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ndie. Siódmy co do wielko!ci i drugi co do 
liczby mieszka"ców kraj na !wiecie. Od 

pó#nocy ograniczony przez pasma górskie: 
Karakorum i Himalaje, od po#udniowego 
zachodu otoczony wodami Morza Arabskie-
go, za! od po#udniowego wschodu – Zatoki 
Bengalskiej i Morza Andama"skiego. J$zyk 
o%cjalny to hindi w ró&nych dialektach, ale 
a& 18 % ludno!ci mówi innymi j$zykami.  
W kraju wspó#istniej' wyznawcy wszystkich 
g#ównych religii, na czele z hinduistami  
i muzu#manami. Indie s' podzielone na 28 
stanów, 6 terytoriów zwi'zkowych i 1 teryto-
rium sto#eczne. W drugim rz$dzie dziel' si$ 
na 591 dystryktów. Podstawy ustroju poli-
tycznego okre!la konstytucja z 1950 roku.

Te kilka zda" to podstawowe informacje, 
które w kilka minut mo&na znale() w ency-
klopedii lub internecie. Mówi' wiele, ale tak 
naprawd$ nic. Wewn$trzny !wiat Indii to nie 
statystyczne procenty, ale ludzie i ich wielo-
wiekowa kultura, która Europejczykowi cz$-
sto wydaje si$ innym !wiatem. Dodajmy – 
obcym, nieprzyjaznym i dziwnym. Kr'&'ce 
opowie!ci tylko podsycaj' l$ki i uprzedzenia. 
Wszak Indie otwieraj' !wiatowy ranking ilo-
!ci morderstw pope#nionych w ci'gu roku, 
wyprzedzaj'c uplasowan' na drugiej pozycji 
Rosj$. Ponad milion Hindusów jest milione-
rami, cho) znaczna wi$kszo!) mieszka"ców 
Indii zarabia mniej ni& 2 dolary dziennie,  
a a& 35 % populacji &yje w skrajnym ubó-

stwie. Wielu Hindusów uwa&a papier toale-
towy za niehigieniczny i dlatego praktykuje 
podmywanie si$ wod', wy#'cznie lew' r$k'. 
Je!li jednak przyj') te fakty bez emocji i za-
g#$bi) si$ w szczegó#y, Indie mog' zafascy-
nowa) przybysza z Europy. Ba, bez Indii tej 
Europy w dzisiejszym kszta#cie by nie by#o. 
Hindusi znacznie przyczynili si$ do rozwoju 
rachunkowo!ci, trygonometrii i algebry. Sys-
tem dziesi$tny zosta# stworzony w Indiach  
w 100 r. p. Ch. Koncepcj$ zera jako cyfry 
równie& zawdzi$czamy tamtejszym matema-
tykom. Bawe#n$ po raz pierwszy utkano w#a-
!nie w Indiach. Szyto z niej tuniki rzymskich 
cesarzy, którzy ze wzgl$du na jej delikatno!) 
zwali j' „tkanym wiatrem”. 

Taniec to jedna z najbardziej rozwini$-
tych dziedzin sztuki w Indiach. W czasach 
staro&ytnych by# integraln' cz$!ci' rytua#ów 
religijnych, odprawianych w !wi'tyniach. 
Jego najbardziej charakterystyczn' cech' s' 
ekspresyjne ruchy r'k. Indie s' te& kolebk' 
gry w szachy.

Zatem ten kraj to nie tylko bieda i dziwne 
zwyczaje. A przecie& pozostaje jeszcze ca#a 
przyroda, która w tamtej cz$!ci !wiata ma 
wiele do pokazania. I jest wreszcie muzyka. 
Inna, ale jak&e pi$kna. To niemal niepraw-
dopodobne, &e !wiat przekona# si$ o tym 
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dopiero kilkadziesi't lat temu. Przyczyni# si$ 
do tego skromny, weso#y ch#opiec ze !wi$-
tego miasta Benares, wspó#cze!nie zwanego 
Varanasi – wed#ug legendy za#o&onego przez 
*iw$.

