
Rock-kontrkultura
- establishment

Marcin Rychlewski

Wśród krytyków muzycznych i socjologów panuje dosyć powszechny pogląd co
do szczególnej roli, jaką odegrał rock w dziejach różnych ruchów kontrkulturo-
wych, zwłaszcza lat 60. Uważa się zatem, że rock był nie tylko "językiem", w któ-
rym wyrażała się kontestacja, ale wręcz stymulatorem rewolucji seksualnej, po-
staw duchowych l,a nawet - politycznych-. Nie zamierzam głosić czegoś dokład-
nie przeciwnego. Chciałbym jednak wskazać na kilka paradoksów w historii roc-
ka, które być może ostudzą skłonności niektórych badaczy do idealizowania za-
równo muzyki, jaki i całej kontestacji lat 60.

I oto od razu, bez metodologicznej gry wstępnej, stawiam pozornie paradok-
salną tezę: The Beatles, zespół stanowiący istotny punkt odniesienia zarówno dla
ruchu hippisowskiego, jak i kontestatorskiej »psychodelii" muzycznej drugiej
połowy lat 60., nie był de facto grupą kontrkulturową. Nie był i nie mógł nią być.
Kiedy około 1966 r. Beatlesi stali się apologetami "odmiennych stanów świado-
mości" i głosicielami haseł w rodzaju "make love not war", należeli już do esta-
blishmentu. Niemal wszystkie płyty długogrające nagrane przez zespół w pierw-
szej połowie lat 60. znalazły się na pierwszych miejscach list przebojów po obu
stronach Atlantyku, a wpływy ze sprzedaży uczyniły muzyków rnilionerami-'.
Mało tego: 26 października 1965 r. grupa otrzymała bardzo wysokie brytyjskie
odznaczenie państwowe MBE (Member Of The Order Of The British Empire).
Otrzymała je z rąk nie Timothy Leary: ego, ale - królowej brytyjskiej, a ceremonia
odbyła się w Pałacu Buckingham.

Nie chcę powiedzieć, że "kontrkulturowa" wolta Beatlesów była zwykłą po-
zą, którą przyjęli z pobudek koniunkturalnych. Historia słynnego zespołu, a jak
się okaże - również wielu innych grup "kontestatorskich", uzmysławia pewną
dialektyczną sytuację, w jakiej zawsze znajdował się rock: z jednej strony obser-
wujemy deklaracje niechęci wobec wszelkiej maści establishmentu (ze szczegól-
nym wskazaniem na przemysł rozrywkowy), z drugiej zaś - uparte dążenie do
tego, by znaleźć się w głównym komercyjnym nurcie rocka i zostać beneficjen-
tem krytykowanego status quo.

l E. Macan, Progresywny (u)rock, tłum. M. Majchrzak. Toruń 2001, s. 5-7 i 215.
2 A. jawlowska, Drogi kontrkultury. Warszawa 1975, s. 207-215.

3 Albumy nr 1 w Wiełkiej Brytanii: Please Plense Me (1963), Witlr The Beat/es (1963), Beatles For Sale
(1964). Albumy nr l w Wielkiej Brytanii i w USA: A Hard Day's Niglrt (1964), He/p (1965) i Rltllber 50111
(1965). Por. D. Sinclair: Rock lin CD -przewodnik. Tlum. O. Wojciechowski i W. Rogowiecki. Kraków
1997, s. 41.
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Lata 60. Od furgonetki do rolls-royce'a
Edward Macan, opisując związki z rocka z kontrkulturą lat 60., definiuje ją nastę-
pująco:

"Kontrkultura opierała się w glównej mierze na wywodzących się z klasy ś~edniej mło-
dych ludziach rasy białej. którzy świadomie odrzucili styl życia SWOIch rodziców na rzecz
ścieżek bardziej eksperymentalnych. »Hippisi«, bo tak nazY",ano członków tej kontrkultury,
powszechnie znani ze swej niechęci do wszelkiej organizaCJI: poszukiwali sposobu na pOIl:
tyczne i duchowe przetransformowanie uładzonego społeczenstwa. Kładli ~,ęC na.Clsk na od
krywanie nowych sposobów percepcji i świadomości, zwłaszcza poprzez uzywame środkó:"
halucynogennych i przyswajanie sobie wschodnich czy tez »rnistycznych« praktyk religij-
nych, takich jak medytacja transcendentalna. Politycznie zaś kontrkultura przeciwstawiała SIę
zinstytucjonalizowanemu materializmowi społeczeństwa kapitalistycznego '. Hippisi niejed-
nokrotnie odmawiali wykonywania pracy, prowadzili nomadyczny tryb zyCla, eksperymen-
towali z rozmaitymi formami bytowania we wspólnocie i generalnie gardztli rutyną "od dzie-
wiątej do piątej- społeczeństwa »czyściochów«. Szczególnym aspektem kontrkultury, zwłasz-
cza arnerykańskiej, byl jej zajadły sprzeciw wobec militarnego Iprawnego. obowiązku narw.-
canego przez rząd, obowiązku postrzeganego jako narzędzie UCIsku I totalitarnej manipulacji.
Sprzeciw ten najsilniej objawial się w nierzadko gwałtownych demonstracjach przeciwko
wojnie w Wietnamie,,-ł.

JUŻ z tego obszernego cytatu wynika, że kontrkultura lat 60..nie ~ta,nowila mo-
nolitu, ale skupiała w sobie wiele postaw. To samo moz~a powiedzieć o konrkul-
turowym rocku, który był niezwykle zróżnicowany zarowno pod względem Ide-
ologicznym, jak stylistycznym. . . .

