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I czyż ten, co wznosił mury tebańskie,
Wraz z mym Mephistophilisem
Nie grał uroczo na dźwięczącej harfie?
Więc czemu mam umierać lub w nikczemną
Popadać rozpacz? Już postanowiłem:
Że Faust przenigdy nie okaże skruchy

 
Christopher Marlowe, 

„Tragiczna historia doktora Fausta”
(przekł. Juliusz Kydryński)
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PODZIĘKOWANIA

Dziękuję Robertowi Leckerowi za to, że dał mi szansę. Dzię‑
kuję również Johnowi Cerullo, Belindzie Yong i Jennie Young 
z wydawnictwa Hal Leonard za opiekę nad niniejszym pro‑
jektem i doprowadzenie go do szczęśliwego końca. Zachęty 
i wsparcia nigdy nie żałowali mi koledzy z Vancouver Public 
Library, z nieustającą pogodą ducha wychodzący naprzeciw 
potrzebom, jakie pojawiały się podczas pisania. Duża część 
bibliografii do niniejszej książki znajduje się zresztą w zaso‑
bach VPL – pamiętajcie więc, drodzy czytelnicy, że najlep‑
szymi „wyszukiwarkami” wciąż pozostają stare, poczciwe 
biblioteki. Starzy kumple z Sault Ste. Marie i z Ottawy – towa‑
rzysze niekończących się jam sessions... Ich wokalne, instru‑
mentalne i kompozytorskie talenty podkarmiały moje własne 
umiejętności, zaś ich muzyczny „oświecony entuzjazm” ot‑
wierał moje uszy na wszystkie kierunki i wszystkie dźwięki. 
Wspomnienia wspólnie spędzonych lat już zawsze będą wy‑
pełniać dźwięki najfantastyczniejszych, nigdy nie napisanych 
rock’n’rollowych piosenek...

Hojna, cierpliwa i pełna troski była, jak zawsze, moja rodzi‑



na w Sault Ste. Marie. Szczególnie wdzięczny jestem mojej żo‑
nie, Tonyi, która co prawda nasłuchała się muzyki Jimmy’ego 
Page’a do woli (w końcu stała w bardzo długiej kolejce po 
bilety na koncert duetu Page – Plant w roku 1995), tolerując 
jednocześnie – z właściwą sobie pogodą ducha i niewzruszo‑
ną lojalnością – przesłuchiwanie kolejnych płyt z udziałem 
bohatera niniejszej książki. Moja córka Genevieve uznała zaś, 
że niektóre fragmenty koncertowego DVD „Led Zeppelin” 
były bardzo hałaśliwe. Zaintrygowała ją jednak sekwencja z fil‑
mu „The Song Remains The Same”, w której twarz starego 
pustelnika przemienia się w twarz kilkuletniego dziecka (i na 
odwrót), on sam zaś wymachuje tęczowym „mieczem”. Jak 
na trzyletnią dziewczynkę to naprawdę dobry początek...
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PROLOG:

OSZOŁOMIENI I ZDEZORIENTOWANI

Patrzcie! Oto są wielkie tajemnice; bo będą tacy wśród mych 
przyjaciół, którzy staną się pustelnikami.

Aleister Crowley, „Księga Prawa”

Los Angeles, 1973, wypełniona po brzegi hala Forum. Nie‑
przebrany tłum zgromadził się tu na niby‑rytualną, wspól‑
notową ceremonię. Powietrze wypełnia zapach słodkawego 
dymu, zdolnego poszerzać granice świadomości. Wszędzie 
słychać okrzyki radości, gwizdy i nawoływania. Najmłodsi 
spośród „wiernych” dopiero co weszli w wiek nastoletni. Naj‑
starsi – właśnie z niego wychodzą. I nagle potężne uderzenie 
kilku tysięcy watów. Nieprzerwane, wypełniające całą prze‑
strzeń. Przeszywające widownię wzdłuż, w poprzek i w głąb. 
Widownię, oczekującą na kolejne hymny. To muzyka, którą 
wszyscy znają, ale muszą jej wysłuchać jeszcze raz. I jeszcze 
raz... Ta właśnie pieśń pomaga im wytrwać w banalnej, ma‑
terialistycznej rzeczywistości, doświadczanej przez każdego 
kalifornijskiego nastolatka. To pieśń o nadziei – wszyscy więc 
zebrali się w tej świątyni, by wysłuchać jej autorskiego wyko‑



nania. Światła już przygasły, poza jedną bladą smugą, która 
oświetla teraz najważniejszego z całej czwórki.

Na scenie przypomina ducha, jest smukły i milczący. Czar‑
ny strój ozdabiają tajemnicze symbole astrologiczne i religij‑
ne. Rozpięta koszula świadczy o wykonywanej w pocie czoła 
ciężkiej pracy jej właściciela. Ciemne, długie, kędzierzawe 
włosy opadają na jego twarz niczym kaptur, pozostawiając 
dużą jej część – a zwłaszcza oczy – w cieniu. Ale zaciśnięte 
usta są oznaką skupienia i kontemplacji. Jego gitara przywo‑
dzi na myśl dwugryfowe berło, nie każdemu było dane coś 
takiego oglądać. Grana nań muzyka ma przywoływać jas‑
ność nieba, ale jego kolorem jest diabelska czerwień. Blade 
dłonie dotykają napiętych strun, wydobywając z nich pełne 
żalu dźwięki, układające się w akord a‑moll. Po chwili wy‑
brzmiewa delikatne arpeggio, eteryczne i złowrogie zarazem. 
Tłum zrywa się na równe nogi, doznając ekstazy i olśnienia. 
Zapalają się maleńkie ogniki. Nad wyciągniętymi ku górze 
dłońmi płynie dym. Muzyk – oczarowany podobnie jak jego 
słuchacze – gra dalej. Pieśni i sakramenty. Elektryczna muzy‑
ka grana przez elektrycznego maga. Dziś, w ten ciepły wio‑
senny wieczór, wszystko zlewa się w całość – w rozgrzanym 
do białości, świętym amfiteatrze nowego Babilonu.
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ZAPROWADŹ MNIE DO DOMU
(1943–1960)

Nowy hedonizm – oto, czego pragnie nasze stulecie. Mógłbyś stać 
się jego widzialnym symbolem. Przy twojej osobowości nie istnieje 
nic, czego nie mógłbyś dokonać.

