IRON CLAW

Ta zainspirowana pierwszą linijką tekstu utworu 21st Century Schizoid Man – King Crimson, szkocka grupa powstała latem 1969 roku
z inicjatywy zachwyconego obejrzanym właśnie koncertem Led Zeppelin, basisty Alexa Wilsona. Zresztą, to właśnie on w listopadzie
1969 w swoim rodzinnym Dumfries zarejestrował legendarny występ
grupy Black Sabbath – dzisiaj będący najwcześniejszym, istniejącym
dokumentem koncertowej aktywności zespołu Ozzy’ego. W latach
1970-1973 Iron Claw nagrali kilka acetatów i taśm ze swoimi utworami, zwłaszcza na początku bardzo mocno zainspirowanych brzmieniem Sabbath z okresu pierwszych trzech albumów. W grudniu 1970
roku zespół zarejestrował osiem utworów demo, które miały stanowić
podstawę ich pierwszego albumu. Najlepiej wypadły oczywiście te
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najcięższe i zarazem do bólu sabbathowskie, choć chyba jeszcze masywniejsze kawałki ozdobione fajnym, intrygującym głosem: miażdżący jak walec, właściwie to brzmiący
dzisiaj jak heavyrockowy klasyk Clawstrophobia; 7-minutowy, ozdobiony efektownym przyspieszeniem,
kapitalny Crossrocker oraz urozmaicony zmiennymi, ultraciężkimi rytmami, trwający 6 minut Skullcrusher. Nieco lżejszy, choć wciąż intensywny charakter miał dość powolny, lekko rozkołysany oparty na hipnotycznej linii basu, całkiem
ciężki Mist i zagrany w rytmie posuwistego, ciężkiego, gitarowego
boogie... Sabotage. Wszystkie te nagrania trafiły na wytłoczony przez
firmę SRT i wart ciężkie pieniądze, dwustronicowy acetat. Miejska
legenda mówi, że kiedy na początku 1971 roku wspomniany Wilson
przekazał osobiście Sabbathom taśmę z nagraniami Iron Claw, to po
czterech miesiącach odezwał się ‘niezbyt szczęśliwy’ menedżment
Sabsów z sugestią, że jeśli Iron Claw wydadzą materiał w tej ‘zbytsabbathowskiej’ formie, to ci mogą podjąć odpowiednie, sądowe kroki...
Oczywiście, jak wiadomo, ten dzisiaj kultowy i naprawdę utalentowany zespół nigdy nie nagrał swojego wymarzonego debiutu – wielka
szkoda, gdyż z pewnością byłby to album może nie na miarę ‘jedynki’
Black Sabbath, ale z pewnością konkurujący z Budgie czy Jerusalem!
Wszystkie te pięć kompozycji trafiło na wydany w Stanach w 2009
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roku, bardzo dobry, choć nie zawsze idealny w kwestii jakości dźwięku,
kompilacyjny, oficjalny CD Iron Claw Vintage/Rockadrome, 2009) oraz podwójny winyl Iron Claw zrealizowany w 2014 w nowej okładce przez Lion Productions. Szkoda, że nie umieszczono na nim trzech, pozostałych
numerów z sesji z 1970 (Saga, Take Me To Your Leader i Bright Future).
Oba, zawierające identyczne tytuły nośniki gromadziły również jedenaście innych, w większości bardzo dobrych nagrań z lat 1971-1973. W okresie 1971-1972 grupa już w zmienionym składzie zwróciła się
w stronę bardziej progresywnych, ale wciąż ciężkich, gitarowych brzmień spod znaku James Gang, Skid
Row, Wishbone Ash i Free i zarejestrowała siedem kawałków, m.in.