Z punktu widzenia i d e o log i c z n e g o ma~y WI~,C- z Jedn~J strony -: pro-
pagatorów postaw "eskapistyczno-ko~templac~)ny.ch , w sumie d~syc. bez-
przedmiotowej kontestacji, polegającej w dużej mierze na wycofaniu Się ze
"świata czyściochów" w stronę utopii arkadyjskiej i bliżej nieokreślonego "mi-
stycyzmu" zaprawionego sporą dawką LSD (The Beatles, wczesny Pmk Flo~d,
The Moody Blues czy Traffic). Postawa ta dominuje przede wszystkim w Wiel-
kiej Brytanii. Z drugiej zaś strony mamy (szczególnie w Stanach Zjednoczonych)
apologetów postaw "zaangażowanych": zrewolt?wanych lewicowych try~u-
nów pokroju Boba Dylana i Phila Ochsa, tudzież mestrudz?nych demaskatorow
wszelkich dewiacji społecznych (Frank Zappa I Jego zespoł The Mothers Of In-
vention). . .

Mówiąc o kontrkulturowym rocku drugiej połowy lat 60. obserwujemy me
mniejszy kalejdoskop s t y I i s t Yc z n y: od folk rocka (Bob Dylan, ~hll Ochs),
poprzez wykonawców wiernych estetyce rhythm'n'bl~esa (-:he Roll~ng Stones,
The Who), zespoły o inklinacjach jazzrockowych (Traffic, Chicago), az P? awan-
gardowych eksperymentatorów (Frank Zappa i The Mothers Of Invention, The
Velvet Underground, Pink Floyd, Soft Machine). .

Co łączy tych twórców? Z punktu widzenia ideol?gi~~nego sprzeciw wo~c
wszystkiego, co "oficjalne": wobec władzy polityczne) l Jej tuby propagandowej

4 E. Macan: Progr~s!fwlI!f (u)rock, op. cit., s. 6.
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w postaci mass mediów, wobec kapitalizmu (w szczególności zaś pr~emysłun~uzycz-
nego), konsumpcjonizmu, represyjnej w sferze seksualnej moralności rodziców, sło-
wern wobec tego, co moglibyśmy nazwać pooświeceniowym, racjonalistycznym
paradygmatem europejskiej kultury.

Gdyby ułożyć listę chwytów artystycznych, w jakich artykułowano ten "sprze-
ciw", to wyglądałaby ona następująco:

1. warstwa muzyczna:
_ zjawiskiem charakterystycznym jest niechęć artystów kontrkulturowych do

nagrywania "zwykłych" piosenek o tematyce miłosnej lansowanych przez
przemysł rozrywkowy. W ich miejsce powstają albo zaangazowane prosen-
ki o treści politycznej (Bob Dylan, Phil Ochs), albo utwory skomplikowane
formalnie: rozbudowane, wielowątkowe kompozycje Pink Floyd, kolaże
dźwiękowe Franka Zappy i Soft Machinę, tudzież concept albumy, czyli
cykle piosenek skupionych wokół wspólnego tematu (Sgt. Pepper's w/lely
Hearis Club Band The Beatles, Days ot Fuiure Passed The Moody Blues),

- cechą muzyki tamtego okresu jest również jej eklektyzm stylistyczny, będą-
cy przejawem artystycznych ambicji i wyrazem niechęci wobec komercyj-
nej muzyki pop. Co ważne, nawiązania obejmują głównie elementy spoza
"oficjalnego" repertuaru: kulturę "ludową" (caly folk rock), muzykę indyj-
ską (The Beatles, The Moody Blues). Jeśli pojawiają się odniesienia do mu-
zyki "poważnej", to najczęściej do najbardziej zrewoltowanych dokonań
modernistycznych typu Edgara Varese'a czy Karlheinza Stockhausena.
Z tej właśnie tradycji czerpią pionierzy awangardowego rocka, tacy jak
Frank Zappa, grupy Pink Floyd, Soft Machine i przedstawiciele niemieckie-
go krautrocka '. Nawiązania do wielkiej, "oficjalnej" tradycji baroku, czy
XIX w. są w drugiej połowie lat 60. ilościowo mniejsze (przede wszystkim
The Moody Blues, Procol Harurn i The Nice), w każdym razie rzadsze niż
po roku 1969 i wykrystalizowaniu się "klasycyzującego" art rocka.

2. warstwa słowna:
- następuje zmiana tematyki z miłosnej na filozoficzno-społeczną. Można to

interpretować jako gest odrzucenia niedawnego "niskiego", rozrywkowe-
go statusu rock'n'rolla, z którym spora część pokolenia kontrkultury już
się nie identyfikowała,

_ teksty rockowe charakteryzują się coraz większymi ambicjami literackimi:
skomplikowaną metaforyką i symboliką, stosowaniem formy poematu
(Bob Dylan, The Doors), Źródłem inspiracji są, podobnie jak w warstwie