Oscar Wilde, „Portret Doriana Graya”

Zima 1943–1944 była jedną z najsurowszych w historii An‑
glii. Samoloty Luftwaffe raz po raz powracały nocą na pil‑
nie strzeżone, pochmurne jak zawsze niebo. Przeprowadzo‑
na w tym okresie operacja niemieckich bombowców, znana 
w Wielkiej Brytanii jako „Baby Blitz”, okazała się ostatnim, 
próżnym wysiłkiem hitlerowskiej armii, pozbawionym więk‑
szego znaczenia militarnego – zapowiadającym jednak kolej‑
ne ataki. Podejmowane już nie przez samoloty ze swastyką 
na skrzydłach i kadłubie, lecz przez prymitywne pociski 
rakietowe V1 (określane mianem „latających bomb”) oraz 
prawdziwie futurystyczne wynalazki w rodzaju potwornych 
rakiet V2, gdzie „V” oznaczało „Vergeltungswaffe”, czyli 
„broń odwetową”. Ale jednocześnie Wielka Brytania była też 
bazą dla potężnej, brytyjsko‑amerykańskiej floty bombow‑
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ców, która okropności II wojny światowej przeniosła również 
w samo serce Niemiec, czyniąc to z 24‑godzinną regularnoś‑
cią. Akcja „Baby Blitz” przypominała brytyjskim obywate‑
lom o bombardowaniach z udziałem niemieckich samolotów 
Heinkel i Junkers trzy lata wcześniej. Wówczas to zniszczenia 
były znacznie poważniejsze, a najbardziej ucierpiały w nich 
Londyn i przemysłowe miasta regionu Midlands. Starsi 
mieszkańcy wspominali też naloty z okresu I wojny świato‑
wej, kiedy Wyspy Brytyjskie po raz pierwszy przysłonił zło‑
wrogi cień Zeppelina...

Taką właśnie rzeczywistość, wypełnioną wszechobecną 
propagandą, codzienność racjonowanej żywności, zaciem‑
nień i gróźb nagłej a niespodziewanej śmierci, przywołał kilka 
lat później George Orwell, opisując kraj o nazwie „Pas Starto‑
wy Jeden” w swej słynnej antyutopii „Rok 1984”. A choć w ro‑
ku 1943 szala zwycięstwa przechylała się w końcu na korzyść 
aliantów, Brytyjczycy byli zmęczeni wojną niemal tak samo, 
jak żołnierze na froncie. Co więcej – powszechnie narzekali 
też, że miliony żołnierzy amerykańskich, z którymi musieli 
teraz dzielić rodzinną ziemię, są „przepłacane, przekarmione 
seksem i wszechobecne”. Jednak ci sami amerykańscy żoł‑
nierze wnosili też ducha nowości i świeżości, przejawiającego 
się czy to w „gangsterskim” dialekcie i charakterystycznym 
„teksańskim” przeciąganiu głosek, czy to w przywożonych 
zza oceanu nylonowych pończochach, gumie do żucia i coca‑
‑coli. Do tego wszechobecne boogie‑woogie, wywodzące się 
z czarnego bluesa – tej najbardziej amerykańskiej formy sztu‑
ki... Już niebawem wpływ ponurej, poszatkowanej bombami 
wojennej rzeczywistości oraz „przyjacielskiej okupacji” Jan‑
kesów odcisnąć miał w świadomości brytyjskiego społeczeń‑
stwa wyraźne i długotrwałe piętno.

Cały przemysł został nastawiony na produkcję na potrzeby 
wojny. W hrabstwie Middlesex, położonym na północny za‑
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chód od Londynu, fabryki samolotów i ich poddostawcy sta‑
le przyjmowały do pracy legiony robotników, wspólnym wy‑
siłkiem produkując setki samolotów na potrzeby Royal Air 
Force. Znalazł się tam też człowiek nazwiskiem James Patrick 
Page. Wiadomo, że oficjalnie zatrudniony był jako specjalista 
do spraw wynagrodzeń, ale w wyniku awansu czy przeszere‑
gowania pełnił później funkcję kierownika personalnego, za‑
wiadując polityką płacową i obsadą zmian w jednej z fabryk 
w Middlesex. Mogła to być De Havilland w Elstree, Colinda‑
le bądź Cricklewood, General Aircraft Company w Feltham, 
czy może mniejszy zakład – Heston Aircraft Company w He‑
ston. James Patrick Page nie tak dawno poznał i poślubił 
Patricię Elizabeth Gaffikin, asystentkę lekarza (po latach jej 
dorosły syn powie tylko, że „robiła różne rzeczy”1). Wiosną 
1943 Patricia Page zaszła w ciążę. W drugiej połowie roku 
RAF przeprowadził nad Hamburgiem pierwszą „burzę og‑
niową”, zaś niemiecka armia została zdziesiątkowana pod 
Kurskiem. W tym samym czasie najwyższe dowództwo bry‑
tyjsko‑amerykańskie rozwijało plany inwazji w okupowanej 
Europie, w ramach operacji, której później nadano krypto‑
nim Overlord.

Państwo Page mieszkali w Heston, przy Bulstrode Road 
26, na północ od Hounslow Heath, a pomiędzy Sutton Lane 
i Lampton Road. Parę dni po Nowym Roku u Patricii zaczęła 
się akcja porodowa, w efekcie której w niedzielę 9 stycznia 
powiła jedynego syna. James Patrick Page junior przyszedł 
na świat (odziedziczywszy imiona po ojcu) w izbie porodo‑
wej Grove Nursing Home przy Grove Road, niedaleko domu 
rodziców. Tego samego dnia za oceanem trzecie urodziny ob‑
chodziła dziewczynka nazwiskiem Joan Chandos Baez. I ona 
– podobnie jak mały James Patrick Page – zostanie kiedyś 
muzykiem, nagrywając między innymi własną wersję starej 
folkowej pieśni zatytułowanej „Babe, I’m Gonna Leave You”.
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Panieńskie nazwisko Patricii – Gaffikin – było rzadko spo‑
tykane. Prawdopodobnie stanowiło zangielszczoną wersję 
irlandzkiego nazwiska Geoghegan, co sugerowało dalekie 
związki z Zieloną Wyspą. Natomiast – jakby dla kontrastu – 
nazwisko Page to jedno z najczęściej spotykanych w Anglii, 
wywodzące się od rzeczowników pospolitych, czy też okre‑
śleń czyjegoś zajęcia, funkcji bądź zawodu (w tym przypad‑
ku „Page” oznacza po prostu dworskiego pazia – służącego 
i posłańca). Podobny rodowód ma niejedno spośród nazwisk 
przyszłych „kolegów po fachu” naszego bohatera: Ron Wood 
(ang. „drzewo”, „drewno”, „las”), Keith Moon (ang. „księ‑
życ”), Roger Waters (ang. „woda”), Nick Mason (ang. „mu‑
rarz”), Terry „Geezer” Butler (ang. „ochmistrz”, „cześnik”), 
Bill Ward (staroang. „strażnik”), John Deacon (ang. „diakon”), 
Ian Hunter (ang. „myśliwy”), Robert Plant (ang. „roślina”), 
ale mało które niosło w sobie tę pradawną, zagadkową dwu‑
znaczność co nazwisko Jimmy’ego Page’a.

