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spomniani muzycy swoimi 
pó!niejszymi dokonaniami 
przy"mili popularno#" grupy. 

Ale – chocia$ nie nale$eli do grona jej za%o$y-
cieli – stali si& jej najs%ynniejszymi cz%onka-
mi. Zostali uhonorowani najwa$niejszymi 
nagrodami muzycznymi, a Page’owi i Clap-
tonowi wr&czono dodatkowo odznaczenia 
Imperium Brytyjskiego za wk%ad w kultur&. 

Clapton, Beck i Page pochodz' z podob-
nego #rodowiska; wychowali si& na podob-
nej fascynacji bluesem. Wszyscy byli samo-
ukami, st'd ka$dy wypracowa% oryginalny 
styl. Grania na gitarze uczyli si&, s%uchaj'c 
p%yt ulubionych wykonawców i próbuj'c 
odtwarza" ich fragmenty. Poznali si& i za-
przyja!nili ju$ w m%odo#ci. W epoce „swin-
guj'cego Londynu” ich drogi w ró$nych 
okresach przeci&%y si& z drogami muzyków 
tworz'cych zespó% (e Yardbirds. Ka$dy  
z nich skierowa% grup& na nieco inne tory, by 
pó!niej, w kolejnych formacjach, kontynu-
owa" muzyczn' przygod&.

Ale opowie#" o (e Yardbirds jest intere-
suj'ca nawet w oderwaniu od pó!niejszych 

karier jej gitarzystów. Szybkie $ycie, zderza-
j'ce si& ze sob' charaktery muzyków, for-
sowne trasy koncertowe, u$ywki, zmiany 
w sk%adzie i stylistyce, tajemniczo zani$ane 
przez niekompetentnych lub nieuczciwych 
menad$erów dochody... Historia (e Yard-
birds to jakby model biogra)i wielu zespo-
%ów tamtej epoki.

Zanim Eric Clapton do%'czy% do (e 
Yardbirds, grup& tworzyli: graj'cy na har-
monijce wokalista Keith Relf, baista Paul 
Samwell-Smith, perkusista Jim McCarty 
oraz gitarzy#ci Chris Dreja i Top Topham. 
Wcze#niej muzycy wyst&powali jako Metro-
politan Blues Quartet i zajmowali si& gra-
niem akustycznego bluesa. W 1963 roku, 
zainspirowani wczesnymi poczynaniami 
(e Rolling Stones, od#wie$yli repertuar  
i przerzucili si& na klasyczne utwory z kr&-
gu rhythm and bluesa. Zmianie stylistyki 
towarzyszy%a te$ zmiana nazwy – w ko*cu 
ustalonej jako Yardbirds.

Niezaprzeczalny wk%ad w pocz'tkow' 
dzia%alno#" zespo%u mia%, prowadz'cy lon-
dy*ski klub CrawDaddy, Gruzin Giorgio 

Gomelsky. Nietuzinkowy biznesmen, )lmo-
wiec, impresario i producent muzyczny by% 
w%a#nie #wie$o po promocji (e Rolling Sto-
nes. Grupa pe%ni%a przez pewien czas funk-
cj& sta%ego sobotniego wykonawcy w klubie 
Gomelsky’ego i #ci'ga%a do niego t%umy m%o-
dzie$y. Stonesom jednak nie w g%owie by%o 
ograniczanie si& do jednego koncertowego 
miejsca. Gdy podpisali kontrakt, ruszyli  
w tras& po kraju. Menad$er klubu stan'% 
przed piln' potrzeb' znalezienia zast&pstwa. 
Maj'c nosa do talentów, postawi% na (e 
Yardbirds. We wrze#niu 1963 kwintet zacz'% 
grywa" w CrawDaddy, na miejscu jeszcze 
niedawno zajmowanym przez Stonesów.

Pojawi% si& jednak problem. Rodzice szes-
nastoletniego gitarzysty Topa Tophama za-
$'dali od niego skoncentrowania na szkole 
i zawieszenia dzia%alno#ci muzycznej. Keith 
Relf zaproponowa% jego miejsce znanemu  
w #rodowisku wielbicieli bluesa Ericowi 
Claptonowi. Ten si& zgodzi%. Wcze#niej roz-
wi'za% dylemat: „nauka kontra muzyka” na 
korzy#" tej drugiej – po niespe%na roku przy-
musowo opu#ci% mury artystycznej szko%y 
Kingston College of Art.

