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Abstrakt: W latach sześćdziesiątych na scenie muzycznej San Francisco wytworzyło 
się specyficzne zjawisko. Duża grupa artystów zaczęła tworzyć muzykę zbliżoną za-
równo muzycznie, jak i tekstowo. Krytycy okrzyknęli ten trudny do dokładnego okre-
ślenia twór mianem „San Francisco Sound”. Wtedy swoje kariery zaczynały niezwykle 
ważne i wpływowe w historii muzyki rozrywkowej zespoły, takie jak Santana, Grate-
ful Dead, Jefferson Airplane czy Big Brother & the Holding Company. To wszystko 
w czasie, kiedy właśnie w San Francisco zaczęła tworzyć się jedna z największych 
kontrkultur w historii.

Celem artykułu jest zdefiniowanie zjawiska San Francisco Sound, wyznaczenie 
jego cech charakterystycznych, wymienienie głównych przedstawicieli, krótka ana-
liza ich twórczości oraz określenie wpływu, jakie wywarło ono na lokalną kulturę 
i kulturę całych Stanów Zjednoczonych. Istotnym aspektem niniejszego tekstu jest 
omówienie historii tego zjawiska, co pomoże w dalszej analizie. Przez to możliwe jest 
wskazanie korzeni nurtu, źródeł inspiracji, a także scharakteryzowanie lat działal-
ności, najważniejszych wydarzeń z nim związanych, przyczyn szczytu popularności 
oraz zmierzchu. Innym istotnym elementem są relacje pomiędzy wspomnianym zja-
wiskiem a kontrkulturą lat 60. i ich wzajemne oddziaływanie, jak również wpływ San 
Francisco Sound na resztę amerykańskiej sceny muzycznej – zarówno ówczesnej, 
jak i współczesnej. Moim wywodem chcę udowodnić, że San Francisco Sound był 
bezpośrednio związany ze skupionym w San Francisco sercem kontrkultury lat 60. 
i że wzajemnie się one inspirowały. Chcę również wskazać, że duch tej muzyki nadal 
istnieje w świadomości współczesnych amerykańskich artystów, których twórczość 
bardzo często bezpośrednio nawiązuje do ówczesnych osiągnięć.

Amerykańska scena muzyczna lat 60. od zawsze budziła zarówno fascynację, 
jak i podziw oraz zdumienie. To właśnie w tej dekadzie rodziło się coś, co dzi-
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siaj uznajemy za klasykę nie tylko muzyki rockowej, ale muzyki rozrywkowej 
w ogóle. Każdy rok przynosił debiutanckie nagrania artystów i zespołów, które 
w dalszych latach zmieniały bieg współczesnej sztuki. Nic więc dziwnego, że 
okres ten bardzo często nazywa się złotą erą rocka. Muzyka po latach 60. już 
nigdy nie była taka sama, a płyty powstałe w tym okresie służyły jako inspiracja 
dla kolejnych gatunków, stylów, nurtów muzyki oraz podwaliny pod nie.

Duża część tych rewolucji miała miejsce na zachodnim wybrzeżu Stanów 
Zjednoczonych. Region ten był wówczas widziany jako koniec świata, gdzie 
wszystkie osoby, które nie zgadzały się z panującym porządkiem społecznym 
i stylem życia, mogły wyjechać, osiedlić się i bez problemów wyznawać swoje 
idee. W tej atmosferze zaczęło powstawać coraz więcej zespołów, a artyści, 
którzy zjeżdżali tam z całego kraju, tworzyli muzykę rewolucyjną. 

Tak właśnie w centrum tych przemian, mieście San Francisco, narodziło się 
specyficzne zjawisko nazywane San Francisco Sound – bardzo trudny do do-
kładnego scharakteryzowania fenomen muzyczny drugiej połowy lat 60., który 
znacząco wpłynął na rozwój muzyki rozrywkowej. Aby móc go w pełni zrozu-
mieć i podjąć próbę zdefiniowania, należy przede wszystkim przyjrzeć się ogól-
nej sytuacji w świecie muzycznym na początku omawianej dekady, a zwłaszcza 
temu, co działo się na zachodnim wybrzeżu USA. Tylko dzięki tak szerokiemu 
tłu będzie można wysnuć wnioski na temat zarówno przyczyn powstania tego 
fenomenu, jak i samego jego charakteru. San Francisco Sound to jednak nie 
tylko muzyka, lecz także przemiany społeczne i kontrkultura, której należy się 
przyjrzeć pod kątem jej relacji z twórczością artystów. Gdy zbuduje się tego 
typu obraz, będzie można się zastanowić, czy zjawisko to wpływało na muzykę 
rozrywkową, a jeśli tak, to w jaki sposób i czy nadal na nią wpływa.

Złota era muzyki rockowej nie wzięła się znikąd. Stany Zjednoczone na po-
czątku lat 60. były świadkami ewolucji, która zmieniała rock and rolla w coś 
o wiele mocniejszego i ostrzejszego, coś, co w następnych latach zacznie być 
coraz bardziej popularne pod nazwą muzyki rockowej. Sam początek dekady to 
w zasadzie okres przejściowy, trwający około 4 lat: między 1959 a 1963 rokiem. 
W tym czasie bardzo wyraźnie zarysowany rock and roll, wyrastający z tradycji 
bluesowej, zaczyna być grany przez białych wykonawców, którzy nierzadko 
korzystają z wpływów chociażby muzyki country, jak w przypadku rockabilly. 
Zbiega się to z momentem, kiedy wielkie rewolucje wstrząsają rock and rollem 

– apogeum to 1959 rok. Little Richard kończy karierę i zostaje pastorem, Buddy 
Holly, Ritchie Valens i J. P. Richardson giną 3 lutego w wypadku samolotowym, 
Elvis Presley zawiesza karierę, udając się na służbę wojskową, Chuck Berry sta-
je przed sądem, Jerry Lee Lewis jest bojkotowany przez stacje radiowe za jego 
małżeństwo z 13-letnią kuzynką, a skandal Payola jest prawdziwym trzęsie-
niem ziemi dla całego przemysłu muzycznego pod koniec tej dekady1.