Let It Grow, Rock Band Blues, Strait Jacket, Pavement Artist i Lightning. Natomiast w końcowym okresie swojej działalności (19721973) formacja poszła w kierunku jeszcze łagodniejszych, ale wciąż
klasowych i zdecydowanie rockowych, progresywnych brzmień, czego dowodem były trzy kompozycje zarejestrowane m.in. z okazjonalną pomocą melotronu i fletu (All I Really Need, Winter i Devils).
Ponoć w 1972 roku zespół był bardzo blisko podpisania kontraktu
z Cube Records, ale nic z tego nie wyszło.
Nieco wcześniej, bo w 1996 roku nakładem wytwórni Audio Archives na rynek trafił CD Dismorphobia zawierający podobny materiał,
ale w nieco gorszej jakości i czasem nieco wolniej zmasterowany...
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THE IRON MAIDEN

To nie jest ten londyński zespół, ale wcześniejszy, zupełnie zapomniany The Iron Maiden z miasta Basildon, a który nagrał jeden z najlepszych, rockowych singli jakie znam, oraz surowy materiał na płytę,
która mogła z grupy zrobić kolejnych Black Sabbath, Led Zeppelin bądź Deep Purple, jednak nie została
w epoce wydana. Porównania z opisanym powyżej i równie utalentowanym zespołem Iron Claw nasuwają
się samoistnie...
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Jak już wspomniałem,
zrealizowany nakładem niewielkiej (należącej do President Records), progresywnej
wytwórni Gemini w kwietniu
1970 roku singiel Falling/
Ned Kelly zwłaszcza za sprawa strony A należy do grona
moich ulubionych siedmiocalówek z lat 70.! Pierwszą stronę płytki nietypowo wypełniał
trwający aż 6 minut ciężkawy,
dość swobodny i bardzo chwytliwy kawałek oparty trochę
MAIDEN VOYAGE – WEWNĘTRZNA OKŁADKA LP
na akordach do Bouree Jethro
Tull, a zagrany w stylu Cream – z długim, efektownym i klasycznym do bólu gitarowym solem na tle
lekko rozkołysanej, ale łamiącej rytmy sekcji. Rewelacja! Drugą stronę płytki wypełniał utrzymany w podobnym stylu, choć nieco bardziej przebojowy i deko lżejszy Ned Kelly – zdecydowanie gitarowy, wciąż
nieco mroczny numer nawiązujący do tematyki filmu z Jaggerem o australijskim banicie. Oczywiście taki
singiel nie mógł podbić rynku i według papierów wytwórni sprzedały się zaledwie 433 egzemplarze, za
co zespół (po odliczeniu kosztów studia nagraniowego) otrzymał do podziału 36 funtów! Siedmiocalówka
ukazała się również w Niemczech w fajnej okładce, zaś w Portugalii importowany, brytyjski winyl wsunięto do wydrukowanej tam, fioletowej koperty ze zdjęciem. Przyznam
się, że mało która płytka, zrobiła mi tyle frajdy, co zakupiony lata
temu chyba za 200 dolarów i słuchany dziesiątki razy ‘portugalczyk’!
W 1998 roku nakładem brytyjskiej wytwórni Audio Archives ukazał się godzinny CD Maiden Voyage zawierający osiem utworów
zespołu – oba kawałki z singla oraz sześć premierowych (w różnej
jakości dźwięku) zarejestrowanych jakoby pomiędzy 1968 a 1970.
Natomiast w 2012 roku wspomniana już wcześniej wytwórnia Rise
Above Relics we współpracy z członkami zespołu zrealizowała praktycznie identyczny, ale lepiej brzmiący (pochodzący z odnalezionej
taśmy-matki) 2LP/CD Maiden Voyage – sygnowany nazwą The Original Iron Maiden i wzbogacony bardzo fajnym i wyjaśniającym kilka
spraw bookletem. Nagrania z singla powstały w lutym 1970, natomiast pozostałe sześć utworów zarejestrowanych zostało w Londynie,
jeszcze w październiku 1969 roku, jako starannie wyprodukowane
LABEL BRYTYJSKIEGO SINGLA
przez zespół, ale niezmiksowane
demo, będące podstawą do planowanego longplaya, ale w żadnym
wypadku nieprzeznaczone do wydania! Jakość dźwięku tych nagrań
była doskonała, ale bas został zbyt mocno wypchnięty do przodu, zaś
perkusja brzmiała zbyt lekko, bez typowego pogłosu. Ale wystarczy
założyć, że jest to ‘live in studio’ i wszystko zaczyna brzmieć lepiej!
