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John Winston Ono Lennon(ur. 9 października 1940 w Liverpoolu, zm. 8 grudnia 1980 w Nowym Jorku) 

Znany przede wszystkim jako członek zespołu The Beatles, ale również jako aktywista społeczny oraz 

pacyfista. 

 

Działalność muzyczna 

Wszystko zaczęło się od założenia przez Lennona  zespołu „The Quarrymen”, który na przestrzeni lat 

został przemianowany na „The Beatles”, początkowo zespół komponował piosenki o dość prostym 

przekazie, którym zazwyczaj była miłość oraz z wykorzystaniem tradycyjnych instrumentów tj. gitara i 

perkusja. Z czasem zespół zainteresował się kulturą Wschodu, teksty piosenek stały się bardziej 

dojrzałe i do piosenek wprowadzono więcej instrumentów np. sitara.  

 

Poznanie Yōko Ono 

Najbardziej istotny wpływ na życie Lennon miała japońska artystka Yōko Ono, z którą później związał 

się na stałe. Spotkanie z Ono zbiegło się w czasie z rosnącą u Lennona (a także i pozostałych 

Beatlesów) fascynacją ideami ruchu hipisowskiego. Fascynacja ta to m.in. pacyfizm, eksperymenty z 

narkotykami, zainteresowanie religiami Wschodu. 

 

Rozpad The Beatles 

Wielu fanów zespołu oskarża Yōko Ono o doprowadzanie do rozpadu The Beatles. Nie można się z 

nimi nie zgodzić. John złamał zasadę, jaka obowiązywała w zespole, iż osób trzecich nie przyprowadza 

się do studia i zabierał Ono na nagrania studyjne, co doprowadzało do częstych nieporozumień w 

zespole. Prawdziwy koniec The Beatles nastąpił w 1969r., kiedy to Lennon opuścił zespół, ale 

oficjalnie za datę rozpadu uznaje się 10 kwietnia 1970, kiedy Paul McCartney publicznie ogłosił swoje 

odejście. 

 

Działania polityczne 

Koniec działalności w The Beatles dla Johna Lennona otwierał nowy rozdział w jego życiu. Lennon stał 

się wrogiem rządowym, był podsłuchiwany oraz obserwowany. W swoich piosenkach namawiał do 

walki o pokój, ulicznych manifestacji. Wraz z Ono angażowali się w wiele kampanii – m.in. na rzecz 

praw Indian, czy w protesty przeciwko uwięzieniu radykalnych działaczy politycznych. Przeciwstawiali 

się wszelkim działaniom wojennym. Napisana przez niego piosenka „Give Peace a Chance”(dajcie 

pokojowi szansę), stała się hymnem ruchu  przeciwko wojnie wietnamskiej. Najbardziej znaną akcją 

przeciwko wojnie w Wietnamie jest akcja Bed In, kiedy to John i Yōko przez dwa tygodnie leżeli w 

łóżku i dyskutowali z prasą, wyrażając swój sprzeciw w sprawie wojny wietnamskiej. 8 grudnia 1980 

został zastrzelony w Nowym Jorku przez Marka Davida Chapmana. Tego samego dnia powiedział: 

"(...) Wciąż wierzę w miłość, w pokój, w pozytywne myślenie". 

 Podsumowując; John Lennon był nie tylko uzdolnionym muzykiem, ale również zasłużonym 

działaczem politycznym. Nie był ideałem, miał poważne problemy z uzależnieniem od heroiny. 

Jednakże obecnie coraz częściej można usłyszeć, że właśnie teraz przydałby się nam ktoś taki jak 

John. Ktoś, kto potrafi przekonać ludzi do walki o pokój i nie boi się przeciwstawiać. 
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