 1 Por. J. M. Curtis, Rock Eras: Interpretations of Music and Society, 1954–1984, Madison 1987, 
s. 37.
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Początek lat 60. to także rozwój gatunku surf music, uważanego za pewnego 
rodzaju most między umierającym rock and rollem w klasycznej postaci, a póź-
niejszymi dokonaniami amerykańskich zespołów. Jest to muzyka związana 
z kulturą surfowania, przeznaczona dla białych mężczyzn z Zachodniego Wy-
brzeża i przez nich grana, a tematami utworów są przede wszystkim surfowa-
nie, dziewczyny i samochody. Głównymi przedstawicielami tego gatunku byli 
tacy artyści, jak: The Beach Boys, The Ventures, czy Dick Dale2. Ich styl i teksty 
w zupełności nie odzwierciedlają tego, co zaczęło się dziać już kilka lat później, 
na tym samym Zachodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Już półtora roku 
po premierze debiutanckiego albumu The Beach Boys Surfin’ Safari, 7 lutego 
1964 roku, The Beatles lądują na lotnisku, rozpoczynając zjawisko opisywane 
w historii muzyki rozrywkowej jako Brytyjska Inwazja. Ten sam rok stanie się 
kluczowy dla rozwoju San Francisco Sound.

W tym samym czasie następują poważne zmiany w kulturze młodzieżowej. 
Już na początku lat 60. można było zauważyć tendencje, które wskazywały na 
rosnącą siłę ruchu hippisowskiego. Nazwy tej zaczęto używać dopiero w poło-
wie dekady, lecz grupy młodzieży wyrastające na sprzeciwie wobec starszego 
pokolenia, pod ogromnym wpływem kultury beatników, ich poezji i sposobu 
życia zaczęły pojawiać się na obydwu wybrzeżach3. Jest to niezwykle istotny 
element, biorąc pod uwagę analizę genezy San Francisco Sound.

Analiza przykładów zmierzchu rock and rolla, powstawania kolejnego, bar-
dzo znaczącego gatunku – surf music – oraz początku zmian zachodzących 
w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży, wskazuje na tempo zmian na 
kulturowej mapie Stanów Zjednoczonych. Wszystkie te jakże kluczowe zmiany 
odbywały się w ciągu zaledwie pięciu, sześciu lat: między 1959 a 1964 rokiem. 
Oczywiście dalsze lata jedynie pogłębią te procesy, zarówno muzyczne, jak 
i społeczne, co jedynie potwierdza fakt, że San Francisco Sound wyrosło na 
kanwie właśnie tych nagłych i bezprecedensowych rewolucji.

Przed 1964 rokiem San Francisco nie było bardzo znaczącym miejscem na mu-
zycznej mapie Stanów Zjednoczonych. O wiele bardziej znaczącym ośrodkiem 
było Los Angeles, gdzie powstał i rozwijał się omawiany wcześniej surf music. 
Mimo to oddalone o około 600 km na północ miasto miało poważne zaplecze 
w kwestii muzyki eksperymentalnej. Morton Subotnik oraz Ramón Sender otwo-
rzyli tam bowiem San Francisco Tape Music Center, prywatne studio artystyczne 
specjalizujące się w badaniu i komponowaniu tak zwanej tape music, polegają-
cej na tworzeniu utworów poprzez eksperymentowanie z taśmami muzycznymi. 
Atmosfera tego miasta sprzyjała przyjeżdżaniu artystów, którzy tworzyli tutaj 
bez żadnych skrępowań. Duża część z nich była także związana San Francisco 

 2 Por. S. Smith Rosado, A Brief History of Instrumental Surf Music, http://www.nesmasurf.
org/surf%20music%20history.htm (10.09.2015).

 3 Por. The 1960’s Hippie Counter Culture Movement, http://www.mortaljourney.com/2011/ 
03/1960-trends/hippie-counter-culture-movement (10.09.2015).
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Conservatory of Music. W działanie tej organizacji zaangażowani byli także tak 
wielcy artyści, jak Terry Riley, Pauline Oliveros czy Steve Reich. To właśnie w San 
Francisco odbyła się premiera In C z 1965 roku, legendarnej kompozycji Rileya4.

Z drugiej strony muzyka rozrywkowa rozwijała się w tym miejscu bez więk-
szych sukcesów, podobnym trybem do większości innych ośrodków miejskich. 
San Francisco miało jednak potencjał. Podobnie jak w przypadku the Beatles 
i Liverpoolu, miasto to było na tyle małe, by mogło utrzymać zwartą, jednolitą 
scenę muzyczną. Było także bardzo aktywne politycznie stopniowo napływają-
ce ogromne rzesze młodych ludzi, którzy mogli zacząć tworzyć historię5. 

Za oficjalny początek San Francisco Sound należy uznać rok 1964. Wtedy 
bowiem miały miejsce trzy wydarzenia, które stały się fundamentem dla tego, 
co działo się na muzycznej scenie tego miasta w ciągu następnych kilku lat. 
Pierwszym, być może najważniejszym przełomem tego roku było powstanie 
zespołu The Beau Brummels, uznawanego za pierwszy zespół reprezentujący 
zjawisko San Francisco Sound i stworzony na fali beatlemanii ogarniającej całe 
Stany Zjednoczone: podobny image, podobny sposób gry, podobny styl muzy-
ki. Mimo to udało im się stworzyć coś innowacyjnego: połączenie wpływów 
muzyki folkowej z zaczątkami psychodelii, tak ważnej dla sceny San Francisco. 
W późniejszych latach The Beau Brummels byli bardzo krytykowani za wręcz 
kopiowanie image’u i twórczości the Beatles, między innymi dlatego ich sukces 
nie był długotrwały. To jednak nie zmienia faktu, że ich dyskografia wypełniona 
jest bardzo wartościowymi albumami. Na uwagę zwłaszcza zasługuje debiutan-
cki Introducing the Beau Brummels z 1965 roku (warto zwrócić uwagę na podo-
bieństwo do pierwszej wydanej w USA płyty the Beatles Introducing… the Beat-
les) czy Triangle z 1967 roku, na którym widać już wyraźne wpływy psychodelii6.