5 Nawiązania te dają do myślenia. Richard Sheppard słusznie zauważa, że modernizm/awangarda
był odpowiedzią na rozpad pooświeceniowego paradygmatu kultury, przede w~zystkim zaś - na
kryzys racjonalizmu i na rozbicie dotychczasowych wyobrazen ludzkiej osobowości. Co. interesują-
ce, artyści i pisarze modernistyczni, podobnie jak rock mani lat 60., manifestując swoJ sprzecIw
wobec tego, co "oficjalne", nawiązywali do alternatywnych kultur "prymitywnych" pod względem
cywilizacyjno-technicznym: do rodzimego folkloru lub do kultur pozaeropejskich . Zob. R. Shep-
pard, Problenwtyka model'llizmLl eLll'Opejskiego. Tłum. P. Wawrzyszko, Iw.l Odkrywa",c //lode/'lllz,"ll.
Przekłady ikomentarze, pod red. i ze wstępem R. Nycza. Kraków 1998, s. 71-140.
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muzycznej, najbardziej zrewoltowani przedstawiciele modernizmu euro-
pejskiego: outsiderzy pokroju Rimbauda (The Doors), duchowi kontestato-
rzy, tacy jak Eliot, Huxley, czy Hesse (The Doors, Steppenwolf), dadaiści
i surrealiści. Przykłady nawiązań do dwóch ostatnich kierunków awangar-
dowych można znaleźć w tekstach Soft Machinę bliskich dadaistycznemu,
absurdalnemu poczuciu humoru. Istotnym literackim punktem odniesienia
są również bezpośredni poprzednicy hippisowskiej rewolty - beatnicy (na
przykład nazwa Soft Machine nawiązywała do twórczości Burroughsa).

3. warstwa okładkowa:
- dominują nawiązania do awangardowych kierunków: abstrakcjonizmu,

sturealizmu (Pink Floyd, Soft Machinę, The Moody Blues) czy pop-artu
(Frank Zappa, koperty The Rolling Stones czy The Velvet Underground za-
projektowane przez Andy'ego Warhola). Niekiedy również pojawiają się
inspiracje ikonografią indyjską (limi Hendrix Experience). Odniesienia
awangardowe - podobnie jak w poprzednich przypadkach - miały charak-
ter świadomy i stanowiły część kontrkulturowych strategii artystycznych.
Stylistyka abstrakcjonizmu i surrealizmu doskonale ilustrowała hippisów-
skie "odmienne stany świadomości", kontrkulturową duchowość nierzad-
ko wspomaganą narkotykami. Z kolei konwencja pop-artu, charaktery-
styczna dla wykonawców amerykańskich, w istotny sposób uzupełniała
zawartą w tekstach krytykę społeczeństwa, zwłaszcza mass mediów.

4. warstwa sceniczna:
- z jednej strony zaobserwować można nawiązania do najbardziej anarchi-

stycznych kierunków awangardowych. Przykładem są tutaj chociażby
happeningowe występy Franka Zappy i The Mothers Of Invention, któ-
rych istotą było prowokowanie publiczności wszelkimi możliwymi spo-
sobami, atakowanie polityków, żołnierzy walczących w Wietnamie, a na-
wet - hippisów. Ich dadaistyczna proweniencja jest oczywista. Z drugiej
zaś strony charakterystyczne dla tamtego okresu są narkotyczne, kontem-
placyjne występy Pink Floyd czy The Moody Blues celebrowane z bez ma-
ła pseudoreligijną powagą i mające na celu wspólnotowy "odlot" nadaw-
cy i odbiorcy jako antidotum na duchowe zubożenie współczesnej, zracjo-
nalizowanej kultury - oprócz tego na kontrkulturowe wizualia składa się
moda: długie włosy, koszule w kwiaty, wisiorki, korale jako alternatywa
dla "świata czyściochów".

Uwiarygodnieniem nonkonformistycznego wizerunku wielu wykonawców
miały być kameralne koncerty w małych klubach, takich na przyklad jak londyń-
skie Marquee czy UFO Club. Występy te - zgodnie z hippisowską ideologią
- miały charakter wyraźnie" wspólnotowy", charakteryzowały się zawieszeniem
granicy między "nadawcą" a "odbiorcą". Na przykład w klubie Marquee w ogó-
le nie było podziału na estradę i widownię. Poza tym wiele zespołów i solistów
nagrywało swoje płyty w "niezależnych" wytwórniach. Jedną z nich była nieko-
mercyjna filia EMI - firma Harvest utworzona w 1969 r., wydająca albumy takich
wykonawców, jak na przykład Pink Floyd i Roy Harper.

•



144 Kontrkultura, Co /Jam z tamtych lat?

A jednak na początku lat 70. większość twórców wyroslych z kontrkultury
znajdowała się już po stronie estabtishmentu. Wskutek oszałamiającego sukcesu
komercyjnego, jaki odniosły postpsychodeliczne grupy hardrockowe i artrocko-
we, takie jak Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd. jethro Tuli czy Yes, ich mu-
zycy w sensie dosłownym przesiedli się z rozklekotanych furgonetek do rolls-
royce'ów.

Sukces komercyjny hard rocka raczej nie. dziwi ze względu na jego populi-
styczny charakter. Jednak komercyjne powodzenie wyrafinowanych pod każ-
dym względem propozycji artrockowych stanowi w historii muzyki popularnej
swoisty ewenement. Ten precedens można wyjaśnić tylko na gruncie socjologicz-
nym: nie zapominajmy, że uczestnicy kontrkultury, zarówno muzycy jak pu-
bliczność, byli przeważnie studentami, pochodzącymi z zamożnej klasy średniej,
przyzwoicie wyedukowanymi, jeśli idzie o znajomość wielkiej tradycji europej-
skiej. Nic dziwnego, że eklektyczne albumy Pink Floyd, King Crimson, Emerson
Lake & Palmer czy Yes, zawierające liczne nawiązania do muzyki poważnej, lite-
ratury czy sztuk plastycznych, trafiały w wysublimowane gusty publiczności.
Wytwórnie płytowe szybko zorientowały się, jaki potencja! rynkowy tkwi w tej
niekiedy cokolwiek snobistycznej modzie i umiejętnie ją stymulowały.