Niemal wszystkie kompozycje trzymały wysoki poziom, aczkolwiek
trudno byłoby o nich powiedzieć, że wpadały w ucho. Na szczególne
wyróżnienie zasługiwały bardzo długie, oparte na rozbudowanych,
doskonałych, gitarowych improwizacjach, pełne zaskakujących
zmian i zazwyczaj mało przewidywalne, mroczne utwory, jak
trwający ponad 12 minut Liar,
czy blisko 9-minutowe Ritual
PORTUGALSKI SINGIEL, 1970
oraz Plague. Już same tytuły sugerowały, że nie była to muzyka lekka i przyjemna. Natomiast świat
z pewnością nie byłby gorszy bez kolejnej, choć całkiem przyzwoitej
wersji C.C. Rider...
Gdyby wytwórnia Gemini (znana m.in. z LP grupy Ghost) z niewiadomych do końca względów nie zrezygnowała z wydania albumu
(zespół twierdził, że padła, ale wiadomo, że istniała do 1972 roku...),
to prawdopodobnie mielibyśmy dziś do czynienia z fantastycznym,
ciężkim, progresywnym dziełem, zainspirowanym twórczością Cream
NIEMIECKI SINGIEL, 1970
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JUDAS PRIEST

Co można napisać we wstępie do opracowania najciekawszych, niemal przełomowych albumów jednej z dwóch-trzech najlepszych i najbardziej wpływowych grup z kręgu ciężkiego rocka i tradycyjnego
metalu? Na moje ucho grupy takie, jak Black Sabbath, Judas Priest
i Iron Maiden w swoim czasie (1970-1980) najmocniej zrewolucjonizowały stylistykę ciężkiego rocka i wczesnego metalu i to powinno
być wyryte w kamieniu! Należy zaznaczyć, że w latach 70. żaden
inny wokalista nie śpiewał tak zdecydowanie i zarazem w tak różnorodny sposób jak Rob Halford, zaś doskonale się uzupełniający i po
prostu genialny duet gitar Tipton-Downing stał się wzorcem dla całych pokoleń metalowych gitarzystów.
Zespół powstał jesienią 1970 roku w będącym wylęgarnią rockowych talentów Birmingham – ówczesnym centrum ciężkiego, proJAPOŃSKI SINGIEL, 1978
gresywnego grania na Wyspach! Wówczas to ustabilizował się skład:
K.K. Downing – gitara, Ian Hill – gitara basowa, Al Atkins – wokal oraz nieistotny dzisiaj perkusista.
