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Wstęp

Do wyboru zagadnienia, rozpatrywanego w niniejszej pracy, skłoniły mnie moje
zainteresowania muzyką rockową i jej społeczno-kulturowymi konotacjami, szczególnie
tymi, którymi cechowała się w latach 60., będących epoką kontestacji cywilizacji
zachodniej. Jedną z najważniejszych cech tamtego okresu, było zwrócenie się młodzieży
ku duchowości i kulturze Wschodu. Hinduizm, joga i buddyzm miały być alternatywą
dla skostniałej obyczajowości zachodniej. Zespół The Beatles, przez swój wpływ na
kontrkulturę i promocje duchowości Indii, stał się więc centralnym punktem rozważań w
tej pracy.
Dotychczas kwestia relacji między zespołem z Liverpoolu a Dalekim Wschodem,
była poruszana tylko jako część większych prac naukowych traktujących o
kontrkulturowej roli religii Orientu w Europie i Ameryce Północnej. Całościowe prace
zajmujące się tym tematem nie powstawały. Zagadnienie to można oczywiście znaleźć w
opracowaniach dotyczących historii The Beatles, których od początku istnienia zespołu
do chwili obecnej, powstały dziesiątki. Jednakowoż przez ich nieformalny lub quasinaukowy charakter, nie mogą one być uznawane za prace dające obiektywny obraz w tej
kwestii, a jedynie za literaturę będącą bazą informacji pochodzących z różnych źródeł.
Kulturoznawcze ujęcie tematu, którego opracowania się podjąłem, ma tę zaletę, że
pozwala całościowo spojrzeć na problem badawczy pod kątem filozofii, religioznawstwa
i socjologii kultury.
Biorąc pod uwagę specyfikę rozważań nad alternatywnymi ruchami religijnymi,
takie podejście niesie ze sobą próbę zrozumienia fenomenu upowszechniania się
duchowości Wschodu na płaszczyźnie społecznej w omawianych ramach czasowych.
Literaturę, z której korzystałem przy pisaniu poniższej pracy, można podzielić
zasadniczo na trzy grupy:
•

O tematyce rewolucji obyczajowej lat 60. oraz kulturowej recepcji filozofii

orientalnej w kręgach cywilizacji zachodniej.
•

O zespole The Beatles – jego historii i wpływie na kulturę.
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•

Opracowania naukowe z zakresu filozofii i religioznawstwa, niedotyczące wprost

tematu kontrkultury.
W grupie pierwszej najważniejszymi pozycjami będą te, które bezpośrednio dotykają
kontestacji.
W książce Stanisława Tokarskiego Orient i kontrkultury autor obszernie opisuje
poszczególne zjawiska kultury wschodniej, które przyjęły się na gruncie Europy i USA,
a także próbuje odpowiedzieć na pytanie dlaczego akurat te elementy i w takiej formie,
zostały przejęte przez młodzież lat 60. Z pozycji tej korzystałem ogólnie, jako z
najobszerniejszego zbioru informacji i faktografii w danym temacie, jednak na
wyszczególnienie zasługuje rozdział Hare Kriszna, Hare Rama i jego podrozdział:
Muzyka sitar, w którym to znajdujemy informacje o indyjskiej muzyce i o jej
przyswojeniu przez zespoły rockowe (w tym The Beatles), oraz o ruchu krisznaitów,
który miał wielki wpływ na zespół (w szczególności na Georga Harrisona). Podobnie
wykorzystałem kolejną książkę tegoż autora, zatytułowaną Orient a subkultury. Jest ona
uzupełnieniem i rozwinięciem informacji zawartych w poprzednim dziele. Można ją
wręcz potraktować jako informator o subkulturach i tzw. nowych kultach religijnych,
nawiązujących do religii orientalnych.
Pozycją mówiącą o skutkach zderzenia dwóch kultur jest książka Gity Mehty
Karma Cola. Pomijając jej publicystyczny styl i podejście do tematu znamionujące
ironiczny stosunek do opisywanych wydarzeń, jest to niewątpliwie pozycja doskonale
opisująca różnice między wschodem a zachodem, a także to co wpłynęło na zbliżenie tak
odległych od siebie kultur. Treści zawarte w tej książce również traktuję całościowo.
Obszerne źródło informacji na temat kontrkultury stanowią dla mnie szczególnie
dwie pozycje: Drogi Kontrkultury Aldony Jawłowskiej oraz Kontestacja: Formy buntu
we współczesnym społeczeństwie Tadeusza Palecznego. Pierwsza z nich, mimo iż
wydana jeszcze w 1975 roku, nie straciła na aktualności i wciąż jest uznawana za jedną z
najrzetelniejszych prac dotyczących tej kwestii. Z racji szerokiego spektrum zagadnień
poruszanych w tej książce, korzystam wybiórczo tylko z tych jej fragmentów, które
pokrywały się z tematem mojej pracy. Publikacja Palecznego, na zasadzie ukazania
przeciwstawień, wyjaśnia zaś podstawowe siły kierujące rozwojem kontestacji.
Jako materiał stricte źródłowy, potraktowałem Drzwi percepcji Aldousa Huxleya.
W jego eseju o zmianach w postrzeganiu świata pod wpływem środków
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psychoaktywnych słusznie mogłem się doszukiwać informacji, które rozjaśniłyby
niektóre popularne wśród hipisów poglądy na temat narkotyków.
Tekstem dotyczącym społecznego postrzegania rocka w kontrkulturze jest artykuł
Marcina Rychlewskiego Rock – Kontrkultura – Establishment zawarty w pracy
zbiorowej Kontrkultura. Co nam z tamtych lat. Stanowi on dobrą bazę wyjściową do
analizy postrzegania muzyki (w tym The Beatles) w okresie lat 60.
W mniejszym stopniu wykorzystuję dzieło Antoniego Czubińskiego Historia
powszechna XX wieku, część V – Zimna wojna (1945 - 1991) i jej rozdział Rewolucja
społeczna i ideowo - polityczna lat 60. Posłużyła mi ona raczej jako zbiór danych ściśle
faktograficznych przydatnych przy opisaniu sytuacji geopolitycznej tamtego okresu.
Jako

literaturę

uzupełniającą

wykorzystuję

tu

Mały

słownik

subkultur

młodzieżowych Mirosława Pęczaka. Autor w zwięzły sposób wyjaśnia terminy takie jak:
„Beatlemania”, „flower power” czy „San Francisco renaissance”, które to nierozerwalnie
łączą się z poruszanym przeze mnie tematem
W grupie pozycji omawiających zespół The Beatles umieściłem książki o
charakterze opisowo-faktograficznym. Jako najważniejsze wybrałem The Beatles.
Ilustrowana historia zespołu Terrego Burrowsa, The Beatles. Tak było polskiego autora,
menadżera muzycznego - Jerzego Tolaka, Many years from now Barryego Milesa oraz
John Lennon. Listy w opracowaniu Huntera Daviesa. Pierwsza pozycja to wyczerpująca
publikacja, dokładnie opisująca historie zespołu od powstania aż po rozpad.
Najważniejsze dla mojej pracy rozdziały to: Podbój Ameryki, Gdy Pop stawał się sztuką,
Definiując epokę oraz Wkrada się rozpad. W przytoczonych rozdziałach zawarta jest
historia relacji zespołu z kulturą orientalną oraz to co z tej relacji wynikło. Natomiast
dzieło Jerzego Tolaka jest skrótowym przedstawieniem najważniejszych wydarzeń z
historii Beatlesów. Niewątpliwą zaletą tej publikacji jest zamieszczenie w niej
drobiazgowego kalendarium. Książka Milesa jest biografią Paula McCartneya, która mimo iż teoretycznie skupia się tylko na jednym członku zespołu - zawiera wiele
odniesień do całego składu, w tym relacje wydarzeń oraz wypowiedzi pozostałych
muzyków. Ze zbioru listów Johna Lennona, wybrałem te, które pisane były w okresie
pobytu w Indiach, gdyż dostarczają ważnego opisu przeżyć artysty. Dzięki nim lepiej
zinterpretować można niektóre z posunięć zespołu.
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Grupę trzecią tworzą dwie pozycje. Pierwszą z nich jest artykuł naukowy Roberta
Ptaszka Alternatywne formy religijności i duchowości zawarty w tomie Uniwersalizm
Chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności. Korzystając z tego
tekstu, skupiłem się na dokonanym przez autora rozróżnieniu między duchowością a
religijnością. Drugą pozycją jest artykuł Sytuacjonizm etyczny autorstwa Ks. Tadeusza
Biesagi, znajdujący się w tomie 9 Powszechnej Encyklopedii Filozoficznej. Na tym
opracowaniu oparłem się podczas opisywania wewnętrznej struktury światopoglądowej
pokolenia kontestatorów.
Przez wzgląd na bardzo rozbudowaną bazę wiedzy o zespole i niemal ciągłą jej
aktualizację, nie mogę pominąć stron internetowych dostarczających wiadomości o
grupie. W tym celu wykorzystam w głównej mierze oficjalną witrynę The Beatles
www.thebeatles.com,

stronę

poświęconą

Georgeowi

Harrisonowi

http://georgeharrison.w.interia.pl oraz http://www.beatlesbible.com - jeden z najrzetelniej
prowadzonych portali o zespole. Rzecz jasna będę też poszukiwał wielu pomniejszych
informacji (często dotyczących jedynie małego wycinka badań) na wielu innych
portalach. Przez wzgląd na ich ilość wymienię je dopiero w bibliografii.
Wyjaśnienia domaga się wykorzystanie w tej pracy artykułów dotyczących The
Beatles i osób z nimi związanych pochodzących z internetowego wydania Gazety
Wyborczej. W mojej opinii dziennikarze tego wydawnictwa podeszli do tematu z
rzetelnością, toteż mimo nienaukowego charakteru danych uważam, że spełniają one
wymogi pozwalające na skorzystanie z nich w pracy licencjackiej.
Z pomocą tych materiałów postaram się udzielić odpowiedzi na zasadnicze
pytanie: czego i z jakich powodów, poszukiwali członkowie zespołu The Beatles w
kulturze i duchowości Indii, co odnaleźli oraz jaki wpływ to na nich wywarło.
Problematykę

swojej

pracy

zawrę

w

trzech

rozdziałach,

stopniowo

wprowadzających w postawione zagadnienie i udzielających odpowiedzi na znajdujące
się w nim pytania.
W pierwszym scharakteryzuję omawianą opokę, przedstawiając główne ścierające
się postawy wobec zastanej rzeczywistości, a następnie umiejscowię w tym aspekcie
zespół The Beatles.
Drugi rozdział poświęcę na próbę ustalenia czego grupa poszukiwała w kulturze
wschodniej oraz na wskazanie przyczyn, z jakich te poszukiwania rozpoczęli. Odwołam
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się tu zarówno do wpływu jaki miał na nich klimat tamtych czasów, jak i do ich
własnych doświadczeń.
W rozdziale trzecim postaram się określić, które elementy owej kultury
zaadaptowali, a także jaki ostatecznie wpływ to na nich wywarło. Ukażę też jak za
sprawą The Beatles, problem duchowości wschodniej wygląda w dzisiejszej kulturze.
W ostatnich słowach wstępu, pozwolę sobie na pewne wyjaśnienie dotyczące
używania przeze mnie dwóch kluczowych dla tematu terminów, „kontrkultura” oraz
„kontestacja”. Oba posiadają bardzo szeroki zakres znaczeniowy i jak zauważyłem, inni
badacze również nie czynią między nimi rozróżnienia. Stąd też będę z nich korzystał
wymiennie.
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I.

1.

Kontestacyjny charakter lat 60.

Przyczyny popularności orientalizmu w kontrkulturze

Główną cechą buntu, który w latach 60. objął swoim zakresem całe Stany
Zjednoczone i wiele krajów europejskich, było zanegowanie systemu wartości
wyznawanego przez starsze pokolenie. W oczach młodych buntowników winnymi
moralnego upadku kultury Zachodu byli wszyscy ci, którzy dla zachowania swojego
konsumpcyjnego stylu życia, stworzyli sztywne ramy społeczne, hamujące wewnętrzny
rozwój jednostki. Lecz przez brak możliwości jednoznacznego wskazania i
napiętnowania winnych tego stanu rzeczy, spontaniczną reakcją młodzieży było
zwrócenie się przeciwko własnym rodzicom utożsamiającym dawny porządek, a co się z
tym wiąże, również przeciwko zasadom w jakich zostali wychowani.
Społeczeństwo amerykańskie, które w latach powojennych przeżywało
gwałtowny rozwój gospodarczy, stworzyło swój własny obraz, łączący jakby ideologię
sukcesu z tradycyjnymi wartościami opartymi na chrześcijaństwie. Jednocześnie, z
biegiem lat, coraz bardziej te wartości wydawały się być tylko fasadą dla nadrzędnego
celu, jakim miało być wygodne życie, a każde odstępstwo od tego modelu uważano za
zachowania niepatriotyczne1. Tworząca się grupa sprzeciwu, nastawiona pacyfistycznie,
łączyła dodatkowo te cechy „starego społeczeństwa” z militarną działalnością Stanów
Zjednoczonych w Wietnamie. Uznano więc, że pierwotne wartości nie mogą już dłużej
być ich własnymi. Chrześcijaństwo i systemy filozoficzne z nim związane, które godziły
się na taki obraz rzeczywistości, nie mogły stanowić już moralnej podpory dla osób
pragnących odnowy świata. Należało więc albo poddać je głębokiej rewizji i swoistemu
odnowieniu (co też w wielu przypadkach miało miejsce)2, albo zwrócić się ku
duchowości, która stanowiłaby alternatywę.
Tu właśnie pojawiają się religie Indii, które stwarzały pozór łatwo
przyswajalnych na gruncie Zachodu. Oczywiście nie zjawiły się one w kontrkulturze tak
1 T. Paleczny, Kontestacja: Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków 1997, s. 126.
2 S. Tokarski, Orient i kontrkultury, Warszawa 1984, s. 26.
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gwałtownie, jakby to się mogło wydawać. Początków zainteresowania kulturą Orientu
należy się doszukiwać nawet pięć dekad wcześniej w czasach Indyjskiej walki o
niepodległość. W epoce Gandhiego3, Sri Aurobindo4 i Rabindranatha Tagore5. Ten okres
w historii Indii Stanisław Tokarski nazywa „pierwszą kontestacją”. Jej ważność dla tego
co działo się potem w Stanach Zjednoczonych i Europie, polega na wykształceniu
metod postępowania. Bierny opór, zaangażowana sztuka, joga – te formy bezkrwawej
walki stały się fundamentem kontestacyjnej działalności 6. Za nimi szło przejęcie
podstawowych zasad Hinduizmu i próba wdrożenia ich w życie. Pacyfizm,
poszukiwania mistycznych przeżyć, tworzenie w większym lub mniejszym stopniu
samowystarczalnych komun o różnym charakterze wywodzą się więc z indyjskiej
historii i siłą rzeczy, jako elementy nierozerwalnie związane z wymienionymi wcześniej
formami sprzeciwu, zyskiwały na popularności przez cały okres rozwoju kontrkultury
lat 60.
Jednak niemożliwym byłoby przekazanie tych wartości bez ogniwa łączącego
obie kultury. Tę rolę spełniali członkowie Beat Generation, przez wielu uważani za
protoplastów hipisów7 i mający znaczący wpływ na spopularyzowanie duchowości
orientalnej. Subkultura ta, powstała w USA w latach 50., była środowiskiem elitarnej
bohemy filozoficzno-artystycznej odrzucającej wartości dominujące we własnym kraju,
a wraz z nimi konsumpcjonizm, prestiż statusu majątkowego, kult pracy, spokojne życie
rodzinne i obowiązującą kulturę. Beatnicy chcieli nadać młodzieńczemu buntowi rangę
ideologii wymierzonej w całe starsze pokolenie, poprzez zwrot ku temu, co w
tradycyjnym społeczeństwie nie mogło być zaakceptowane. Były to głównie:
pogardzana kultura murzyńska ze swoją muzyką jazzową oraz właśnie orientalne religie
i systemy filozoficzne8. Nie bez znaczenia jest tu fakt ich sympatyzowania z ówczesną
elitą intelektualną, a także posiadanie w swoich szeregach wybitnych pisarzy takich jak

