
czasie koncertów poruszał się dwa razy wchodząc na scenę i z niej schodząc.
Po
dwóch
wspomnianych
piosenkach
nadszedł czas na jeden z moich ulubionych
utworów Finów - ''Ever Dream''. Przyznam, że
miałem obawy, czy Anette udźwignie
wszystkie emocje płynące z tego utworu
(zwłaszcza pod koniec piosenki). Wszystkie
moje obawy były nieuzasadnione. W
zaśpiewanie tego kawałka włożyła tyle
emocji, że mogłaby nimi jeszcze kilka innych
osób obdarować. Po ''Ever Dream'' zagrali
''Amaranth'' i ''Whoever Brings The Night''. Tu
uwag nie mam, poza ciekawymi efektami
pirotechnicznymi
w
czasie
trwania
''Amaranth''. Widać, że zespół zatrudnił
niezłego pirotechnika i dużo mu płaci.
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Gdy skończyli grać ''Whoever Brings The
Night'' wszelkie światła zgasły. Było tak
ciemno, że ci bojący się ciemności zaczęli
sobie przyświecać telefonami komórkowymi.
Wszystko po to, aby niezauważenie wnieśc
na scenę dekorację do piosenki ''The
Islander'' - krzesła dla Marco, Anette i
Emppu, pochodnie i kapelusz Tuomasa.
Klimat podczas grania tej piosenki był
niesamowity - wręcz czuło się morską bryzę
(albo to po prostu moja wyobraźnia).
Po Wyspiarzu nadszedł czas na prawdziwego
kolosa - ''The Poet And The Pendulum''. Ten
utwór chyba najbardziej zapadł mi w pamięć
(nic dziwnego, przecież trwa niecałe 15
minut). Moc podczas refrenu (śpiewanego
przez całą Halę), spokój w trakcie ''Pacyfiku''
i ''Mother & Father'', niesamowite efekty
specjalne (ogień, fajerwerki, ogromne
czerwone serpentyny spadające z sufitu).
Tak, do zagrania Poety szczególnie się
przygotowano.
Następna piosenka dla wielu okazała się
niespodzianką. Mało kto spodziewał się ''Dead
To The World'', więc na początku Marco i
Anette musieli sami sobie radzić ze
śpiewaniem, dopiero później włączyła się
reszta Hali.
Teraz przyszła pora na moją ulubiona
piosenkę Nightwish - ''Saharę''. Tu sobie
niestety muszę darować jakiekolwiek opisy,
gdyż w trakcie trwania utworu, po prostu
odleciałem i teraz mało co z niego
pamiętam. Może jedynie to, że oświetlenie
było wściekle pomarańczowe, przez co
niektórzy ludzie zasłonili twarze w obawie,
że piasek dostanie im się w oczy.
Zaraz po ''Saharze'', usłyszeliśmy grany przez
Tuomasa wstęp do ''Nemo''. Cóż, mogę rzec...
To było naprawdę coś. Widać było, że
zarówno dla zespołu, jak i dla widowni ten
utwór wiele znaczy. Śpiewany był od
początku do końca przez niemal wszystkich.
Jeśli chodzi o efekty, na publiczność spadł
sztuczny śnieg. Jako że siedziałem na
trybunach, wszystko doskonale widziałem i
przyznaję, że z boku wyglądało to
niesamowicie. Gdy skończyło się ''Nemo'',
zespół zszedł ze sceny, jednak nikt nie
wierzył, że to już koniec. I słusznie. Jednak
nim
ponownie
usłyszeliśmy
piosenki

skomponowane przez Tuomasa, na środek
sceny wyszedł szef Mystic Production i
wręczył każdemu członkowi zespołu nagrodę
w postaci złotego wahadła oprawionego w
ramkę (dla tych, którzy nie wiedzą o co
chodzi - Dark Passion Play w Polsce okryło się
złotem).
Po rozdaniu nagród i standardowych
grzecznościach Finowie (i Szwedka) wrócili
na scenę i zaczęli grać ''7 Days to the
Wolves''. Tu bez niespodzianek - piosenka
zagrana i zaśpiewana świetnie. Tyle na ten
temat.
Po Wilkach, zespół powoli zaczął, ku
ogromnemu
niezadowoleniu
fanów,
zapowiadać koniec. Nim jednak to nastąpiło,
usłyszeliśmy ''Wishmastera''. Przyznam, że w
trakcie refrenu naprawdę zacząłem się
obawiać o swój słuch. Gdy ponad 3 tysiące
osób krzyczy to samo, naprawdę można
stracić ten cenny zmysł. ''Ale co tam'',
pomyślałem, i krzyczałem razem z resztą.
Gdy umilkły ostatnie nuty Władcy Życzeń,
Anette ''pożyczyła'' nam wszystkim aniołka i
wszyscy już wiedzieli o co chodzi. To już
ostatnia piosenka - Wish I Had An Angel.
Wiedząc, że w najbliższym czasie nie będzie
okazji do tego, wszyscy w czasie trwania tej
piosenki dali z siebie wszystko. Zespół i jego
załoga też (jak przez cały koncert). Z sufitu
spadło na ludzi mnóstwo confetti. Kilka z
nich trzymam do dziś (jeden z nich
wyrwałem nawet pewnej dziewczynie z ręki.
Miała żądzę mordu w oczach, ale odpuściła.
Pozdrowienia dla niej!).
I tak na dobrą sprawę to by było na tyle.
Zespół dał z siebie wszystko, publiczność
także. Jedynie mały ochrzan należy się
organizatorom za godzinne opóźnienie, ale
to szczegół. Nightwish (i Pain) wynagrodzili
nam to z nawiązką. Było to niesamowite
show i mam nadzieję, że już niedługo zespół
znów zawita do naszego pięknego kraju.
nightmichael