Oczywiście mam świadomość, że pierwszy wokalista sformował swój własny Judas Priest jeszcze w 1969
roku i że do grupy próbował się bezskutecznie dostać 17-letni wówczas Downing, ale ta rozpadła się po roku... Przez blisko trzy lata zespół z Atkinsem koncertował, czasem coś nagrał na własny użytek, ale
oczekiwany przełom nie nadchodził. W 1973 roku mający na utrzymaniu rodzinę wokalista (jednocześnie współkompozytor kilku ważnych, wczesnych utworów) zmuszony był odejść z grupy, zaś na jego
miejsce w lipcu do zespołu dołączył obdarzony raczej niespotykanym
głosem i niemal kruszący szkło swoim falsetem wokalista Robert Halford – a w pakiecie z nim pojawił się perkusista John Hinch. Trzy,
megarzadkie, choć przeciętnej jakości kawałki zespołu z Manchesteru
z lipca 1973 roku (Cheater, Never Satisfied i fragment Red Light Lady)
oraz jedno, jedyne znane nagranie grupy dokonane z Atkinsem w Birmingham w kwietniu 1973 (Morpheus) trafiły na kompilacyjny, oficjalny CD Downer-Rock Asylum wytwórni Audio Archives a zawierający również rzadkie, koncertowe nagrania z lat 1970 i 1973 grup
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UFO, Budgie, Bedlam i The Flying Hat Band. Nieco później zespół
zarejestrował taśmę demo, z której uchował się (albo raczej: wypłynął na rynek...) jedynie utwór Whisky
Woman – będący wczesną wersją klasycznego Victim Of Changes,
zaś w lutym 1974 ruszył na trasę koncertową jako support promującej swój trzeci album grupy Budgie. Tam w londyńskim Marquee
zobaczył ich twórca nowo powstałej wytwórni Gull Records i z miejsca podpisał z nimi kontrakt! Swoją drogą istnieje bootlegowy zapis
granego przez Budgie na bis utworu Running From My Soul podczas
którego na scenie razem zagrały (i zaśpiewały) oba zespoły! Tuż przed
rozpoczęciem sesji do debiutanckiego albumu, za sugestią... wytwórni
płytowej do zespołu przyjęto drugiego gitarzystę – pochodzącego z lokalnej, heavyrockowej formacji Glenna Tiptona! Jego trio The Flying
Hat Band jeszcze w 1973 roku zarejestrowało album dla wytwórni
Vertigo, ale ta go w końcu odrzuciła, uznając za mało komercyjny!
Cztery, bardzo fajne i perfekcyjnie brzmiące nagrania z tej sesji
można było usłyszeć w drugiej
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części bootlegowego LP/CD Coming Of The Heavy Lords – zawierającego również dwa dema grupy
Earth oraz dwa wczesne kawałki Black Sabbath.
Już z Tiptonem na pokładzie latem 1974 roku w renomowanych, londyńskich Trident i Olympic Studios zespół zarejestrował swój debiutancki
LP Rocka Rolla. Wyprodukowany przez Rodgera Baina (Black Sabbath,
Budgie, Indian Summer) i wydany w sierpniu z logo Gull album ozdobiony został całkiem fajną, zwracającą uwagę, choć zupełnie ‛niemetalową’ okładką autorstwa Johna Pasche (twórcy m.in. In For The Kill
– Budgie i hiszpańskiej wersji Sticky Fingers – The Rolling Stones),
a projekt której został wcześniej... odrzucony przez Micka Jaggera, jako
wczesna propozycja artysty na stonesowski Goat’s Head Soup!
ROCKA ROLLA (LP)
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Debiutancki album generalnie jest bardzo nielubiany przez odżegnujący się od niego zespół i wręcz znienawidzony przez niewielką
część ortodoksyjnych fanów, ceniących wyłącznie klasycznie metalowe tytuły formacji, jak Screaming For Vengeance (1982) i Defenders Of The Faith (1984) a zwłaszcza preferowany przez młodzież
i najmocniejszy w karierze Painkiller (1990). Muszę jednak przyznać, że przez ostatnie lata debiut został dość powszechnie doceniony i obecnie głosy kompletnie dyskryminujące tę płytę traktowane są
z przymrużeniem oka. Z drugiej strony, wciąż pamiętam z doświadczenia, jak w sklepie musiałem niemal szarpać nieco starszych, stałych
klientów za rękawy i blokować im wyjście, żeby raczyli posłuchać
klasycznego albumu z 1974 roku tych ‛metalowych prymitywów’, po
czym zazwyczaj słyszałem, że muzyka jest nawet dobra, ale że wokal
nie ten, albo, że dobrze, posłuchali ale i tak nigdy nie wezmą do ręki
FRANCUSKI SINGIEL, 1974
płyty Judas Priest (czy Iron Maiden albo Scorpions – to samo...). To
pokolenie w dużej części też już albo zmądrzało, albo... no, wiadomo co...