Robindra Shankar Chowdhury, zwany 
nieformalnie Ravi Shankar, przyszed# na 
!wiat 7 kwietnia 1920 roku w najwy&szej 
postawionej w systemie kastowym rodzinie 
braminów o g#$bokich tradycjach muzycz-
nych. By# najm#odszym z siedmiu braci. Jego 
ojciec, Shyam, by# adwokatem i uczonym, 
uczestnicz'cym w rz'dzeniu miastem Jha-
lawar, a pó(niej zatrudnionym jako prawnik  
w Londynie. M#ody Ravi pierwszy raz zoba-
czy# ojca, gdy mia# osiem lat. Du&o wa&niej-
sz' postaci' w jego &yciu by# najstarszy brat, 

Uday, który za#o&y# grup$ taneczn' i z ni' za-
cz'# dalekie podró&e do Europy. Jako 13-la-
tek Ravi sta# si$ cz#onkiem zespo#u, a wkrót-
ce jego m#od' gwiazd'. Wszyscy gratulowali 
mu tanecznego talentu, ekspresyjno!ci ta"ca 
i tylko jedna osoba skutecznie sprowadzi#a 
nastolatka na ziemi$. Nie sta#oby si$ to jed-
nak, gdyby on sam nie czu# w sobie potrzeby 
czego! wi$cej, ni& kolejne wyst$py z grup' 
Udaya.

M#ody Shankar od wczesnych lat czu# nie-
odpart' potrzeb$ u!wiadamiania ludziom  
z Zachodu niezwyk#ego bogactwa indyjskiej 
muzyki. Bywaj'c w domu brata w Pary&u, 
Ravi cz$sto spotyka# si$ z opiniami wyg#asza-
nymi przez europejskich muzyków klasycz-
nych, &e muzyka Indii brzmi dobrze tylko 
wtedy, gdy towarzyszy tanecznym pl'som. 

Inaczej jest nudna i monotonna. Traktowali 
oni t$ sztuk$ jak fenomen etniczny, rodzaj 
eksponatu i cho) swoje opinie wyg#aszali 
bardzo delikatnie, Ravi i tak by# nimi do-
tkni$ty. Dobrze wiedzia#, &e ludzie ci nawet 
nie otarli si$ o istot$ muzyki, o której mówili, 
a przecie& sami byli muzykami i powinni ro-
zumie) wi$cej ni& zwyk#y cz#owiek. Szybko 
si$ jednak okaza#o, &e Shankar te& musi si$ 
jeszcze wiele nauczy). 

W 1936 roku w jedn' z tras koncerto-
wych zespó# zaprosi# s#ynnego muzyka 
dworskiego Allaudina Khana. Spotkanie  
z nim sta#o si$ punktem zwrotnym w karie-
rze przysz#ego wirtuoza sitaru. Khan jako 
jedyny powiedzia# ch#opcu wprost, &e cho) 
ma talent, to go zwyczajnie marnuje i zmie-

rza donik'd. Pocz'tkowy szok wzbudzi# fa-
scynacj$ i Ravi poprosi# mistrza o nauk$. 
Ten zgodzi# si$ tylko pod warunkiem, &e 
nastolatek zostawi !wiatowe &ycie, sprzeda 
zachodnie ubrania i wróci do ojczyzny. Tak 
si$ sta#o. Shankar po latach tak wspomina# 
ten moment: „Podda#em si$ wtedy zupe#-
nie. Postanowi#em pój!) star' drog', a nie 
by#o to #atwe. Zamiast miejsc typu Nowy 
Jork czy Chicago, tra%#em do zapad#ej 
wsi pe#nej komarów, pluskiew, jaszczurek  
i w$&y oraz &ab nie daj'cych spa) po no-
cach. Patrzy#em na to wszystko z takim 
samym przera&eniem, jak ka&dy inny ch#o-
pak z zachodniego !wiata. Ale potem to 
zaakceptowa#em, sta#em si$ na nowo kim! 
stamt'd”.