Państwo Page, zaliczając się do „wierzących niepraktyku‑
jących”, nie przekazali synowi żadnych poważnych wska‑
zówek dotyczących religii i wiary. Podobnie rzecz miała się 
z muzyką, choć istnieją przekazy wspominające o udziale 
Jimmy’ego w zajęciach szkolnego chóru i zainteresowaniu 
grą na fortepianie, które miało się objawiać przy okazji wizyt 
u znajomych jego rodziców. Z tego co pamiętam, to – podobnie 
jak większość chłopaków w jego wieku – lubił słuchać muzyki z ra-
dia – wspominała po wielu latach Patricia Page. – Ale to zainte-
resowanie było raczej powierzchowne2. Znacznie istotniejsze wy‑
daje się, że państwo Page nie zapewnili synowi... rodzeństwa. 
Zgodnie z ludową mądrością, jedynak taki jak Jimmy może 
bądź to cierpieć na brak towarzystwa, wyrastając na zepsute‑
go, rozpuszczonego, samotnego czy też zamkniętego w sobie 
osobnika, bądź czerpać z miłości i uwagi ze strony rodziców, 
szybciej dojrzewając, nabierając pewności siebie i poczucia 
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wartości, czego często brakuje najmłodszym, wychowywa‑
nym w wielodzietnych rodzinach. Wydaje się, że Jimmy na 
byciu jedynakiem znacznie więcej zyskał niż stracił. Jak przy‑
znawała jego matka: Był wesołym chłopakiem, ale jednocześnie 
spokojnym. Nie był typem „krzykacza”3.

Do ukończenia piątego roku życia – mówi Page – byłem trzy-
many z dala od rówieśników mieszkających w naszej okolicy. Ta 
wczesna izolacja miała chyba wiele wspólnego z moim późniejszym 
charakterem. Wyrosłem na samotnika... Ale samotność wcale mnie 
nie martwi, a nawet daje mi poczucie bezpieczeństwa4.

Gdy Jimmy miał kilka lat*, wraz z rodziną przeprowadził 
się z Heston do leżącego bardziej na południe Feltham, po 
drugiej stronie Hounslow Heath. Jak wskazują źródła, w tym 
czasie spędzał sporo czasu w dużej, atrakcyjnie położonej 
w hrabstwie Northamptonshire posiadłości swojego dziadka 
(nie wiemy na pewno – czy ze strony ojca, czy ze strony mat‑
ki), gdzie bawił się, łowił ryby i zbierał znaczki, interesując 
się także architekturą i sztukami plastycznymi. Pamiętam, że 
pasjonowały mnie wtedy zwierzęta5 – powiedział po latach.  

W pierwszej połowie lat 50. hałas lądujących i startujących 
odrzutowców, dochodzący z położonego niedaleko Feltham 
lotniska Heathrow, sprawił, że państwo Page podjęli decyzję 
o kolejnej przeprowadzce – tym razem do spokojniejszego 
Epsom, w hrabstwie Surrey. Gdy na lotnisku pojawiły się odrzu-
towce, przenieśliśmy się gdzieś dalej. Hałas był nie do zniesienia 
– wspominał Jimmy. – Odrzutowce krążyły nad Heathrow i było 
je słychać bez przerwy. Większą część dzieciństwa spędziłem więc 
w Epsom, tam, gdzie odbywają się wyścigi konne. Ładna, wiejska 
okolica6. Miejscowość otoczona zielonymi wzgórzami i sły‑
nąca z wyścigów konnych rozgrywanych w Epsom Downs, 
okazała się zacisznym, przytulnym miejscem, gdzie państwo 

* w roku 1952 – przyp. tł.
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Page – osiadłszy przy Miles Road 34 – mogli spokojnie po‑
święcić się wychowaniu syna.

Hrabstwo Surrey przełomu lat 50. i 60. stanowiło – według 
słów dziennikarza muzycznego Charlesa Shaar Murraya – 
„krainę otoczoną koronkową kurtyną”. Obszar regularnie 
zabudowany domostwami przedstawicieli różnych warstw 
klasy średniej. Ale była to wciąż ta szara, powojenna, kartkowa 
rzeczywistość7 – relacjonuje obraz epoki Jimmy Page. Docho‑
dząc do siebie po pyrrusowym zwycięstwie – bo jego cenę 
stanowiło przecież pożegnanie z kolonialną świetnością im‑
perium i „wciśnięcie” pomiędzy dwa supermocarstwa (jako 
„mocarstwo pośrednie”) – brytyjscy przywódcy i ich wy‑
borcy z trudem próbowali odbudować ojczyznę, mierząc się 
jednocześnie z kolejnymi falami imigrantów z byłych kolonii 
tudzież z widmem nuklearnego konfliktu, do którego mog‑ 
ła doprowadzić zimna wojna. Senne, uporządkowane Sur‑
rey przyzwyczajało się do nowej rzeczywistości, podobnie 
jak całe Zjednoczone Królestwo. Muzykolog Ian McDonald 
tak opisywał ówczesny klimat życia społecznego, w którym 
tkwił Page i miliony podobnych mu nastolatków: Ogłuszają-
ce nawoływania przedstawicieli wyższych klas płynące za pośred-
nictwem mediów, kusząca obietnica niezasłużonych przywilejów 
w parlamencie i sądach, męcząca wszystkich groźba kolejnej woj-
ny...8. Page, jako inteligentny i niezależny w swych sądach 
uczeń szkoły przy Pound Lane (Między jedenastym a siedem-
nastym rokiem życia zdobyłem całkiem przyzwoitą wiedzę o tym, 
jak być buntownikiem. W tej grze znałem każdą sztuczkę9) po raz 
pierwszy zmierzył się z wiedzą wykraczającą poza obręb 
przewidywalnych realiów własnej gminy około roku 1955. 
Mając chyba jedenaście lat, przeczytałem książkę „Magia w teorii 
i praktyce”, ale minęło jeszcze kilka lat, zanim połapałem się, o co 
tak naprawdę tam chodziło10. Autor tego tajemniczego, ale po‑
ciągającego dzieła zmarł w zapomnieniu w Hastings osiem 
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lat wcześniej. Był nim okryty złą sławą poeta i awanturnik 
nazwiskiem Aleister Crowley.