Najbardziej wyrazistym przejawem komercjalizacji posthippisowskiego rocka
jest to, że u progu lat 70. większość grup przestała występować w małych klubach
i przeniosła się do wielkich hal lub na stadiony. Fakt ten ilustruje jeszcze inne zja-
wisko, dużo bardziej znaczące niż komercjalizacja najważniejszych nurtów rocko-
wych. Klubowa "wspólnota" nadawczo-odbiorcza została zastąpiona sztywnym
podziałem na "artystów" (estradę) i "publiczność" (widownię), sztywnym, bo
wyznaczanym przez kordon ochroniarzy. Rock ulegał estetyzacji i profesjonaliza-
cji, a przepaść między twórcami a publicznością stale się pogłębiała.

Uważam, że ambicje artystyczne tkwiły w rocku psychodelicznym od same-
go początku, to znaczy już od połowy lat 60. Jednak około roku 1969 pierwiastek
"artystowsko-formalistyczny" zaczął brać górę nad kontrkulturową ideologią
"autentyzmu". Nie ulega wątpliwości, że dla grup debiutujących w latach
1969-1970, takich jak Yes, Genesis czy Emerson Lake & Palmer, jak również star-
szych (Pink Floyd, The Moody Blues), istotniejsze znaczenie zaczęło mieć two-
rzenie sztuki przez duże "S" i eksperymentowanie z formą niż głoszenie hippi-
sowskich sloganów. W efekcie w pierwszej połowie lat 70. powstawały albumy
niekiedy ciekawsze artystycznie niż w poprzedniej dekadzie (przykładowo The
Dark Side Of The MooIJ i Wish You Wel'e Here Pink Floyd), w dodatku poruszające
literacko podobną tematykę, co wcześniej; problem w tym, że pojawiały się one
w już zmienionej sytuacji komunikacyjnej i w innej funkcji: nagrywane były nie
w służbie "rewolucji", lecz sztuki.

Edward Macan twierdzi, że wielki sukces komercyjny artrocka jest dowodem
na to "iż kontrkultura w główniej mierze była ruchem duchowo-religijno-huma-
nistycznym, a nie politycznym.". Pogląd to nader idealistyczny. Śmiem twier-

6 E. Macan: Progresywny (u)rock, op. cit., s. 215.
ł
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dzić, że kontestacja lat 60. miała charakter w dużym stopniu estetyczny, stano,;i-
la jedyny w swoim rodzaju "bal przebierańców", a ~ippisowska r~toryka: kto.rą
poslugiwalo się wiele grup psychodelicznych, była mczym mnym, Jak kokieterią.
Kiedy bunt się "ustatecznił" u progu lat 70., a kontrkulturowe frazesy utrac~ly
swą nośność zarówno dla muzyków, jak publiczności, w posthippisowsklm
rocku pozostał już jedynie pewien typ estetyki muzycznej, tematyka tekstów,
ikonografia okładkowa, czyli to, co w kontestacji "zewnętrzne". Z punktu ~id~e-
nia nadawców (pławiących się w coraz większym luksus l:) oraz odblOrco~
(przystosowujących się z wielkim powodzemem do społeczenstwa ko~sumpc'yJ-
nego") idea "wspólnoty", komun hippisowskich stawała się mczym mnym Jak
zabawą dla dorastających nastolatków.

Lata 70. Rewolucja anarchistów
Uważa się powszechnie, że dopiero rewolta punkowa w latach 1976-1977
przepuściła atak na hippisowską ideologię i posthippisówski establIshment r~c-
kowy. Tymczasem pierwsze uderzenie w kontrkulturowe slogany nastąpIło
niejako z wnętrza ruchu już w 1967 r. i p~chodziło od. Fran~a Zappy l Jego
zwariowanej grupy The Mothers Of Invention. Na płycie We re Only 111 It F~r
The Money (Robimy to tylko dla pieniędzy), której okładka była obelzywą. paro.d~ą
Sierżmlta Peppera Beatlesów, Zappa z typową dla siebie bezceremo~~alnosClą
zaatakował niedojrzałość intelektualną hippisów, powlerzchownosc głoszo-
nych haseł, hipokryzję guru kontrkultury, komercyjne motywacj~ grup ~sy-
chodelicznych. Całą "duchowość" hippisowską kwitował następująco: w Jed-
nym z utworów na pytanie zadane dziewczynie "What's the ugliest part of
you body?" odpowiadał z sarkazmem "I think it's your mind", czemu towa-
rzyszył bezczelny chichot. , .

