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Co pozostało z XIX-wiecznego gotycyzmu?
Tekstowa warstwa utworów
z nurtu rocka gotyckiego
wobec tradycji literackiej i kulturowej
W recepcji romantyzmu, cieszącego się nieustającym zainteresowaniem badaczy, zmieniał się zarówno temat, jak i obszar poszukiwań. Owa formacja kulturowa dawno już zresztą przestała być identyﬁkowana jedynie ze zjawiskiem
określonym datami historycznymi (było to możliwe głównie za sprawą prac Marii
Janion oraz edytorskiej serii publikacji Uniwersytetu Białostockiego, opatrzonej
wspólnym tytułem „Czarny Romantyzm”). Stała się raczej terminem podkreślającym postawę wobec rzeczywistości; wyrazem owej transgresji znaczenia może
być publikacja we wspomnianej serii poematu Tadeusza Micińskiego Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni.
Podobny sposób postrzegania romantyzmu – jako formacji umysłowej,
nie zaś historycznej bądź estetycznej – odnaleźć można już w twórczości Charlesa Baudelaire’a. Pisał on:
Romantyzm nie polega ani na wyborze tematów, ani na dosłownej prawdzie, ale na sposobie odczuwania. [...] Kto powiada romantyzm, powiada sztuka nowoczesna, to znaczy głębia, uduchowienie, kolor, lot ku nieskończoności, wyrażone wszystkimi środkami, jakimi dysponuje sztuka1.

Jednakże, mimo wysiłków badawczych, do dziś w recepcji romantyzmu
wciąż pozostają „miejsca puste”, niedookreślone, co wynika tyleż z bogactwa
problematyki ewokowanej przez romantyzm, co różnorodności sposobów jego
reinterpretacji2.
1

Ch. Baudelaire, O sztuce. Szkice krytyczne, oprac. i przeł. J. Guze, Wrocław 1961, s. 8–9.
Już w 1957 roku Czesław Zgorzelski zauważał: „Romantyzm nastręcza specjalne, dodatkowe trudności. Jest to bowiem zjawisko z założeń swych wielokierunkowe [...] z zasady wyłamujące
2
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Jednym z takich „miejsc”, zdawałoby się rudymentarnych (jako że związanych
nieodłącznie z paradygmatem romantycznym) jest fenomen gotycyzmu i sposób
jego odczytania przez pryzmat współczesnej wrażliwości estetycznej. Powinien on
jednak być traktowany nie tyle jako aktualizacja formuły preromantycznej powieści
gotyckiej, co pewnego światopoglądu, którego pierwiastki można odnaleźć również
współcześnie3. W tym sensie słuszność ma Maciej Świerkocki piszący, że kres romantyzmu nie oznaczał końca wyobraźni gotyckiej, sam zaś gotyk zaczął pojawiać
się w różnych formach, przestając być synonimem literatury gotyckiej4. Istotnie,
obecność ﬁgur i motywów znamiennych dla XIX-wiecznego gotycyzmu można
obserwować w różnych tekstach kultury, funkcjonujących zarówno w obiegu wysokim, jak i popularnym. Przykładem służy amerykański „czarny kryminał” i jego
kinowy odpowiednik, tj. ﬁlm noir, oraz – przede wszystkim – horror.
Osobną kwestią, z uwagi na specyﬁkę obiegu, jest obecność gotycyzmu
w kulturze alternatywnej. Pojawia się w niej za sprawą jednego z nurtów muzyki, która wyewoluowała z rocka – tzw. rocka gotyckiego5. Zjawisko to, obecne
w anglosaskiej muzyce alternatywnej lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku (za
prekursora tego zjawiska uznaje się brytyjski zespół „Joy Division”, powstały
w 1976 roku w Manchesterze6), w polskiej muzyce zaistniało wraz z powstaniem
w 1988 roku grupy „Closterkeller”7.
się spod działania jakichkolwiek formułek i nakazów z góry narzucanych; zjawisko świadomie unikające ujmowania własnych tendencji w wyraźnie określane ramy szczegółowych wskazań nowej,
realizowanej dopiero poetyki” (Romantyzm w Polsce, Lublin 1957, s. 5).
3 W ten sposób traktują gotycyzm np. autorzy szkiców zebranych w tomie The Gothic Other. Racial and Social Constructions in the Literary Imagination (red. R. Bienstock Anolik, D.L. Howard, Jefferson-London 2004). Pośród zebranych w tomie prac nie brakuje artykułów m.in. na temat powieści
grozy Stephena Kinga (S.T. Trufﬁn, „Screaming While School Was in Session”: The Construction
of Monstrosity in Stephen King’s Schoolhouse Gothic, s. 236–250) bądź współczesnych reinterpretacji mitu wampirycznego (E. Marschall, Defanging Dracula: The Disappearing Other in Coppola`s
„Bram Stoker’s Dracula”, s. 289–302). Zob. też D. Punter, G. Byron, The Gothic, Malden 2004.