3 Indyjski filozof i działacz społeczny, stosujący bierny opór jako formę walki politycznej. Jeden z
twórców współczesnej państwowości indyjskiej. Żył w latach 1869–1948.
4 Żyjący w latach 1872-1950. Indyjski filozof, poeta i publicysta. Zaangażowany w działania
niepodległościowe. Zwolennik wedanty i tantryzmu.
5 Żyjący w latach 1861-1941. Indyjski filozof i pedagog. Propagator jogi teatru. Laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury w 1913.
6 S. Tokarski, Orient i kontrkultury, s. 54.
7 Zob. M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992, s. 14–15, S. Tokarski,
Orient i kontrkultury, Warszawa 1984, s. 27.
8 M. Pęczak, tamże, s.14–15.
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Jack Kerouac9, Gary Snyder10, Allen Ginsberg11 czy Lawrence Ferlinghetti12, którzy w
swoich utworach nawiązywali do treści zawartych w myśli indyjskiej. Pokolenie
beatników, przez swoją specyfikę - nadającą im wysoką rangę intelektualistów i
wolnomyślicieli - nie mogli zostać zbagatelizowani i zagłuszeni jak każda inna
wcześniejsza subkultura. Dawało im to niejako siłę przebicia ze swoimi postulatami. Ich
dorobek został, można powiedzieć, „zasiany” w społeczeństwie, a „wykiełkował” w
dobie kontestacji lat 60. tworząc płaszczyznę gotową do przyjęcia i zaadaptowania
orientalizmów w szerszej skali13.
Gdy istnienie kontrkultury stało się faktem, a kontestacja zaczęła obejmować
swoim zakresem coraz rozleglejsze obszary życia społecznego, nastąpiło kolejne
zjawisko mające bodaj największy wpływ na upowszechnianie się elementów
duchowości i filozofii Wschodu w kręgu kultury euroatlantyckiej. Kulturowe tradycje
Indii i innych obszarów Orientu stały się czymś w rodzaju łatwo przyswajalnego
produktu. Młode osoby podatne na nowości, zostały wykorzystane jako rynek zbytu dla
specyficznie pojmowanej duchowości. Religia przestała być religią, a stałą się usługą,
którą można było dowolnie kształtować niczym oferty agencji ubezpieczeniowych. W
zależności od indywidualnych potrzeb każdy mógł znaleźć i uznać za swoje te elementy
wschodnich

systemów

filozoficzno-religijnych,

które

najbardziej

odpowiadały

osobistym preferencjom. Na takie potrzeby odpowiedzieli w pierwszym rzędzie
„handlarze karmy”, którzy importując sami siebie z krajów Orientu, przywieźli sekrety
duchowości Wschodu i niezachwianą wiarę w możliwość ich sprzedania. Sprzedawcami
stali się różnego rodzaju guru, jogini, mistrzowie i prorocy. Kupcami natomiast zostali
wszyscy buntujący się, którymi nie byli już tylko awangardowi myśliciele związani z
Beat Generation, lecz każdy komu przyszła taka ochota14. O tym że potrzeba
poznawania duchowości Indii istniała naprawdę, świadczy sukces jaki odnieśli

9 Amerykański powieściopisarz, jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu Beat Generation. Autor
powieści „W drodze”. Żył w latach 1922–1969.
10 Urodzony w 1930 r. Amerykański poeta i eseista związany z ruchem beatników. W swoich dziełach
inspirował się filozofią Bliskiego Wschodu.
11 Amerykański poeta żydowskiego pochodzenia. Aktor, scenarzysta, działacz społeczny. Najsłynniejszy
przedstawiciel ruchu beatników. Jego największym dziełem jest poemat „Skowyt” Żył w latach 1926–
1997.
12 Urodzony w 1919 r. Amerykański poeta związany z Beat Generation.
13 T. Paleczny, dz. cyt., s. 129.
14 S. Tokarski, Orient i kontrkultury, s. 42–48.
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chociażby Maharishi Mahesh Yogi i Bhaktiwedanta Swami Prabhupada15 (których to
zresztą historie bezpośrednio łączą się z The Beatles).
Tę tendencję podtrzymywał także rynek, który w zainteresowaniu ludzi kulturą
Wschodu upatrywał możliwość zarobku. Przemysł zaczął więc „produkować
orientalizmy” na masową skalę, a reklama stała się nośnikiem upowszechniania tego
osobliwego towaru. Jednocześnie spłycenie duchowości i sprowadzenie jej do roli
konsumpcyjnego dobra, zapewne najbardziej przyczyniło się do upadku kontestacji i
kontrkultury lat 60. Zjawisko to określone zostało przez Gite Mehte 16 jako „Karma
Cola”17 - który to termin przejął z kolei Stanisław Tokarski 18. „Karma Cola” oznacza
więc nie tyle przeniesienie do USA i Europy myśli orientalnej, co uproszczenie,
spreparowanie jej fragmentów tak, aby przez łatwość przyswojenia stanowiła coś, co
będzie zrozumiałe i zaakceptowane przez rzeszę ludzi, z których oczywiście jedynie
niewielu było świadomych czym jest Orient. Było to nadanie popularności poprzez
podporządkowanie tradycji Wschodu, myśleniu zachodniemu.
Modę na orientalizm w kontrkulturze można też w pewnym stopniu łączyć
z upowszechnieniem się narkotyków. To na lata 60. przypada największa fascynacja
różnego

rodzaju

środkami

odurzającymi.

Eksperymenty

z

substancjami

psychoaktywnymi stały się wtedy jednym z aspektów kontestacji, postulującej przecież
wyzwolenie się z wszelkich norm i zakazów, a przez to logicznym jest, że przestał
obowiązywać również zakaz zażywania narkotyków. Co więcej stały się one częścią
misterium nowego, wolnego życia, niczym innym jak „eucharystią hipisów”. Aby
zaistniał taki stan rzeczy, konieczne było wytworzenie wokół narkotyków ideologii,
która usprawiedliwiałaby ich zażywanie i nadawała im sens. Tu ponownie wkracza
mistyka Wschodu, jako coś co miało łączyć środki odurzające z możliwością
odczuwania przeżyć transcendentalnych, wprowadzania się w swoistą „chemiczną
nirvanę”. Taką drogę rozumowania postulował propagator LSD Timothy Leary 19 oraz
Aldous Huxley, który zawarł podobne myśli w swoim sławnym dziele Drzwi
percepcji20. Doszło wtedy do naturalnego połączenia psychodeliki z elementami jogi.

15
16
17
18
19
20

T. Paleczny, dz. cyt., s. 57–66.
Urodzona w 1943 r. Indyjska dziennikarka i publicystka.
G. Mehta, Karma Cola, Warszawa 1996, passim.
S. Tokarski, Orient i kontrkultury, s. 42.
S. Tokarski, Orient i kontrkultury, s. 166–180.
A. Huxley, Drzwi percepcji, Warszawa 1991, passim.

11

Narkotyki miały być tym dla kontestatorów,

czym Soma 21 była dla starożytnych

joginów22.
Wielką wagę dla upowszechnienia się orientalizmów miała też muzyka
rockowa. Indyjskie instrumenty, melodyka i rytmika, stojące na równi z mistyką i
duchowością23 wydawała się być wspaniałym nośnikiem nowych treści kontrkultury tym
bardziej, że muzyka była w tych czasach dla młodzieży formą masowego
porozumiewania. Instrumentarium i skale przywiezione ze Wschodu włączyły się w nurt
tradycyjnego rock and rolla, a często nawet zastępowały niektóre jego elementy 24.
Oczywiście dokonało się to dopiero wtedy, gdy orientalizmy zyskały już pewną
popularność za sprawą wcześniej wymienianych czynników.
Ostatnią i najbardziej trywialną przyczyną powodzenia orientalizmów w
kontrkulturze była zwykła nuda, która ogarnęła społeczeństwo na krótko przed
początkiem rewolucji obyczajowej. Utarte schematy i patriarchalne modele rodzin były
dokładnym zaprzeczeniem życia, jakie marzyło się młodym ludziom. Egzotyczne
religie, przez tajemnicę, którą w sobie zawierały, były czymś świeżym i zupełnie innym
od tego w czym wzrastali, a przez to stawały się atrakcyjne.
Prócz wymienionych przyczyn, na upowszechnienie orientalizmów w
kontrkulturze, wpłynęło jeszcze wiele pomniejszych czynników, często zależnych od
indywidualności poszczególnych osób czy uwarunkowań miejsca i czasu. Wszystko to
składa się na całościowy obraz popularności jaką zyskały elementy filozofii i
duchowości Wschodu.

2.

Echa kontrkultury w Anglii

Niepokoje jakie przeszły w dekadzie lat 60. przez niemal cały świat zachodni,
miały swój mniej lub bardziej zindywidualizowany charakter w każdym kraju. Początki
działalności zespołu The Beatles przypadają właśnie na te czasy, kiedy to echa buntu
zaczęły docierać do Wielkiej Brytanii i za sprawą uwarunkowań społecznych tego
21 Roślina opisywana w Wedach. Jej picie miało zapewnić zażywającemu niezwykłą siłę. Istnieją
przypuszczenia, iż były to konopie indyjskie.
22 S. Tokarski, Orient i kontrkultury, s. 261.
23 http://wyborcza.pl/1,75248,13036111,Ravi_Shankar_nie_zyje___Narodowy_skarb_Indii_.html
24 G. Mehta, dz cyt., s. 14.
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regionu, nabrały własnych cech charakterystycznych. Ze względu na temat całej pracy
zajmę się więc w tym podrozdziale wydźwiękiem, jaki kontestacja miała na Wyspach
Brytyjskich, a szczególnie w Anglii.
Jej przebieg był zbliżony do, tego który wystąpił we wszystkich innych krajach
zachodnich, a mianowicie była ona działaniem skierowanym przeciwko aparatom
władzy i środkom manipulacji (mediom), z silną tendencją do zakwestionowania i
zmiany całej uwarunkowanej historycznie sytuacji współczesnych ludzi 25. Indywidualny
charakter kontestacji w Anglii jest wypadkową zarówno czynników geograficznych (tj.
wynikających z wyspiarskiego charakteru tego kraju) oraz politycznych, mających swój
wyraz głównie w angielskim systemie demokracji parlamentarnej. Natomiast tym co
najbardziej zbieżne z innymi krajami jest początek brytyjskiej kontestacji w
środowiskach uczącej się młodzieży i inteligencji o lewicowym nastawieniu26.
Jako pierwsze działania kontrkulturowej rewolucji na tym terenie można uznać
te, które zostały zapoczątkowane przez pacyfistyczny ruch Campaign for Nuclear
Disarmament (CND) – Kampanii na Rzecz Rozbrojenia Atomowego. Ruch ten
ukonstytuowany w 1957 r. szybko przekształcił się w organizatora wieców młodzieży i
propagatora akcji pacyfistycznych. Marsze antywojenne organizowane przez ruch,
nazwane później „Marszami Wielkanocnymi” 27, zostały uznane za nową formę walki
oraz stały się pierwowzorem późniejszych, podobnych akcji w innych krajach
europejskich i Stanach zjednoczonych 28. Działania CND były zwiastunem przemian,
jakie miały się dokonać w większej skali na całym świecie. Marsze z londyńskiego
Trafalgar Square do centrum badań atomowych w Aldermaston były nie tylko aktem
protestu przeciwko aktywnemu członkostwu Wielkiej Brytanii w „Klubie atomowym” 29,
ale także sposobnością do nawiązania kontaktów, wymiany poglądów i stworzenia
zrębów nowej społeczności opartej na skupieniu pod jednym szyldem ludzi wielu
środowisk.

Przyśpieszeniem

procesu

takiego

zjednoczenia

był

też

czynnik

charakterystyczny dla kontestacji innych krajów wysoko rozwiniętych, a mianowicie
niechętne nastawienie opinii publicznej i aparatów państwowych w stosunku do

25 A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, s. 5.
26 Tamże, s. 8.
27 Nazwa wzięła się od pierwszego marszu, który odbył się w Berlinie właśnie w Wielkanoc. W
następnych latach idea takich protestów rozprzestrzeniła się na całą Europę.
28 Tamże, s. 36.
29 A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2009, s. 581.
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protestujących. Wyrazem takiego zjednoczenia środowisk był czynny udział w ruchu
CND liberalnych myślicieli angielskich tamtych lat, z Bertrandem Russelem na czele.
Sam Russel również jest ważny dla brytyjskiej kontestacji. Jako jeden z
pierwszych zainicjował działania pacyfistyczne, przez opublikowanie manifestu
antywojennego w 1955 r., na którego treści oparł się potem ruch Pugwash, będący
zrzeszeniem uczonych, publicystów i dziennikarzy na rzecz rozbrojenia i pokoju30.
Russel otwarcie głosił swoją antywojenną postawę. W 1962 r. został nawet aresztowany
i skazany na dwa miesiące więzienia za zapowiadanie w Hyde Parku kolejnej
demonstracji połączonej z marszem na Aldermaston 31. Przedstawiał tezy mówiące o
kryzysie nauki i kultury cywilizacji Zachodu, czym bardzo mocno wpisywał się w
ogólny nurt kontestacji.
Ważnym dla angielskiej rewolucji młodzieży związanej z ośrodkami
akademickimi był też Narodowy Związek Studentów – National Union of Students
(NUS). Mimo swojej wewnętrznej różnorodności poglądów i metod działań, a później
ogólnych napięć w strukturach kierowniczych, zmierzał on ku zasadniczemu
podniesieniu rangi studentów w społeczeństwie, sprzeciwiając się przestarzałemu
programowi nauczania i hegemonii władz uniwersyteckich, niedopuszczających
uczniów do głosu w sprawach ważnych dla nich samych. W późniejszych latach NUS
zaczął angażować się również w działania polityczne. To między innymi dzięki temu
ugrupowaniu do Anglii zaczęły docierać informację o działalności innych podobnych
grup w Europie32.
Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych duża część protestujących na
Wyspach

wywodziła

się

lub

sympatyzowała

ze

środowiskami

lewicowym.