Osiemnastoletni Ravi musia# zaakcep-
towa) nie tylko trudne warunki &ycia, ale 
te& tward' r$k$ mistrza. Khan wymaga# od 
uczniów wielogodzinnych, wyczerpuj'cych 
)wicze", a wszelkie niepos#usze"stwo czy 
brak zaanga&owania potra%# kara) biciem. 
Os#od' trudnych chwil dla m#odego Shan-
kara mog#a by), poza muzyk', znajomo!)  
z córk' mistrza, Annapurn'. Niewinny +irt 
po nied#ugim czasie przerodzi# si$ w praw-
dziwe uczucie, które zosta#o dope#nione 
ma#&e"stwem. Para doczeka#a si$ syna, 
Shubhendry, który w przysz#o!ci zosta# 

+Lľ)L�L�0X]\ND�����

5DYL�L�MHJR�PïRGV]D�FöUND�$QRXVKND�1RUDK�-RQHV��5DYL�6KDQNDU�L�$QRXVKND�

Shankar po ceremonii odznaczenia artysty 
IUDQFXVNÈ�/HJLÈ�+RQRURZÈ��URN������

Ravi Shankar i Ray Charles

'R�NRñFD�Z�ĂZLHWQ\P�QDVWURMX 
L�SHïHQ�HQHUJLL�



Sylwetki 

58 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

muzykiem i cz$sto akompaniowa# ojcu, 
jednak zmar# do!) m#odo, w 1992 roku.

Tymczasem jednak by# rok 1939 i Ravi 
Shankar da# swój pierwszy recital na sita-
rze. Instrument sk#ada si$ z d#ugiego gryfu 
i gruszkowato wypuk#ego pud#a rezonanso-
wego. Najcz$!ciej ma od sze!ciu do o!miu 
strun melodycznych (dawniej jelitowych, 
dzi! metalowych) szarpanych metalowym 
plektronem oraz kilkana!cie strun burdono-
wych. 

Podstawowym repertuarem granym na si-
tarze s' indyjskie ragi. Klasyczna raga rozpo-
czyna si$ preludium zwanym alapem, o bar-
dzo zró&nicowanej d#ugo!ci, w zale&no!ci od 
nastroju muzyka wykonywanym bez akom-
paniamentu instrumentów perkusyjnych. 
Raga w#a!ciwa, o nazwie gat, rozpoczyna si$ 
z chwil' wej!cia b$bna, ustalaj'cego od tej 
chwili rytm i tempo utworu. Rytm organi-
zowany jest wokó# coraz bardziej z#o&onych 
tematów. Tempo wzrasta zazwyczaj pod ko-
niec utworu. Pe#na raga sk#ada si$ z czterech 
cz$!ci, okre!lanych na pó#nocy nazwami 
sthad(, asthara, sa")ari i abhog; na po#udniu 
odpowiadaj' im: pallavi, anupallavi, )aran  
i ponownie pallavi. W pierwszej cz$!ci po-
dejmuje si$ g#ówny temat, w drugiej – dodat-
kowy, zwykle w wy&szych rejestrach, w trze-
ciej nast$puje rozwój obu tematów, czwarta 
to zako"czenie. Ze wzgl$du na tradycj$ 

improwizacji i wprowadzanie mody%kacji, 
cz$sto bywa stosowane p#ynne przej!cie od 
jednej ragi do kolejnej. Ci'g takich nast$pu-
j'cych po sobie utworów to ragamala („gir-
landa rag”). W takich przypadkach koncert 
mo&e trwa) wiele godzin, a poszczególne 
kompozycje oddaj' zmieniaj'cy si$ nastrój 
pory dnia i nocy. 

Takich koncertów Ravi da w swoim &yciu 
wiele. B$dzie te& nie tylko wykonawc', ale 
twórc' nowych rag, które wejd' do kanonu 
nowej klasycznej muzyki indyjskiej.