4 Zob. M. Świerkocki, Magia gotycyzmu, [w:] Gotycyzm i groza w kulturze, red. G. Gazda,
A. Izdebska, J. Płuciennik, Łódź 2003, s. 9–10.
5 Na potrzeby niniejszego szkicu rock gotycki będzie traktowany jako jednolite zjawisko. Należy mieć jednak świadomość istnienia w nim wielu nurtów, niekiedy bardzo odległych od rockowych źródeł (np. metal gothic bądź electro body music). Obiektem zainteresowania jest jednak
nie aspekt muzyczny omawianego zjawiska, lecz warstwa tekstowa utworów. Toteż rozróżnienia
dotyczące kwestii z zakresu muzykologii wydają się zbędne. Nurty współczesnej muzyki rozrywkowej inspirowanej gotycyzmem w wyczerpujący sposób omówione zostały na stronie internetowej http://wayreth.w.interia.pl/teksty/gotyk.htm#5. Zob. też P. Scarufﬁ, A History of Rock Music
1951–2000, New York 2003.
6 Zob. S. Reynolds, Rip It Up and Start Again: Postpunk 1978–1984, London 2005, s. 352.
Przywoływany przez Reynoldsa Martin Hannett nie waha się określić muzyki tego zespołu wręcz
jako dancing music with Gothic overtones (ibidem, s. 352). Jednocześnie Reynolds akcentuje wpływ
na kształtowanie się rocka gotyckiego innego zespołu, „Bauhausu”, który w 1979 roku wydał singiel
Bela Lugosi’s Dead (ibidem, s. 359).
7 Oczywiście „Closterkeller” nie był pierwszym w Polsce zespołem mającym w repertuarze
utwory muzyczne, które można byłoby określić mianem rocka gotyckiego. Prekursorska względem
ich utworów pozostaje tytułowa piosenka „Budki Suﬂera” z 1975 roku z płyty Jest taki samotny
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Kwestią sporną jest już zakreślenie granic omawianego zjawiska i nazwanie
go. Przeto może poszukiwanie związków między rockiem gotyckim należałoby
rozpocząć nie tyle od wyodrębnienia tego nurtu muzyki popularnej spośród innych mu podobnych, lecz poszukiwań płaszczyzny wspólnej dlań i XIX-wiecznej
twórczości gotyckiej. Najłatwiej nawiązania do imaginarium powieści gotyckiej
można zauważyć w tytułach piosenek. Przytoczmy kilka z nich: The Night of Terror, Salem’s Lot, Lykantrophia, Over Horizont, Postcard from the Other Side zespołu „Miguel and Living Dead”; Czarna apokalipsa, Epitaph, Zmierzch bogów,
Grzech, Poza granicą dotyku, Inny obszar „Closterkelleru”; Noc, Obłęd, Styks
„Daimoniona”; Epitaﬁum, Zanim wstanie świt „Artrosis”; Kwiaty śmierci, Pieśń
śmierci „Batalionu d’Amour”; Eternal Fear zespołu „Naamah”; The Suicide [Samobójstwo], Tu umieram, W obliczu śmierci „Nightwingu”. Wspólne dla przytoczonych tu tytułów zdaje się ewokowanie w nich atmosfery tajemnicy i grozy,
obiegowo kojarzonej z gotyckością8.
Jednakże „czarny romantyzm”, w ramach którego należy sytuować powieść
gotycką9, kładł nacisk nie tyle na scenerię bądź atmosferę utworu, co na oryginalną koncepcję antropologiczną. Formacja ta stworzyła literaturę wyrosłą – jak
piszą redaktorzy serii „Czarny Romantyzm” – z odczucia demonicznej obcości
świata i jego zła, będącą wyrazem wyobraźni uwolnionej z racjonalistycznych
schematów poznawczych. Frenetycznej wyobraźni podejmującej kwestię znikomości człowieka w konfrontacji z losem towarzyszyło poszukiwanie tajemnicy
życia. Dlatego też utwory wyrosłe z ducha tak pojmowanego romantyzmu, usiłujące dotknąć irracjonalnej strony bytu i duszy ludzkiej, nie straciły do dziś swej
głębi i siły poznawczej ani walorów estetycznych10. Ów – jak go określa Janion
– „romantyzm popularny” (utożsamiany przez nią z romantyzmem krajowym,
epigońskim wobec osiągnięć „emigracyjnego”11) zostaje utrwalony w zbiorowej
dom. Również inne utwory z tej płyty (Cień wielkiej góry, Samotny nocą, Szalony koń) wykazują pokrewieństwo z wyobraźnią charakterystyczną dla gotycyzmu. Zespół powracał do podobnej
tematyki także później, np. w Nawiedzonym domu ([na płycie:] Bal Wszystkich Świętych, 2000,
utwór 2) oraz Nocy komety ([na płycie] Antologia V (1979–1982), 1999, utwór 12; premiera prawdopodobnie w 1982 r.). Jednocześnie trudno pośród nielicznych opracowań na temat rocka gotyckiego
znaleźć uwagę o związkach przywoływanych tu utworów „Budki Suﬂera” z tym nurtem muzyki
popularnej.