„To, co z miejsca spodoba%o mi si& po 
wst'pieniu do (e Yardbirds – wyzna% Clap-
ton w swojej autobiogra)i – to fakt, $e celem 
naszego istnienia by%o podtrzymywanie 
tradycji bluesa”. Zespó% nie pisa% w%asnych 
piosenek; nie musia% tego robi". Utwory zna-
nych bluesmanów, które tra)a%y do repertu-
aru m%odych muzyków, mówi%y do#" o ich 
stylu. Teoretycznie kwintet prezentowa% po-
dobny zestaw piosenek co Stonesi. Utwory 
Sonny Boya Williamsona, Muddy Watersa, 
Slima Harpo czy Howlina Wolfa nie ró$ni%y 
si& zbytnio ot tego, czym fascynowali si& i co 
grali Jagger i spó%ka.
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(e Yardbirds wzbogacali jednak proste 
piosenki o d%ugie solówki i – w du$ej mie-
rze improwizowane – partie instrumentalne. 
Gdy inne zespo%y gra%y trzyminutowe pio-
senki, oni rozci'gali je do sze#ciu minut. Ich 
styl ró$ni% si& wi&c od potencjalnie bardziej 
przebojowych Stonesów.

Pod kuratel' Gomelsky’ego, w sk%adzie  
z Claptonem zespó% zacz'% zdobywa" popu-
larno#". Nagra% te$ pierwsz' p%yt& dla Co-
lumbii w lutym 1964 roku. Co znamienne, 
kr'$ek „Five Live Yardbirds” stanowi% zapis 
koncertu grupy, a nie efekt pracy w studiu. 
Forma rozbudowanych o improwizacje 
kompozycji o surowym – jak na tamte czasy 
– brzmieniu bardziej sprawdza%a si& na sce-
nie ni$ w studiu. Wydanie albumu „live” by%o 
wi&c rozs'dnym posuni&ciem.

Zespó% zacz'% intensywnie koncertowa": 
do ko*ca 1964 mia% na koncie ponad 200 

wyst&pów. W dodatku grywa% w nie byle ja-
kim towarzystwie, bo z (e Beatles, (e Rol-
ling Stones, Jerry Lee Lewisem oraz Sonny 
Boyem Williamsonem. 

Ten ostatni, mówi'c ogl&dnie, nie by% za-
chwycony bluesem w wykonaniu m%odych 
bia%ych ch%opaków. Clapton przywo%uje opi-
ni& Williamsona, która podobno brzmia%a: 
„Te angielskie dzieciaki okropnie chcia%y gra" 
bluesa. I gra%y go okropnie”…  Sam Clapton 
zreszt' po cz&#ci si& z t' opini' zgadza%, od-
nosz'c j' równie$ do innych zespo%ów z tego 
#rodowiska: Manfreda Manna, (e Moody 
Blues i (e Animals. „Brzmieli#my »zbyt 
bia%o« i »zbyt m%odzie$owo«” – przyznawa%.

Jako $e Clapton wci'$ szuka% „prawdzi-
wego” bluesowego brzmienia, zupe%nie nie 
móg% si& pogodzi" z kolejnym krokiem swo-
jego zespo%u. Gomelsky wyprodukowa% po-

powy singiel (e Yardbirds: piosenk& „For 
Your Love” autorstwa Grahama Gouldmana 
– cz%owieka ani nie zwi'zanego z grup', ani  
z bluesem. Utwór sta% si& mi&dzynarodo-
wym hitem. Jednak kompletnie nie przypad% 
do gustu wykonuj'cemu go gitarzy#cie. Pó!-
niejszy muzyk Cream stwierdzi%, $e nie widzi 
dla siebie miejsca w zespole wykonuj'cym 
podobne piosenki.

Gomelsky zacz'% zatem szuka" nast&pcy 
Claptona. Jego wybór pad% na zdolnego in-
strumentalist&, producenta i aran$era Jim-
my’ego Page’a. Ale temu nie by%o w smak 
porzucenie dochodowej pracy muzyka se-
syjnego. Poza tym takie zachowanie mog%o 
zosta" odczytane jako nielojalno#" wzgl&dem 
Claptona. Poleci% wi&c w zast&pstwie innego 
utalentowanego koleg& – Je+a Becka. Zespó% 
przyj'% jego kandydatur&, co by%o zresz-
t' zbawienne dla ledwo wi'$'cego koniec  

z ko*cem gitarzysty. Podbudowany sta%ym 
dochodem Beck rozwin'% skrzyd%a i wpro-
wadzi% do brzmienia grupy wiele nowego.