A potem przyszła kolej na muzykę. Mimo braku zachęty ze 
strony rodziców, nastoletni Page interesował się tym, co w je‑
go domu – i w domach sąsiadów – płynęło z radiowych głoś‑
ników. Programy BBC „Home Service” i „Light Programme” 
nadawały lekkostrawną rozrywkę spod znaku swingu i tra‑
dycyjnego jazzu – czyli odpowiednik dzisiejszej muzyki pop. 
Jednak wchodzenie Jimmy’ego w okres dojrzewania zbiegło 
się też ze znaczącą zmianą kulturową, jaka miała miejsce 
zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Stanach Zjednoczonych. 
Wówczas to, za sprawą dynamicznie rozwijającego się „ryn‑
ku młodego odbiorcy”, komercyjne znaczenie zyskały nagle 
proste, folkowe piosenki amerykańskiej biedoty, czarnej i bia‑
łej. Lekceważone niegdyś jako „niewłaściwe rasowo” i „wieś‑
niackie”, oba nurty stapiały się obecnie w jeden, reprezen‑
towany przez takich wykonawców, jak Bill Haley And His 
Comets („Rock Around The Clock” był w Wielkiej Brytanii 
jednym z największych przebojów roku 1955) czy Lonnie Do‑
negan (który śpiewał „Rock Island Line” – jeszcze większy 
hit w roku następnym). I Haley, i Donegan zwrócili uwagę 
Jimmy’ego: Gdy miało się jedenaście czy dwanaście lat, ta eksplo-
zja atakowała z każdego radioodbiornika11. Muzykę, którą grał 
Donegan, określano jako skiffle. Była bezczelnie prosta, choć 
niepozbawiona dynamiki, i opierała się na dwóch czy trzech 
akordach stylizowanych na amerykański blues i country. Jej 
główną zaletą dla brytyjskiej młodzieży okazała się... łatwość 
wykonywania. Lonnie Donegan był pierwszym, który w graną 
przez siebie muzykę wkładał tyle pasji, że mogliśmy się z tym utoż-
samiać – wyznał Page. – Był ważną postacią całej tej układanki. 
Procesu przyswajania sobie tego, o co chodziło w muzyce skiffle, 
a potem – krok za krokiem – stopniowej zmiany naszych gustów 
i przyswajania sobie nowych rzeczy12. Ale Jimmy nie pozostał  
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jedynie skromnym słuchaczem skiffle, a to za sprawą nowe‑
go źródła muzycznych inspiracji, jakie w tajemniczy sposób  
pojawiło się pewnego razu w jego domu.

Najdziwniejszą rzeczą było to, że mieliśmy w domu w Epsom... 
gitarę – wspomina. – Nie wiem, czy zostawili ją poprzedni miesz-
kańcy, czy może należała do któregoś z naszych znajomych. Nikt nie 
miał pojęcia, skąd i dlaczego ona się tam wzięła13. Przy innej okazji 
opowiadał, że była to „bardzo stara” gitara akustyczna w hi‑
szpańskim stylu, która znajdowała się w domu jego rodziców 
od wielu lat14. Trzecia wersja tej samej opowieści głosi, że in‑
strument „zalegał w salonie już od kilku dobrych tygodni”15. 
Gitarą nie interesował się nikt do momentu, w którym Jimmy 
ujrzał swojego kolegę zabawiającego grupę uczniów, grając 
skiffle na swojej gitarze. Powiedziałem wtedy: „Też mam taką 
w domu”. On na to: „Przynieś ją tu, to ci ją nastroję”16. Po pierw‑
szym „wtajemniczeniu” i wstępnym przestudiowaniu po‑
pularnego podręcznika autorstwa znanego gitarzysty Berta 
Weedona „Play In A Day”, nasz bohater podążył dokładnie 
tą samą ścieżką, co niezliczone zastępy podobnych mu samo‑
uków. Od tego się wszystko zaczęło. Chodziłem potem do sklepów 
muzycznych i przesiadywałem tam, patrząc, jak robią to inni17.

Ale najważniejszego impulsu dostarczyły pierwsze, arche‑
typowe nagrania Elvisa Presleya dla wytwórni Sun Records 
– z „Baby, Let’s Play House” na czele, w którym oprócz Elvisa 
usłyszeć można było basistę Billa Blacka i grającego na pół‑
akustycznym Gibsonie Super‑400 CES Scotty’ego Moore’a. 
Usłyszałem tę piosenkę i zapragnąłem włączyć się w to wszystko. 
Wiedziałem, że zaczyna się dziać coś ważnego18. Country’owa 
piosenka „Króla”, która w Wielkiej Brytanii znalazła się 
w pierwszej dziesiątce na liście przebojów (wydana w maju 
1955; na stronie B znajdował się utwór „I’m Left, You’re Right, 
She’s Gone”), napisana przez Arthura Guntera i utrzyma‑
na w konwencji boogie, zawiera kilka fundamentalnych dla 
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stylu rockabilly gitarowych zagrywek Scotty’ego Moore’a – 
łącznie z solówką na podciągniętych strunach i krótką par‑
tią zagraną przez gitarę i bas unisono. Temu ostatniemu to‑
warzyszy też charakterystyczne „yeah!”, które później być 
może znalazło wyraz w „Communication Breakdown”. Gi‑
tarowa maniera Jimmy’ego Page’a będzie zawsze zdradzała 
ślady dawnych inspiracji muzyką rockabilly i sposobem gry 
Scotty’ego Moore’a, tudzież brzękliwym akompaniamen‑
tem Jamesa Burtona (na gitarze Fender Telecaster), znanym 
choćby z piosenek „Hello Mary Lou” i „Believe What You 
Say” Ricky’ego Nelsona. Nie brakowało też wpływów Cliffa 
Gallupa i legendarnego producenta Joe Meeka, wspierają‑
cych Gene’a Vincenta na jego słynnym singlu „Be‑Bop‑A‑Lu‑
la”. Swego czasu Carl Perkins opisał rock’n’rollową muzykę  
lat 50. jako „czarne piosenki w rytmie country” – i rzeczy‑
wiście, w późniejszych nagraniach Page wielokrotnie nawią‑
zywał do tej hybrydowej definicji; wystarczy posłuchać jego 
solówki w „Heartbreaker”, „Candy Store Rock” czy koncer‑
towej wersji „Whole Lotta Love” z albumu „The Song Rema‑
ins The Same”. 