8 Zob. Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996, s. 284, hasło:
Gotycki.
9 Janina Kamionka-Straszakowa utożsamia wręcz „czarny romantyzm” z balladą gotycką
bądź powieścią grozy – zob. eadem, Błękitny kwiat. Almanach romantycznej poezji i prozy dla miłośników literatury na rok 1983, Kraków 1983, s. 84.
10 Zob. Od Redakcji, [w:] J. Ławski, Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni”, Białystok 1995, II strona
okładki.
11 Janion pisze: „Przekład problematyki wielkiego romantyzmu, przekład Dziadów i Pana
Tadeusza na te [tj. charakterystyczne dla romantyzmu krajowego] podmioty liryczne, musiał dawać w efekcie daleko idące odstępstwo od „oryginału”, jego charakterystyczne odkształcenie, które
istotnie miało szansę na utrwalenie się w wyobraźni zbiorowej [...]. To, co było poezją, co było
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wyobraźni na tyle mocno, by stać się źródłem stereotypów fabularnych obecnych
we współczesnej literaturze popularnej12. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza wersji
„zbuntowanej” romantyzmu (odmiana „sielska”, wespół ze stereotypami obecnymi w literaturze sentymentalnej, legła u podstaw twórczości melodramatycznej
i romansowej), przywoływanej współcześnie nie tylko jako źródło nacechowanych grozą obrazów, lecz również punkt odniesienia dla zachowań społecznych
stojących w opozycji do powszechnie akceptowanych. W tym sensie „czarny romantyzm” stał się ideowym zapleczem ruchów kontrkulturowych, w ramach których powstał rock gotycki.
Jednakże sugestywna sceneria, istotnie pobudzająca wyobraźnię czytelników
XIX-wiecznej literatury gotyckiej, była najczęściej jedynie środkiem do ukazania
tajemnic. Te zaś skryte były – jak pisał Maurycy Mochnacki na marginesie lektury
Zamku kaniowskiego Seweryna Goszczyńskiego – „w głębokościach ducha i jakby w samym pomniku życia zamknięte”13.
Podobną tendencję do ukazywania „mroków egzystencji” można odnaleźć
w tekstach piosenek z kręgu rocka gotyckiego. Trudno jednak pozbyć się wrażenia, iż analogiczne obrazy motywowane są w odmienny sposób. Nie można też
pominąć aspektu artystycznego piosenek rockowych, niepozwalającego na poszukiwania wspólnej dla nich płaszczyzny z arcydziełami „czarnego romantyzmu”.
Melancholia dla twórców romantycznych była wszak sposobem wyartykułowania
porażenia grozą świata, zaś pisanie formą autoterapii. Za swego patrona mogli oni
obrać Roberta Burtona, który w Anatomii melancholii (1621) zauważał: „Piszę,
by przez zajęcie uniknąć melancholii [...], by doskonalić się, by dać folgę swemu
umysłowi, gdyż miałem gravidum cor, foetum caput..., których ciężar bardzo pragnąłem z siebie zrzucić, i nie mogę sobie wyobrazić zdatniejszego sposobu dla
pozbycia się ich”14. Melancholia była ponadto, jak zauważa Halina Krukowska,
specyﬁcznym aktem epistemologicznym bezpośredniego (w rozumieniu: bezpojęciowego) przeżywania grozy istnienia, zarazem stanem egzystencjalnym15.
Tymczasem w odniesieniu do rocka gotyckiego nader często owa „melancholia” staje się pozą, podporządkowaną wymogom marketingu i oczekiwaniom
odbiorców, kształtujących swe wyobrażenie gotycyzmu na podstawie estradowewyposażone w siłę i energię poetycką, przemieniało się w zbiór stereotypów” (eadem, Gorączka
romantyczna, Warszawa 1975, s. 105).
12 Zob. ibidem.
13 M. Mochnacki, Artykuł, do którego był powodem Zamek kaniowski, [w:] idem, Pisma wybrane, wyb. R. Janiec, Warszawa 1957, s. 170.
14 Za J. Mitarski, Z dziejów melancholii, [w:] A. Kępiński, Melancholia, Kraków 2001,
s. 304.
15 Zob. H. Krukowska, Ciemna strona istnienia w romantycznym poemacie Malczewskiego,
[w:] A. Malczewski, Maria, oprac. H. Krukowska, Białystok 1995, s. 21. Uwaga Krukowskiej
odnosi się wprawdzie intencjonalnie do poematu Malczewskiego, jednak można dokonać jej generalizacji.