Poza tym na początku lat 70. pojawia się glam rock. Trudno g~ trakto~ac Jako
nowy nurt muzyczny, stanowił on raczej bezwstydme komercyjny, a merzadko
ironiczny wariant hałaśliwego rock'n'rolla (Gary Ghtter, The Sweet) l artrocka
(Roxy Musie, David Bowie, Queen). Wykonawcy ci wywodzili się z tego same~o
hippisowskiego pokolenia, nie podzielali jednak ideologii kontrku.ltury, a moze
po prostu - podobnie jak Zappa - dostrzegali jej powierzchown?~ć l bankr~cn:o,
Propozycje wykonawców o artystyczno-intelektualnych a~blCJach,. takICh. Jak
Roxy Musie czy David Bowie, stanowiły rodzaj postmodermstyczneJ.gry z Ide-
ologią kontrkultury i jej estetyką. Mówiąc krótko, z po~thlpplsowsklego rocka
przejęto całą powierzchowną estetykę, którą podd~no hiperbolizacji, odrzucOI~o
natomiast warstwę treściową, co w sumie prowadzIło do karykatury. W szczego-
łach wyglądało to następująco:

7 Na uwagę zasługuje fakt, że dawni kontrkulturowi "bojownicy" typu Billa Clintona czy Joschki Fi-
schera, podobnie jak wielu ich pokoleniowych kolegów, zajmują dziś najbardziej eksponowane sta-
nowiska w politycznym establishmencie.
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1. warstwa muzyczna - zachowano oczywiście artrockowy eklektyzm, tyle
że został on wyolbrzymiony. Wykonawcy typu Roxy Musie czy Queen,
jakkolwiek preferowali formę piosenki, a .~~ikali suit rocko~ch (mamfe~
stacyjny komercjalizm), to zaproponowah ISClepostmodermstyczny k~laz
nawiązań: wielką tradycję muzyki poważnej pospołu z awangardą a la
Stockhausen i stylizacjami na tandetne przeboje lat 50. (Rexy Musie), ope-
rę obok hard rocka i pastiszowych ujęć piosenek lat 20. i 30. (w przypadku
Queen); . . .

2. warstwa słowna - miejsce "duchowości" czy zaangażowania politycznego
zajął manifestacyjny hedonizm; . . . .

3. warstwa okładkowa - odrzucono surreahstyczne WIZjonerstwo. Prym WIO-
dła konwencja przyziemnego pop-artu. Nie ma chyba lep~zego przykładu
niż okładka płyty Country Life grupy Roxy MUSIC,na kto rej nader skąpo
ubrane modelki nasuwają oczywiste skojarzenia z .Playboyem":

4. warstwa sceniczna - stanowi ona być może sedno glam rocka i jego sto-
sunku do hippisowskiej ideologii. Para teatralność post~sychodel~cz_nych
występów poddano przejaskrawieniu, doprowadzono ją - na ogoł sWla-
domie _ do granicy kiczu. Koncerty Davida Bowiego, Roxy Musie czy
Queen z pierwszej połowy lat 70. charakteryzowały się iście rokokowym
przepychem. Brian Ferry. wokalista Roxy Musie ubrany był w elegancką
marynarkę, z kolei klawiszowiec grupy - Bna~ Eno mial pomalowane
oczy i występował w kożuchu(!). David Bowie rowme~ był umakijażowa-
ny, a Freddie Mercury podskakiwał w baletkach, robiąc biseksualne alu-
zje. Androgyniczny wizerunek dwóch ostatnich artystów stal Się bez ma-
ła ikoną całego nurtu. Glam rock stanowił karykaturę hlpplsowsklej mo-
dy: zachowano długie włosy i spodnie dzwony, ale dodano obowiązko-
we buty na koturnach, cekiny, makijaż, a nierzadko pomalowane pa-
znokcie.

Co ważne, strategia artystyczna wykonawców glamrockowych nigdy nie
miała na celu atakowania muzycznego establishmelltu, charakteryzowała SIę
wręcz pozowaniem na rockowych "arystokratów". Recepta na osiąg~ięcie te~o
statusu była w sumie dosyć prosta: wszystko - począwczy od muzyków. a skon-
czywszy na strojach - powinno być najwyższej jakości. Postawa taka może ~pra-
wiać wrażenie rozbrajająco cynicznej. NIe można Jednak na przykład Ferry emu
(skądinąd studentowi Richarda Hamiltona, pioniera pop-artu? odmówi~ intel e-
lektualnej przenikliwości, jeśli idzie o trafne zdiagnozowame kondycji ruchu
hippisowskiego i rozpoznanie mechanizmów popkultury. . ..,

W latach 1976-1977 wybuchła rewolucja punkowa - najwazruejsza od czasu
kontestacji hippisowskiej. Zespoły nowego pokolenia, takie jak Sex Pistol s, The
Clash, The Jam, Sharn 69 czy Siouxsie And The Banshees z funą zaatakowały
posthippisowski establishment, zwłaszcza artrocko,":y. . . . .

Z i d e o log i c z n e g o punktu widzenia hlpplsowsklemu idealizmowi gru-
py punkrockowe przeciwstawiły nihilizm, optymizmowi - pesynuzm, utopiom
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wspólnotowym - anarchizm (względnie hasła socjalistyczno-lewackie 8), a posta-
wie kontemplacyjnej - działanie.

Z punktu widzenia s t y I i s t Y c z n e g 0, alternatywę dla postpsychodelicz-
nego formalizmu stanowił skrajny antyestetyzm. A zatem:

1. muzyka:
- reakcją na eklektyzm i artrockowe wyrafinowanie stał się prosty, hałaśli-

wy, niechlujny, technicznie dyletancki rock'n'roll w stylu wczesnego The
Rolling Stones czy The Who,

- odpowiedzią na polifoniczne harmonie wokalne Yes czy Queen był swo-
isty .antyśpiew" , by nie rzec - wrzask Johnny' ego Rottena,

- zanegowano rozbudowane formy muzyczne, zastępując je prostymi pio-
senkami trwającymi mniej więcej 2-3 minuty,

- instrumentarium zredukowano do gitar i perkusji. Punkrockowe pokole-
nie uważało syntezator (i wszelkie inne instrumenty klawiszowe) niemal
za symbol znienawidzonego, ugrzecznionego art rocka.