Młodzieńcza fascynacja Jimmy’ego bluesową grą Lonnie‑
go Donegana, Scotty’ego Moore’a czy Jamesa Burtona miała 
wkrótce przerodzić się w bardziej wnikliwe spojrzenie na to, 
„jak to się robi”. Była więc muzyka bluesowa, były stare piosenki 
Leadbelly’ego grane przez Donegana, ale wówczas nie byliśmy tego 
w ogóle świadomi – wspominał. – Potem pojawił się Elvis, który 
nie robił żadnej tajemnicy z tego, że śpiewał kawałki Arthura „Big 
Boya” Crudupa i Sleepy Johna Estesa19. Ale jeśli piosenki czy‑
sto rockowe były w Wielkiej Brytanii lat 50. czymś w rodzaju 
tabu (Musisz pamiętać, że w tych czasach „rock’n’roll” był czymś 
w rodzaju nieprzyzwoitego słowa... Aby usłyszeć dobrą rockową 
piosenkę, trzeba było siedzieć przy radiu i uważnie nasłuchiwać ob-
cych rozgłośni)20, to ich bluesowe pierwowzory nawet jeszcze 
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bardziej! Na szczęście dla Page’a jego mieszkający przy Miles 
Road kolega kolekcjonował płyty: Miał niezwykły zbiór albu-
mów bluesowych i wielkodusznie pozwalał mi korzystać z tej obfito-
ści. Nikt tak naprawdę jeszcze nie grał bluesa – ani w klubach, ani 
w radiu, więc była to sprawa całkiem „undergroundowa”. Trudno 
było zdobyć płyty z taką muzyką21.

Na brytyjskich muzykach tego pokolenia blues odcisnął 
niezatarty ślad. Jego twórcami byli przede wszystkim Ame‑
rykanie, kojarzeni w Anglii ze wszystkim co szybkie, błysz‑
czące i godne pożądania (rodem z Nowego Świata). Ale 
jednocześnie byli to amerykańscy Murzyni – często biedni, 
pozbawieni podstawowych praw i właściwie niepiśmienni. 
Młodzi adepci gitary w Londynie, Belfaście czy Liverpoolu 
byli świadomi ich niskiej pozycji społecznej, a nawet próbo‑
wali ich sytuację na swój sposób zrozumieć. Sami przecież 
zaczynali nieśmiało sprzeciwiać się brytyjskiemu systemowi 
gospodarczemu, klasowemu czy edukacyjnemu, w którym 
wystarczył niewłaściwy akcent czy niedbała wymowa zaim‑
ka w rodzaju „him” czy „his” (z pominięciem początkowe‑
go „h”), by zostać „relegowanym” do statusu niskopłatnego 
wyrobnika, pomieszkującego w jakimś podrzędnym lokum. 
Ale przecież bluesowe brzmienie było dla przeciętnego trzy‑
nasto‑ czy czternastolatka z Surrey czymś egzotycznym: Gdy 
usłyszałem te piosenki po raz pierwszy – wspomina Jimmy – po-
czułem na plecach dreszcz emocji22.

Oczywiście minie jeszcze kilka lat, zanim bluesowy gust 
Page’a wykształci się do końca. Muddy Waters, Freddie King 
i Howlin’ Wolf (wraz z gitarzystą Herbertem Sumlinem) 
wciąż rozkręcali swe kariery, gdy Page został ich fanem, jed‑
nak decydującego impulsu dostarczyły mu stare, trzeszczące 
nagrania z lat 20. i 30. – autorstwa Roberta Johnsona, Bukki 
White’a czy Mississippi Freda McDowella. Page: Myślę, że za-
cząłem ciążyć w stronę bluesa, ponieważ byłem gitarzystą – a była 
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to przecież muzyka z gitarą na pierwszym planie. Gdybyś zaczynał 
grać na gitarze w tamtych czasach, z pewnością chłonąłbyś wszyst-
kie dokonania takich gości jak Chuck Berry czy bluesmanów pocho-
dzących z Chicago23. Zdecydowanie bardziej wyrafinowany niż 
beztroskie brzdąkanie Lonniego Donegana, blues niósł też ze 
sobą walor czystości formy w tym sensie, że każdy utwór 
zbudowany był na tej samej, pierwotnej strukturze (tonika, 
subdominanta i dominanta), co oznaczało, że przeciętny mu‑
zyk mógł snuć improwizację wokół tego właśnie schematu 
bez większego przygotowania teoretycznego i niekończących 
się prób. Tak więc blues i blues rock okazały się, według słów 
Page’a, „znakomitym muzycznym szkicownikiem”24.

W roku 1958 Jimmy Page rozpoczął naukę w szkole śred‑
niej Danetree. Jednocześnie czynił wyraźne postępy w grze na 
gitarze. Kilkadziesiąt lat później w obiegu pojawił się uroczy, 
czarno‑biały fragment programu telewizyjnego, w którym 
grupa chłopców z Epsom – wśród nich David Hampson i... 
Jimmy Page – z wdziękiem prezentuje własną wersję piosen‑
ki zatytułowanej „Mama Don’t Want Me To Play Any Skiffle 
No More”, grając następnie „Cotton Fields” Leadbelly’ego. 
Materiał raczej średniej jakości przedstawia uśmiechnięte‑
go, kołyszącego się w rytm piosenki Jimmy’ego, dzierżącego 
akustyczną gitarę nieznanej marki. Obok stoi jego kolega peł‑
niący rolę głównego wokalisty, całość zaś uzupełnia sekcja 
rytmiczna (bas i skromna perkusja – czyli mgliste na razie 
„kształty tego, co ma nastąpić”). Ten wycinek pochodzi z cy‑
klicznego programu telewizji brytyjskiej „All Your Own”, 
promującego młode talenty, a prowadzonego przez dobro‑
dusznego Huwa Wheldona. Potrafił on w znakomity sposób 
zaakcentować muzyczną specjalizację każdego z wykonaw‑
ców. Wypytywał ich też o marzenia i plany na przyszłość. 
Tak więc po odegraniu pierwszej piosenki (wpływy Done‑
gana bardzo wyraźne!), Wheldon zapytał Jimmy’ego, czy gra 
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również w innym stylu. „Tak – pada odpowiedź. – Gram na 
gitarze hiszpańskiej”. Kolejne ujęcie i kolejne pytanie: „Czy 
grywasz też skiffle’a poza szkołą?”. „Nie – mówi młody 
gitarzysta. – Ale w przyszłości mógłbym być naukowcem 
w dziedzinie biologii”25. Te ambicje – jak się wkrótce okaże – 
będzie miał szanse realizować w licznych hotelach na całym  
świecie...