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go image’u wykonawców rocka gotyckiego, którzy coraz częściej epatują skandalicznym sposobem bycia bądź treścią utworów tak, by miłośnicy wykonywanej
przez nich muzyki czuli się zgorszeni bardziej, niżby tego pragnęli. Jak zauważa
Mirosław Pęczak, w mechanizmach kreowania popytu na rock gotycki można
zauważyć coraz częściej prawidłowości znamienne dla kultury komercyjnej: to,
co pierwotnie zaskakiwało, niepokoiło lub przerażało, będąc tym samym obce
obiegowi oﬁcjalnemu kultury, współcześnie stało się ogólnie akceptowane16.
Szybkość procesu „oswajania” skandalu przez kulturę popularną uzmysławia
lektura wstępu do tomu szkiców poświęconych kategorii gotyckości w kulturze
Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo. W 2002 roku redaktorzy
mogli jeszcze sugerować wyjątkowość rocka gotyckiego w kontekście kultury
alternatywnej. Pisali oni:
w ostatnich latach można zaobserwować w kulturze masowej [...] wzrost popularności pewnych motywów genetycznie związanych z gotycyzmem. Zjawisko to jest o tyle ważne, że łączy się ze wzrostem roli przemocy w relacjach społecznych i ma wyraźny wymiar kontrkulturowy – gotycki rock może tu stanowić spektakularny przykład17.

W niewiele lat, jakie upłynęły od czasu owej publikacji, podobne sugestie
zdają się uprawnione w coraz mniejszym stopniu. Jakkolwiek bowiem w wypowiedziach samych artystów związanych z rockiem gotyckim pobrzmiewają
deklaracje niezależności od machiny medialnej i twórczości komercyjnej, coraz
częściej zjawiska kultury niezależnej zaczynają funkcjonować w zmienionym
kontekście komunikacyjnym – jako poddane dyktatowi uniﬁkującej i najczęściej
merkantylizującej kultury popularnej. Oczywiście rock gotycki pozostaje wciąż
muzyką tzw. „niszową”, tj. adresowaną do relatywnie wąskiego grona wielbicieli.
Jednak presja kultury popularnej wymusza na jej wykonawcach i dystrybutorach
konieczność dostosowania się do wymogów rynku. Nawet w wypadku tak głośnej
rodzimej niezależnej wytwórni płytowej, jak Metal Mind Records (MMP, Metal
Mind Productions), mechanizmy rynkowe pozostają analogiczne do tych znanych z promocji i dystrybucji tekstów kultury popularnej, a niekiedy wręcz na nich
wzorowane. Coraz częściej można więc – w odniesieniu do rocka gotyckiego
– mówić o zjawisku tzw. post-undergroundu, które – na przykładzie opowieści
rysunkowych – Joseph Witek deﬁniuje jako ściśle związane z obiegiem niezależnym18. Charakterystyczna dla obiegu kontrkulturowego agresywność estetyki
i sądów zostaje w post-undergroundzie „zasymilowana” przez kulturę popular16 Zob. Mroczna nisza w kulturze. O gotycyzmie i rocku gotyckim z dr. Mirosławem Pęczakiem, socjologiem kultury, rozmawiają Bogdan Borucki, Jarosław Krawczyk i Bogusław Kubisz,
„Mówią wieki” 2005, nr 11, s. 50.
17 Redaktorzy, Wstęp, [w:] Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Kraków 2002, s. 10.
18 Zob. J. Witek, Interview with Art Spiegelman, [w:] Art Spiegelman: Conversation, red.
J. Witek, Jackson 2007, s. 289.
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ną i dostosowana do rządzących nią prawideł19. Tym samym o kształcie tekstu
(przywołanych ﬁgurach wyobraźni, stylistyce) decydują w równej mierze: tradycja literacka, do której dany tekst się odwołuje; rynkowe mechanizmy kultury
popularnej oraz fenomen określany przez Renato Poggioliego mianem „poetyki
niepisanej” (unwritten poetic), tj. istnienia zjawisk literackich w świadomości autorów i odbiorców, tworzących sobie ich stereotypowy obraz, nim zostaną one
skodyﬁkowane przez krytyków20.
Jednocześnie zaś zachowana zostaje legenda, jaka narosła wokół tekstu kultury, gdy funkcjonował w obiegu alternatywnym; co więcej, wykorzystywana
bywa ona dość często w celach marketingowych. Toteż wspomniane tu deklaracje
samych muzyków związanych z rockiem gotyckim należy traktować najczęściej
nie tyle jako wypowiedzi programowe, co element kampanii (auto)promocyjnej
(z uwagi na specyﬁkę sformułowań zostaną one przytaczone in extenso). Znamienna dla owych zabiegów zdaje się wypowiedź wokalistki zespołu „Closterkeller”, Anji Orthodox [właśc. Anny Nejman]: „Niech się stanie ciemność! W ciemności dusza mocniej czuje i nie widać wielu beznadziejnych rzeczy”21.