Drugie bardzo ważne wydarzenie, które warto omówić, jest także związane 
z The Beau Brummels. W grudniu 1964 roku ich pierwszy singiel, Laugh Laugh, 
wspiął się na 15 miejsce na liście Billboardu. Być może sama pozycja nie robi 
ogromnego wrażenia, jednak pokazuje to bardzo istotny przełom w historii 
amerykańskiej muzyki. Po raz pierwszy amerykański zespół z utworem stricte 
folkrockowym osiągnął tak wysokie miejsce na liście przebojów w świecie za-
rezerwowanym dla brytyjskich zespołów, czyli przede wszystkim the Beatles. 
Taka pozycja świadczy nie tylko o rosnącej popularności stylu muzycznego, ale 
także o wzrastającym znaczeniu samego zespołu i lokalnej sceny muzycznej. 
Trzeba zaznaczyć, że Laugh Laugh to pierwszy singiel, który wypromował w ca-
łym kraju grupę pochodzącą z okolic Zatoki San Francisco, a więc także w pe-
wien sposób zaprezentował Stanom Zjednoczonym San Francisco Sound7.

 4 Por. T. Holmes, Electronic and Experimental Music. Pioneers in Technology and Composition, 
Nowy Jork 2002, ss. 192‒193.

 5 Por. B. Stanley, Yeah Yeah Yeah. The Story of Modern Pop, Londyn 2013, s. 224.
 6 Por. J. F. Farrar, Oh, Pioneers, „San Francisco Weekly”, http://www.sfweekly.com/2006-

03-01/news/oh-pioneers/ (10.09.2015).
 7 Por. B. Stanley, op.cit., s. 225.
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The Beau Brummels nie byli jedynym istotnym zespołem, który rozpoczął 
swoją karierę właśnie wtedy. Prawie pół roku później, latem 1964 roku, po-
wstała grupa The Charlatans8, uznawana są przez krytyków za zespół ojców 
założycieli psychodelicznej sceny San Francisco. W świecie muzycznym The 
Charlatans byli co prawda obecni już od początku drugiej połowy lat 60., ale 
album udało im się nagrać dopiero w 1969 roku. Nie osiągnęli także żadnego 
znaczącego sukcesu na listach przebojów, mimo to odegrali niezwykle ważną 
rolę w ukształtowaniu się San Francisco Sound. Stało się tak przede wszystkim 
dlatego, że działalność The Charlatans jako pierwsza zawierała w sobie zalążek 
kontrkultury. Zespół sprzeciwiał się konwencjom poprzez na przykład styli-
zowanie się na dziewiętnastowiecznych bardów czy ekstrawaganckie zacho-
wanie podczas występów. Nie grał jeszcze muzyki stricte psychodelicznej czy 
eksperymentalnej, biorąc za podstawę swojej twórczości przede wszystkich 
wpływy bluesowe. Głównie z tego powodu nie zdołał wejść do elity rockowej 
psychodelii z San Francisco, której popularność wybuchła dosłownie kilkana-
ście miesięcy po założeniu zespołu. Niemniej The Charlatans uznawani są dzi-
siaj za niezwykle ważne postaci samych początków San Francisco Sound, które 
niejako przygotowały lokalne środowisko do tego, co miało stać się w drugiej 
połowie dekady9.

Te wydarzenia można uznać za oficjalny początek sceny muzycznej San 
Francisco. Od 1964 roku zaczyna pojawiać się całe mnóstwo zespołów, które 
będą tworzyć specyficzną, lokalna odmianę muzyki. Kiedy jednak podejmuje 
się próbę zdefiniowania San Francisco Sound, należy patrzeć nie tylko na do-
konania artystyczne, a przede wszystkim na to, co się działo w społeczeństwie. 
Kiedy ruch hippisowski zaczął nabierać rozpędu, już w połowie lat 60., do San 
Francisco zaczęły napływać rzesze młodych ludzi, chcących zaznać wolności 
kojarzonej z tym miastem10. Szukali oni też formy specyficznej formy wyrazu, 
a mając w pamięci trwającą wówczas Brytyjską Inwazję i ogólny gwałtowny 
rozwój muzyki, wraz z przygotowanymi fundamentami lokalnej sceny, należy 
uznać, że to właśnie ona stała się głównym rodzajem sztuki uprawianej przez 
mieszkańców tego miasta.

San Francisco Sound jest związany z hippisami – bezsprzecznie i jedno-
znacznie. To wraz z nimi powstał, dzięki nim się rozwijał i razem z nimi zanikł. 
Wszystkie najważniejsze wydarzenia tego ruchu były także najważniejszymi 
wydarzeniami w ciągu trwania San Francisco Sound. Właśnie stąd bierze się 
jego specyfika. I właśnie dlatego fenomen ten należy postrzegać nieco szerzej 

– nie tylko jako doświadczenie muzyczne, ale także jako zjawisko artystyczne 
z bardzo wyraźną podbudową społeczną.

 8 Por. The Charlatans [w:] Encyclopedia.com, http://www.encyclopedia.com/doc/1G2- 
3443600016.html (10.09.2015).

 9 Por. R. Unterberger, The Charlatans. Artist Biography, http://www.allmusic.com/artist/the- 
charlatans-mn0000805332/biography (10.09.2015).