2. słowa:
- miejsce filozoficznego patosu i tropów poetyckich zajęły dosłowność,

wulgarność i obsceniczność (nie ma lepszego przykładu niż Sex Pistols),
- propagowano manifestacyjny anarchizm i nihilizm. Niekiedy podejmo-

wano tematykę polityczną z pozycji socjalistyczno-lewackich, jak The
Clash. Tematyka piosenek punkrockowych była oczywistą reakcją na
eskapizm tekstów grup artrockowych. na odejście od problematyki spo-
łecznej, co nastąpiło już u progu lat 70. Negatywnym punktem odniesie-
nia stało się idealistyczne, "kosmiczne" filozofowanie w stylu Yes
i wszelkie odrealnione wizjonerstwo. Punk rock domagał się konkretu.

3. okładki:
- odrzucono surrealistyczne "odloty" i inne wysokoartystyczne nawiąza-

nia malarskie. Kontrpropozycję stanowiła naturalistyczna, gazetowa fo-
tografia i konwencja pop-artu. Często sięgano również po prowokacyjne,
turpistyczne chwyty. Nie dotyczyło to zresztą tylko okładek. Jeden z pla-
katów grupy The Stranglers przedstawiał zdjęcie zwłok zamordowanej
kobiety.

4. wizerunek sceniczny:
- odrzucono zarówno filharmoniczną powagę widowisk artrockowych. jak

glamrockowy przepych. Występy punkrockowe były generalnie czymś
pomiędzy awangardowym happeningiem a chuligańską rozróbą. Strate-
gię prowokacji stosowano w stopniu dotąd nieznanym,

- częścią punkowego ruchu stała się swoista "antymoda": potargane wło-
sy, poszarpane dżinsy, skóry nabijane ćwiekami, agrafki jako biżuteria
itp.

8 Dotyczy to na przykład tekstów grup The lam czy The Clash. Muzycy tej ostatniej pozowali do
zdjęć wystylizowani na bojowników Che Guevary.
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Wbrew pozorom jednak rewolta punkowa nie poszła o muzykę. Nawet John-
ny Rotten (wokalista Sex Pistols), który nosił koszulkę z napisem "Nienawidzę
Pink Floyd", przyznał niedawno, że zawsze był wielbicielem tego zespołu". Po-
za tym wiele grup punkrockowych, początkowo hołdujących "czystemu"
rock'n'rollowi, później pograwitowalo w stronę eklektyzmu i eksperymentów
muzycznych (chociażby The Clash czy postpunkowe U2).

Co zatem było przyczyną ataku przepuszczonego przez punków na starsze,
posthippisowskie pokolenie? Przede wszystkim z d r a d a i d e a łów, wyprze-
daż wartości, które legły u podstaw kontrkultury lat 60. To, iż pokolenie muzy-
ków, głoszących niegdyś pogardę wobec materializmu świata kapitalistycznego,
stało się częścią kontestowanego wcześniej establishmentu. Nie jest przypadkiem,
że punkrockowe zespoły za obiekt ataku obrały sobie wykonawców, którzy od-
nieśli komercyjny sukces, zwłaszcza Pink Floyd, Genesis i Yes, traktując ich jako
symbol posthippisowskiej hipokryzji. Wobec twórców, takich jak Robert Fripp
czy Peter Hammill, którzy nie zyskali statusu gwiazd rocka, odnoszono się z du-
żo większym szacunkiem.

Niemniej obserwując punkową kontestację, natrafia się na jeszcze większą
ilość paradoksów niż w przypadku kontrkultury hippisowskiej. Oto jeden z wie-
lu: grupy punk rockowe chętnie posługiwały się lewacką retoryką i pozowały nil

"proletariuszy"; nie występowały jednak na robotniczych przedmieściach Lon-
drnu czy Manchesteru, al~ w klubach college'ów, gdzie przyjmowano je z wiel-
k~m ~ntuzJazmem (co mozna wytłumaczyć akademicką skłonnością do oswaja-
ma roznych zjawisk artystycznych poprzez jakąś teorię sztuki, najlepiej awangar-
dową), Na pseudolewackim pustosłowiu punk rocka suchej nitki nie pozostawia
Chris Cutler, czołowy neomarksistowski krytyk rockowy, pisząc, że punk "został
objęty akcją promocyjną brytyjskiej prasy, która ogłosiła go muzyką klasy robot-
niczej, rewolucji i sprzeciwu - postulującą stworzenie nowego, samodzielnego
s~?łeczeńst,:",a młodzieży. [.:.l Obraz odmalowany przez prasę, by »uautentycz-
nIC« punka Jako poufnika ulicy (występującego przeciw rodzinie, kulturze, pań-
stwu i - co najbardziej ironiczne - przeciwko przemysiowi muzycznemu) był do
gruntu fałszywy, po prostu nietrafny. Przy dużej dawce dobrej woli można by
traktować punk najwyżej jako pobożne życzenie - ale sam nie daje najmniejsze-
go powodu do takiej dobrodusznościvlv.