Trudno traktować przywołane słowa inaczej niż jako usiłowanie nadania
głębszych sensów banałom. Toteż czytelnik owej (i podobnych) wypowiedzi
nie czuje się zapewne ani zgorszony, ani podbudowany deklaracjami muzyków
bardziej, niżby tego pragnął.
Niezależnie jednak od oceny estetycznej rocka gotyckiego warto rozpatrzyć
charakter związków tego nurtu ze zjawiskiem romantycznego gotycyzmu, które
nie zawężałyby się wyłącznie do potwierdzenia owych paraleli nazwą. Szczególnie interesujące zdaje się poszukiwanie „punktów stycznych” romantycznej
i undergroundowej wyobraźni. Daje się bowiem zauważyć w twórczości z kręgu
rocka gotyckiego przywoływanie tych ﬁgur wyobraźni, które zwykło się łączyć
z gotyckością22.
19 „Mroczną”, lecz – jak się wydaje – nieuniknioną stronę tego procesu zauważa Adam Kaliszewski, członek zespołu „Naamah”. W wywiadzie udzielonym redaktorowi jednego z magazynów internetowych mówi: „niewątpliwie miałem wtedy lepszy kontakt z tzw. „podziemiem”. Także
z racji tego, że robiłem zine’a. To były fajne czasy, ponieważ jakoś więcej kapel działało aktywnie,
wspólnie organizowało koncerty, trasy. Teraz także się to dzieje, ale w mniejszym stopniu. Więcej
jest jakiejś zawiści, zazdrości i wzajemnego dopieprzania” (Tom [T. Skrzyński?], „Nocturnal Battle
of Chariots. Metal and Art Webmagazine”, sekcja „Wywiady”: Naamah, http://www.nbc.art.pl/wywiady.php?id=120).
20 Zob. R. Pogiolli, The Spirit of the Letter. Essays in European Literature, Cambridge 1965,
s. 45.
21 K. Jaszewski, Wywiad z Anją Orthodox i Closterkellerem, „rock i metal po polsku”, www.
rockmetal.art.pl.
22 Oczywiście fascynację gotycyzmem można odnaleźć nie tylko w twórczości muzycznej
związanej z omawianym tu nurtem rocka. Jako przykład niech posłuży piosenka Anioł śmierci, wykonywana przez hip-hopowy zespół „Nagły Atak Spawacza”. W utworze tym tematyce związanej
z samobójczą śmiercią towarzyszy – znamienne dla gotycyzmu – postrzeganie świata jako locus
horribus: „Piekło na ziemi ludzie z podziemi/Wyjęci spod prawa czciciele diabła/Asmodeusz bóg
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Czym można tłumaczyć zauroczenie romantyków zjawiskami przyrodniczymi wzbudzającymi niepokój swą gwałtownością? Zapewne rację ma Czesław
Zgorzelski, upatrujący w owym pragnieniu zatracenia się w żywiole natury poszukiwań eschatologicznych. Według badacza, romantyk „w przyrodzie widzi
reﬂeks nęcącej go nieskończoności, dostrzega odbicie własnej, wzburzonej namiętnościami duszy, echo wewnętrznych sprzeczności, niepokojów swego serca
i świata całego. Przyroda odkrywa mu tajemnice bytu. Poprzez nią dostrzega perspektywy nieskończoności; w niej odczuwa oddech wieczności”23. Tymczasem
dla twórców muzyki rockowej, o ile w ogóle przywołują oni „spektakle natury”,
nie są one sposobem na zbliżenie się do Absolutu. Nawet wówczas, gdy – jak
w Ptaku zespołu „Nightwing” – można odnaleźć scenerię zaczerpniętą z romantycznej ballady, pozostaje ona semantycznie nienacechowana w sposób sugerujący naddanie jej takich sensów, jakie można odnaleźć w trakcie lektury utworów
romantycznych:
Wiatry, mgły i burze
– Zaklęte cienie przeszłości –
Tańczą w pustym lesie,
Gdzie kiedyś mieszkałem ja.
Smugi mroku wirują daremnie
Teraz mój dom jest martwy... [...]