W 1940 roku Shankar na dobre rozpocz'# 
solow' karier$, daj'c koncerty oraz kompo-

nuj'c muzyk$ do baletów i %lmów. Dziewi$) 
lat pó(niej powierzono mu funkcj$ dyrektora 
muzycznego rozg#o!ni All India Radio. Ma-
j'c ci'gle w pami$ci swoje paryskie przemy-
!lenia, szybko stworzy# tam autorski projekt  

w postaci orkiestry z#o&onej z indyj-
skich i zachodnich instrumentów. Z ni' 
zacz'# podró&e koncertowe i zosta# za-
uwa&ony jako wybitny artysta oraz zna-
komity organizator. W 1954 roku zapro-
szono go do Zwi'zku Radzieckiego. Rok 
pó(niej Yehudi Menuhin zaprosi# Shan-
kara do Nowego Jorku, by pokaza) Ame-
rykanom rdzenn' muzyk$ indyjsk'. Ar-
tysta odmówi#, t#umacz'c si$ problemami 
w ma#&e"stwie. Zamiast Raviego pojecha# 
do USA Ali Akbar Khan, syn jego dawnego 
nauczyciela. Zrobi# piorunuj'ce wra&enie, 
staj'c si$ pierwszym indyjskim artyst', który 
wyst'pi# w ameryka"skiej telewizji oraz do-
kona# nagrania pe#nego wykonania ragi dla 
%rmy Angel Records. Zach$cony sukcesem 
Khana Shankar rzuci# posad$ w radiu i roz-
pocz'# w#asn' tras$ koncertow' po Wielkiej 
Brytanii, Niemczech i USA. Grywa# zwykle 
w niedu&ych salach, gdzie kontakt z publicz-
no!ci' by# bli&szy, a koncerty stanowi#y nie 
tylko spotkanie z muzyk', ale te& histori' 
kultury indyjskiej.