Drugi paradoks jest jeszcze bardziej zadziwiający i stawia pod znakiem zapy-
tama autentyzm punkowego buntu: okazuje się, że punk rock był nie tyle spon-
tamcznym wybuchem nienawiści wobec establishmentu (jak mogłoby się zdawać),
ile prowokacją artystyczną, której pomysłodawcą i reżyserem był menedżer Sex
Pistols, Malcolm Mc Laren. Wojciech Siwak pisze, że "Mc Larenowi chodziło o to,
by w kapitalistyczny show business wpuścić »bornbę zegarową- w postaci ze-
społu, który swą prowokacyjnością, obscenicznością i agresją rozsadziłby ów

1~Por. W. Weiss, Pink Floyd. Szyderczy śmieci/ i k/zyk rozpnczy, Warszawa 2002, s. 273.
C. Cutler, O muzyce popularne]. Pisma teoretycZI7o-krytycz/le, tłum. I. Socha, Wydawnictwo "Zielona
Sowa", b.m.w. 1999, s. 211.
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system od środka"!". Problem w tym, że Mc Laren, artysta zafascynowany pop-
artem i wlaściciel butiku "Sex", należał do pokolenia hippisowskiego, nie punko-
wego. Dla Me Larena, postaci tyleż inteligentnej, co cynicznej, punk był jedynie
rodzajem eksperymentu artystycznego, z którego zresztą szybko się wycofał,
gdy ów eksperyment zaczęto traktować na serio.

Poza tym punk - mimo niemal programowego antyestetyzmu - został du-
żo szybciej wchłonięty przez przemysł rozrywkowy niż post psychodeliczne
grupy poprzedniej dekady. Single Sex Pistols sprzedawały się nie gorzej niż
albumy Pink Floyd. Konwencja agresywnego, hałaśliwego rock'n'rolla szybko
też stała się łupem rockowych weteranów w rodzaju The Police wystylizowa-
nych na punkowych "buntowników", z którymi generacyjnie nic ich nie łączy-
lo. Andy Summers, gitarzysta grupy współpracował wcześniej z Soft Machine
.i Jonem Lordem, a Steward Copeland, perkusista tria był muzykiem artrocko-
wego zespołu Curved Air. Interesujące jest również to, jak szybko skomercja-
lizowała się punkowa "antymoda" . Elementem handlowego krajobrazu
brytyjskiego drugiej połowy lat 70. stały się butiki, oferujące wszelkie możliwe
zewnętrzne rekwizyty "kontestacji". Klientela tych cokolwiek ekskluzywnych
sklepów rekrutowała się - rzecz jasna - nie z biednego "proletariatu", ale z za-
możnej klasy średniej.

Punkowy bunt się ustatecznia! i u progu lat 80. właściwie nie było już po nim
śladu, wyłączywszy nieuleczalnych anarchistów pokroju Public Image Ltd. czy
Dead Kennedys. New rorna ntic, który w dużym stopniu wyrósł na glebie punk
rocka, stanowi! swoisty glam punk. Był dla niedawnej przeszłości tym, czy glarn
rock dla kontrkultury hippisowskiej. Stanowi! propozycję lekką i przyjemną:
taneczną, melodyjną, oprawioną dodatkowo w makijaż, skóry i ćwieki w stylu
sad o-maso, względnie marynarki. Miejsce gitarowego hałasu zajęły znienawi-
dzone syntezatory i automaty perkusyjne. Grupy, takie jak Depeche Mode czy
Ultravox, zamiast zawracać sobie - i słuchaczom - głowę jakimś politycznym
zaangażowaniem przedstawiły piosenki, z punktu widzenia treści, hedonistycz-
ne i sentymentalne. Wzorem Briana Ferry'ego czy Davida Bowiego nie zamie-
rzały pozować na kontestatorów przemysłu rozrywkowego, ich celem był ko-
mercyjny sukces.

Obecnie wielu artystów, wywodzących się z pokolenia punkowego, należy do
establishmentu. Wystarczy podać tylko przykłady Bono czy Boba Geldofa. Są oni
częścią tego samego świata "arystokratów" rocka, co Roger Waters, Phil Collins
i Peter Gabriel. Najlepszym chyba przykładem na to, co stało się z punkowymi
ideałami, jest reaktywacja Sex Pistols w 1996 r. motywowana zyskiem wysokości
4 milionów funtów. Trasa koncertowa została przez zespół nazwana bez ogródek
- "Brudne pieniądze".

11 W. Siwak, Estetykn fOCM, Warszawa 1993, s. 49.
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Krajobraz po bitwach
Przyglądając się ruchowi punkowemu, można by wysnuć skądinąd trafny wnio-
sek, że był on po prostu antytezą kontestacji hippisowskiej. Niemniej warto rów-
nież zauważyć, że obie rewolucje kontrkulturowe sporo łączy. Wspólny dla nich
jest przede wszystkim bunt przeciwko wszelkim oficjałnym instytucjom i auto-
rytetom. Poza tym punk był następstwem kontrkultury hippisowskiej, a może ra-
czej tego, że wbrew własnym deklaracjom stała się ona częścią kultury oficjalnej,
zwłaszcza - przemysłu rozrywkowego.

Co ważne, chociaż obie generacje kontestatorów chętnie powoływały się na
ideologię m ark s i s t o w s k ą, to kontrkultura (zarówno hippisowska, jak pun-
kowa) była w dużym stopniu uzależniona od k a p i t a ł i s t Yc z n e i gospodarki
i mechanizmów kultury popularnej. Jej ekspansja, zwłaszcza jeśli idzie o muzy-
kę i modę, dokonywała się w ramach wolnego rynku i za pośrednictwem mass
mediów. Bez udziału wytwórni płytowych, prasy muzycznej, telewizji czy radia
obie rewolty miałyby znaczenie marginalne i nie zyskałaby statusu ruchów ma-
sowych. Wolny rynek obnażył jednak również główne słabości kontrkulturo-
wych rewolucji: niedojrzałość intelektualną rockowych trybunów, a nierzadko
- hipokryzję, populizm, trywialność głoszonych haseł, które sprowadzały się
w gruncie rzeczy do kilku klisz językowych.