Deszcz, góry i wiatr,
I księżyc ukryty w toni,
Niech będą moim requiem,
W którym stanę się wiecznością...24

Brak jest również innych rekwizytów charakterystycznych dla wiktoriańskiej
powieści gotyckiej: zamczysk i labiryntów, grobowców, pustkowi itd. Owa absencja dziwi, nawet jeśli uznać za punkt odniesienia dla twórców rocka gotyckiego
późną powieść gotycką (zwaną przez Adama M. Rustowskiego „nową”), tworzoną m.in. przez Williama Harrisona Ainswortha (Jack Sheppard, 1839) i Edwarda
Bulwera-Lyttona (Pelham, 1828), w której autorzy eksponowali przede wszystkim aspekt psychologiczny w kreacji bohatera25. Ma to związek ze specyﬁką rockowego medium gotyckich treści, tym niemniej zastanawia, dlaczego nurt, który
już swą nazwą przywołuje tradycję „czarnego romantyzmu”, w tak niewielkim
stopniu korzysta z wypracowanego przezeń sztafażu rekwizytów. Nieobecności
ognia i cierpienia/Odliczasz już godziny do ponownego uwolnienia/Ziemia się pali a wszystko się
wali/I z wielkich ludzie stają się mali/Straszna noc i burza nad nami” (za: http://pl.youtube.com/watch?v=-tN_5Am2ArA).
23 C. Zgorzelski, Romantyzm w Polsce, s. 19.
24 „Nightwing”, Ptak, za: http://nightwing.rockmetal.art.pl/ramka.html.
25 Zob. A.M. Rustowski, Angielska powieść gotycka doby wiktoriańskiej, Katowice 1977,
s. 112–114. Za polską aktualizację koncepcji „nowej powieści gotyckiej” Maciej Szargot uważa Sędziwoja Józefa Bogdana Dziekońskiego (zob. idem, Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego, Katowice 2004, s. 69–70).
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gotyckich „mechanizmów strachu” w omawianym tu nurcie muzyki rockowej
nie można tym bardziej tłumaczyć w sposób, w jaki czynią to twórcy hasła gotycyzm w Słowniku literatury polskiego oświecenia, piszący o specyﬁcznej funkcji ruin w świadomości społeczeństwa polskiego, dla którego były one nie tyle
„mechanizmami strachu”, wywołującymi nastrój grozy, co świadectwem pamięci
o przeszłości narodowej26.
Jednym z niewielu utworów, w których pojawia się wzmianka o cmentarnej
scenerii zdarzeń, ewokującym obsesję śmierci, są Dwa oblicza Ewy „Closterkelleru”. Podmiot liryczny, wprowadzając słuchacza w sytuację, mówi:
Tam byłeś Ty i na rękach mnie trzymałeś
Kwiaty, grób, w sukience czarnej ja
Nie rozumiałam nic, byłam taka mała
Mówiłeś mi co mam w sobie po rodzicach
Że mi nigdy nie pozwolisz tam za nimi iść27.

Już wstępna lektura uświadamia jednak różnicę między potraktowaniem
cmentarza jako tematu i motywu w twórczości romantycznej oraz współczesnej.
W tej pierwszej bowiem sceneria grobowa była najczęściej zaledwie punktem
wyjścia do snucia reﬂeksji ﬁlozoﬁcznych28. Tymczasem w rocku gotyckim cmentarz jest punktem dojścia poetyckiej wizji, która nie ma konsekwencji metaﬁzycznych. Tak dzieje się np. w Innych kolorach „Daimoniona”:
Byłem tam, a tego miejsca nie ma na żadnej z map
Byłem tam, choć tego miejsca nie ma na żadnej z map
Byłem tam, a te godziny tak wolno umierały
Byłem tam, choć tego miejsca nie ma29.

Mimo iż podmiot liryczny sugeruje istnienie (potwierdzone jego relacją oraz
słowami byłem tam) przestrzeni obcości – znamiennej dla XIX-wiecznej powieści
gotyckiej i tekstów kultury czerpiących z niej inspirację – można odnieść wrażenie, że jest to opis „samowystarczalny” tj. taki, który – poza ewokowaniem grozy
nie spełnia żadnych innych funkcji30. Nawet bowiem, jeśli – jak w Innym obszarze „Closterkelleru” – można odnaleźć sugestię reﬂeksji nad marnością tego,
co aktualne, jest ona prezentowana w sposób dalece zbanalizowany:
I zacznie gasnąć moje słońce
A czarny szal otuli głowę
26 Zob. Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991,
s. 162, hasło: Gotycyzm.
27 „Closterkeller”, Dwa oblicza Ewy, [na płycie:] Violet, Izabelin Studio 1993, utwór 15.
28 Zob. Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław
1991, s. 136, hasło: Cmentarz.
29 „Daimonion”, Inne kolory, [na płycie:] Daimonion, Love Industry 2007, utwór 4.
30 Na temat funkcji i specyﬁki przestrzeni gotyckiej zob. M. Aguirre, Geometria strachu.
Wykorzystanie przestrzeni w literaturze gotyckiej, przeł. A. Izdebska, [w:] Wokół gotycyzmów...,
s. 15–32.