Zafascynowanie filozofią marksistowską było charakterystyczne dla wszystkich
jednostek chcących stworzyć „nową i sprawiedliwą rzeczywistość”. W Anglii
świadectwem tego zjawiska jest stowarzyszenie Communist Movement, wydające
pisma Red Patriot i Communist England33. Wiara młodych w utopijny ideał stworzenia
sprawnie działającego państwa komunistycznego pozwoliła im więc tym bardziej na
zanegowanie „zepsutego” systemu demokracji parlamentarnej i zyskania popleczników
wśród lewicującej inteligencji.
30
31
32
33

http://www.pugwash.org/about.htm (13. 01. 2013)
A. Jawłowska, dz. cyt., s. 37.
Tamże, s. 38.
Tamże, s. 21.
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Oprócz ruchów nakierowanych na działania polityczne dużą rolę ogrywały też
grupy kontestacji kulturowej. Wpływ na ich rozwój miał popularny w filozofii tamtych
lat nurt sytuacjonizmu, głoszący hasła moralnego relatywizmu oraz uzależnienia
postępowania od indywidualnych poglądów i wymogów danej chwili34. Poglądy te
szybko zostały zaadaptowane i upowszechnione wśród młodzieży, przez licznych
przedstawicieli angielskiego podziemia artystyczno-filozoficznego. Wyrazicielami tych
idei stały się subkultury Mods i Rockers, powstałe na przełomie lat 50. i 60. Mimo
konfliktu między nimi (który w dzisiejszych czasach obrósł już w legendy), zarówno
jedni jak i drudzy cechowali się negacją norm społecznych, nienawiścią do oświaty,
władz i utartych schematów życia publicznego. Wrogość społeczeństw w stosunku do
takiej młodzieży jedynie wzmagała eskalację ich prowokacyjnych zachowań.
Także tutaj żywiołowa muzyka jazzowa i rock and rollowa okazała się być
przyczynkiem do rozwoju buntowniczych nastrojów wśród młodzieży. Zastój
brytyjskiego rynku muzycznego, produkującego raczej zachowawcze utwory i lansujący
takichże artystów, denerwował nastolatków szukających możliwości odreagowania
problemów codziennej rzeczywistości. Nowa muzyka rockowa, tworząca się w USA,
przebijała się do wyizolowanej z Kontynentu Anglii z trudnościami. Tym bardziej była
ona ceniona przez młode pokolenie, dla którego Elvis Presley był dokładnie tym czego
poszukiwali35. Ciągłe łaknienie nowych brzmień wpływało inspirująco na wyspiarskich
nastolatków, chcących spróbować swoich sił w graniu. Niezwykła popularność, łatwego
do wykonywania gatunku skiffle36, za którego propagatora na terenie Wielkiej Brytanii
uważa się Lonniego Donegana37, przyczyniła się do powstania wielu zespołów
grających muzykę nowego pokolenia. Wśród nich znalazł się założony przez Johna
Lennona w 1957 r. w Liverpoolu zespół The Quarrymen, późniejsze The Beatles.
Kwestionowanie kultury opartej na ciągłości tradycji Imperium Brytyjskiego
skupiło wokół siebie środowiska studenckie: zaangażowane w działania polityczne,
grupy subkulturowe: występujące przeciw zastanej rzeczywistości oraz kręgi
artystyczne; poszukujące nowych form wyrazu i optymistycznie przyjmujące wszystkie
34 T. Biesaga, Sytuacjonizm etyczny, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, t. 9, Lublin, 2008, s.
293-296.
35 T. Burrows, The Beatles – ilustrowana historia zespołu, Poznań 2001, s. 6–9.
36 Rodzaj muzyki folkowej z wpływami jazzu i bluesa. Wykonywana na różnego rodzaju
zaimprowizowanych instrumentach.
37 (29. 04. 1931 – 03. 11. 2002) Brytyjski piosenkarz wykonujący muzykę skiffle, popularny w Anglii na
przełomie lat 50. i 60.
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nowości sztuki, która w jakikolwiek sposób odbiegała od tradycyjnego na nią
spojrzenia. Nie ulega wątpliwości, że członkowie The Beatles już wtedy znaleźli się pod
wielkim wpływem kontestacji, co zaważyło na ich późniejszych poczynaniach.

3.

Spotkanie zespołu z kulturą Wschodu

Wielka Brytania okresu powojennego, nim jeszcze stałą się areną działań
kontrkulturowych, pozostawała wierna tradycjom chrześcijańskim. W tych też
tradycjach został wychowany każdy z czterech członków przyszłego zespołu The
Beatles. John Lennon wzrastał pod silnym wpływem opiekującej się nim od dziecka
ciotki Mimi Smith, utrzymującej w domu surowe, anglikańskie zasady. Paul McCartney
został ochrzczony jako katolik (mimo iż jego ojciec był protestantem zwracającym się
ku agnostycyzmowi)38. Podobnie George Harrison wychowany przez katolików o
Irlandzkich korzeniach39. Ringo Star z kolei był protestantem. Jednakże wszyscy oni
dość szybko przeszli do religijnego sceptycyzmu, wahającego się w każdym z
indywidualnych przypadków od zwykłego niepraktykowania po ateizm. Znany jest
przede wszystkim negatywny stosunek Lennona do chrześcijaństwa, zauważalny
zarówno w tekstach (w zawoalowany sposób dotyka tej kwestii utwór Girl40), jak i w
wypowiedziach, z których najsłynniejszą był niefortunny wywiad z marca 1966 r 41.
Odrzucenie macierzystej religii sprawiło, że Beatlesi byli bardziej podatni na wszystkie
nowe formy duchowości, które zyskiwały popularność w czasach kontestacji.
Sława zespołu rosła wprost proporcjonalnie do kolejnych wydawanych przez
nich albumów, które w ojczyźnie muzyków doprowadziły do powstania zbiorowego
uwielbienia ich twórczości i wizerunku. Zjawisko to nazwano późnej „Beatlemanią” 42.
Zespół z ugruntowaną pozycją na rynku europejskim wyruszył na podbój Ameryki, w
której to z dnia na dzień nasilały się nastroje kontestacyjne, a młodzież zaczynała na
wzór Beat Generation interesować się Orientem. Podczas swojego pierwszego wyjazdu
do „ojczyzny rocka” z miejsca podbili tamtejszą publiczność, ale jednocześnie
38
39
40
41
42

B. Miles, Paul McCartney: Many years from now, New York 1997, s. 4.
http://georgeharrison.w.interia.pl/historie/dziecist.htm (13. 01. 2013.)
T. Burrows, dz. cyt, s. 111.
Ta sytuacja szerzej będzie opisana w kolejnym rozdziale.
T. Burrows, dz. cyt., s. 48–71.

16

wzbudzili zainteresowanie wśród wielkich twórców amerykańskich, w tym Boba
Dylana. Sam Dylan, mający już wtedy duże uznanie na scenie folkowej, uważany był za
najwybitniejszego twórcę protest songów, jak również za jednego z czołowych
przedstawicieli nowego ducha pokolenia kontestującego rzeczywistość. Beatlesi z kolei
wskazywali na niego jako na swojego idola. W końcu słynny bard spotkał się z
Liverpoolskim zespołem 28 sierpnia 1964 roku w Nowym Yorku. To właśnie wówczas,
John, Paul, George i Ringo po raz pierwszy zetknęli się z narkotykami, a konkretnie z
marihuaną, która Dylanowi i wielu innym muzykom amerykańskim, nie była już wtedy
obca. Służyła po prostu jako środek stymulujący, popularny w kręgach artystycznych.
Wydarzenia tego nie można jednoznacznie uznać za kontakt z kulturą Wschodu. Lecz
fakt zażywania narkotyku - uważanego wówczas za specyfik pobudzający wszelkie
przeżycia duchowe i który w samych Indiach jako używka wspomagająca medytacje ma
znaczenie religijne43 - bez wątpienia skierował ich na drogę poszukiwań innych środków
wyrazu oraz wnikliwszej autorefleksji44. Zafascynowanie głębokimi tekstami Boba
Dylana, kontestacją oraz efektami jakie wywoływała marihuana było więc w pewnym
sensie kluczem do obszaru szczególnej duchowości nowego pokolenia buntowników.
Rok 1965 miał się okazać okresem przejściowym. Zjawisko „Beatlemanii”
nieco przycichło i chociaż zespół wciąż cieszył się wielką popularnością, to koncerty, na
których muzyka była nieustannie zagłuszana przez wrzask nastoletnich fanek, zaczynały
męczyć całą czwórkę artystów, którzy woleli by spożytkować swoje siły na
doskonalenie warsztatu twórczego w studiu. Widać wtedy wyraźny rozdźwięk między
Beatlesami tworzącymi łatwą muzykę dla mas, a Beatlesami bardziej ambitnymi,
przedkładającymi artyzm nad komercję45. W lutym 1965 r. rozpoczęto zdjęcia do filmu
„Help!”, który w założeniu miał być powtórzeniem sukcesu, jaki odniósł wcześniejszy
film z muzykami w roli głównej, czyli „A Hard Aay's Night”. Fabuła opierała się na
intrydze wokół pierścienia należącego do tajemniczej indyjskiej sekty. Podczas zdjęć
jeden z fanów (wyznawca hinduizmu), obdarował członków zespołu książkami
traktującymi o reinkarnacji. To wydarzenie jest powszechnie uważane za pierwszą
styczność The Beatles z duchowością Wschodu. Fakt ten wywarł znaczący wpływ na
43 Zob. http://www.druglibrary.net/schaffer/Library/studies/inhemp/4chapt9.htm (13. 01. 2013.),
http://www.erowid.org/spirit/traditions/buddhism/buddhism_tantra_article1.shtml (13. 01. 2013), A.
Huxley. dz. cyt.
44 T. Burrows, dz. cyt., s. 91–92.
45 Tamże, s. 96.
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rozwój fascynacji wieloma aspektami kultury, religii i filozofii Indyjskiej 46. Najbardziej
zaangażowanym okazał się być George Harrison. Na albumie Rubber Soul ukazała się
kompozycja Johna Lennona Norwegian Wood (This Bird Has Flown), w której to po raz
pierwszy zabrzmiał użyty przez Harrisona hinduski sitar. Instrumentem tym gitarzysta
zespołu zainteresował się właśnie podczas kręcenia zdjęć do Help!. Jeszcze większy
wpływ na niego i jego muzykę miało poznanie w 1966 wirtuoza sitaru, Ravi Shankara 47.
Harrison został przez niego zaproszony do Indii, gdzie przez kilka tygodni zgłębiał
tajniki gry na sitarze, jednocześnie przesiąkając mistyką wschodu. Pobyt w Indiach i
przyjaźń z Shankarem, była dla gitarzysty swoistymi „rekolekcjami”, które, jak się
później okazało, odcisnęły ślad na brzmieniu zespołu i dalszym jego rozwoju. Wtedy też
zaczął zmieniać religię. Uważał że chrześcijaństwa nie można prawdziwie doświadczyć,
a przez to trzeba się opierać na świadectwa innych osób. Hinduizm dawał mu z kolei
przeżycie bardzo osobiste.
Znacznie mniejszy wpływ ogólne zaznajomienie się z kulturą Wschodu miało
na pozostałych muzyków, jednakże nie można powiedzieć, iż nie byli oni
zainteresowani aspektami religii i kultury Indii. John Lennon czytywał w tym okresie
książki o buddyzmie, co miało przełożenie na teksty jego autorstwa, a cała czwórka
zmieniała swój wizerunek, zastępując garnitury barwnymi strojami o motywach i
stylistyce wschodniej.
Niezwykle ważny w rozpatrywaniu danego zagadnienia jest też fakt, że Orient
staje się wtedy modny wśród kontestatorów na całym świecie. Optymistyczne przyjęcie
tego rodzaju duchowości przez Beatlesów było więc nie tylko wynikiem
zainteresowania jakie w nich wzbudziła, ale też po części odpowiedzią na panujące
nastroje. Jednocześnie jawiła owa duchowość się jako coś innego niż chrześcijaństwo,
do którego - jak już zostało wspomniane - podchodzili sceptycznie. Spotkanie z tą
kulturą było też zapowiedzią zwrócenia się zespołu ku bardziej ambitnej działalności
artystycznej, a w szerszym kontekście dowodziło otwartości muzyków na wszelkie
nowości.

46 http://www.beatlesbible.com/people/george-harrison/ (13. 01. 2013.)
47 http://wyborcza.pl/1,75248,13036111,Ravi_Shankar_nie_zyje___Narodowy_skarb_Indii_.html
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II.

1.

Znaczenie kultury Wschodu dla The Beatles

Sytuacja zespołu w drugiej połowie lat 60.

Zespół The Beatles, w zaledwie kilka lat od swojego powstania, stał się
fenomenem na skalę światową. Połączenie talentu każdego z czwórki artystów i
nowoczesne jak na owe czasy działania marketingowe prowadzone przez ich
uzdolnionego menadżera Briana Epsteina, zwanego często piątym członkiem zespołu,
pozwoliły na zyskanie w tak krótkim czasie ogromnej popularności. Za sukcesem
komercyjnym

szedł

sukces

finansowy.