Gdyby zapytać, co nam zostało z tamtych lat, to trzeba by pewnie odpowie-
dzieć: i dużo, i mało. W przypadku kontestacji hippisowskiej otrzymaliśmy
rewolucję seksualną, z wszystkimi jej skutkami, zarówno pożądanymi, jak
i ubocznymi. Efektem tejże rewolucji jest obecnie nie tylko liberalizm obyczajo-
wy, ale również kulturowe sankcjonowanie - w imię politycznej poprawności "
- coraz szerszego repertuaru zachowań i postaw seksualnych niekiedy wbrew
zdrowemu rozsądkowi. W wymiarze duchowym uzyskaliśmy raczej wątpliwy
intelektualnie spadek w postaci New Age, który nie doprowadził do żadnej "od-
nowy". W wariancie masowym stał się wielkim metafizycznym supermarketem.
Pozostała jednak muzyka. Posthippisowski dorobek muzyczny jest zaiste impo-
nujący, jeśli idzie o rangę artystycznych dokonań i różnorodność stylistyczną.

Co nam zaś zostało z rewolucji Mc Larena? Chyba mniej niż w przypadku re-
wolty poprzedniej, bo punk - jak niegdyś ruch dada - miał na płaszczyźnie ide-
ologicznej niewiele do zaproponowania prócz negacji, nie posiadał żadnej alter-
natywy wobec kontestowanego porządku. Również pod względem muzycznym
punkowe osiągnięcia są dużo mniej imponujące, zarówno ilościowo, jak jakościo-
wo. Wystarczy powiedzieć, że najwyższy pułap artystyczny był udziałem tych
grup punkrockowych i nowofalowych, które szybko zorientowały się, iż ant y-
estetyczny, "czysty" rock'n'roll jest niczym innym, jak konwencją, w dodatku.
prowadzącą donikąd i zdecydowały się pójść w kierunku większego eklektyzmu
wytyczonego przez poprzedników.

o kontrkulturze i rocku lat 90.
nieuczesanych myśli kilka

Paweł Gogler

W Człowieku bez twarzy filmie z 1993 r. (reż. Mel Cibson). którego akcja rozgrywa się
latem 1968 r., Jedna ze scen przedstawia nam rozmowę matki głównego bohate-
ra z kolejnym kandydatem na kolejnego męża profesorem uniwersytetu w Yale.
,,"':y?lą~a". to następująco: ona pokazuje mu album rodzinny i przy jednym ze
zdjęć mowi:

- "A to pradziadek McNeal. On wybudował ten dom.
- Cóż Za prezbiteria liski blask w oczach.
- Wygląda groźnie. Nie chcę Cię zanudzać tą prehistorią ...
- To dla mnie bard~o interesujące. Dobry material do mojej książki o historii rozbójnickie-

go przynuerza magnatow.
- To bardzo interesujący temat.
- Czy mówiłem Ci, że przedmowę ma napisać Marcuse?
-Marcuse ...
Wchodzi nasz młodziutki bohater i mama przedstawia kandydata:
- Przedstawiam CI profesora Hartleya z uniwersytetu w Yale - do profesora: to mój syn

Chuck.

Profesor: - ~ów mi Carl. Moje ego nie potrzebuje tych imperialistycznych gówien.
Chuck w mysIach: - I to ma być numer piąty? Wygląda jak koltun kurzu z odkurzacza".

, Żartobliwa ta scena skrótowo ujmuje stosunek części Amerykanów do cza-
sow ~ontrk~ltury, ale i ukazuje kilka ważnych szczegółów. Jak dla Polski rok
68 kojarzy Się z Marcem, tak dla Amerykanów z kontrkulturą i Wietnamem.
Z~~mi~nne, że filmowy inte.1ige~t w średnim wieku, kontestujący "imperial-
n~. fohtykę swe~o kraju (w mneJ scenie krytykuje inwazję) pisze pracę o "roz-
bOJI1l~zymprzymierzu magnatów" - czytaj "kapitalistycznych burżujów" _ do
której przedmowę ma przygotować nie kto inny, tylko autor Rozumu i reuiolu-
CJI, c~ołowy neomarksista ze szkoły frankfurckiej, "ulepszacz" społecznych
ut~~Il. He:bert Mar~use. Pamiętać trzeba, że część zachodniej inteligencji
ZIĄ róciła Się po drugiej wojme w stronę marksizmu, a fala ta dotknęła także
I kontrkulturę, .której hasła - mimo że najczęściej fasadowe - korespondowały
z ten.denCją uniwersytecką, choćby w kwestii stosunku do amerykańskiej in-
wazp. Podczas mIędzynarodowej konferencji filozofów na jednej z amerykań-
skich uczelni z referatem pt. Kres człowieka wystąpił Jacques Derrida. Na wstę-
pie powiedział:

. "Otrzymawszy zaproszenie na to spotkanie wahałem się do chwili, aż uzyska lem pewność,
ze będę mógł tutaj wyrazić poparcie i do pewnego stopnia solidarność z tymi, którzy na tej zie-
rru walczyli z dotychczasową oficjalną polityką ich kraju w pewnych punktach świata,
a zwłaszcza w Wietnamie. Jest rzeczą oczywistą, że taki gest - iniech mi będzie wolno go uczy-