10 Por. The History of Rock ‘N’ Roll, Episode 6, reż. O. Benz, USA, 1995.
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Wydarzeniem, które można uznawać za pierwsze najbardziej znaczące w hi-
storii San Francisco Sound, było Human Be-In, które miało miejsce 14 stycznia 
1967 roku w Golden Gate Park. Spotkanie promowane było jako „zgromadzenie 
plemion”, co bardzo dobrze oddawało jego atmosferę i formę. Tysiące młodych 
ludzi, zgromadzonych wokół sceny ustawionej w parku wraz ze swoimi naj-
ważniejszymi przywódcami duchowymi słuchało wystąpień tychże przywód-
ców oraz koncertów przedstawicieli sceny muzycznej San Francisco. W Hu-
man Be-In uczestniczyło wiele ważnych postaci, na przykład Timothy Leary, 
Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Gary Snyder, Dick Gregory, Leonore 
Kandel, Michael McLure i wielu innych, którzy przemawiali, recytowali swoje 
wiersze, byli częścią tłumu. Dla San Francisco Sound najważniejszym elemen-
tem były oczywiście występy muzyczne. Na scenie wystąpiły takie zespoły, jak 
The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Big Brother & the Holding Company, 
Quicksilver Messenger Service czy The Sir Douglas Quintet11. W tym momen-
cie wszystkie wyżej wymienione zespoły były już popularne na lokalnej scenie, 
a dzięki tak głośnym wydarzeniom rozgłos ten stawał się coraz większy. 

Pół roku później rozpoczęło się tak zwane Lato Miłości: fenomen społeczny, 
który zaistniał latem 1967 roku w dzielnicy Haight-Ashbury w San Francisco12. 
Tysiące młodych ludzi zjeżdżało się do tego miasta, by być częścią ekspery-
mentu polegającego na życiu w komunie, wolności seksualnej, zażywaniu nar-
kotyków i staraniu się o ulepszenie ludzkości13. W tej atmosferze kwitła scena 
muzyczna miasta: codziennością stały się ciągłe występy, zabawy, wolne zgro-
madzenia, rozwój klubów muzycznych, sal koncertowych, powstawanie zespo-
łów na masową skalę. Kolejne grupy zaczęły wydawać albumy, a wieść o tym 
rozchodziła się po całym kraju, a nawet po Europie14. Wszyscy brali narkotyki, 
grali muzykę i dobrze się bawili, nie bacząc na wszelkie konsekwencje.

Najważniejszym wydarzeniem tego zjawiska był niewątpliwie Monterey 
Interrnational Pop Music Festival, który odbył się w dniach 16–18 czerwca 
1967 roku w miejscowości Monterey, w Kalifornii, która jest oddalona o około 
140 km w linii prostej od San Francisco. Wydarzenie to było kulminacyjnym 
momentem rozwoju zarówno ruchu hippisowskiego na Zachodnim Wybrzeżu, 
jak i San Francisco Sound. Wtedy to właśnie na jednej scenie wystąpiły takie 
gwiazdy, jak The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Moby Grape, 
Quicksilver Messenger Service, a także The Mamas & the Papas, Jimi Hen-
drix, The Who, Ravi Shankar czy Otis Redding. Festiwal ten odbił się szerokim 
echem, pokazał światu, kim są hippisi, a także zaprezentował najważniejszych 
wykonawców sceny muzycznej San Francisco i nie tylko. Był momentem prze-

11 Por. L. Black, The San Francisco Sound. The Music Was the Message, „The Austin Chronicle”, 
http://www.austinchronicle.com/music/2007-12-07/568527/ (10.09.2015). 

12 Por. E. Vulliamy, Love and Haight, „The Guardian”, http://www.theguardian.com/music/ 
2007/may/20/popandrock.features8 (10.09.2015).

13 Por. The History of Rock ‘N’ Roll, Episode 6…
14 Por. B. Stanley, op.cit., s. 234.
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łomowym, większość najważniejszych albumów muzycznych zespołów z tam-
tego regionu wyszła bezpośrednio po nim, a muzyka przestała być już odbiera-
na jedynie jako forma sztuki. Był to pewnego rodzaju mit, który w połączeniu 
z walorami artystycznymi, duchowymi i ideologią hippisowską stał się na tyle 
atrakcyjny dla młodych odbiorców, że stał się jeszcze bardziej popularny, a do-
datkowo ewoluował i zaczął nabierać realnych kształtów15.

Okres między 1965 a 1969 rokiem, z takimi wydarzeniami jak Human Be-In 
oraz Monterey Festiwal pośrodku, to czas największego rozwoju zjawiska San 
Francisco Sound. Można wyróżnić kilka grup, składających się na trzon rozwi-
niętej formy tego zjawiska – analogicznie do zespołów Beau Brummels i The 
Charlatans, które odgrywały główną rolę u samych początków tego fenomenu. 
Faktem, który należy przypomnieć, jest to, że nie istniało coś takiego jak jed-
nolitość sceny San Francisco. Zespoły różniły się ze sobą – i to znacząco – pod 
względem zarówno stylu muzycznego, sposobu wykonywania czy filozofii na-
grywania albumów, jak i sukcesu komercyjnego. 

Jednym z kluczowych zespołów z kategorii tych, które odniosły znaczący 
sukces na listach przebojów, był Jefferson Airplane. Co ciekawe, mimo zdo-
bywania tak wysokich miejsc w zestawieniach, tworząc muzykę, pozostawali 
oni wierni ideologii hippisowskiej oraz muzycznej psychodelii. W ich dwóch 
przebojach, Somebody to Love (miejsce 6. na liście Billboardu) oraz White Rabbit 
(miejsce 8. na tej samej liście) z 1967 roku, widać wyraźne wpływy muzyki psy-
chodelicznej. Zwłaszcza ten drugi utwór zasługuje na dużą uwagę. Piosenka ta 
nie ma wyraźnej struktury ani jasnego podziału na zwrotki i refreny; aluzje do 
wizji narkotycznych i halucynacji są niezwykle dosadne. Sami artyście także nie 
kryli swoich powiązań z tymi substancjami i czerpaniem z nich inspiracji16. Ich 
twórczość w bardzo znaczący sposób wpłynęła na elementy charakterystycz-
ne dla sceny San Francisco. Wykorzystanie przez nich przesterowanej gitary 
oraz współpracy dwóch głosów – Grace Slick i Marty’ego Balina – stały się 
podstawą nie tylko ich stylu, ale także inspiracją dla innych. Zespół Jefferson 
Airplane nie od początku był jednak tak istotny. Przełomowym momentem 
było dołączenie do niego pod koniec 1966 roku wspomnianej wokalistki Grace 
Slick, która wcześniej grała w innym renomowanym zespole z San Francisco: 
The Great Society. To za czasów jej członkostwa zespół odnosił największe 
sukcesy, a jej głos stał się jedną z sygnatur sceny San Francisco. Nie można 
nie wspomnieć o bardzo znaczącym albumie nagranym przez Jefferson Airp-
lane w 1967 roku – Surrealistic Pillow, na którym można było usłyszeć obydwa 
największe przeboje zespołu. Album pokrył się złotem i był zdecydowanie naj-
większym osiągnięciem w historii grupy17.

