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Głos
AErwin Regosz

Posłuchaj Tell Me There’s A Haeven. To jeden 
z utworów na The Road To Hell (1989 r.) 

zmierzający w zupełnie przeciwnym kierunku. 
Chris Rea – posiadacz jednego z najwięk-

szych darów, jakie w ogóle na tym świecie ist-
nieją; daru wzruszania braci i sióstr. Wzruszania 
głosem. Jeden z najwspanialej brzmiących i naj-
bardziej rozpoznawalnych, poruszających gło-
sów, jakie zdarzyło mi się słyszeć (z okolic takich  
wibracji jeszcze Johnny Cash i Leonard Cohen). 
Przy tym, co charakterystyczne, nie za bardzo 
ten dar docenia.

W którymś z wywiadów powiedział wręcz, 
że swojego głosu nie lubi!

Postać, która swoim życiem scenicznym 
zasłużyła na miano człowieka skromnego (co  
w rozbuchanej egotycznie branży jest przy- 
padkiem raczej rzadkim). Nigdy nie próbował 
mizdrzyć się do publiki. Oszczędny, skupiony  
na przekazie – bo to jeden z tych szczęścia-
rzy, którzy potrafią być w tym, co robią zawsze 
po raz pierwszy. Za każdym razem – tworzyć. 
Nie – odtwarzać. Bez wysiłku, naturalnie, luźno,  
a przez to tak skutecznie i urokliwie. Grazioso.

Tell Me There,s A Haeven nie brzmiałaby tak 
potężnie, gdyby nie fantastyczny, progresywny 
aranż na pełną orkiestrę symfoniczną,  zaczyna-
jący się skromnymi, fortepianowymi sekstami. 
Ta  szlachetnie prosta pieśń – wyjątkowa perła 
w twórczości Chrisa – świadczy o tym, że to ar-
tysta wszechstronny, uważny, otwarty na dźwię-
kowe eksperymenty wykraczające daleko poza 
rogatki tradycyjnie pojmowanej muzyki blues-
rockowej. Dla uzyskania jednolitego, orkiestro-
wego brzmienia zrezygnował nawet z niepo-
wtarzalnego soundu swojej gitary.  

Niski, magiczny głos Chrisa brzmi czysto, 
bez charakterystycznego  overdrive’u (chrypki 
wynikającej z lekkiego gardłowego przesteru). 
Czasem zbliżony do szeptu, pozbawiony całko-
wicie pretensjonalnej ckliwości i patosu, które 
często towarzyszą tekstom o „rzeczach ostatecz-
nych”, jego ciemny timbre całkowicie zespolił się 
z „głosami” orkiestry w rodzaj niezwykłych, po-
ruszających serce wibracji. 

Magia głosu istnieje i działa za sprawą 
prawdziwego szamana Chrisa, który – o dziwo – 
nie musi używać zaklęć, aby czary zaczęły dziać 
się. Wystarczy, że zaśpiewa. No i to czarujące, 
porywające, mandolinowe tutti wieńczące dzie-
ło. Pyszność nad pysznościami.

Posłuchaj Tell Me There’s A Haeven. 