Inne kamienie milowe muzycznej edukacji naszego boha‑
tera nie są już tak dobrze udokumentowane. Według jednej 
z relacji Page udał się pewnego razu do Kingston‑on‑Tha‑
mes na kilka lekcji gry na gitarze. Poradzono mu wówczas, 
by w swoim instrumencie zastąpił dotychczasową strunę G 
z owijką na lżejszą, bez owijki. Ten zabieg miał ułatwić po‑
ciąganie strun w stylu Jamesa Burtona. W różnych źródłach 
można przeczytać też, że pierwszym markowym instru‑
mentem Jimmy’ego był elektryczny Hofner Senator. Bardziej 
miarodajna jest jednak wypowiedź samego mistrza: Zawsze 
chciałem grać na gitarze elektrycznej. Dorabiałem nawet jako sprze-
dawca gazet, by na nią zarobić, bo własnych pieniędzy po prostu 
nie miałem26. Gdy zatem, po dostarczeniu odpowiedniej licz‑
by gazet (i ciepłych bułeczek) pod drzwi lokalnych domostw, 
przyszły „władca ciemności” zebrał już wystarczającą ilość 
szylingów i pensów, udał się do sklepu muzycznego Bell’s 
w sąsiednim Surbiton i kupił elektryczną gitarę Grazioso 
produkcji... czechosłowackiej, dalekiego krewnego słynnego, 
amerykańskiego Fendera Stratocastera. Znany czasami jako 
Futurama instrument miał ten sam odcień zachodzącego 
słońca i wyposażony był w zestaw „kosmicznych” przełącz‑
ników. Jimmy podłączył gitarę do radioodbiornika swoich 
rodziców. Gdy wydobyłem z niej pierwsze dźwięki, nie mogłem 
wprost uwierzyć27 – zwierzał się po latach. Wkrótce zabrał swój 
nowy nabytek do szkoły. W trakcie pierwszej lekcji instru‑
ment został mu zarekwirowany, na szczęście odzyskał go po 
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ostatnim dzwonku. Ale takie przygody tylko go zachęcały: 
Najlepsze było to, że w szkole nie prowadzono lekcji gry na gitarze. 
W ten sposób samokształcenie okazało się pierwszą i najważniejszą 
częścią mojej muzycznej edukacji. Mam nadzieję, że gitary wciąż 
nie ma w szkolnym programie...28

Koledzy Jimmy’ego zauważyli, że w ich klasie rozwija się 
gitarowy talent. Szczególną uwagę zwróciła na Page’a Annet‑
ta Beck, która nie omieszkała podzielić się tą wiedzą ze swym 
bratem, Geoffreyem Arnoldem, znanym jako Jeff. Mówiła: 
„Musisz w końcu poznać Jimmy’ego, tego dziwnego, chude‑
go kolesia, grającego na gitarze o nietypowym kształcie – zu‑
pełnie jak twoja”29. Jeff nie mógł uwierzyć, że w Surrey „jest 
jeszcze ktoś, kogo mogą interesować gitary o nietypowych 
kształtach”30. Wraz z siostrą wsiadł zatem do autobusu i udał 
się na Miles Road. Swoją gitarę złożył samodzielnie od ze‑
ra, czerpiąc wiedzę i inspirację od Cliffa Gallupa, Buddy’ego 
Holly’ego oraz „elektrycznego czarodzieja” Lesa Paula. Rzecz 
działa się prawdopodobnie w roku 1958, gdy Page i Beck 
mieli po czternaście lat (Beck urodził się w czerwcu 1944), 
choć Page stwierdził kiedyś, że „z Beckiem zaprzyjaźnił się, 
mając lat jedenaście”31. Poznałem go przez mojego kolegę, który 
wspomniał, że zna chłopaka, który sam skonstruował swoją gitarę 
i koniecznie muszę się z nim spotkać32. Inne źródła wskazują na 
rok 1959, czy nawet później – Beck i Page mieli poznać się 
poprzez wspólnego znajomego nazwiskiem Barry Matthews.

Niezależnie od tego, który był to rok, spotkanie okazało 
się niezwykle ważne dla obu chłopców. Państwo Page byli 
na tyle wyrozumiali, że na jego potrzeby udostępnili swemu 
synowi cały salon (choć według relacji Becka, „nie było tam 
nawet miejsca, żeby przekręcić potencjometr w gitarze”33). 
Gospodarz zaprezentował swojemu gościowi własną wersję 
utworu „Not Fade Away” Buddy’ego Holly’ego. Nigdy tego 
nie zapomnę – zwierzał się Jeff. – I nigdy wcześniej czegoś takiego  
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nie widziałem34. Z kolei Page był zachwycony, widząc, jak Beck 
po mistrzowsku interpretuje solówkę Jamesa Burtona, pocho‑
dzącą z mało znanej piosenki Ricky’ego Nelsona „My Babe”. 
W ten sposób zawiązało się trwające długie lata braterstwo 
dwóch jedynaków. Miejsce na sprzęt nagłaśniający i instru‑
menty znalazło się w jednym z pokoi domu Page’ów, Jimmy 
zaś zaczął ćwiczyć na gitarze z jeszcze większym poświęce‑
niem i przekonaniem. Jeff Beck wspomina pierwsze wspólne 
nagrania, zarejestrowane na magnetofonie szpulowym: Page 
uzyskiwał brzmienie bębna basowego, chowając mikrofon pod po-
duszkę. Stwierdziłem: „To nie jest dobry pomysł”. Ale on odparł: 
„Uderz teraz w poduszkę i posłuchamy, co z tego wyjdzie”. Rozległo 
się głuche BUUUM! i w ten sposób narodziła się muzyka techno35! 
A kto w tym czasie na tyłach domu oglądał telewizję? Moi 
rodzice – wspomina Jimmy. – Bardzo mnie w ten sposób zachęcali. 
Być może nie do końca rozumieli, o co mi chodzi, ale mieli przeko-
nanie, że przynajmniej ja sam wiem, o co mi chodzi i że nie jestem 
jakimś wariatem czy kimś w tym rodzaju36.

Wiara i wsparcie państwa Page nie ograniczały się do przy‑
gotowywania zwyczajowych herbatek dla Jimmy’ego i jego 
gitarowych „braci”. Z czasem Jimmy (mistrz szkoły w biegu 
przez płotki) wyrósł na wysokiego i inteligentnego młodzień‑
ca o delikatnym i pozornie niewinnym obliczu, mogącym 
kojarzyć się z twarzą Jamesa Deana. W wieku piętnastu czy 
szesnastu lat grywał regularnie w młodzieżowych klubach, 
a tak przypomniał mu to kiedyś Jeff Beck: Wszystkie dziewczy-
ny zaczęły o tobie plotkować. Byłeś dla nich bohaterem, bo miałeś 
odwagę wejść na scenę i zagrać. Choć wypadało to okropnie!37 Pa‑
ge był wciąż pilnym uczniem, zdając aż pięć egzaminów na 
poziomie zwykłym (co wystarczało do kontynuowania nauki 
bądź podjęcia pracy – choć niekoniecznie do rozpoczęcia stu‑
diów). Interesował się też coraz bardziej malarstwem, rzeźbą 
i oczywiście muzyką. Jako niedawny aspirant w dziedzinie 



27

nauk biologicznych złożył też podanie o posadę laboranta. 
Mając lat piętnaście, zakończył jednak przygodę ze szkołą 
i postanowił szukać szczęścia w życiu, uzbrojony jedynie 
w gitarę.