Przychody

muzyków

zaczęły

rosnąć

błyskawicznie już od momentu wydania pierwszego singla Love me Do, co sprawiło, że
w połowie lat 60. John, Paul, George i Ringo stali się milionerami. Taki stan rzeczy
postawił ich w sytuacji zmierzenia się z własnym wizerunkiem gwiazd popkultury
mających również wpływ na społeczeństwo. Rozwój grupy przebiegał równolegle do
dojrzewających w Europie i Stanach Zjednoczonych nastrojów kontestacyjnych. To
spowodowało, że ich sytuacja formowała się jakby w dopasowaniu do tego co działo się
na świecie.
W drugiej połowie dekady członkowie zespołu byli już rozpoznawani na całym
globie, jako autorzy wielu przebojów, ulubieńcy mediów i swoiste zjawisko
popkulturowe48. Rewolucja jakiej dokonali na rynku muzycznym udowodniła
wszystkim, że zespół rockowy może stać się potężną, generującą zmiany siłą, z którą
należy się liczyć. Stali się też wizytówką swojego państwa promując nowy wizerunek
Anglii udowadniającej że kraj wyszedł z powojennego kryzysu 49. Nic więc dziwnego, że
ich autorytet został dostrzeżony przez polityków. W 1964 roku, po 13 latach rządów
Partii Konserwatywnej, władzę przejęli Labourzyści przewodzeni przez młodego
profesora Oksfordu Harolda Wilsona. Nie ignorował on, tak jak to czynili jego
poprzednicy, dynamicznych zjawisk zachodzących w społeczeństwie, przez co zyskał
popularność wśród młodego elektoratu. Podkreślając najwyższy od lat wskaźnik
48 M. Pęczak, dz. cyt., s. 12.
49 http://georgeharrison.w.interia.pl/artykuly/osza.htm (13. 01. 2013)
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eksportu, wskazywał pośrednio na zasługi Beatlesów, którzy walnie przyczynili się do
tego sukcesu50.
Kolejnym wydarzeniem świadczącym o docenieniu zasług zespołu dla państwa
jest fakt odznaczenia ich przez Królową Orderem Imperium Brytyjskiego (MBE) w
1965 roku. Było to najwyższe odznaczenie państwowe, nadające im prawo do używania
tytułu szlacheckiego – sir51. Należy też wspomnieć, że żaden z muzyków nie miał wtedy
ukończonych 25 lat, a więc byli też jednymi z najmłodszych odznaczonych. Reakcją na
to było zwrócenie orderów przez wielu znamienitych Brytyjczyków będących jego
kawalerami. Fakt zrównania dokonań zespołu z zasługami polityków, wojskowych i
urzędników państwowych został potraktowany jako zdeprecjonowanie tytułu 52. Nie
pomogły oficjalne wyjaśnienia pałacu mówiące o tym, że zespół został uhonorowany za
ogromne wpływy do skarbu państwa ze sprzedaży ich muzyki 53. Różny stosunek do tego
zdarzenia mieli też sami członkowie zespołu – Johna Lennona irytowało oburzenie
odznaczonych wojskowych, którzy w jego opinii zostali nagrodzeni za zabijanie ludzi.
Później uznał przyjęcia MBE przez The Beatles za akt sprzedania się. Inny stosunek
miał Paul McCartney, dla którego odznaczenie było niejako dowodem uznania ich
ciężkiej pracy, a pośrednio też wyróżnieniem jego - wywodzącego się z klasy
robotniczej - ojca. George Harrison z kolei, w swoich wypowiedziach na ten temat,
wydawał się był bagatelizować zarówno prestiż odznaczenia, jak i cały szum wokół
kontrowersji związanych z decyzją Królowej54.
Ze zdarzenia tego można wyprowadzić kilka ciekawych wniosków. Po
pierwsze, zachowanie osób zwracających swoje odznaczenie ukazywało jak wielki jest
rozdźwięk między starym i nowym społeczeństwem. Po drugie, doskonale uwidacznia
fakt wzrostu znaczenia zespołu. I wreszcie po trzecie, pokazuje jak różny był stosunek
do całej sytuacji każdego członka z osobna.
Pieniądze i popularność nie były wynikiem jedynie kolejnych albumów.
Twarze Beatlesów stały się wówczas niczym znaki towarowe, którymi markowano
wszystko, począwszy od nieautoryzowanych biografii po wszelkiego rodzaju gadżety
związane z zespołem. Jednym słowem na The Beatles każdy chciał zarobić, a przez
50
51
52
53
54

T. Burrows, dz. cyt., s. 106.
J. Tolak, The Beatles – Tak było, Warszawa 1992, s. 60.
T. Burrows, dz. cyt., s. 106.
J. Tolak, dz. cyt., s. 60.
http://georgeharrison.w.interia.pl/ (13. 01. 2013.)
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ogromny wpływ jaki mieli na młodzież, tym łatwiej było przerobić ich wizerunek na coś
w rodzaju przyswajalnej przez nastolatków konfekcji. Grono osób czerpiących korzyści
ze sławy i podsycających ambicje czwórki z Liverpoolu, znalazło się także blisko
samego zespołu. Beatlesi musieli się zatem nauczyć trzeźwo oceniać ludzi, z którymi
przyszło im współpracować55. Jednocześnie w tym okresie narzucili sobie ogromne
tempo pracy, podobnie jak w poprzednim roku (1964), kiedy to nagrali aż dwa albumy i
wystąpili w filmie (A Hard Day's Night), którego sukces skłonił ich do ponownego
stanięcia przed kamerą. Utrzymanie popularności wymagało ciągłego odbywania tras
koncertowych, które wciąż cieszyły się ogromną popularnością, o czym świadczy
historyczny występ zespołu 15 sierpnia 1965 na nowojorskim stadionie stadionie Shea,
obejrzany przez rekordową, 55 tysięczna widownie i który przyniósł dochód rzędu 300
tysięcy dolarów56. Był to zarazem jeden z ich ostatnich koncertów. Aparatura
nagłośnieniowa nie była w stanie przebić się przez krzyki fanów, a sam repertuar
koncertów - opierający się na ich dawnych przebojach - nie dawał szansy rozwoju, do
którego cały zespół w tamtym okresie dojrzał. Do tego dołożyły się jeszcze protesty
przeciwko ich koncertowi w Tokio oraz

incydent na Filipinach, kiedy to przez

przeoczenie organizatorów Beatlesi nie stawili się na uroczystym przyjęciu u pary
prezydenckiej, czym wywołali wielkie oburzenie w tym kraju 57. Po występie w San
Francisco 29 sierpnia 1966 r. zespół definitywnie zaprzestał koncertowania, a
działalność artystyczną prowadzili już tylko w obrębie studia nagraniowego.
O zmianie, jaka zaszła w stylistyce zespołu, świadczą przede wszystkim dwa
albumy. Są to wspomniany już wcześniej „Rubber Soul” oraz „Revolver”. Warstwa
tekstowa i muzyczna zostały o wiele bardziej rozbudowane. Zafascynowanie tekstami
Boba Dylana sprawiło, że ich twórczość stała się zaangażowana i zyskała na
poetyczności wyrazu. Oba albumy pokazują, iż zespół wpisał się do grona
kontestatorów działających poprzez sztukę, która odrywała się od tradycji, i która była
nośnikiem haseł kontrkultury. Na wspomniane zmiany wpłynęły też narkotyki, które
upowszechniły się w Anglii wraz z przychodzącą zza oceanu kontestacją. Po pierwszym
zażyciu LSD przez Lennona58 inspiracje czerpane z chemicznych wizji na stałe wpisały

55
56
57
58

T. Burrows, dz. cyt., s. 103.
J. Tolak, dz. cyt., s. 62.
Tamże, s. 67–69.
T. Burrows, dz. cyt., s. 107.
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się w ich twórczość, torując przy tym drogę dla nowego, awangardowego i szybko
zdobywającego popularność stylu w muzyce – rocka psychodelicznego.
Zespół w tamtym czasie nie uniknął też wielkich skandali. Pierwszy związany
był z wydaniem na amerykańskim rynku albumu kompilacyjnego „Yesterday And
Today”. Sprawa dotyczyła kontrowersyjnej okładki przedstawiającej wszystkich
członków The Beatles w białych, rzeźnickich fartuchach, obwieszonych kawałami
garmażeryjnego mięsa i rozczłonkowanymi dziecinnymi lalkami. Do amerykańskiej
wytwórni Capitol Records, zajmującej się wydawaniem dzieł The Beatles w USA,
napłynęło wówczas wiele skarg na zbyt brutalny charakter okładki59.
Drugi znacznie poważniejszy skandal, również mający miejsce w Stanach
Zjednoczonych, dotyczy wydarzenia z lipca 1966 roku. W popularnym magazynie
młodzieżowym „Date Book” ukazał się przedruk wywiadu z Johnem Lennonem z
londyńskiego „Evening Standard”. Muzyk na podsumowanie w nim swojej wypowiedzi
powiedział: Chrześcijaństwo odejdzie. Skurczy się i zniknie. To jest rzecz bezsporna.
Dziś jesteśmy bardziej popularni niż Jezus. Nie wiem, co skończy się pierwsze,
rock'n'roll czy chrześcijaństwo. Te słowa, wyrwane z kontekstu, wywołały burzę w
USA, gdzie duży odsetek chrześcijan uznał taką wypowiedź za niewybaczalną.
Rozgłośnie radiowe z południowych stanów ogłaszały bojkot zespołu, publicznie
niszczono ich płyty i wszystko co z nimi związane. Muzykom grożono, a w całą sprawę
zaangażował się nawet Ku Klux Klan. Sam sprawca zamieszania był przerażony całą
sytuacją i jednocześnie zaskoczony, że tak wielu ludzi może przejmować się jego
wypowiedzią. Ale ta afera pokazała tylko jak wielką wagę na całym świecie
przywiązywano do zespołu i jak pilnie śledzono jego poczynania. Sytuację uratowała
konferencja prasowa 11 sierpnia, na której Lennon przeprosił za swoje słowa, ratując
tym samym karierę całego zespołu60.
To wydarzenie uświadomiło im jeszcze jedną ważną rzecz – zasięg
oddziaływania ich słów. Postanowili to wykorzystać, niosąc dla świata przesłanie
pokoju, a uczynili to poprzez pierwszy przekaz satelitarny, wykonując „All You Need Is
Love”. Ten nowatorski jak na tamte czasy zabieg, umożliwił obejrzenie ich występu

59 Tamże, s. 112–114.
60 Zob. T. Burrows, dz. cyt., s. 116 – 117, J. Tolak, dz. cyt., s. 70–71,
http://wyborcza.pl/1,76842,12372962,Beatlemania_story__czesc_3__Zegnajcie__garniturki.html (13.
01. 2013.)
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milionom widzów na całym świecie61. Wydarzenie to pozwoliło im przekroczyć koleją
barierę i wyniosło The Beatles na piedestał kontrkultury.
Ostatnim ważnym faktem z drugiej połowy lat 60., o którym należy wspomnieć
w tym podrozdziale, jest wydanie Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, który okazał
się największym osiągnięciem artystycznym zespołu i będąc pierwszym albumem
koncepcyjnym, otworzył drogę wielu innym muzykom traktującym rock jako
pełnoprawną sztukę.
Sława grupy uczyniła ich nie tylko ważnymi dla muzyki, ale również dla
całego życia społecznego. Jednocześnie uniemożliwiała im normalne egzystowanie i w
pewien sposób zamykała na świat. Dopiero po wyzwoleniu się z konieczności ciągłego
koncertowania, mogli zacząć się w pełni realizować. Pomogła im w tym także sytuacja
na rynku muzycznym: zamiast singli nagrywano płyty długogrające, pisanie autorskich
utworów przestało należeć do rzadkości, a twórcy zyskali prawo do opiniowania
wydarzeń społecznych i politycznych. Dzięki swojemu talentowi The Beatles mogli być
jednak zawsze o jeden krok przed wszystkimi innymi, czego dowodem są ich wielkie
sukcesy artystyczne. Druga połowa lat 60. to też pełny rozkwit kontrkultury, w której
czwórka z Liverpoolu zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę.

2.

Nowa obyczajowość jako droga ku wschodnim systemom
filozoficznym

Popularność i znaczenie jakie zdobył zespół, w połączeniu ze zmianami, które zaszły w
społeczeństwie sprawiły, że Beatlesi zyskali ogromną wolność wyboru w kwestii tego,
jak będzie wyglądała ich dalsza działalność na gruncie życia zarówno artystycznego, jak
i prywatnego. Uwielbiani przez fanów i chwaleni przez krytykę, czerpiący przykład z
bohemy artystycznej Stanów Zjednoczonych i mający wsparcie najwyższych władz
swojego kraju The Beatles zyskali przeświadczenie, że to właśnie oni są jednymi z
najważniejszych twórców kontrkultury. Rozluźnienie obyczajowości w latach 60.
pozwoliło im na wybranie dowolnej drogi rozwoju, która przez większość młodego
społeczeństwa była bezkrytycznie akceptowana, gdyż nie odbiegała od nowo ustalonych
61 http://wyborcza.pl/1,75475,12390913,Beatlemania_story__cz__5__Zen__epifania_i_orgazmy.html
(13. 01. 2013.)
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norm postępowania, charakterystycznych dla epoki kontestacji. Z tego przywileju zespół
w pełni korzystał.
Gdy ruchy hipisowskie opanowały świat, pękła też ostatnia granica
obyczajowości.