W 1956 roku Shankar nagra# swoj' pierw-
sz' p#yt$ – „,ree Ragas in London”. Dwa 
lata pó(niej zaproszono go do udzia#u w ob-
chodach 10. rocznicy utworzenia Rady Na-
rodów Zjednoczonych i UNESCO. W 1961 
roku muzyk ruszy# w d#ugie tournée po Eu-
ropie, USA i Australii, zyska# te& s#aw$ jako 
pierwszy indyjski kompozytor tworz'cy do 
zachodnich %lmów. Jego nazwisko, umiej$t-
no!ci i niezwykle ciep#a osobowo!) sprawi#y, 
&e szybko sta# si$ ambasadorem kultury swo-
jego kraju na ca#ym !wiecie. Zachwycony si-
tarzyst' Menuhin nie tylko grywa# z Shanka-
rem koncerty, ale te& nagra# z nim trzy p#yty 
dla wytworni EMI. John Coltrane spotyka# 
si$ z Shankarem kilkakrotnie w latach 60., 
ucz'c si$ podstaw rag i technik improwiza-
cji, a swojego syna nazwa# Ravi. Id'c dalej  
w stron$ dialogu mi$dzykulturowego, indyj-
ski artysta nawi'za# wspó#prac$ z japo"skimi 
mistrzami gry na shakuhachi i koto. Grywa# 
te& z Jean-Pierrem Rampalem i M!cis#a-
wem Rostropowiczem, a razem z Phillipem 
Glassem eksperymentowa# z muzyk' elek-
troniczn'. Jednak najwi$ksze konsekwencje 
mia#a znajomo!) z cz#owiekiem, który ju& 
za &ycia sta# si$ legend', podobnie jak jego 
trzech kolegów z zespo#u. George Harrison 
po raz pierwszy spotka# si$ z Shankarem  
w 1966 roku w Londynie. Nied#ugo potem 
pojecha# na sze!) tygodni do Indii, by w po-
cie czo#a uczy) si$ podstaw gry na sitarze. 
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W 1967 roku Shankar na dobre sta# si$ 
gwiazd' kultury popularnej, gdy zaproszono 
go na festiwal w Monterey. Dwa lata pó(niej 
zagra# na Woodstock. Mia# ju& wtedy na 
koncie swoj' pierwsz' Grammy, przyznan' 
za p#yt$ „East Meets West”, nagran' wspólnie 
z Menuhinem. Dobrze wiedzia#, &e o ile on 
sam jest muzykiem klasycznym, to w#a!nie 
masowe koncerty i przemys# rozrywkowy 
mog' si$ sta) najlepsz' drog' do populary-
zacji jego muzyki w!ród m#odych ludzi na 
!wiecie. Z drugiej strony – nigdy nie pod-
da# si$ rockowym obrz$dom, nazywaj'c je 
cz$sto wulgarnymi. W Monterey odmówi# 
wyst$pu na koncercie, w czasie którego mia# 
gra) tak&e Jimi Hendrix. T#umaczy#, &e to 
przez to, jak gitarzysta traktuje swój instru-
ment. Hendrix s#yn'# z tego, &e na 
scenie niemal kopulowa#  
z gitar', a w %nale pali# j' na 
oczach rozentuzjazmowane-
go t#umu. Dla Shankara by#o 
to !wi$tokradztwo najwi$ksze  
z mo&liwych. Nie chcia# te& 
mie) nic wspólnego z pojawia-
j'cymi si$ cz$sto pog#oskami, &e 
wszyscy w Indiach bior' narko-
tyki. Ubolewa#, &e zainteresowa-
nie jego kultur' zbyt cz$sto wi'&e 
si$ z kamasutr', jog', haszyszem 
i LSD, a prawdziwej duchowej 
warto!ci muzyki ludzie nie chc' 
zrozumie). Mówi# w jednym z wywiadów: 
„Ludzie przychodzili na moje koncerty pija-
ni, siadali z puszk' coli w r$ce i +irtowali ze 
swoimi dziewczynami. To by#o upokarzaj'ce 
i nieraz zdarzy#o si$, &e schodzi#em ze sceny. 
Stara#em si$ ich przekona), by siadali w#a-
!ciwie i s#uchali w skupieniu. Zapewnia#em, 
&e je!li potrzebuj' odlecie), mog$ to sprawi) 
bez pomocy prochów czy trawy. Musz' mi 
tylko da) szans$”. Mimo wszystko nadal gra# 
dla t#umów i korzysta# z si#y, któr' da#a mu 
popularno!). 

W 1971 roku wspólnie z Harrisonem zor-
ganizowa# koncert na rzecz o!miu milionów 
uchod(ców, o%ar walki Bangladeszu o auto-
nomi$. By#o to pierwsze w historii tak wielkie 
charytatywne wydarzenie muzyczne, które 
da#o pocz'tek wielu innym. Znajomo!) Har-
risona z Shankarem i jego fascynacja sitarem 
zaowocowa#a pojawieniem si$ tego instru-
mentu w kilku znanych utworach Beatlesów 
(„Within You Without You” z p#yty „Klub 
samotnych serc sier&anta Pieprza”, „Norwe-
gian Wood” z „Rubber Soul”). W latach 70. 
muzycy cz$sto si$ spotykali. W 1974 nagrali 
razem p#yt$ „Shankar Family & Friends”  
i pojechali w tras$ koncertow' po Ameryce. 
W czasie tej podró&y, w listopadzie ‘74 Ravi 
dosta# ataku serca. Na szcz$!cie niezbyt po-

wa&nego, wi$c szybko móg# wróci) do pracy. 
W 1982 roku jego muzyk$ do %lmu „Gandhi” 
nominowano do Oskara, jednak przegra#a  
w walce o statuetk$ z „E.T.” Johna Williamsa. 
Od 1986 do 1992 roku Shankar by# cz#on-
kiem wy&szej izby indyjskiego parlamentu, 
wybranym osobi!cie przez prezydenta kraju. 
W tym czasie du&o podró&owa#, nagrywa#  
i nadal niós# w !wiat bogactwo kultury swo-
jego kraju. 