15 Por. L. Black, op.cit.
16 Por. B. Stanley, op.cit., s. 226.
17 Por. W. Ruhlmann, Jefferson Airplane. Artist Biography, http://www.allmusic.com/artist/

jefferson-airplane-mn0000840102/biography (10.09.2015).
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Nie mniej ważnym – przeciwnie” w opinii wielu znawców najważniejszym 
– zespołem tamtych lat była grupa The Grateful Dead. Ich podejście do mu-
zyki było zgoła inne od tego reprezentowanego przez Jefferson Airplane. Na 
początku swojej kariery” kiedy występowali jeszcze pod nazwą The Warlocks, 
grywali w stylu podobnym do The Beatles, jednak ten okres nie trwał długo. 
W 1966 roku zmienili swoją nazwę na The Grateful Dead18 – a poza nią także 
swoje podejście do gry. Wytwórnie płytowe nie były skłonne do wydawania 
ich nagrań, gdyż to, co robili w studiach nagraniowych, w zupełności nie od-
dawało charakteru zespołu. Próby zarejestrowania ich piosenek często okazy-
wały się katastrofalne, więc kiedy w 1967 roku zespół wydał wreszcie album 
The Grateful Dead, praktycznie nikt nie był zadowolony. Proces nagrywania 
płyty był szybki, nagrania skracane, przez co efekt był niesatysfakcjonujący. 
Debiutancki album nie oddawał największej zalety zespołu, czynnika dzięki 
któremu stali się tak popularni i lubiani – atmosfery koncertów. Występy na 
żywo tej grupy były swego rodzaju wariacjami na jeden temat, utwory często 
miały ponad 20 minut długości, pozostając bardzo proste w swojej strukturze 
i opierając się głównie na improwizacjach, solówkach i muzycznych poszu-
kiwaniach. Ich drugi krążek, Anthem of the Sun, z roku 1968, lepiej oddawał 
charakter zespołu, lecz w pełni można było go usłyszeć dopiero w 1969 roku 
na ich pierwszej koncertowej płycie Live/Dead, którą otwierała 23-minuto-
wa kompozycja Dark Star. Zespół The Grateful Dead najwięcej przyjemności 
czerpał z dawania występów na żywo i w tym był zdecydowanie najlepszy. To 
był także element, który zaszczepili u innych wykonawców grających długie, 
rozimprowizowane, przepełnione psychodelią utwory, tworząc w ten sposób 
kanon San Francisco Sound19.

The Beau Brummels, The Charlatans, Jefferson Airplane i The Grateful Dead 
służą jedynie za przykłady, jak różnorodni wykonawcy mogli tworzyć mimo 
wszystko zwartą grupę artystów na jednej scenie muzycznej. Poza nimi należy 
wymienić także takie zespoły jak Quicksilver Messenger Service, Kozmic Blues 
Band, Moby Grape, Mother Earth, wcześniej także The Great Society oraz Big 
Brother and the Holding Company – zbudowały one bardzo silną grupę arty-
stów, którzy w bardzo charakterystyczny sposób reprezentowali San Francisco 
na amerykańskiej scenie muzycznej20.

Co ciekawe, większość zespołów, które tworzyły scenę muzyczną San Fran-
cisco, nie pochodziła z samego miasta ani nawet z jego okolic. Za przykład mogą 
służyć Janis Joplin, która przybyła z Teksasu, czy Steve Miller, pochodzący z Ka-
nady. Miasto sprawiało wrażenie bezstronnego, pełnego tolerancji i wolności, 
dzięki czemu młodzież z całego kraju, w poszukiwaniu tych wartości, zaczęła 

18 B. Stanley, op.cit., s. 225.
19 Por. J. Ankeny, Grateful Dead. Artist Biography, http://www.allmusic.com/artist/grateful-

dead-mn0000988440/discography (10.09.2015).
20 Por. D. White, Bands of San Francisco, http://classicrock.about.com/od/newreleases/tp/

San-Francisco-Sound.--De.htm (10.09.2015).
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tam zjeżdżać, przywożąc własne pomysły artystyczne21. Nie zabierali ze sobą 
pełnych zespołów – te raczej powstawały spontanicznie. Paul Kantner wspo-
mina, że jeszcze w pierwszej połowie lat 60. Marty Balin podszedł do niego na 
ulicy i zapytał, czy chce założyć zespół, co stało się przyczynkiem do założenia 
Jefferson Airplane22.

Trzeba zaznaczyć, że okres ten bardzo sprzyjał tworzeniu się nowych zespo-
łów, ich krótkiemu trwaniu i późniejszemu zapomnieniu. Grup zakładanych na 
chwilę – bez wielkich planów na przyszłość, pod wpływem impulsu i chęci two-
rzenia – było mnóstwo; wystarczy wspomnieć na przykład It’s A Beautiful Day, 
The Vejtables, Mad River, Country Weather, Mourning Reign, czy Family Tree 
i wiele innych. Duża część z tych grup nie dostała nawet kontraktu muzyczne-
go, przez co niedostępne są żadne profesjonalne nagrania, jednak ich znacze-
nia dla rozwoju tamtejszej muzyki nie można z tego powodu deprecjonować23.