Każdy

kto

przyjmował

podstawowe

założenie

epoki,

czyli

nieskrępowaną „wolność i miłość”, mógł postępować jak chciał i być kim chciał,
tłumacząc to szukaniem osobistych środków ekspresji. W szczególności dotyczyło to
artystów. Muzyka, kino i sztuki plastyczne zaczęły tworzyć dzieła awangardowe w pełni
tego słowa znaczeniu, a dążenie do szokowania i prowokacji artystycznej stało się
nadrzędnym celem. Nie dziwi więc to, że The Beatles byli w ciągłym ruchu, poszukując
nowości na terenach do niedawna jeszcze niedostępnych dla zwykłej muzyki
rozrywkowej. Mowa tu o filozofii, religii, przeżyciach związanych z zażywaniem
narkotyków, polityce, literaturze czy wreszcie muzyce klasycznej, której rozdzielność
od popu była do tej pory w miarę wyraźna. Takich rejonów wciąż przybywało, a
zaprzestanie poszukiwań oznaczałoby „wypadnięcie z obiegu”. Należy pamiętać, że w
połowie lat 60. istniało już wiele innych grup dorównującym kroku Liverpoolczykom.
The Rolling Stones, The Doors, The Beach Boys czy Frank Zappa to tylko niewielka
grupa zespołów i wykonawców, którzy w tamtym okresie rywalizowali ze sobą.
Taka sytuacja napędzała The Beatles i kierowała coraz dalej w rejony, które
poznali jako pierwsze w okresie, gdy nastroje buntownicze dopiero się rozwijały.
Można to nazwać swoistym szukaniem własnego miejsca w kontrkulturze, lecz z drugiej
strony, trzeba sobie uświadomić, że to oni w dużej mierze byli tymi, którzy na jej kształt
wpływali62. Pomijając fakt, że The Beatles byli wzorcami wyglądu i zachowań dla wielu
młodych osób, stali się też inspiracją innych artystów działających w tamtym czasie. W
związku z tym można stwierdzić, że okres ich największej popularności, to czas gdy
zajmowali miejsce w popkulturowym establishmencie 63, stając się znaczącym punktem
odniesienia dla wszystkich artystów związanych z ruchem hipisowskim. Oczywiście
taka pozycja implikowała pewne zachowania, których oczekiwano od kontestatorów.
Naturalna była w takim wypadku postawa pacyfistyczna przy jednoczesnej ostrej
krytyce działań militarnych, odrzucenie tradycji oraz wyznawanie wolności rozumianej
jako wiara w szerokie możliwości decydowania o sobie. Tacy też byli The Beatles. Nie
62 T. Burrows, dz. cyt., s. 122.
63 M. Rychlewski, Rock - kontrkultura – establishment, [w:] Kontrkultura. Co nam z tamtych lat?, red.
W.J. Burszta, M. Czubaj, M. Rychlewski, Warszawa 2005, s. 140.
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oznacza to jednak, że te zachowania były im narzucone bądź, że nie robili tego
dobrowolnie. Wręcz przeciwnie, cała czwórka dochodziła do takiej postawy stopniowo,
a fakt, że na końcu tej drogi zespół ucieleśniał idee rządzące w tamtych czasach,
świadczy o zaistnieniu pewnego rodzaju sprzężenia zwrotnego – The Beatles
dostosowywali się do swoich czasów i jednocześnie wpływali znacząco na ich kształt.
Przy takim spojrzeniu na sprawę sytuacja w jakiej się znaleźli nie wpływała na
wcześniej wspomnianą wolność ich działań w rejonach kontrkultury, a wręcz odwrotnie,
wzmacniała ją i rozszerzała, gdyż przyjęcie zasad „buntowników” pozwalało na więcej
wobec obyczajów.
Jeśli zaś spojrzeć na zagadnienie „The Beatles a wolność zachowań” z punktu
widzenia czysto materialistycznego, nie można tu nie dostrzec być może decydującego
czynnika, czyli pieniędzy. Spełnianie wszystkich artystycznych i pozaartystycznych
celów, w tym licznych podróży na spotkania z „duchowymi przewodnikami” i
kreowaniem własnego wizerunku, wymagało sporych funduszy, a takowe Beatlesi
posiadali. Tym bardziej mogli sobie więc pozwolić na korzystanie z tego, co przyniosły
nowe czasy. Kontrkultura, głosząca sprzeciw wobec konsumpcyjnemu stylowi życia, w
przypadku wielu zespołów rockowych (nie tylko The Beatles) zadziałała wręcz
odwrotnie; przynosząc zyski oraz tworząc z nich jednoczesnych twórców towaru
(muzyka) i konsumentów w skali, na jaką przeciętna osoba nie mogłaby sobie pozwolić.
Ważne są też różnicę w pojmowaniu kontrkulturowej powinności rocka. Warto
zwrócić

uwagę

na

pogląd

Marcina

Rychlewskiego,

dotyczący

wewnętrznej

różnorodności ideologicznej muzyki lat 60. Wyróżnia on dwa nurty: „zaangażowany”,
który nakierowany był na aktywne głoszenie wyznawanych przez siebie prawd oraz
„eskapistyczno-kontemplacyjny”, który nie wydawał się tak radykalny, a zakładał w
dużej mierze po prostu odtrącenie zachowawczości dawnej kultury na rzecz poszukiwań
samospełnienia osiąganego różnymi sposobami64. Właśnie do tego drugiego nurtu
zalicza między innymi The Beatles, którzy nie będąc podporządkowanymi spełnianiu
żadnych wyższych celów społecznych, mogli na własną rękę i w dowolnym kierunku
kierować swoim rozwojem. Mimo ich licznych akcji pokojowych (takich jak chociażby
wspomniana transmisja na żywo utworu All You Need Is Love) i wypowiedzi
świadczących o ich pacyfistycznym nastawieniu, nie można ich uznać za wyrazicieli
64 Tamże, s. 141.
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poglądów pokolenia takich jak chociażby Bob Dylan, tworzący protest songi o
polityczno-społecznym, zabarwieniu a w swym przesłaniu nawołujących do odrzucenia
starych zasad. Nie należy przez to wszystko rozumieć że ich zachowania były pozą.
Założenia kontestacji spełniali po prostu poprzez działania artystyczne i ekspresję
wyrażaną zachowaniami, a to było główną cechą wielu subkultur tamtych lat z hipisami
na czele65.
I tu właśnie pojawia się pytanie: dlaczego zespół The Beatles w pewnym
momencie własnej działalności zwrócił się ku indyjskim systemom filozofycznoreligijnym? Odpowiedź na to może być następująca: Nowa obyczajowość zrywająca z
jednej strony z tradycją europejską, a z drugiej strony, zorientowana na szukanie czegoś
co ją zastąpi, nie stawała na drodze poszukiwań samorealizacji, a wręcz popychała
największy zespół rockowy w stronę hinduizmu, który już wtedy był im znany, a za
sprawą doświadczeń Beat Generation i licznych głosicieli nowego porządku, stał się na
tyle popularny by zainteresować zespół tym co oferował. Proces ten był też
przyśpieszony przez specyficzne nastawienie członków cywilizacji euroatlantyckiej w
stosunku do tej kultury. Chodzi tu o wiarę w możliwość osiągnięcia wszystkiego przy
odpowiednim nakładzie sił. Tak potraktowano na zachodzie właśnie Hinduizm, starając
się przenosić jego dorobek na zachodni grunt bez większych poprawek66.
Zespół The Beatles, osiągając w drugiej połowie lat 60. największą
popularność, musiał jednocześnie przybrać formę „lustra kontrkultury”. Szansa niczym
nieskrępowanego rozwoju, jaką dała rewolucja młodzieżowa, pozwoliła im nie tylko na
wykonanie wielkiego kroku w dziedzinie muzyki, ale też zdeterminowała poszukiwania
duchowe, co w efekcie doprowadziło do ich spotkania z kulturą Wschodu i nawiązania z
nią relacji, które miały rzutować na dalsze poczynania grupy.

3.

Joga i Medytacja transcendentalna jako odpowiedź na „duchowe
potrzeby” zespołu

Połowa roku 1967 to apogeum popularności ruchów hipisowskich: Na terenie HightAshbury, dzielnicy San Francisco rozsławionej potem przez piosenkę Scotta
65 A. Jawłowska, dz. cyt., s.152.
66 G. Mehta, dz. cyt., s. 15.
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McKenziego67, powstała wówczas największa komuna w której obok tysięcy młodych
ludzi żyjących „poza systemem” zamieszkali także artyści i intelektualiści 68. W tym
okresie odbył się również festiwal w Monterey, będący pierwszą wielką imprezą
muzyczną lat 60., która wypromowała wielu nieznanych wtedy jeszcze artystów i
ugruntowała pozycje rocka psychodelicznego w kontrkulturze 69. Zaś w całych Stanach
Zjednoczonych protesty przeciwko wojnie w Wietnamie i nastroje pacyfistyczne
osiągały największe nasilenie. Okres ten nazwano „Latem miłości”. The Beatles, za
sprawą swoich dokonań, również stali się jedną z ikon tamtego czasu. Jednak już
końcówka roku to początek ich problemów, z którymi próbowali sobie poradzić między
innymi dzięki oddaniu się medytacjom pod okiem Maharishiego Mahesh Yogiego.
Zespół miał już za sobą okres „Beatlemanii” i przemiany stylistyczne.
Jednocześnie zyskali ogromną siłę oddziaływania. Grupa stała się instytucją i zaczynała
usamodzielniać swoje działania70. Ta sytuacja niejako wykluczała, a przynajmniej
ograniczała w działaniach Briana Epsteina, który do tej sprawował pieczę niemal nad
wszystkimi działaniami czwórki. Pogłębiło to jego depresję spowodowaną kłopotami w
życiu osobistym, a do tego wszystkiego dołożyło się jeszcze uzależnienie od
narkotyków. 27 sierpnia 1967 r. znaleziono go martwego we własnym mieszkaniu.
Stwierdzono, że przyczyną zgonu było przedawkowanie środka nasennego71.
Na kilka dni przed tym wydarzeniem Beatlesi, za namową Georgea Harrisona,
pojechali do Londynu, gdzie pierwszy raz mieli się spotkać z guru Maharishi Mahesh
Yogim i wysłuchać jego odczytu na temat opracowanej przez niego techniki Medytacji
Transcendentalnej. Sam Maharishi urodził się jako Mahesh Prasad Varma 12 stycznia
1917 r. w miejscowości Jabalpur. Po odbyciu nauk u Swamiego Brahmanandy
Saraswatiego, będącego wówczas przewodnikiem duchowym miasta Jyotir Math, zaczął
opracowywać swoją metodę medytacji opartej na tworzonych indywidualnie pod
odbiorcę mantrach. Jego technika nie wymagała religijnego ani intelektualnego
zaangażowania i miała gwarantować szybkie, dostępne dla każdego „duchowe
wyzwolenie”72. Takie podejście do jogi zagwarantowało mu dużą popularność na
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Chodzi o utwór „San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)”.
A. Jawłowska, dz. cyt., s. 135.
http://www.milesago.com/Festivals/intro.htm (20. 02. 2013.)
T. Burrows, dz. cyt., s. 134.
J. Tolak, dz. cyt., s. 85.
http://www.beatlesbible.com/people/maharishi-mahesh-yogi/ (21. 02. 2013.)
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Zachodzie, gdzie wiele osób zainteresowanych duchowością Indii, poszukiwało łatwego
sposobu na osiągnięcie samospełnienia.
Na wykładzie w londyńskim hotelu Hilton zjawili się John Lennon, George
Harrison i Paul McCartney wraz z małżonkami. Ringo Starr był wówczas przy swojej
żonie, będącej tuż po porodzie. Członkowie The Beatles byli oszołomieni wykładem i
samą osobą guru. Bezpośrednio po tym spotkaniu, już w swoim hotelowym pokoju,
zaproponował im przyjazd do Bangor w północnej Walii na dziewięciodniowy kurs
medytacji. Następnego dnia, już w komplecie (Ringo Starr dołączył do nich po
usłyszeniu entuzjastycznych relacji trzech muzyków ze spotkania z Maharishim73.),
wyruszyli pociągiem na umówione miejsce „rekolekcji”. Nie byli oni jedynymi sławami
zmierzającymi w tamtym kierunku. Wraz z nimi pojechali m.in. Mick Jagger i folkowy
wokalista Donovan74. Na miejscu każdy z członków zespołu dostał osobistą mantrę i
rozpoczął medytacje pod okiem guru. Bardzo ważne jest to, że już wtedy zabroniono im
zażywania jakichkolwiek narkotyków, do których nastawienie Maharishiego było
zdecydowanie negatywne. Medytacja transcendentalna miała pozwolić im na
osiągnięcie prawdziwych przeżyć duchowych, których nie dostarczyły im przez lata
żadne substancje psychoaktywne. W późniejszym okresie wywarło to zbawienny wpływ
na wszystkich muzyków, a w szczególności na Lennona, który w okresie od 1966 do
1968 tworzył niemal wyłącznie pod wpływem LSD 75. Był to początek długotrwałego i
stopniowego procesu całkowitego oczyszczenia jego organizmu z narkotyków.
O śmierci Briana Epsteina dowiedzieli się w dwa dni po przybyciu do Bangor.
Wiadomość całkowicie zaskoczyła i zszokowała Beatlesów. Jednocześnie prasa i
telewizja, cały czas śledzące poczynania zespołu, pragnęły zarejestrować w jakich
nastrojach znajdują się muzycy po otrzymaniu tej wiadomości. Beatlesi starali się tu
podeprzeć tym, czego już dowiedzieli się na wykładach swojego mistrza. W oficjalnych
wypowiedziach mówili o nieuniknioności tego zdarzenia, o jego znaczeniu w
perspektywie istnienia wszechświata i o sile jaką w tych trudnych chwilach odnajdują w
medytacji76. Jednak w rzeczywistości cały zespół był tym faktem załamany, gdyż po raz
pierwszy w karierze poczuli

się sami, pozbawieni

wsparcia w kwestiach

organizacyjnych, które stały przecież u podstaw ich wielkiego sukcesu. Poza tym,
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Tamże (21. 02. 2013.)
T. Burrows, dz. cyt., s. 107.
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Epstein był ich dobrym przyjacielem. Śmierć menadżera wymusiła powrót do Londynu i
zajęcia się sprawami organizacyjnymi. Prócz tego zaczęli też pracę nad nowym filmem:
Magical Mystery Tour, który poniósł jednak artystyczną i komercyjną klapę.
Świadczyło to o zagubieniu Beatlesów w nowej sytuacji, w której się znaleźli. Sami nie
potrafili dobrze zaplanować zdjęć i produkcji filmu. Ponadto tarcia zaczęły się pojawiać
w samym zespole77. Grupa potrzebowała uspokojenia i duchowego wyciszenia, a okazją
ku temu miała być planowana na koniec lutego 1968 roku podróż do Indii, gdzie wraz z
innymi