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Gdy powieść o nas już dobiegnie końca
Ostatnią stronę życie jej otworzy
Odsunę dłonią wszystkie drobne sprawy
I zamknę oczy by nie widzieć nic
Twe listy spłoną jak stos starych gazet
A w dalszą drogę niech mnie porwie dym31.

Sugestia wątku sentymentalnego – rozstanie kochanków – podporządkowana została w utworze sposobami ewokowania lęku (w tym wypadku przed
zmianą) znamiennymi dla „czarnego sentymentalizmu”. Można byłoby w takim
ujęciu potraktować przywołane tu utwory z nurtu rocka gotyckiego (zwłaszcza
Dwa oblicza Ewy) jako aktualizację znamiennej dla „czarnego sentymentalizmu” i „czarnego romantyzmu” dumy. Motywy ewokujące gotycyzm służyły
w niej jedynie zainteresowaniu odbiorcy niezwykłością sytuacji lirycznej bądź
też traktowano je instrumentalnie jako narzędzie wywołania wzruszenia za pomocą obrazów wierności, miłości i czułości kochanków, których uczucie sięga
poza grób32.
Równie trudno – co konstruuje znamienną dla konwencjonalnie rozumianego
gotycyzmu scenerię zdarzeń – jest doszukiwać się w utworach inspirowanych
romantycznym gotycyzmem pokrewnej mu koncepcji antropologicznej i metaﬁzycznej. Dla twórców wiktoriańskiej powieści gotyckiej siłą odpowiedzialną
za zło istniejące w świecie przedstawionym był – co zauważa Adam M. Rustowski – Szatan33. Stefan Kawyn omawiający twórczość pisarzy związanych z tzw.
„cyganerią warszawską” określa go mianem sprawcy tragicznych wydarzeń bądź
towarzysza człowieka na drogach jego życia34. Również Tadeusz Żabski, autor
hasła powieść gotycka (zamieszczonego w Słowniku literatury popularnej) zauważa, iż w powieści gotyckiej wszechobecne zło ma charakter zewnętrzny. Wywodzi się ono ze wspomnianej przez Mochnackiego „nocnej strony” bytu. Jako
siła autonomiczna wobec świata ludzi przejawia się w postaci demonicznej mocy.
Jest tyleż rezultatem fatum, co kuszenia przez szatana. Może również mieć swe
źródło w dwoistości natury ludzkiej, u podstaw której legła romantyczna koncepcja antropologiczna. Owa dwoistość duszy znajduje w literaturze romantycznej aktualizację w ﬁgurze sobowtóra, będącego wyrazicielem rozterek protagonistów35. Tak rozumiane zło ucieleśnia się w postaci „złego człowieka”36. Ten
zaś, jako jego reprezentant, aktualizowany zostaje w romantycznym gotycyzmie
31

„Closterkeller”, Inny obszar, [na płycie:] Graphite, Metal Mind Production 1999, utwór 5.
Zob. Słownik literatury polskiego oświecenia, s. 88, hasło: Duma.
33 Zob. A.M. Rustowski, Angielska powieść gotycka doby wiktoriańskiej, s. 75.
34 Zob. S. Kawyn, Wstęp, [w:] Cyganeria warszawska, wybór i oprac. S. Kawyn, Warszawa
1967, s. XLI (BN I, nr 192).
35 Na temat funkcji sobowtóra w romantyzmie zob. A. Hauser, Społeczna historia sztuki i literatury, przeł. J. Ruszczycówna, t. 2, Warszawa 1974, s. 145.
36 Zob. C. Wodziński, Zło doświadczane, zło doświadczające, czyli o zjawianiu się zła, [w:]
idem, Światłocienie zła, Wrocław 1998, s. 212.
32
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w – jak pisze Maria Janion – „widmach niespokojnej podświadomości”37. W rocku gotyckim można odnaleźć jego współczesny odpowiednik postaci „kobietymodliszki”. Taki wydźwięk ma np. piosenka zespołu „Closterkeller” pt. Grzech,
ukazująca obraz „kobiety upadłej”:
Niepotrzebna już, jestem sama znów
Nie pamięta nikt jaka byłam
Nie pamięta nikt tamtych jasnych dni
Gdy się śmiałam i gdy tańczyłam
Nierealny, dziki czar
Zatruł moją krew
Zesłał na mnie grzech
Odtąd zawsze będzie tak
Nie zapomnę już, nie odnajdę się38.

Podobnie nakreślony zostaje portret „kobiety toksycznej” w Toksycznej „Batalionu d’Amour”:
Nie mieszka nikt w mym domu dziś
Otrułam każdą z prawdziwych chwil
Samotność ma buduje most
Pomiędzy Tobą i mną [...]
Zagłuszam już twój krzyk
Trucizną gaszę ból
Oddając swe ciało
Zabierać chcę więcej
Wciąż bardziej pragnąc cię
Chcąc wolność dawać ci
Związałam ci ręce39.