Muzyka i ruch hippisowski to dwa elementy San Francisco Sound, które 
niewątpliwie stoją w samym centrum jego rozwoju, ale badacze wskazują także 
na inny aspekt wpływający na to zjawisko – czasami zresztą stawiają go nawet 
w centrum. To narkotyki – a zwłaszcza tzw. kwas (ang. acid), czyli LSD – mo-
gły stanowić oś, wokół której rozwijał się omawiany fenomen. Wspomniany 
środek halucynogenny był inspiracją dla wielu artystów, a jego psychodeliczne 
działanie w znaczny sposób oddziaływało na tworzoną w San Francisco mu-
zykę. Zarówno Timothy Leary, będący reprezentantem grupy osób wierzących 
w poszerzanie własnej świadomości dzięki LSD, jak i Owsley Stanley, szukający 
większej przyjemności i samych doświadczeń związanych z braniem tego nar-
kotyku, byli obecni podczas Human Be-In, a także partycypowali w działalności 
samej sceny San Francisco24. Ten drugi był nawet czynnym członkiem grupy /
the Grateful Dead, oferując im swoje usługi jako „kucharza” LSD25. Nie tworzyli 
muzyki, ale w pewien przewrotny sposób zapewniali artystom inspirację pod 
postacią narkotyków26. Nie można także zapominać o takich wydarzeniach, jak 
The Acid Test, czyli serii przyjęć organizowanych przez Kena Keseya, polegają-
cych na tańcach, koncertach i masowym zażywaniu LSD, by wzmocnić efekty 
płynące ze sceny27. Narkotyki były bezpośrednio związane zarówno z muzyką 
psychodeliczną, jak i z ruchem hippisowskim oraz samą sceną San Francisco. 
Co do inspiracji dla samej muzyki w tym mieście, to oczywiście należy mieć 
w pamięci podbudowę jazzową, ewolucję rock and rolla w rocka czy Brytyjską 
Inwazję, ale to LSD było główną inspiracją dla muzyków28.

21 Por. B. Stanley, op.cit., s. 224.
22 Por. The History of Rock ‘N’ Roll, Episode 6…
23 Por. D. White, op.cit.
24 Por. B. Stanley, op cit., s. 225.
25 Por. J. Ankeny, op.cit.
26 Por. B. Stanley, op.cit., s. 225.
27 Por. January 1966: The San Francisco Acid Tests, http://deadsources.blogspot.com/2013/02/

january-1966-san-francisco-acid-tests.html (10.09.2015).
28 Por. ibidem.
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Końca San Francisco Sound upatruje się zwykle w końcu ruchu hippisow-
skiego. W związku z tym to końcówkę lat 60. można uznawać za zmierzch tego 
zjawiska. Taka sytuacja wynikała z kilku powodów. W związku z coraz mniejszą 
popularnością wartości hippisowskich wiele zespołów, których podstawą była 
ta kontrkultura, po prostu przestało istnieć. Zainteresowanie samymi hippisami 

– a w związku z tym hippisowską muzyką – radykalnie spadło, zwłaszcza po dra-
matycznych wydarzeniach z Altamont Free Concert z 6 grudnia 1969 roku. Ten 
dzień można uznać za klamrę kompozycyjną San Francisco Sound. Dowodem 
na koniec tego fenomenu wraz z końcem kontrkultury, poza rozpadem zespo-
łów jest także to, że nawet jeśli jakieś grupy dalej nagrywały, to nie wydawały 
już albumów przełomowych, czy uznawanych za tak bardzo kluczowe, jak to 
było w przypadku lat 1965‒1969. Kiedy jeszcze doda się do tego fakt, że niektó-
rzy z muzyków najbardziej znaczących grup tych lat umarli na przełomie dekad, 
daje to obraz definitywnego końca. 

Mimo to są przykłady zespołów, które kontynuowały swoją karierę także 
w latach 70. i później, występując i publikując kolejne znaczące albumy. Do-
brym przykładem jest The Grateful Dead – grupa utrzymała status jednego 
z najważniejszych zespołów koncertowych tamtych czasów, wyjeżdżając w ko-
lejne ogólnoświatowe trasy i zyskując coraz większą sławę w najdalszych za-
kątkach globu. Albumy The Grateful Dead wciąż były na wysokim poziomie, 
czego przykład stanowią płyty Europe ‘72 z listopada 1972 czy Blues for Allah 
z września 1975 roku29.

Jednak to nie pod znakiem The Grateful Dead minęły ostatnie lata San Fran-
cisco Sound i wprowadzenie tego zjawiska w dekadę lat 70. Zespół, który jest 
z tym związany, to Santana – grupa prowadzona przez meksykańskiego gita-
rzystę Carlosa Santanę, który w połowie lat 60. przeprowadził się do San Fran-
cisco. Jego sekstet był niewątpliwie ostatnim poważnym zespołem, który wy-
rósł ze sceny tego miasta w okresie San Francisco Sound. Debiutancki album 
grupy, Santana, został wydany dopiero w 1969 roku, kiedy już lokalna scena 
przeżywała schyłek. Legendarny występ na festiwalu w Woodstock 15 sierpnia 
1969 roku ze słynną wersją utworu Soul Sacrifice otworzyło przed zespołem 
wiele drzwi, zwłaszcza że debiutancki album ujrzał światło dzienne w tym sa-
mym miesiącu. Płyta Santana utrzymywała się na listach przebojów przez dwa 
lata, rozchodząc się w ponad dwóch milionach egzemplarzy, jednak drugi krą-
żek Santany, Abraxas, był jeszcze większym sukcesem – sprzedał się w ponad 
czterech milionach kopii. Sukces zespołu trwał praktycznie nieprzerwanie aż 
do końca lat 70., a w 1999 roku grupa powróciła z albumem Supernatural.

San Francisco Sound bardzo trudno zdefiniować, a nawet scharakteryzować 
lub wyszczególnić konkretne cechy, które złożyły się na to zjawisko. Celowo 
unika się stwierdzenia „scena muzyczna San Francisco” jako równoznacznego 

29 Por. J. Ankeny, op.cit.
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do określenia „San Francisco Sound”, ponieważ zjawisko to nie ogranicza się do 
samej muzyki. Oczywiście, eksperci twierdzą słusznie, że to właśnie ona jest 
w centrum tego fenomenu; jest też przedmiotem analizy i punktem wyjścia do 
omawiania innych aspektów zjawiska30. 