uczniami

Maharishiego

Mahesh

Yogiego

mieli

poznawać

techniki

samodoskonalenia, jakie dawała TM.
Po dopełnieniu wszystkich zobowiązań nagraniowych, cała czwórka wraz z
żonami i kilkorgiem innych gwiazd muzyki oraz kina odlecieli do Indii. Mieli się zjawić
w Rishikesh – miejscowości na brzegu Gangesu, gdzie znajdowała się „akademia” ich
guru. Mimo ubóstwa regionu, aśrama Maharishiego była pełna luksusów niedostępnych
zwykłym hindusom, a on sam wiódł bardzo dostatnie życie w swojej rezydencji 78.
Miejsce to było przeznaczone głównie dla osób takich jak członkowie The Beatles –
bogatych obywateli krajów europejskich i USA, szukających odnowy życia w indyjskiej
filozofii i duchowości. Pobyt miał trwać trzy miesiące i był pomyślany jako okres
odpoczynku od spraw finansowych i piętrzących się problemów grupy. Beatlesi, którzy
już wcześniej interesowali się Wschodem, oczekiwali, że czas spędzony na naukach i
jodze pozwoli im na przezwyciężenie kłopotów personalnych i zawodowych, gdyż
utrzymanie się na fali własnej popularności stawało się coraz trudniejsze. Ponadto
atmosfera wspólnego medytowania miała wpłynąć inspirująco na muzyków planujących
wówczas kolejny album. W pewnym sensie była to też forma terapii po stracie
przyjaciela.
Jednak już po dziesięciu dniach Rishikesh opuścił Ringo Star i jego żona.
Powód wydaje się być trywialny, gdyż perkusiście zespołu - ze względu na problemy
zdrowotne - szkodziła ostra, wegetariańska dieta. Jednak jeśli spojrzeć na to z innej
perspektywy, ta sytuacja pokazuje tylko jak obojętny był jego stosunek do Medytacji
transcendentalnej. Nie był on nigdy tak zaangażowany jak jego przyjaciele. Podróż do
Indii była podyktowana raczej dopasowaniem się do woli większości i specyficzną pozą
przybraną zgodnie z duchem czasu.
77 T. Burrows, dz. cyt., s. 137–140.
78 Tamże, s. 144.
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Paul McCartney, mimo zainteresowania jogą i pochlebnej opinii co do skutków
medytacji transcendentalnej, nie był aż tak zafascynowany hinduizmem jak Lennon i
Harrison. W przeciwieństwie do nich, nie traktował pobytu jako próby uzyskania od
guru odpowiedzi na stricte filozoficzne pytania dotyczące sensu życia, a bardziej jako
formę odpoczynku lub wycieczki połączonej z naukami technik samodoskonalenia.
Według niego postawa Lennona i Harrisona była naiwna, gdyż zakładała zdobycie
pewnej hermetycznej wiedzy, niedostępnej w warunkach europejskich. Dla niego
samego ważniejszy był aspekt inspiracji artystycznej płynącej z pobytu w aśramie, gdyż
był właśnie wtedy w fazie komponowania nowych utworów na album 79. Takie
nastawienie pozwoliło mu szybciej zrozumieć fakt, że Maharishi nie był świętym
prowadzącym

ludzi

do

zbawienia,

lecz

zwykłym

człowiekiem

umiejętnie

manipulującym swoimi uczniami. McCartney opuścił Rishikesh 26 marca, po zaledwie
miesiącu pobytu, a swoje nastawienie do całej sprawy wyraził tymi słowami:
Popełniliśmy błąd. Wydawało się nam, że w tym człowieku jest coś więcej. A jest to po
prostu zwykły człowiek. Sądziliśmy, że jest kimś doskonalszym – ale nie był. I to
wszystko. Ani słowa więcej o Maharishim80.
Jedynymi, którzy pozostali niemal do końca, byli John Lennon i George
Harrison, czyli dwójka najbardziej zainteresowanych mistyką Wschodu. Ich wątpliwości
zaczęły się pojawiać dopiero w chwili, gdy na światło dzienne wyszły informacje o tym,
że ich gury usiłował wykorzystywać seksualnie niektóre z uczestniczek wspólnych
medytacji (m.in. aktorkę Mię Farrow). Oskarżenia w stronę Mahesh Yogiego były
kreowane przez Alexisa Mardasa, elektronika-amatora, który sprzedawał swoje zwykle
bezużyteczne wynalazki Beatlesom, wierzącym w ich nowatorskość. Zależało mu na
tym, aby Lennon nie zmienił swojej osobowości, gdyż dzięki uzależnieniu muzyka od
narkotyków Madras mógł łatwiej nim kierować 81 i zapewniać zbyt swoim towarom. Te
zarzuty nigdy nie zostały w pełni potwierdzone, jednak faktem jest to, że Maharishi w
swoich działaniach ukazywał ogromną hipokryzję – nawołując do skromności sam żył
w komfortowych warunkach, a Beatlesów wykorzystał jako dobrą reklamę dla swoich
metod. Takie zachowania tylko umacniały oskarżenia i oddalały od niego członków
zespołu. Lennon i Harrison opuścili Indie w atmosferze skandalu dopiero 12 kwietnia.
79 B. Miles, dz. cyt., s. 407–408.
80 T. Burrows, dz. cyt., s. 146.
81 B. Miles. dz. cyt., s. 409–411.
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W 1968 roku największa grupa rockowa świata musiała stawić czoła
problemom, które jak się później okazało, były początkiem końca ich wspólnej kariery.
Śmierć menadżera, chybione decyzje biznesowe i konflikty między członkami zespołu
sprawiły, że ich wizerunek, jako czwórki wesołych chłopców, zaczął się załamywać.
Wyjazd do Indii miał być oderwaniem od rzeczywistości – próbą ponownego scalenia
zespołu i utrzymania jego istnienia. Sam wybór Maharishiego na swojego przewodnika
nie był do końca kwestią przypadku. Jego działania miały poparcie wielu krajów
zachodnich, gdyż był to czas, w którym spostrzeżono jak wyniszczające skutki dla
społeczeństwa ma zażywanie narkotyków. Powoli zaczynano „odtruwanie młodzieży”, a
wielu popularnych mistyków wschodu, w tym Mahesh Yogi, w swoich naukach
wyrażali krytykę wobec używek. Beatlesi wybrali go więc ze względu na jego dużą
popularność, jednak ostatecznie - zamiast stać się odpowiedzią na ich duchowe potrzeby
- stał się powodem, dla którego zespół musiał powiedzieć „popełniliśmy błąd”.
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III. Skutki zetknięcia się zespołu z kulturową tradycją Indii

1.

Wpływ duchowości wschodniej na zespół i ich muzykę

Każde zderzenie kultur pociąga za sobą określone konsekwencje. W chwili
takiej konfrontacji kultury wzajemnie na siebie wpływają i odciskają trwałe ślady, które
mają później wpływ na ich dalszy rozwój. Spotkanie zespołu The Beatles z indyjskimi
systemami religijno-filozoficznymi niewątpliwie takim zderzeniem było. Wydarzyło się
ono na przestrzeni zaledwie kilku lat, a zatem pod względem kształtowania się kultur,
możemy je nazwać gwałtownym. Dyfuzja elementów tradycji Orientu przebiegała w
atmosferze ogólnej fascynacji kontrkultury wszystkim co wschodnie, tak więc na zespół
wpłynął nie jakiś jeden konkretny aspekt Hinduizmu, lecz cała masa różnych, często
niespójnych i zniekształconych przez zachodnie pojmowanie „orientalizmów”. Jako że
Beatlesi przez pewien czas byli „twarzą kontrkultury”, wszystko co miało na nich
wpływ kształtowało też społeczeństwo. Przy takim spojrzeniu na to zjawisko,
niezmiernie ważne jest dokładne prześledzenie zmian, jakie dokonały się wewnątrz
zespołu po zetknięciu z kulturą indyjską82.
Przy rozpatrywaniu tego zagadnienia, należy uwzględnić dwie rzeczy. Po
pierwsze, sam wyjazd zespołu do Indii, nastąpił w szczytowym okresie ich fascynacji
Wschodem i okazał się być konfrontacją ukształtowanych na gruncie kontrkultury
idealistycznych wyobrażeń, z rzeczywistością jaka panowała na miejscu. Po drugie,
zmiany jakie zaszły w zespole - w wyniku ich zetknięcia z orientalizmami - były
motywowane zewnętrznie i wewnętrznie, przy czym oba te czynniki wzajemnie się
przenikały i uzupełniały. Czynnik zewnętrzny to społeczeństwo i czasy w jakich
przyszło działać Beatlesom. Krajobraz kontrkultury pełen był wschodnich odniesień
łączonych z ideami wolności, narkotykami i muzyką. Takie środowisko w sposób
82 Mimo iż to głównie kultura zachodnia czerpała w tamtym okresie inspiracje z Indii, można odnaleźć
też pewne ślady odwrotnej relacji, choć są one nieznaczne. Zaliczyć do nich należy chociażby festiwale
typu Indo-Jazz Yantra odbywające się regularnie w Indiach czy też muzyczno-filmowe odniesienia
wprost, do zachodniej muzyki rozrywkowej takie jak utwory Jaan Pehechan Ho, tudzież Dekho Ab To
będący po prostu indyjską wersją utworu I Want To Hold Your Hand. Temat to niewątpliwie interesujący,
jednak nie będący istotą mojej pracy.
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naturalny uformowało wiele zespołów rockowych na propagatorów ideologii
kontrkultury, którzy w większym lub mniejszym stopniu nawiązywali do indyjskich
religii, a podporządkowanie się temu wizerunkowi w czasach, gdy muzyka stawała się
językiem pokolenia, było wymogiem koniecznym dla dalszego utrzymania się na fali
kontestacji. Z kolei czynnik wewnętrzny to potrzeba zapełnienia duchowej luki,
pozostałej po odwróceniu się od macierzystych tradycji religijnych. Najszybciej całemu
zespołowi przyszło przyjęcie najbardziej wyrazistych spośród czynników zewnętrznych,
czyli tych, które w głównej mierze ograniczały się do powierzchowności. Stroje i
zachowania, zanim jeszcze uległy komercjalizacji charakterystycznej dla późniejszej
fazy kontestacji83, były odczytywane jako zewnętrzna oznaka pokojowej manifestacji
zawartej we wschodniej kulturze. Nierozerwalnie łączyło się to z nową, psychodeliczną
estetyką pełną jaskrawości i wymyślnych wzorów. Bardzo dobrze pokrywało się to z
ówcześnie pokutującym wśród kontestatorów wizerunkiem Indii jako kolorowego raju.
Taką też mieszankę zaakceptowali Beatlesi. Nie jest to fakt najważniejszy i z łatwością
można go podciągnąć pod ówcześnie panującą modę, jednak wskazuje nam na to, że
zespół znajdywał się wtedy w tzw. „głównym nurcie”, a przez to z góry możemy
założyć iż akceptowali zdecydowaną większość założeń kontestacji, w tym te związane
bezpośrednio ze wschodnią duchowością.
Zdecydowanie ważniejszy jest wpływ jaki wywarły na członków zespołu same
obrzędy religijne i filozofia Indii, ale aby to zrozumieć, należy najpierw przyjrzeć się
temu, w jakiej formie te elementy przeniknęły do świata zachodniego. Hinduizm, który
dotarł w tamtym czasie do Europy i Ameryki północnej, został w pewien sposób
przefiltrowany przez zachodnią mentalność. Mimo zainteresowania, jakie w stosunku do
tych systemów religijnych i filozofii z nimi związanymi żywili niemal wszyscy
związani z kontrkulturą lat 60., to nie mogły ona nie ulec pewnemu zubożeniu i
deformacji, gdyż niemożliwym jest przyjęcie i pełne zrozumienie Hinduizmu jeśli nie
jest się Hindusem, od urodzenia wzrastającym w tej kulturze. Ludzie Zachodu przejęli
tylko te elementy religii, które wydały im się najbardziej atrakcyjne, pomijając wiele
aspektów bardzo charakterystycznych dla tej religii 84. Jest to zrozumiałe, gdyż
większość kontestatorów nie pragnęła konwersji na inną religię, a raczej umotywowania
83 S. Tokarski, Orient i subkultury, Warszawa 1996, s. 38–41.
84 Zauważmy, że wśród hipisów, czy jakichkolwiek innych grup kontestacji wyrażających
zainteresowanie i praktykujących indyjskie religie, nie znajdziemy chociażby podziału na kasty czy
warny.
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dla idei wolności, poznania siebie i samospełnienia. Nie inaczej postępowali idole
młodzieży. Beatlesi skorzystali po prostu z możliwości jakie dawała im joga i
medytacje. Wyciszenie, skupienie i wiara w możliwość zgłębienia siebie było tym czego
potrzebowali członkowie zespołu, czymś co dało się połączyć z ideą kontestacji i czymś
nie tak zdogmatyzowanym jak Chrześcijaństwo, a przez to (w mniemaniu większości
kontestatorów) łatwiejszym w praktykowaniu. W wyniku tego członkowie zespołu stali
się nie „wyznawcami”, a tylko „użytkownikami duchowości”.
Taka teza również wymaga wyjaśnienia w szerszym kontekście, a konkretnie
rozróżniania religii od duchowości. Otóż sama religia jest relacją człowieka do Boga
rozumianego jako Absolut. Za cel ostateczny stawia zaś zbawienie. Wymaga więc
uznania istnienia istoty wyższej, od której owo zbawienie jest uzależnione. Ponadto, w
pojęciu religijnym, traktuje się człowieka jako istotę posiadającą duszę. Religia zatem
wymaga od wyznającego ją człowieka przyjęcia i przestrzegania pewnych dogmatów
bez czego niemożliwym jest jej prawidłowe sprawowanie. Duchowość pod tymi
względami różni się zasadniczo. Odnosi się ona w większym stopniu do sfery psychiki
związanej z przeżyciami emocjonalnymi. Nie odsyła człowieka do rzeczywistości
nadprzyrodzonej, nie wymaga uznawania dogmatów, wyznawania ani też wiary stricte
religijnej. Jednym słowem jest bardziej sprawą prywatną każdego człowieka i może być
traktowana instrumentalnie – jako pomoc w osiągnięciu wewnętrznego spełniania
jednostki85.
Wątpliwe jest to, by Beatlesi szukali w religiach indyjskich zbawienia.
Traktowali je wybiórczo i korzystali z tych elementów Hinduizmu, które pasowały im
do własnej koncepcji osiągnięcia samorealizacji. Praktyki jogi, już wtedy bardzo
popularne, mające za swoich orędowników pisarzy Beat Generation 86 i rozpropagowane
na Zachodzie jako jedna z form „ucieczki od świata”, zdawały się być czymś, czego The
Beatles najbardziej potrzebowali. Należy zrozumieć, że dla zespołu, który w owym
czasie (zarówno artystycznie, jak i komercyjnie) osiągnął już wszystko, zadowolenia nie
mogła przynieść większa sława czy też większe pieniądze, gdyż na brak jednego czy
drugiego nie mogli narzekać.