Jego wachlarz nowatorskich zagrywek 
gitarowych opartych na mocnych sprz&-
$eniach i efektach typu fuzz i przesterach 
wytyczy% nowy, psychodeliczny kierunek  
w muzyce (e Yardbirds. 20 miesi&cy, które 
sp&dzi% w szeregach zespo%u, by%o okresem 
najwi&kszych sukcesów kwintetu. W sk%a-
dzie z Beckiem Brytyjczycy ruszyli w pierw-
sz' tras& po USA. Z nim nagrali swoj' jedyn' 
p%yt& z wy%'cznie autorskim materia%em, za-
tytu%owan' po prostu „Yardbirds” lub „Roger 
the Engineer”.

Zachowanie Becka szybko jednak da%o  
w ko#" pozosta%ym muzykom. Gitarzysta 
by% zblazowany. Nie przychodzi% na wszyst-
kie koncerty, za# te, na których bywa%, gry-

wa% nierówno. Raz jego gitara sprawia%a 
wra$enie natchnionej, raz zwyczajnie ha-
%a#liwej.

Pierwszym, którego zm&czy%a ta sytuacja, 
by% Gomelsky. Gruzin wycofa% si& z prowa-
dzenia zespo%u. Po koncercie w Oxfordzie,  
w trakcie którego Keith Relf zupe%nie si& upi%, 
(e Yardbirds opu#ci% z kolei basista o coraz 
wyra!niejszych zawodowych aspiracjach 
producenckich, Paul Samwell-Smith. Do#" 
niespodziewanie wolne miejsce postanowi% 
zaj'" Jimmy Page.

Czemu tym razem sam zaoferowa% wspó%-
prac&? Po pierwsze, zbrzyd%a mu praca stu-
dyjna, a perspektywa ruszenia w ameryka*-
sk' tras& z (e Yardbirds dawa%a pewno#" 
koncertowania. Po drugie, Beck ju$ od ja-
kiego# czasu kusi% go pomys%em stworzenia 
zespo%u z dwiema solowymi gitarami elek-
trycznymi. 

Pocz'tkowo jednak Page gra% na basie lub 
na jedynej gitarze solowej, gdy Beck opusz-
cza% koncerty. Dopiero pod koniec amery-
ka*skiego tournée rol& basisty na sta%e prze-
j'% Chris Dreja, a Page i Beck zacz&li grywa" 
w gitarowym duecie. Jak na tamte czasy – 
rzecz niespotykana.

Po powrocie do Anglii gitarzy#ci zacz&-
li solidnie "wiczy" granie w harmoniach  
i unisono. Niestety, niewiele utworów (e 
Yardbirds zosta%o zarejestrowanych z wyko-
rzystaniem dwóch gitar prowadz'cych. Nie 
brak opinii, $e jedyn' piosenk', która oddaje 
szale*cze wspó%brzmienie instrumentów 
Becka i Page’a, jest utwór „Stroll On”, nagrany 
pod koniec lata 1966 roku na potrzeby „Po-
wi&kszenia” Michelangelo Antonioniego.

S%ynny w%oski re$yser zaplanowa% w swo-
im )lmie scen& wyst&pu grupy muzycznej 
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w londy*skim klubie. Marzy%o mu si& (e 
Who, którego ko*cz'ca wyst&p demolka 
instrumentów pasowa%a do atmosfery ob-
razu. Zespó% Pete’a Townshenda odmówi% 
jednak udzia%u w przedsi&wzi&ciu; zamiast 
niego wyst'pili (e Yardbirds. Jest te$ scena 
demolki, cho" zapewne nie tak widowisko-
wej, jak' oferowa%oby (e Who. Pono" Beck 
nie pali% si& do roztrzaskania swojej gitary  
i zgodzi% si& na to dopiero, gdy dano mu ta-
ni' imitacj& jego instrumentu. Ostatecznie 
scena, w której pokazano reakcj& publiczno-

#ci na rzucone w t%um resztki gitary, wypad%a 
wiarygodnie.  

Po debiucie )lmowym grupa ruszy%a  
w tras& u boku m.in. Stonesów i ma%$e*stwa 
Turnerów. Page wypada% #wietnie, Beck ró$-
nie. Koledzy zacz&li go wini" za nieudane 
wyst&py. Atmosfera w zespole sta%a si& nie-
zno#na. Do katastrofy dosz%o w pa!dzierni-
ku, gdy (e Yardbirds ponownie polecieli za 
ocean. Je+ Beck za%ama% si& po kilku dniach 
forsownego tournée i od%'czy% si& od grupy. 
Po jakim# czasie próbowa% wróci", ale muzy-
cy oznajmili mu, $e jest zwolniony.