Jednak chcąc wyszczególnić konkretne cechy muzyki, która wchodziła 
w obręb San Francisco Sound, można popaść w spiralę niepotrzebnego szu-
fladkowania i podziałów. Fenomen ten był na tyle szeroki, że porównywanie ze 
sobą The Beau Brummels, The Grateful Dead, Jefferson Airplane i Santany jest 
bezcelowe. Oczywiście można znaleźć kilka cech wspólnych. Jedną z nich jest 
na przykład o wiele większa rola gitary basowej. Takie postaci, jak np. Phil Lesh 
z The Grateful Dead, Jack Cassidy z Jefferson Airplane znacząco wpływały na 
twórczość swoich macierzystych grup. 

Kolejną cechą było bardzo rozbudowane instrumentarium oraz wzrost licz - 
by członków – zespoły składały się często z sześciu, a nawet z siedmiu osób, 
jak w przypadku The Grateful Dead, Santany, czy Quicksilver Messenger Servi-
ce. Muzyka dwóch pierwszych z wymienionych jest także dowodem na zwięk-
szone znaczenie instrumentów perkusyjnych i wszelkiego rodzajów bębnów. 
W The Grateful Dead przez długi czas występowało dwóch perkusistów jedno-
cześnie oraz inne osoby wykorzystujące instrumenty perkusyjne podczas wy-
stępów na żywo; w Santanie był co prawda jeden bębniarz, ale też dodatkowo 
kilka osób, które grały na bongosach i innych latynoamerykańskich instrumen-
tach perkusyjnych. 

Na pewno nie bez znaczenia były także wpływy Brytyjskiej Inwazji, zwłasz-
cza na samym początku, w latach 1964–1965. Praktycznie cała scena San Fran-
cisco inspirowała się wówczas zespołami z Wielkiej Brytanii, które podbijały 
rynek amerykański. Zespoły The Beatles, The Animals, The Kinks czy nawet 
The Who wpływały na tak fundamentalne dla San Francisco Sound zespoły, jak 
The Beau Brummels, The Charlatans, The Warlocks, czyli wczesne wcielenie 
The Grateful Dead, czy nawet Jefferson Airplane.

Przede wszystkim jednak muzyka San Francisco Sound charakteryzowała się 
bardzo długimi improwizacjami, utworami rozciągniętymi do granic możliwości, 
które trwały po kilkadziesiąt minut, wariacjami na jeden temat, przepełnionymi 
popisami każdego instrumentalisty w zespole. Oczywiście The Grateful Dead 
byli w tym aspekcie najbardziej charakterystyczni, chociaż improwizacyjny cha-
rakter koncertów dotyczył praktycznie każdego wykonawcy z kręgu San Fran-
cisco Sound, nawet tak bardzo przebojowego Jefferson Airplane, Big Brother 
& the Holding Company czy setek innych zespołów.

Teksty utworów omawianych artystów również charakteryzują się ogrom-
ną różnorodnością, jednak biorąc pod uwagę ogólnie panującą modę związaną 
z kontrkulturą hippisowską, można wyszczególnić kilka wiodących motywów. 
Były to oczywiście miłość, empatia, wspólnotowość, życie w harmonii z naturą. 

30 Por. L. Black, op.cit.
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Poza tym hippisi, będący pod ogromnym wpływem beatników i sceny litera-
ckiej lat 50., bardzo mocno czerpali także z ich twórczości.

Klamrą podsumowującą wyszczególnienie wszystkich tych elementów może 
być ogólne stwierdzenie, że muzyką San Francisco Sound była szeroko pojęta 
rockowa psychodelia, która miała oddziaływać na wszystkie zmysły słuchacza, 
zachęcać do zabawy, tańca, czy wzmacniać doznania związane z zażywaniem 
środków odurzających, w tym halucynogennych, takich jak LSD. Była to sztu-
ka pełna buntu, odmienności, eksperymentów – zarówno w sferze społecznej, 
jak i dźwiękowej, co słychać chociażby w większości dzieł The Grateful Dead. 
Często zdarzało się także, że same teksty były przesiąknięte tematyką psycho-
deliczną, czego najlepszym przykładem jest White Rabbit Jefferson Airplane.

Aby zrozumieć, czym tak naprawdę było San Francisco Sound, warto podjąć 
próbę stworzenia ogólnej definicji tego fenomenu. Biorąc pod uwagę wszyst-
kie wcześniejsze rozważania dotyczące jego historii, najważniejszych cech cha-
rakterystycznych, związków z ruchami społecznymi, niezwykłej różnorodno-
ści oraz innych czynników, prosta i krótka formuła może nie oddawać w pełni 
jego znaczenia. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest jednak skupienie się na 
uniwersalnych charakterystykach. W ten sposób można dojść do wniosku, że 
San Francisco Sound to nazwa dla grupy zespołów grających w drugiej poło-
wie lat 60. na terenie San Francisco i Bay Area, tworzących i wykonujących na 
żywo specyficzną mieszankę muzyczną, której podstawą był rock psychode-
liczny. Z drugiej strony, upraszczając i dokonując większej generalizacji, można 
San Francisco Sound określić mianem sceny muzycznej terenu San Francisco 
i Bay Area drugiej połowy lat sześćdziesiątych. Te definicje skupiają się prze-
de wszystkim na miejscu, gdzie wykonywana była muzyka kojarzona z nurtem 
San Francisco Sound, jednak warto zaznaczyć, że istniały także dwa kluczo-
we czynniki, bez których rozwój tego zjawiska nie byłby możliwy: narkotyki 
i przekonania hippisowskie. Dlatego właśnie najpełniejszą definicją terminu 

„San Francisco Sound” mogłoby być stwierdzenie, że określa on scenę muzycz-
ną stworzoną przez zespoły, których członkowie mieszkali i tworzyli charak-
terystyczną mieszankę muzyczną z gatunku rocka psychodelicznego na tere-
nie miasta San Francisco i regionu Bay Area w okresie drugiej połowy lat 60., 
czerpiąc inspirację z narkotyków halucynogennych oraz angażując się czynnie 
w kontrkulturę hippisowską.