Po rozwodzie z pierwsz' &on' prze&y# 
p#omienny romans z londy"sk' producent-
k' muzyczn' Sue Jones, którego efektem 
by#y narodziny o!miokrotnej zdobywczyni 
Grammy – Nory Jones. Ostatni' &on' Ravie-
go zosta#a w 1989 roku Sukanya Rajan, która 
urodzi#a mu drug' córk$, Anoushk$.

Ostatnie dekady &ycia Shankar po!wi$ci# 
w znacznej cz$!ci pracy pedagoga. Za#o-
&y# w#asn' szko#$ muzyki indyjskiej w Los 
Angeles. By# te& go!cinnym wyk#adowc' 
w Nowym Jorku. W 2001 roku, po !mierci 
George’a Harrisona, napisa# specjalny utwór 
ku jego pami$ci – „Concert for George”, 
wykonany uroczy!cie w londy"skiej Royal 
Albert Hall. Cho) stan zdrowia s$dziwego 
muzyka stopniowo si$ pogarsza#, praktycz-
nie do ko"ca &ycia nie rozstawa# si$ z sitarem 
i publiczno!ci'. Ostatni koncert, wspólnie  
z Anoushk', da# 4 listopada 2012 roku w ka-
lifornijskim Terrace ,eater. Nieca#y miesi'c 

pó(niej Ravi tra%# do szpitala. Mia# trudno-
!ci z oddychaniem. Zmar# 6 grudnia 2012  
w wieku 92 lat.

Ravi Shankar zrobi# dla popularyzacji 
indyjskiej muzyki wi$cej, ni& ktokolwiek  
w historii. Dzi$ki niemu Zachód nie tylko 
dowiedzia# si$, jak bogata to sztuka, ale rów-
nie& zapragn'# j' poznawa) i z niej korzysta).  
W !lad za Beatlesami poszli inni, w#'czaj'c 
sitar do swoich piosenek. Grupa ,e Rol-

ling Stones u&y#a go w utworze  
„Paint It Black”, Metallica  
w „Wherever I May Roam”,  

a Alice in Cha-
ins w „What the 
Hell Have I”. Si-
tar mo&na tak&e 
us#ysze) w utworze 
„Shemhamforash” 
z albumu „Evange-
lion” polskiego zes- 

po#u death metalowego Behemoth.  
W piosence „Ojos Asi” wykorzysta#a go 
Shakira, a w „Pretty Tied Up” – grupa Guns  
N’ Roses. Co ciekawe, w Indiach dzia#al-
no!) Shankara nie by#a odbierana jedno-
znacznie pozytywnie. Wielu krytykowa#o 
go i uznawa#o za destruktora. Jak t#uma-
czy#: „To wszystko dlatego, &e oni myl' moj' 
rol$ jako wykonawcy i kompozytora. Jako 
kompozytor ch$tnie próbuj$ dos#ownie 
wszystkiego, w#'cznie z awangard' i muzy-
k' elektroniczn'. Jako wykonawca jestem 
natomiast o wiele bardziej klasyczny i jaw-
nie ortodoksyjny. Zawsze broni#em i b$d$ 
broni# dziedzictwa mojego narodu”. 

T$ postaw$ doceniono, tytu#uj'c artyst$ 
zestawem niemal wszystkich najwa&niej-
szych odznacze" i tytu#ów, jakie mo&-
na otrzyma). Po !mierci Shankara !wiat  
zap#aka#. Nie tylko ten klasyczny i jazzo-
wy, ale te& ten popularny, siadaj'cy z col' 
i dziewczyn', by zapali) trawk$ przy g#o!- 
nych d(wi$kach rocka. Indyjski muzyk  
po#'czy# wszystkich i za to warto go pa- 
mi$ta).   ▲

Wybrane  
nagrania