Podczas tych pierwszych prób zaistnienia jako artysta – 
i jednocześnie zyskiwania życiowej samodzielności – Jimmy 
Page stał jednocześnie na pierwszej linii rozległych zmian 
w tożsamości kulturowej Wielkiej Brytanii i całego świata 
zachodniego, jakie dokonywały się na przełomie lat 50. i 60. 
Premier Harold Macmillan dopiero co obwieścił swoim wy‑
borcom, że „nigdy jeszcze nie mieli tak dobrze”. Po latach 
powojennych wyrzeczeń dobrobyt w końcu zaczynał prze‑
nikać do szerszych kręgów społeczeństwa, przynosząc oby‑
watelom nowe swobody i prawa – włącznie z możliwością 
odrzucenia odwiecznych wzorców moralnych i prawem do 
krytyki tych, które się jeszcze ostały. Była to epoka „młodych 
gniewnych” tudzież nurtu realistycznego w brytyjskim tea‑
trze i kinie, zwanego „dramatem kuchennego zlewu” („kit‑
chen‑sink drama”), a odzwierciedlającego podziały klasowe 
oraz wszechobecną moralną obłudę, do niedawna stanowią‑
cą jeszcze temat tabu. Z kolei za kanałem La Manche europej‑
scy egzystencjaliści głosili, jakoby podstawowe i namacalne 
elementy naszej rzeczywistości skrywały się pod warstwa‑
mi ogólnie przyjętych społecznych konwencji i ograniczeń 
o charakterze politycznym. Zaś za oceanem poeci pokolenia 
beatników – Jack Kerouac, William S. Burroughs czy Allen 
Ginsberg – przedstawiali własne, transcendentalne dopełnie‑
nie cool jazzu, wolnej miłości, filozofii buddyzmu zen (oraz 
innych, pozaeuropejskich tradycji duchowych) i marihuany. 
Amerykańscy „jeźdźcy wolności” („Freedom Riders”) de‑
monstrowali przeciwko wciąż mocno zakorzenionemu w po‑
łudniowych stanach rasizmowi i segregacji rasowej (co sta‑
nowiło przecież smutny podtekst wielu tekstów bluesowych 
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piosenek), zaś Brytyjczycy przyłączali się masowo do ruchu 
pod nazwą „Kampania na rzecz rozbrojenia nuklearnego” 
(ang. „CND”), oprotestowując gromadzenie coraz większych 
zasobów broni atomowej i wodorowej magazynowanej na 
Wyspach Brytyjskich. Gwałtownie rosnąca liczba urodzin 
(zwłaszcza w Stanach – w nieco mniejszym stopniu również 
w Europie) doprowadziła do baby‑boomu: przyszli na świat 
ci, których młodość przypadała od połowy lat 60. do poło‑
wy lat 70. Zbliżało się masowe, globalne przesilenie. Ich czas 
nadchodził...

W roku 1959 niewiele spośród tych trendów wywarło jaki‑
kolwiek wpływ na piętnastoletniego Jimmy’ego, który i tak 
rzadko otwarcie i treściwie wyrażał swoje poglądy – czy to 
społeczne, czy polityczne. Nieczęsto użyczał też swojego 
wsparcia czy talentu na rzecz inicjatyw kontrowersyjnych. 
Interesowały go bowiem sprawy bardziej... intymne, choć 
działo się to wciąż w przededniu pojawienia się na rynku 
pigułki antykoncepcyjnej, która przyczyniła się do bezprece‑
densowego (a właściwie rewolucyjnego) wybuchu seksual‑
nej swobody i rozluźnienia ówczesnych zasad obyczajowych. 
Wkrótce na zawsze zmienią się zachowania warunkujące po‑
prawne damsko‑męskie relacje. Jako szestastolatek Page miał 
już niewątpliwie świadomość wszystkich tych kwestii. Przy‑
znał później, że mniej więcej wówczas nastąpiła jego seksu‑
alna inicjacja: Było to pewnego letniego dnia, w jakiejś wiejskiej 
okolicy. Spacerowałem z tą dziewczyną, trzymając ją za rękę. I po 
raz pierwszy poczułem wtedy, że jestem naprawdę zakochany38.

Mniej więcej w tym czasie Wielka Brytania zaczęła likwi‑
dować obowiązek dwuletniej służby wojskowej, któremu 
podlegali dotąd wszyscy młodzi mężczyźni. Po zakończe‑
niu wojny koreańskiej „zaszczytny obowiązek” zniesiono 
ostatecznie 31 grudnia 1960 roku. Co prawda armia amery‑
kańska wciągnęła w swe szeregi w roku 1958 samego Elvisa 
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Presleya. Na szczęście jej brytyjski sojusznik nie zdążył już 
skorzystać ze wsparcia ani Jimmy’ego Page’a, ani żadnego 
spośród jego rówieśników. Natomiast w kontekście tego, co 
na przełomie dekad działo się w jego duszy i wokół niego 
samego, Page przyznawał się do rzeczy chyba najistotniejszej, 
a już na pewno najbardziej brzemiennej w skutki: Moje zain-
teresowanie okultyzmem rozpoczęło się, gdy miałem mniej więcej 
piętnaście lat39.

Rozpoczynając od rock’n’rolla i wgryzając się później w je‑
go bluesowe korzenie, młody gitarzysta – świadomie (albo 
i nie) – włączył się też w coraz popularniejszy na Wyspach 
proces „odnowy” muzyki folkowej i bluesowej. Przez Ame‑
rykę, prawdziwą kolebkę obu tych gatunków, przetaczała się 
właśnie wielka fala zainteresowania folkiem, a to za sprawą 
artystów takich jak Pete Seeger czy The Kingston Trio. Bry‑
tyjscy muzycy przyjmowali ten trend z iście naukową pasją. 
Puryści (a było ich całkiem sporo) badali przede wszystkim 
najdawniejsze celtyckie, renesansowe i elżbietańskie korzenie 
tej muzyki, granej na lutniach, fletach i innych instrumentach 
– zanim jeszcze trafiła ona za ocean, gdzie w równym stopniu 
towarzyszyła kolonistom i niewolnikom. Przetransponowana 
na współczesny język gitar, brytyjska muzyka folkowa zato‑
czyła pełne koło. Rock’n’roll, czy nawet skiffle, był w końcu 
odbierany jako skomercjalizowany i wynaturzony odprysk 
czegoś, co uważane było za niepowtarzalny oryginał. Wśród 
kultywujących tę sztukę znaleźli się wówczas dojrzali, świa‑
domi członkowie muzycznej elity – Alexis Korner, Cyril Da‑
vies, Chris Barber i inni londyńscy artyści, promotorzy oraz 
wielbiciele starych‑nowych brzmień. Żaden z nich nie był 
jednak w stanie przewidzieć, w jakim kierunku podąży upra‑
wiany przez nich gatunek, gdy zainteresują się nim młodsi 
muzycy i ich niespokojna publiczność.