85 R. Ptaszek, Alternatywne formy religijności i duchowości, [w:] Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec
alternatywnych propozycji współczesności, red. R. Ptaszek, M. Piwowarczyk, Lublin 2012, s. 155.
86 S. Tokarski, Orient i subkultury, s. 44–48.
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I właśnie tu, naprzeciw ich oczekiwaniom, wychodzi duchowość wschodnia.
Była ona idealnym sposobem na oderwanie się od codziennej rzeczywistości, czyli w
ich przypadku - statusu gwiazd kontrkultury. Będąc cały czas obserwowani przez media,
otoczeni przez rzesze fanów, pozbawieni niemal prywatności i borykający się z
problemami osobistymi i zawodowymi musieli w końcu odczuć zmęczenie i ciężar, jaki
nakładał na nich własny wizerunek. Różne, często wymieszane praktyki religijne
Orientu przyniosły im wtedy obietnicę szybkiego odprężenia, odłączenia się od świata
zewnętrznego i skupienia na sobie. Z drugiej strony, była to doskonała okazja, aby
„pójście dalej”, przy czym kierunkiem nie był już dalszy rozwój zewnętrzny, lecz
badanie własnej sfery umysłowej, ze szczególnym naciskiem na poszukiwanie przeżyć
mistycznych. Miały one być substytutem religii w pełnym tego słowa znaczeniu i
inspiracją dla dalszego rozwoju artystycznego. Na podstawie listów Johna Lennona z
okresu pobytu w Indiach możemy wnioskować, że była to postawa dominująca w
zespole. Wyraźnie widać tam, że fakt uczestnictwa w obrzędach związanych z
r e l i g i ą znajduje się na drugim planie. Głównym celem jest natomiast medytacja i
nakierowanie na przeżycia duchowe. Samo zaś pojmowanie faktów związanych z wiarą
jest w dużej mierze oparte na synkretyzmie wielu pojęć i prawd moralnych
zaczerpniętych z różnych tradycji religijnych i kulturowych 87. Taka sytuacja nie była
jedynie wypadkową postawy zespołu, ale także formą jaką przyjął „zachodni Hinduizm”
- pomyślany jako maksymalistyczny system samorealizacji.
Jednak przez cały okres działalności zespołu, a także już po jego rozwiązaniu,
nie każdy z członków podchodził do kwestii duchowości jednakowo. Tu może się
pojawić pytanie: co sprawiło, że teoretycznie wychodząc z jednego punktu (sceptycyzm
wobec tradycji chrześcijańskich) i idąc w jednym kierunku, każdy z nich zatrzymał się
na innym stopniu zaangażowania w duchowości wschodniej. Należy tu dokonać
gradacji wpływu, jaki duchowość wschodnia wywarła na każdego z członków The
Beatles. Jak już zostało pokazane wcześniej, każdy z nich był odrębną osobowością,
różnie reagującą na to, co napotykała na swojej drodze. Wspólne partycypowanie w
wydarzeniach związanych z religijnością nie musiało więc oznaczać wspólnego ich
przeżywania.

87 H. Davies, John Lennon. Listy, Warszawa 2012, s. 126–139.
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Jak wiadomo tym, który najbardziej popychał zespół w stronę religii indyjskich
był George Harrison. Jego fascynacja Wschodem miała korzenie czysto muzyczne,
jednak bardzo szybko przerodziła się w rzeczywistą chęć pełnego uczestnictwa w religii.
Z filozofią indyjską zaczął się zapoznawać już pod okiem Raviego Shankara 88 i być
może właśnie to oraz ich głęboka przyjaźń wytworzyła w gitarzyście The Beatles
większe zainteresowanie, a ostatecznie poświęcenie się tej tradycji religijnej. W bardzo
krótkim czasie zdołał zapoznać się z treściami głoszonymi przez wielu myślicieli Indii,
a o tym jak duże było jego uznanie dla nich, świadczy nawet warstwa graficzna albumu
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band – okładka płyty na której widnieją podobizny
wielu sławnych osób inspirujących zespół. Postaci te były wybierane przez każdego z
członków z osobna. Niemal wszystkie wytypowane przez Harrisona to indyjscy guru 89.
Był on jedynym spośród członków zespołu, który nawet po okresie apogeum
zainteresowania orientalną duchowością, pozostał wierny swoim fascynacjom. Już w
1969 r. zaangażował się w ruch Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości
Kryszny (ISKCON). Mimo iż nie miał statusu pełnoprawnego członka ruchu (przy jego
pozycji w show biznesie, niemożliwym byłoby sprostanie surowym wymaganiom
stawianym przez organizację), stał się jednym z jego najsłynniejszych propagatorów na
Zachodzie, a także hojnym ofiarodawcą, wykładającym duże środki na rozwój ruchu
Krysznaitów90.
Inną postawę prezentował John Lennon. W jego przypadku zainteresowanie tą
duchowością nie było motywowane chęcią pełnego uczestnictwa w religii. Można je
raczej

łączyć

ze

specyficznym

charakterem

Lennona

–

był

najśmielszym

eksperymentatorem spośród całej czwórki. Świadczą o tym nie tylko działania
artystyczne ale też ciągłe sprawdzanie granic ówczesnej obyczajowości, wywoływane
kontrowersje, poszukiwanie inspiracji w narkotykach i zaangażowanie w sprawy
polityczne. Podobnie postępował w zetknięciu z Hinduizmem, gdyż był najbardziej
nastawiony na same przeżycia mistyczne. Stąd też łatwiej można zrozumieć jego
rozczarowanie tym co zastał w Indiach. Fakt, że guru jest zwykłym oszustem, musiał
rozczarować kogoś, kto oczekiwał bezpośredniego odczuwania transcendencji. Swojej
frustracji dał wtedy upust w utworze Sexy Sadie, będącym krytyką wobec działań
88 http://georgeharrison.w.interia.pl/historie/georgewindiach.htm (17. 03. 2013.)
89 J. Tolak, dz. cyt., s. 79.
90 http://www.bhaktivedantamanor.co.uk/home/?page_id=9 (16. 03. 2013)
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Maharishiego91. Nie oznacza to jednak, że Lennon stał się od wtedy przeciwnikiem
duchowości i filozofii indyjskiej. Wręcz przeciwnie odwołania do niej można dostrzec
nawet w jego pokojowych akcjach Bed-in prowadzonych wraz z Yoko Ono92.
W przypadku Ringo Starra i Paula McCartneya, owo „zafascynowanie”
Wschodem było raczej umiarkowane i skończyło się wraz z modą na Orient. Lecz
poszukując pewnych stałych elementów tradycji hinduskiej, które pozostały w życiu ich
wszystkich, można dokonać spostrzeżenia, że wspólnym mianownikiem jest joga i
praktyki medytacyjne. Z tych technik członkowie zespołu korzystali chętnie (o czym
wspominałem już w poprzednim rozdziale), nawet po okresie największego
zainteresowania religiami Wschodu. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na to,
jak wówczas zaczynało się te praktyki postrzegać (i jak w dużej mierze postrzega się je
obecnie). Otóż na Zachodzie joga i medytacje straciły niemal całkowicie swój wymiar
religijny, a stały się czymś zaliczanym raczej do sportu i rekreacji. W takim wypadku
jedynie Harrison byłby tym, który korzystał z tych technik w miarę świadomie. Przy
pozostałych, takie stwierdzenie mogłoby być ryzykowne.
Strefą, w której wpływy indyjskie są najbardziej dostrzegalne jest ich muzyka.
Oczywiście, jest to inna strona tego samego działania Beatlesów, czyli wybiórczości w
przyswajaniu tradycji orientalnych. Jednak to właśnie tu ich wspólne zainteresowania
spełniają się najpełniej. Wprowadzenie do muzyki rockowej elementów zaczerpniętych
z indyjskiej tradycji muzycznej (takich jak raga, skala dźwięków czy instrumentarium)
w połączeniu z ich talentem, poskutkowało wyklarowaniem się unikalnego brzmienia,
nieznanego nigdy wcześniej na Zachodzie. Z czasem okazało się to być wielkim
krokiem naprzód w rozwoju rocka i furtką umożliwiającą innym zespołom coraz śmielej
korzystać z dorobku muzycznego Wschodu93. Muzyka była też doskonałym
przekaźnikiem filozofii. Odniesienia do niej znajdziemy m.in. w utworach Across The
Universe czy I Am The Walrus, a także, w niektórych dokonaniach solowych Lennona i
Harrisona. Można powiedzieć że wpływ Wschodu na ich muzykę był zbawienny. Nawet
sam pobyt w Rishikesh, mimo iż nie przyniósł oczekiwanych skutków „duchowych”, w

91 T. Burrows, dz. cyt., s. 152.
92 S. Tokarski, Orient i subkultury, s. 11.
93 Warto tu chociażby wspomnieć o jednym z najbardziej jaskrawych przykładów tego, jak muzyczne
inspiracje orientem ewoluowały w rocku. Chodzi mianowicie o utwór Kashmir brytyjskiego zespołu
Led Zeppelin. Partie gitary miały w nim przypominać sitar.
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sferze artystycznej był okresem wzmożonej aktywności, a jego wynikiem jest nagrany
po powrocie, aż dwupłytowy album The Beatles94.
Wpływ duchowości wschodniej na zespół i ich muzykę można mierzyć w
aspektach życia prywatnego i zawodowego muzyków. Nie jest on jednolity. Zauważa
się że każdy z nich podchodził do tej kwestii inaczej a przez to nie można tu dokonywać
wartościowania i jednoznacznego określania go jako zły czy dobry. Taki podział nie jest
też możliwy z innego względu. Pamiętać należy że tradycja hinduska sama w sobie nie
jest jednolita, a sami Beatlesi biorąc z niej to, co sami uznawali za potrzebne,
dokonywali jej jeszcze większego rozdrobnienia. Zatem takie próby byłyby
generalizowaniem, i być może jedynym miejscem w którym z absolutną pewnością
można przyznać, że zainteresowanie Orientem przyniosło pozytywne skutki jest właśnie
ich muzyka. W tej materii duchowość Wschodu przyniosła ożywienie nie tylko dla
twórczości zespołu, ale także dla całego rynku muzycznego.

2.

Rola zespołu w upowszechnianiu kultury Orientu

Obecnie niemal niemożliwym jest znalezienie na światowym rynku muzycznym
zespołu, który grając muzykę popularną nie odnosiłby się w jakimś stopniu do dokonań
The Beatles. Największe czasopisma muzyczne regularnie umieszczają ich w
czołówkach zestawień najbardziej wpływowych grup wszechczasów, a popularność
piosenek grupy przez lata nie zmalała, o czym możemy się przekonać słysząc je niemal
w każdej rozgłośni radiowej na świecie. Widzimy więc, że siła ich oddziaływania na
popkulturę jest wciąż znacząca. Stąd w pełni usprawiedliwione będzie twierdzenie że
„Beatlemania” nie minęła wraz z końcem lat 60. i tak naprawdę wciąż trwa (a
przynajmniej wymienione zjawiska są jej wyraźnym echem). Za zmianami jakich
dokonali w muzyce rozrywkowej idą te, które za ich sprawą zaszły w zachodniej
mentalności. Chodzi tu przeważnie o wszystko to, co będąc raz wykorzystane przez
zespół pozostało w świadomości społecznej i mogło się dalej rozwijać. Do nich między
innymi możemy zaliczyć wzrost popularności kultury orientalnej, ze szczególnym
naciskiem na jej duchowość.
94 T. Burrows, dz. cyt., s. 149.
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W tym właśnie miejscu należy postawić tezę mówiącą, iż bez The Beatles,
kultura i duchowość indyjska, nie zyskałyby tak wielkiej popularności na Zachodzie.
Nie twierdzę, że elementy Orientu nie zaistniałyby w naszym kręgu cywilizacyjnym bez
pomocy liverpoolskiego zespołu. W jakimś stopniu przesiąkały one do naszej kultury
mniej więcej od czasów brytyjskiego kolonializmu na Półwyspie indyjskim. Jednak to
właśnie dzięki Beatlesom mogły one zaistnieć na tak szeroką skalę i w takiej formie.
Zespół przez swoje działania odegrał ogromną rolę w ich upowszechnianiu.
Zacząć można od samego rozpropagowania sitaru za sprawą Georga Harrisona.
Utwór Norwegian Wood (This Bird Has Flown) ukazał się w grudniu 1965, a już w
maju 1967 inny wielki brytyjski zespół - The Rolling Stones w podobny sposób użył
tego instrumentu w swoim wielkim przeboju Paint It, Black. Oba zespoły mimo
stylistycznej opozycji, tworzyły jakby w „korespondencji” do siebie, a więc czerpały
inspiracje z wzajemnych dokonań. Była to jedna z ważniejszych przyczyn
wykorzystania sitaru przez The Rolling Stones, a dzięki ich porównywalnej do
Beatlesów sławie moda na ten i inne indyjskie instrumenty mogła obejmować coraz
szersze kręgi.
Również za sprawą gitarzysty The Beatles popularna na zachodzie stała się
osoba Raviego Shankara. Muzyk ten Zachód poznawał już wcześniej, podczas podróży i
występów ze swoim bratem, a później także podczas swoich własnych tras po Europie i
Ameryce (już wtedy inspirował takie sławy jak chociażby sławnego jazzmana Johna
Coltranea). Znajomość z Georgem Harrisonem zaowocowała zaś czymś, czego
prawdopodobnie sam Shankar nie mógł się spodziewać – niemal z dnia na dzień stał się
idolem hipisów, gdyż jego muzyka była odbierana jako odbicie wschodniego
mistycyzmu. W kolejnych latach sława Hindusa na Zachodzie wzrastała: w 1967
wystąpił na słynnym festiwali w Montrey, a muzyczny projekt ze słynnym,
amerykańskim wirtuozem skrzypiec Yehudim Menuhinem odniósł wielki sukces. W
czasach rozkwitu psychodeliki wręcz nie wyobrażano sobie narkotycznych seansów
„jogi” bez muzyki sitar. Shankar, zrażony tym, odciął się od ruchów kontestacyjnych i
od tego momentu, można go uważać za jednego z twórców tzw. World Music. Liczba
muzyków czerpiących z niego inspirację idzie w dziesiątki. Wymienić wystarczy
chociażby takie nazwiska jak Keith Jarret95 czy Pat Metheny96. Prawdopodobnie, bez
95 Urodzony w 1945 amerykański pianista i kompozytor muzyki jazzowej oraz poważnej.
96 Urodzony w 1954 amerykański gitarzysta rockowy i jazzowy.