Przyznam się, że osobiście uwielbiam Rocka Rolla, gdyż to był jeden z ostatnich, brytyjskich, hardrockowych albumów utrzymanych w ‛starej’, mocno progresywnej, wciąż nieco bluesującej stylistyce
z początku dekady. Tak po prawdzie, to czystego, ciężkiego grania było na debiucie niewiele...
Stronę A rozpoczynał jeden z moich faworytów, czyli oparty na
chwytliwej zagrywce gitary, lekko rozkołysany, ciężkawy One For
The Road – oparty na dość żywym rytmie, zaśpiewany przez Halforda
podwojonym głosem, atmosferyczny kawałek ozdobiony klasycznie
brzmiącymi, dość oszczędnymi solówkami gitary. Następujący potem, tytułowy Rocka Rolla został dosłownie skomponowany... pod
okładkę! Ten zbudowany na zgrabnej linii basu, żwawy, mocno rozbujany kawałek przypominał troszkę ówczesne, swobodniejsze nagrania
Status Quo. Na oryginalnej edycji albumu utwór trwał aż 4 minuty, ale
wkrótce potem został zastąpiony przez skróconą do trzech, poprzez
wyrzucenie całej pierwszej zwrotki oraz refrenu – singlową wersję!
Tak więc wszystkie winylowe wydania debiutu po 1974 roku (oraz
płyty CD) są o minutę krótsze... Potem nastąpiły trzy, nierozłączne
i trwające blisko 7 minut kompozycje: Winter/Deep Freeze/Winter
Retreat. Pierwszą część stanowił urozmaicony niemal psychodeliczLABEL BRYTYJSKIEGO LP
nym wstępem, klasyczny, ciężki
i moim zdaniem kapitalny kawałek żywcem pochodzący ze szkoły
Black Sabbath i Budgie, a który po 3 minutach przeistaczał się przez
mrożące krew w żyłach hendrixowskie odgłosy gitary, po czym temat
odchodzącej zimy powracał w delikatnie zaśpiewanym, powolnym
i bardzo krótkim fragmencie przywodzącym na myśl trochę Wishbone Ash, ale bez solówek gitarowych. Pierwszą stronę wybornie podsumowywał oparty na zadziornym riﬃe gitary Cheater – troszkę bluesujący, zdecydowanie zeppelinowski i mocno rozkołysany numer
wzbogacony krótkimi partiami harmonijki Halforda i zdecydowaną,
typowo judasową solówką gitary!
Drugą część otwierał, kto wie, czy nie najlepszy na płycie, całkiem
ciężki, masywny i prący do przodu Never Satisfied – trwający
5 minut i znowu lekko rozbujany,
ROCKA ROLLA (TYŁ LP)
powolny fragment zaśpiewany
dość zdecydowanym głosem i po raz kolejny czarujący gitarową, nieco psychodeliczną solówką. Po nim nastąpił bardzo nielubiany przez
metalowców, a moim zdaniem niemal doskonały, 8 i półminutowy
Run Of The Mill – zdecydowanie progresywny, powoli, aczkolwiek
nieuchronnie narastający fragment zaśpiewany czystym, pogodnym
głosem i urozmaicony mocno rozbudowaną, instrumentalną sekcją
opartą na współbrzmieniu szydełkujących powoli gitar, klawiszowego
tła i bardzo swobodnej, rasowej gry sekcji rytmicznej. Ten wzbogacony pod koniec imponującymi, dramatycznymi wokalizami Halforda,
epicki i nagrany ponoć za jednym podejściem utwór przywodził na
myśl niektóre nagrania nieśmiertelnych Wishbone Ash i ówczesnych
LABEL AMERYKAŃSKIEGO LP
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