Wywiad: Ulubione utwory Tuomasa
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Czego słucha Tuomas
czyli ulubione utwory lidera Nightwish

Tuomas opowiada o swoich ulubionych utworach i o
ich znaczeniu w jego życiu. Wymienia między
innymi piosenki Howarda Blake'a, Vangelis, My Dying
Bride i... Madonny. Artykuł ukazał się w lipcowym
wydaniu magazynu Kerrang w 2007 roku.
Howard Blake – „Walking In The Air”
„Piosenka z filmu animowanego „Bałwanek” („The
Snowman”) - to właśnie ją wziąłbym ze sobą na
bezludną wyspę. Myślę, że to najpiękniejszy utwór,
jaki został kiedykolwiek napisany. Gdy go słucham,
przywołuje do mnie wiele wspomnień, ponieważ w
Finlandii telewizja nadaje „Bałwanka” w każdą
Wigilię – dzięki czemu ta bajka stała się ważną częścią
Świąt Bożego Narodzenia. Zdecydowaliśmy się
wykonać jej cover w hołdzie dla najwspanialszego
utworu wszech czasów.”
Metallica – „One”
„Nie przepadałem za ciężkimi brzmieniami aż do
momentu, kiedy zobaczyłem koncert Metalliki w
Kansas w 1992 roku. Miałem wtedy 15 lat i byłem na
wymianie studenckiej. Rodzina, u której mieszkałem,
zabrała mnie na występ Metalliki i Guns N’ Roses.
Pamiętam, że nie spodziewałem się takiego
znakomitego koncertu – gdy zobaczyłem te wszystkie
efekty pirotechniczne pomyślałem: „to najbardziej
niesamowita rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem!”. Po
tym widowisku zakochałem się w metalu.”
The 3rd And The Mortal – „Why So Lonely”
„Usłyszałem ten utwór w fińskim radiu i odkryłem rolę
kobiety w metalu. Album, na którym znajduje się ten
kawałek, jest jednym z moich ulubionych do dnia
dzisiejszego; ukazał inny sposób użycia głosu
żeńskiego w muzyce zespołu metalowego. Bez tego
krążka Nightwish z pewnością by nie istniał.”
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Wywiad: Ulubione utwory Tuomasa
Gary Moore – „Over The Hills And Far Away”
„To pierwszy teledysk, jaki widziałem w swoim
życiu – było to 20 lat temu i natychmiast
zakochałem się w tym klipie i utworze. Gary
Moore grający wśród pięknej irlandzkiej scenerii
- wygląda to po prostu niesamowicie.”
Hans Zimmer – „The Battle”
„Utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu
„Gladiator” – najprawdopodobniej najlepszy,
jaki kiedykolwiek został skomponowany w
swoim gatunku. Dzięki niemu stałem się
prawdziwym miłośnikiem soundtracków. Trwa
ponad 10 minut i zawiera wszystko, co jest
piękne w muzyce filmowej. Perfekcyjnie
obrazuje to, co dzieje się w tym czasie na
ekranie.”
Vangelis – „Fields of Coral”
„Jeśli
miałbym
wskazać
utwór,
który
wysłuchałem najwięcej razy w swoim życiu,
byłby to ten numer Vangelis. Słyszałem go
dosłownie tysiące razy i nie stracił nic ze
swojego uroku. Przez 7 minut powtarza się
jeden motyw, lecz atmosfera jest fantastyczna.
Często zasypiałem przy tej piosence – jest
niebiańska.”
My Dying Bride – „Sear Me MCMXCIII”
„My Dying Bride miało na mnie duży wpływ, a w
szczególności na pisanie przeze mnie liryków;
Aaron Stanthorpe jest według mnie jednym z
najlepszych autorów tekstów na świecie.
Z tym kawałkiem wiąże się jedna historia z
mojego życia. Chodziłem do liceum z pewną
dziewczyną, która nic o mnie nie wiedziała,
dopóki nie wręczyłem jej tekstu do tego utworu
i nie powiedziałem „właśnie to do ciebie
czuję”. Po tym zdarzeniu byliśmy ze sobą kilka
lat!”
Wstydliwa przyjemność: Madonna – „Frozen”
„Piosenka sama w sobie jest świetna, ale dzięki
teledyskowi wszechczasów stała się jeszcze
lepsza. Niezmiernie podoba mi się mroczna
sceneria i atmosfera w tym klipie.”
Silvena

Tuomas uwielbia także:
Carcass - „Heartwork”
Queen - „The Show Must Go On”
Rammstein - „Sonne”
Herbie Hancock - „Chameleon”
Pantera – „Mouth For War”
Xentrix – „For Whose Advantage?”
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