39

The Beatles - którzy wprowadzili go do muzyki pop - Ravi Shankar nie zyskałby takiej
sławy w USA i Europie97.
Oddziaływanie muzyki Shankara i innych wschodnich mistrzów z czasem
obejmowała coraz szersze kręgi, tworząc nowe odgałęzienia i inspirując kolejnych
artystów. Ostateczną tego konsekwencją było wytworzenie się gatunku dzisiaj zwanego
„Raga rock”, który jak wskazuje sama nazwa, charakteryzuje się wymieszaniem rocka i
popu z silnymi wpływami muzyki o korzeniach indyjskich 98. The Beatles również
można do tego nurtu zaliczać, a przez ich wspominane wcześniej znaczenie dla
dzisiejszych zespołów zjawisko raga rock'u wciąż może się rozwijać. Oczywiście na
polu muzyki Beatlesi nie byli jedynymi propagatorami Wschodu. Swoją rolę
współdzielą z wieloma innymi wykonawcami, którzy w okresie lat 60. byli
zafascynowani tą kulturą i tradycjami. Uczestniczyli oni w utworzeniu czegoś w rodzaju
muzycznej gałęzi kontestacji odnoszącej się do tradycji indyjskich. Jest to o tyle ważne,
że w historii nic podobnego ani wcześniej, ani później na tak dużą skale się nie
wydarzyło. Świadczy to o ścisłym powiązaniu tych działań z rewolucją kulturową – jej
ogromna moc i obszar działania umożliwiały zainicjowanie bezprecedensowych
wydarzeń, innych dla każdej dziedziny, którą obejmowała. Orientalizmy w muzyce są
więc tego przykładem, a The Beatles jednym z narzędzi owych przemian.
W kwestii promocji samych ruchów religijnych zespół został w pewnej mierze
wykorzystany jako reklama dla nich. Na potrzeby wywodu potraktujmy to w
kategoriach marketingowych i nazwijmy po prostu lokowaniem produktu, przy czym
produkt - w tym wypadku duchowość - ulokowano w kontekście wielkiej „firmy”, jaką
byli The Beatles. Dzieje się tak praktycznie za każdym razem, gdy ktoś o statucie
gwiazdy wpływającej dodatkowo na społeczeństwo, zaczyna używać jakiegoś
konkretnego wyrobu, charakterystycznie się ubierać itp. Wówczas, uczestnicy kultury
masowej, błyskawicznie przechwytują te wzorce, nawet jeśli budzą one kontrowersje.
Rzadko zdarza się by tym wzorcem była jakaś tradycja religijna, ale jak już
wspomniałem w epoce kontestacji wystąpiło zapotrzebowanie właśnie na ten
„transcendentalny towar”. Różnica między zwykłym lokowaniem produktu a sytuacją
97 Zob. S. Tokarski, dz. cyt., s. 184 - 186, http://jazzforum.com.pl/index.php/main/artykul/ravi-shankar
(23. 03. 2013),
http://wyborcza.pl/1,75475,13039273,Ravi_Shankar__mistrz_indyjskiego_sitaru__nie_zyje.html (23.
03. 2013)
98 http://www.progarchives.com/subgenre.asp?style=35 (23. 03. 2013)
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Beatlesów polega na tym, że w pierwszym przypadku obie strony w pełni świadomie
zawierają układ, który ma być korzystny obopólnie. Z zespołem sprawa niezupełnie
wyglądała

tak

samo.

Owszem

decydując

się

na

korzystanie

z

medytacji

transcendentalnej mieli nadzieję na osiągnięcie korzyści, jednak żadnej gwarancji na nie
- prócz zapewnień Maharishiego Mahesh Yogiego co do skuteczności jego metod - nie
uzyskali. To co otrzymali sprawiało raczej zawód (chyba że pominiemy kwestie
duchowości i skupimy się na rozgłosie jaki wizyta w Indiach przyniosła i na korzyściach
artystycznych, lecz to nie to jest tematem rozważań w tej części). Maharishi natomiast
skorzystał na tym o wiele bardziej. Znajomość z Beatlesami, mimo kontrowersji,
przyniosła mu jeszcze większą popularność, co pozwoliło na otworzenie w
szwajcarskim Seelsburgu Międzynarodowego Uniwersytetu Maharishiego, zajmującego
się badaniami nad efektami TM i regularnie rozsyłającego do wszystkich światowych
rządów manifesty, w których oferują pomoc w rozwiązaniu problemów na drodze
Medytacji transcendentalnej99. Nawet późniejsze odcięcie się Beatlesów od ruchu nie
spowodowało spadku zainteresowania dla osoby Guru, którego wciąż kojarzono z
wielką czwórką i tak pozostało do dzisiaj. Dowodem na to może być fakt, iż po jego
śmierci w 2008 r. wiele gazet donosiło o „śmierci guru Beatlesów”, natomiast po
wpisaniu w wyszukiwarce Google jako hasła „Maharishi Mahesh Yogi dies”,
informacje o jego powiązaniach z zespołem będą jednymi z pierwszych jakie każdy
będzie mógł zauważyć. Poza tym Medytacja transcendentalna stała się dziś domeną
celebrytów i prawdopodobnie taki status utrzyma jeszcze bardzo długo.
Podobnie rzecz ma się z Ruchem Świadomości Kryszny, z tą jednak różnicą że
wspierany głównie przez Harrisona nigdy nie został przez niego odrzucony. Jest to
jeden z najprężniej działających odłamów Hinduizmu na Zachodzie (w Polsce,
najsłynniejszym propagatorem ruchu jest Jerzy Owsiak, działacz charytatywny i
pomysłodawca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). W Europie krajem o
największej liczbie wyznawców jest Wielka Brytania. Tam też znajduje się główna
siedziba ruchu, zamek Letchmoore Heath pod Londynem, na zakup którego pieniądze
wyłożył właśnie George Harrison. Sam Srila Prabhupada też skorzystał z pomocy
gitarzysty. Dzięki niemu udało się w Anglii wydać Srimad Bhagavatam, która jest
świętą księgą wyznawców ruchu, a jej tłumaczeniem Prabhupada zajmował się od 1959
99 S. Tokarski, dz. cyt., s. 67.
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r. Krysznaitów Harrison wspomagał również na gruncie muzyki, pełniąc rolę producenta
podczas nagrywania przez nich pod nazwą Radha Krishna Temple, singla Hare Krishna
Mantra, który w 1969 stał się wielkim hitem i dotarł na szczyty zestawień w wielu
krajach

europejskich100.

Wsparcie

byłego

Beatlesa

pozwoliło

na

szerokie

rozpropagowanie krysznaickiej wersji bhaktijogi101, ale on sam również odnosił się do
tych teorii w swoich tekstach. Najsłynniejszym tego przykładem jest wydana w 1970 r.
na solowym albumie piosenka My Sweet Lord z charakterystyczną, powtarzającą się w
tle mantrą Hare Krishna.
Tradycje Orientu, które w latach 60. zaczęły podbijać Zachód, znalazły się na
gruncie naszej cywilizacji za pośrednictwem wielkich nazwisk kontestacji, wśród
których, na wyszczególnienie zasługują cztery: Lennon, McCartney, Harrison i
Starkey102. Członkowie The Beatles, rozsławiając swoją muzykę i wizerunek, uczynili
to samo z tradycjami Indii. Niezależnie czy wykorzystywali je artystycznie, czy też dla
osiągnięcia przeżyć duchowych, orientalizmy, dzięki nim mogły się zakorzenić w
świadomości ludzi. A bez względu na to czy rolę, której się podjęli ocenimy pozytywnie
czy negatywnie, przyznać trzeba, iż wiele z tego co poznali na Wschodzie udało się im
się zaszczepić w naszej kulturze.

100 http://georgeharrison.w.interia.pl/artykuly/cieniena.htm (24. 03. 2013)
101 S. Tokarski, dz. cyt., s. 202-206.
102 Ringo Starr to jedynie przydomek perkusisty. Jego prawdziwe imię i nazwisko to Richard Starkey.
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Zakończenie

Przedmiotem powyższej pracy było zagadnienie relacji zespołu The Beatles do
kulturowej i duchowej tradycji Wschodu. Moim głównym zadaniem stało się
odpowiedzenie na pytanie: czego zespół w tej tradycji poszukiwał i co ostatecznie z jej
strony uzyskał. Efektem finalnym, który chciałem osiągnąć, miało być zobrazowanie
całej sytuacji i przedstawienie jej w możliwie najszerszym kontekście kulturowym.
W

toku

badań

wykazałem,

że

głównym

czynnikiem

sprzyjającym

przyjmowaniu orientalizmów, które w tak znaczący sposób wpłynęły na zespół była
rewolucja obyczajowa lat 60. Ta, przez negacje tradycji europejskich, skłaniała się ku
poszukiwaniu alternatyw we wschodnich religiach i filozofiach. Te elementy miały już
wśród kontestatorów pewną ugruntowaną pozycję w postaci dorobku pozostawionego
przez Beat Generation. Wskazałem przy tym na wagę faktu, iż członkowie The Beatles
ze sceptycyzmem odnosili się do Chrześcijaństwa, co niewątpliwie pozwoliło im na
szybsze zaakceptowanie elementów Hinduizmu w swoim życiu.
Pokazałem, że przyczyną ich zainteresowania Wschodem była nie tylko chęć
dalszego rozwoju artystycznego, ale też potrzeba zapełnienia duchowej pustki i wiara w
osiągnięcie czegoś, co wykraczałoby poza wymierne sukcesy. Zwróciłem przy tym
uwagę na to, że każdy z członków był odrębną, silną osobowością, toteż można
wyróżnić wśród nich różne stopnie zaangażowania. Cechą łączącą te przypadki było
nastawienie raczej na praktyki duchowe niż stricte religijne. Postawa przejmowania z
całej rozległej tradycji Wschodu tylko tego, co wydawało im się najatrakcyjniejsze,
przyniosła zarówno dobre jak i złe skutki – z jednej strony, w sferze duchowej nie
zawsze otrzymywali to czego oczekiwali, a w szerszym znaczeniu kulturowym,
przyczynili się do spłycenia wyobrażeń na temat Wschodu wśród uczestników naszej
kultury. Z drugiej zaś, wpłynęło to niezwykle ożywczo na rozwój ich muzyki, a
pośrednio na całą muzykę popularną.
Jakkolwiek zagadnieniom dotyczącym działalności The Beatles, poświęcono
ogromną liczbę publikacji, to jednak znikomą ich cześć stanowią opracowania naukowe,
w szczególności te dotyczące relacji zespołu z Dalekim Wschodem. Uważam, że z
uwagi na wielkie znaczenie tego zespołu dla całej kultury popularnej, winno się
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prowadzić dalsze badania, tym bardziej że w swojej pracy wskazałem na kilka
aspektów, których ze względu na jej tematykę nie mogłem dostatecznie rozwinąć, a
które o takie rozwinięcie wręcz się dopominają!
Jako podsumowanie pozwolę sobie zacytować słowa Gity Mehty, które według
mnie trafnie obrazują istotę całego poruszanego przeze mnie problemu: Kolumb odkrył
Amerykę, szukając Indii. Beatlesi odkryli Indie, uciekając przed Ameryką103.

103 G. Mehta, dz. cyt., s. 67.
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Aneks nr. 1
Materiały graficzne*

* Wszystkie materiały, wykorzystane zostały wyłącznie w celach naukowych.
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Anthony James "Lonnie" Donegan – popularyzator muzyki skiffle na terenie Wielkiej
Brytanii. Jego muzyka zainspirowała Johna Lennona do założenia The Quarryman,
późniejszego The Beatles104.

Brian Epstein – menadżer i "piąty członek" The Beatles105.
104 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/sep/02/alex-clark-popular-music-changes-lives
105 http://mojtopwszechczasow.blogspot.com/2012/09/09-beatles-historia.html
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The Beatles, ze swoimi Orderami Imperium Brytyjskiego, nadanymi im przez Królową
w 1965 r106.

106 http://www.beatlesarchive.net/the-beatles-honoured-with-an-mbe.html/beatles-mbe-small
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Kontrowersyjna okładka albumu Yesterday And Today107.

Okładka tego samego albumu, zmieniona po uwzględnieniu krytyki 108.
107 http://drtomoculus.blogspot.com/2012/11/i-am-yesterday-and-i-am-today.html
108 http://www.wordsintoapapercup.com/beatles/yesterday-and-today#.UWhFvqLwn80
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Zdjęcie jednej z akcji protestacyjnych przeciw Beatlesom w USA, będących
odpowiedzią na słowa Lennona dotyczące Chrześcijaństwa109.

109 http://zajtenberg.salon24.pl/482848,kwestia-popularnosci-33
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Okładka albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, z zaznaczonymi na niej
podobiznami hinduskich mistrzów, wybranych przez Georga Harrisona.
1. Śri Yukteswar Giri – hinduski mistyk. 2. Śri Mahavatar Babaji – legendarny hinduski
jogin. 3. Śri Lahiri Mahasaya – hinduski guru. 4. Śri Paramahansa Yogananda –
hinduski guru110 111.

110 http://abeatlesrevolution.com/albums/sgt-peppers-lonely-hearts-club-band-1967/
111T. Burrows, The Beatles – ilustrowana historia zespołu, Poznań 2001, s. 131 - 132
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Ravi Shankar i George Harrison w Los Angeles. 1967 r112.

112 http://hereandnow.wbur.org/2012/12/12/ravi-shankar-obituary
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The Beatles w Rishikesh. Pośrodku, na wzniesieniu zasiada Maharishi Mahesh Yogi „duchowy przewodnik” zespołu113.

Alexis Mardas „Magic Alex” - rzekomo, to on kierował oskarżenia wobec
Maharishiego114.
113 http://mindontravel.com/2013/03/06/a-visit-to-rishikesh-yoga-meditation-and-the-beatles/
114 http://www.beatlesbible.com/gallery/people/magic_alex_alexis_mardas_01/

54

Brytyjski zespół rockowy Kula Shaker – jeden z popularniejszych zespołów będących
przedstawicielami stylu Raga rock115.

115 http://uktop40.republika.pl/art%20na%20top%2040/art-k-kula%20shaker.html
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Aneks nr. 2
Lista utworów załączonych na płycie CD*.

1. The Beatles – Love Me Do116
2. The Beatles – Norvegian Wood117
3. The Rolling Stones – Paint It Black118
4. Ravi Shankar – Raga Desi119
5. The Beatles – Sexie Sadie120
6. Mohammed Rafi – Jaan Pehechaan Ho121
7. Mohammed Rafi – Dekho Ab To122
8. George Harrison – My Sweet Lord123
9. John Lennon with Plastic Ono Band – Instant Karma!124
10.Led Zeppelin – Kashmir125
11.Kula Shaker - Govinda126

* Wszystkie materiały, wykorzystane zostały wyłącznie w celach naukowych.
116 https://www.youtube.com/watch?v=ed_2W_KO_zI
117 https://www.youtube.com/watch?v=KkcRZSdc8us
118 https://www.youtube.com/watch?v=9Uj9sduV3k8
119 https://www.youtube.com/watch?v=S4z_XROlsJE
120 https://www.youtube.com/watch?v=RJ3Px5FCJls
121 http://www.youtube.com/watch?v=XnBbjc5hmho
122 http://www.youtube.com/watch?v=7sTaHUxsNmg
123 https://www.youtube.com/watch?v=0kNGnIKUdMI
124 https://www.youtube.com/watch?v=Ep7C4uvaQlY
125 https://www.youtube.com/watch?v=sfR_HWMzgyc
126 http://www.youtube.com/watch?v=9QZOHzWLF9w
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