Subtelniejsze, ale mające większy zasięg prądy podążały 
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też z krajów należących do brytyjskiej Wspólnoty Narodów 
leżących na Morzu Karaibskim czy w południowej Azji. Przy‑
bysze wywodzący się z Jamajki, Pakistanu czy Indii odczu‑
wali być może niechęć ze strony rodowitych Brytyjczyków, 
jednak w ciągu nadchodzących dekad ich liczba, a także styl 
ubierania się, wyznawane religie, kuchnia i – co najważniej‑
sze – muzyka, w istotny sposób odmienią kulturowy krajo‑
braz całego kraju. Ten ostatni element również zaznaczy się 
wkrótce w twórczości Jimmy’ego Page’a.

Około roku 1960 brytyjska scena muzyczna, wraz z jej 
awangardą, i z coraz silniejszymi wpływami undergroun‑
du oraz nowymi zastępami żądnych wrażeń słuchaczy sta‑
nowiła zjawisko całkiem obiecujące. Jednak branża i media 
zachowywały pozycję wyczekującą. Repertuar radia i tele‑
wizji znajdował się wciąż pod oficjalnym nadzorem rządu, 
zaś studia nagraniowe były sterylnymi laboratoriami, zawia‑
dywanymi przez ubranych w kitle technokratów, nie bardzo 
nadającymi się do właściwego uchwycenia spontanicznego 
charakteru skiffle, bluesa czy rock’n’rolla. Oczywiście studia 
wyposażone były w znakomity sprzęt: na rynek i do studyj‑
nych reżyserek wchodziła technologia stereo. Oryginalne 
pomysły Lesa Paula (stosowanie sprzężeń zwrotnych, echa, 
nakładanie na siebie ścieżek nagraniowych i inne tego typu 
triki), które zafascynowały Jeffa Becka, stosowano coraz częś‑
ciej i coraz odważniej. Elektryczne gitary typu „solid‑body” 
– których korpus wycięty był z jednego kawałka drewna, bez 
pudła rezonansowego – jak choćby modele Fendera: Teleca‑
ster, Stratocaster, Jazz Bass bądź mahoniowy Gibson Les Paul, 
zapełniały kolejne sklepy muzyczne, stanowiąc przedmiot 
uwielbienia fanów sześciu (lub czterech) strun jak kraj długi 
i szeroki. W latach 1958 i 1959 fabrykę Gibsona w Kalamazoo 
w stanie Michigan opuściły dwa egzemplarze Les Paula wy‑
posażone w nowatorskie, neutralizujące uciążliwe brzęcze‑
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nie przystawki typu „humbucker”. Zakup obu egzemplarzy 
przez zamieszkałego w Epsom Jamesa Patricka Page’a oka‑
że się wkrótce jednym z kamieni milowych rozwoju nowej, 
„elektrycznej” muzyki.

Branża muzyczna jako całość niezbyt chętnie podchwy‑
tywała wszystkie te nowinki. Brzmienie grającego na żywo 
małego zespołu w klubie czy sali tanecznej było w dużej mie‑
rze wypadkową energii muzyków, uwagi ze strony widow‑
ni oraz kondycji technicznej używanych danego wieczoru 
mikrofonów i wzmacniaczy. Perkusja – czyli najgłośniejszy 
instrument akustyczny – wzmocnienia nie potrzebowała. 
Z kolei wzmacniacze ustawione zbyt głośno przez zbyt dłu‑
gi czas wykazywały tendencję do zniekształcania dźwięku, 
z czym niewielu instrumentalistów bądź słuchaczy potrafiło 
się pogodzić. Nagłośnienie sali nie było potrzebne, jeśli ze‑
spół potrafił odpowiednio rozgrzać widownię. Kilkaset czy 
tysiąc widzów mogło usłyszeć wyraźnie każdy dźwięk, na 
pewno nie była to więc sytuacja ekstremalna w rodzaju wiel‑
kiej imprezy dla 20‑ czy 30‑tysięcznej publiczności zebranej 
w ogromnych halach sportowych.

W przededniu swych szesnastych urodzin Jimmy nie miał 
bladego pojęcia o perypetiach młodego liverpoolskiego ze‑
społu, nieudolnie naśladującego dokonania Elvisa Presleya, 
Little Richarda czy Carla Perkinsa, a działającego pod tymcza‑
sowymi nazwami Johnny And The Moondogs i Silver Beatles 
(później The Beatles). Musiało upłynąć jeszcze trochę czasu, 
zanim Page dowiedział się o istnieniu innej grupy, nazwanej 
z nonszalancją przez mieszkających w podlondyńskim Dart‑
ford pewnych siebie i szczerych do bólu – choć muzycznie 
niewyedukowanych – wyrostków, Little Boy Blue And The 
Blue Boys. Wśród jej członków był grający na gitarze Keith 
Richards, śpiewał zaś i grał na harmonijce niejaki Mick Jag‑
ger. Page nie poznał też jeszcze pewnego nieśmiałego adepta 
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tona. Jednak im bliżej było do osiągnięcia przez Jimmy’ego 
pełnoletności, każdy artystyczny, techniczny, intelektualny 
i ekonomiczny element, uzupełniający tę niezwykle nośną 
atmosferę epoki, mógł okazać się dla niej przełomowy. Na ra‑
zie jednak, ciesząc się towarzystwem rówieśników obu płci, 
ćwicząc pilnie coraz to nowe gitarowe zagrywki, kupując 
i pożyczając kolejne płyty a także czując się coraz pewniej na 
scenach lokalnych klubów muzycznych w Epsom i okolicach 
(Grywałem z wieloma zespołami… Z każdym, kto był w stanie ze-
brać jakiś skład40), samotny i skupiony na sobie, mieszkający 
wciąż przy Miles Road chłopak zaczynał zawężać swoje mu‑
zyczne poszukiwania i fascynacje do tej jedynej, niepowta‑
rzalnej mieszanki skiffle, country, bluesa i folku, określanej 
odtąd dwoma magicznymi słowami: rock’n’roll.
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