Zgodne z tą definicją fenomen San Francisco Sound miał ogromny wpływ 
na rozwój muzyki rozrywkowej. Oczywistym jest, że to właśnie dzięki niemu 
w znaczący sposób ewoluował rock psychodeliczny i jego odmiana grana w San 
Francisco. To właśnie druga połowa lat 60. była okresem, w którym gatunek 
ten święcił największe triumfy, wydawane były najważniejsze albumy, najważ-
niejsi artyści regularnie nagrywali i koncertowali. 

Nurt San Francisco Sound nie był hermetyczny, czego dowodem były dwa 
festiwale – Monterey Pop oraz Woodstock. Występowali podczas nich artyści 
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zarówno z kręgu miasta San Francisco, jak również z innych istotnych amery-
kańskich, a także brytyjskich scen muzycznych. Wszyscy ci artyści nawzajem 
na siebie wpływali, przez co ówczesna muzyka nie mogła właściwie uniknąć 
pewnego rodzaju inspiracji artystami z San Francisco. Szczególnie ważnym fe-
stiwalem był ten pierwszy, zorganizowany w Kalifornii w okresie największego 
rozkwitu zarówno kontrkultury hippisowskiej, jak i samego San Francisco So-
und. Woodstock mimo wszystko odbył się już wtedy, gdy zjawisko to prze-
mijało, jednak wcześniej wspominany występ Carlosa Santany z zespołem nie 
powinien ujść uwadze badaczy.

Bardzo ważnym elementem San Francisco Sound, który wpłynął na dalszy 
rozwój muzyki, był sposób występowania na żywo. Bardzo rozbudowane, wie-
lowątkowe utwory, oparte na prostym motywie wraz z kilkunasto-, a czasami 
nawet kilkudziesięciominutowymi popisami solowymi były wówczas standar-
dem. Dzisiaj tego typu zabiegi jednoznacznie wiąże się ze muzyką psychode-
liczną drugiej połowy lat 60., a przede wszystkim z jej odmianą z San Francisco. 
Występom tym zwykle towarzyszyły bardzo charakterystyczne wizualizacje, 
mające wzmacniać efekty wywołane narkotykami halucynogennymi. Często 
miały one formę różnego rodzaju płynów mieszanych w czasie rzeczywistym 
na płótnie, którego obraz był wyświetlany dzięki projektorowi na ekranie za ze-
społem. Aktualnie na koncertach współczesnej muzyki psychodelicznej używa 
się bardzo podobnych obrazów, budzących jednoznaczne skojarzenia z latami 
sześćdziesiątymi31.

San Francisco Sound jako scena muzyczna miasta San Francisco dość szyb-
ko popadła w zapomnienie na początku lat 70., jednak jej mit, historie, tenden-
cje, charakterystyki, trendy oddziaływały jeszcze dużo później. W tym miejscu 
warto wspomnieć o tym, że to zjawisko przyczyniło się w bardzo znaczącym 
stopniu do przeniesienia się centrum muzyki rozrywkowej z Wielkiej Brytanii 
na Stany Zjednoczone. W dużej mierze przyczyniły się do tego Monterey Pop 
oraz Woodstock, jednak najbardziej – sama twórczość i wpływ zespołów z San 
Francisco32. Poza tym wydarzenia z drugiej połowy lat 60. przyczyniły się także 
do rozwoju późniejszych scen muzycznych na terenie samego miasta. Nurt San 
Francisco Sound, a w mniejszym stopniu także bezpośrednio poprzedzające go 
stworzenie San Francisco Tape Music Center, stanowiły podbudowę dla tam-
tejszego centrum muzycznego, które przez kolejne dekady było w znacznym 
stopniu rozwijane. W analizie kulturowej historii San Francisco nie można po-
mijać analogicznych do tamtejszego Sound zjawisk, takich jak Bay Area Thrash 
w latach 80. – pionierska scena thrashmetalowa z zespołami Metallica i Exodus 
na czele, która w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju amerykańskie-
go metalu. Natomiast na początku lat 90. w tym samym regionie narodziła się 
bardzo wyraźna scena hip-hopowa – którą tworzyli m.in. Rappin’ 4-Tay, Too 

31 Por. B. Stanley, op.cit., s. 234.
32 Por. ibidem.
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Short – a także jej charakterystyczna odmiana z drugiej połowy dekady, okre-
ślana terminem Hyphy, z raperem E-40 jako głównym przedstawicielem.

Nie można zapominać o tym, że w San Francisco kultywowana jest również 
tradycja psychodeliczna, która w XXI wieku najbardziej uwidacznia się poprzez 
budowanie tam sceny folka psychodelicznego. Gatunek ten powstał co praw-
da już w latach 60. i 70., lecz na początku kolejnego wieku przeżywał rene-
sans. Mimo to psychodelia to nie jedyny gatunek wykonywany w San Francisco, 
czego dowodem jest funkcjonowanie setek grup tworzących i występujących 
w tym mieście33.

W historii amerykańskiej muzyki rozrywkowej istniało wiele znaczących 
lokalnych scen muzycznych czy zjawisk pokroju tego z San Francisco – wy-
starczy wymienić Nashville Sound, Milwaukee Sound, Chicago Blues czy New 
Orleans Jazz. San Francisco Sound może spokojnie wpasować się w ten kanon 
jakże znaczących fenomenów, które znacząco wpływały na rozwój amerykań-
skiej muzyki. Mimo że omawiane zjawisko istniało tylko przez kilka lat oraz że 
obumarło tak samo gwałtownie, jak powstało, bez wątpienia odcisnęło wy-
raźne piętno, bez którego ewolucja muzyki rockowej w kierunku psychodelii 
nie byłaby w pełni możliwa. Od nieoficjalnej daty końca San Francisco Sound 
minęło już ponad 40 lat, a jednak to, co dzieje się w światowej muzyce przez te 
wszystkie dekady, jedynie udowadnia, jak ważną rolę odegrało te kilka lat oraz 
kilkuset artystów, mieszkających na ówczesnym końcu świata, którzy postano-
wili nieco zmienić bieg historii. 
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