Kolejna zmiana wi'za%a si& z osob' me-
nad$era. Simona Napier-Bella zast'pi% Peter 
Grant. Ros%y i bezkompromisowy biznes-
men by% pierwszym, przy którym zespó% 
zacz'% naprawd& zarabia" na koncertach. 
Nic dziwnego, Grant mia% monumentaln' 

postur& i opini& cz%owieka, który potra) si%' 
domaga" si& zaleg%ych nale$no#ci dla swoich 
podopiecznych.

Niestety, ta b'd! co b'd! pozytywna zmia-
na, nie by%a w stanie zatrzyma" rozpadu (e 
Yardbirds. P%yta nagrana pod przywództwem 
Page’a i producenta Mickiego Mosta zwiasto-
wa%a koniec grupy. W cz&#ci nagra* w ogóle 
nie wyst'pili Chris Dreja oraz Jim McCarty. 
Psychodeliczne kompozycje nie z%o$y%y si& 
na spójn' ca%o#". Nie pomog%a instrumental-
na, akustyczna popisówka „White Summer” 

Page’a, ani piosenka „Tinker, Tailor, Soldier, 
Sailor”, któr' ozdobi% gr' smyczkiem na elek-
trycznej gitarze.

Kolejne koncerty uwypukli%y tworz'-
c' si& mi&dzy cz%onkami (e Yardbirds 
przepa#". Keith Relf i Jim McCarty nie 
byli zadowoleni z muzyki, któr' prezento-
wa% zespó%. Page nie by% zadowolony z ich 
nieprofesjonalnego podej#cia i upijania si& 
Relfa. W ko*cu wokalista i perkusista po-
stanowili si& zaj'" spokojniejszym graniem 

i odeszli z (e Yardbirds, przypiecz&towu-
j'c koniec formacji.

Mo$na powiedzie", $e Clapton rozsta% si&  
z (e Yardbirds, nie godz'c si& na zmiany 
stylistyczne, których dokonywa% zespó%. Beck 
w%a#ciwie zosta% z grupy karnie usuni&ty za 
niesforne zachowanie. Page natomiast stop-
niowo z „zast&pczego basisty” awansowa% 
najpierw na drugiego gitarzyst& prowadz'ce-
go, pó!niej jedynego gitarzyst&, a$ w ko*cu 
sta% si& niekwestionowanym liderem. To od 
niego odeszli pozostali muzycy, pozostawia-
j'c mu kontrol& nad nazw' Yardbirds.

Jimmy zamierza% z niej skorzysta". Uzu-
pe%ni% sk%ad formacji (przechrzczonej na (e 
New Yardbirds) nowymi cz%onkami. W ko*-
cu jednak nowo powsta%y kwartet zmieni% 
nazw& na Led Zeppelin i rozpocz'% zupe%nie 
inn' histori&.

Mniej znane ni$ Claptona, Becka i Page’a 
s' losy oryginalnych muzyków (e Yard-
birds. Paul Samwell-Smith po#wi&ci% si& pra-

cy producenta muzycznego. Keith Relf i Jim 
McCarty za%o$yli akustyczny duet Together, 
nast&pnie za# folkowo-progresywno-rocko-
wy zespó% Renaissance. Relf zmar% w wieku 
33 lat, ra$ony pr'dem ze !le uziemionego 
wzmacniacza gitarowego.

Samwell-Smith, McCarty i Dreja reak-
tywowali si& w latach 80. jako grupa Box of 
Frogs. W latach 90. dwaj ostatni wskrzesi-
li Yardbirds. W 2003 roku nowe wcielenie 
formacji wyda%o nawet album „Birdland”, 
zawieraj'cy nowe aran$acje starych nagra* 
i kilka autorskich kompozycji McCarty’ego 
i Drei. Go#cinnie wyst'pi%o na nim kolejne 
pokolenie gitarowych tuzów: Joe Satriani, 
Steve Vai, Slash i Brian May. W jednej kom-
pozycji kolegów wspomóg% te$ Je+ Beck.

Ten kr'$ek oraz pi&" o)cjalnych p%yt (e 
Yardbirds z lat 60. mo$e nie stanowi imponu-
j'cego dorobku; zw%aszcza $e wype%niaj' je 
w du$ej mierze kompozycje muzyków spoza 
grupy. A jednak w twórczo#ci (e Yardbirds, 
niezale$nie od sk%adu, da si& odnale!" zal'$-
ki geniuszu tworz'cych j' muzyków.    ▲
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