Przywołane tu fragmenty łączy nie tylko sytuacja wyznania bądź mizoginistyczne spojrzenie na podmiot liryczny. Wspólne dlań jest przede wszystkim
– mające źródło w antropozoﬁi romantycznej – fatalistyczne przekonanie o nieuchronności zła, jakie pojawia się między ludźmi, niejako wbrew ich intencjom.
Postawa taka zdaje się zbieżna z antropozoﬁą romantyczną, która również postrzegała człowieka jako uwikłanego w zło40.
Można byłoby, parafrazując wyznanie Meﬁstofelesa z Fausta Johanna Wolfganga Goethego, powiedzieć, iż sama istota człowieczeństwa zawarta jest „w tej
37

M. Janion, Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne, Warszawa 1984, s. 67.
„Closterkeller”, Grzech, [na kasecie]: Blue, SPV Poland 1992, strona B, utwór 8.
39 „Batalion d’Amour”, Toksyczna, [na płycie:] Niya, 2005, utwór 3.
40 Zob. M. Cieśla-Korytowska, O polskim bohaterze romantycznym po latach, „Znak” 1993,
nr 12, s. 27). W podobnej tonacji prezentują gotycką antropologię twórcy Słownika literatury polskiej XIX wieku. Piszą oni, iż „u podstaw antropologii gotyckiej znajdowała się koncepcja rozdwojenia osobowości człowieka i dwoistości natury ludzkiej. W przedromantycznych utworach wyrażały
ją duchy i wampiry, symbolizujące zagrożenie niejako z zewnątrz; w czasach romantyzmu zagrożenie to istnieje wewnątrz duszy bohatera. Ujmuje się je w obrazach rozszczepienia jaźni, obłędu
lub w motywie sobowtóra. [...] Później jest to [...] jednostka wewnętrznie skomplikowana, rozdarta,
targana sprzecznymi impulsami” (ibidem, s. 323–324, hasło: Gotycyzm).
38
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siły cząstce drobnej, co zawsze dobrego chce i zawsze sprawia zło”. Mężczyznami w związku tym kieruje jakaś siła sprawiająca, iż za sprawą tajemniczego
powinowactwa i magnetyzmu poddają się urokowi swego potwornego ideału41.
Kiedy zaś dostrzegą miarę swego upadku, mogą jedynie żywić nadzieję na to,
co wyartykułowane zostało w Zabij miłość „Batalionu d’Amour”:
Skulony w kącie wzywam Cię
Skulony w kącie modlę się
Może dzisiaj to ty ukryjesz twarz
Może dzisiaj zaczniesz się bać42.

W niektórych utworach, jak w Nero zespołu „Closterkeller”, pojawia się też
satanistyczne ujęciu motywu pragnienia męskiej zemsty. W taki sposób traktuje piosenkę Nero autorka tekstu, Anja Orthodox. W przywoływanym tu utworze
podmiot artykułuje swą prośbę w postaci „antymodlitwy”:
gdy moje skrzydła złamane
ona musi zginąć, błagam Cię mój Panie
ona musi zginąć, tylko to już umiem chcieć
gdy pośród ruin co dzień modlę się o jej śmierć43.

Czy byłby to zatem sygnał powinowactwa między gotycyzmem romantycznym – niestroniącym wszak od akcentów obrazoburczych – i jego współczesnym
odpowiednikiem? Być może jednakże zmieniony kontekst społeczny sprawia, że
nie można mówić o podobnym traktowaniu kwestii zła w twórczości XIX-wiecznych pisarzy literatury gotyckiej oraz artystów identyﬁkujących się z rockiem
gotyckim. W tym ostatnim wypadku zło podlega przede wszystkim estetyzacji,
a poprzez to swoistej bonizacji (tj. nadawaniu złu charakteru dobra), a nawet – jak
w Mirażu „Closterkelleru” – zostaje odarte z aury metaﬁzyki, skoro, jak słyszymy
w tej piosence, „nie ma Boga i Szatana”44.
Być może przyczyn takiego traktowania zła należy upatrywać w fakcie dewaluacji wartości metaﬁzycznych. Współczesna wrażliwość sprawia, iż zło traktowane jest w kategoriach estetycznych, nie etycznych. Edward Burke łączył strach
z kategorią wzniosłości, pisząc, iż „żadna namiętność nie odziera umysłu równie z władz działania i myślenia, co strach [...] [który] działa [...] w sposób podobny do rzeczywistej przykrości”45. Tymczasem dzisiejszy konsument kultury
(zwłaszcza obiegu popularnego) przeżywa raczej patetyzm sytuacji. Jak zauważa
Alicja Kuczyńska, w tekstach kultury to, co groźne, zostaje pozbawione swego
41 Zob. M. Praz, Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej, przeł. K. Żaboklicki,
Warszawa 1974, s. 176.
42 „Batalion d’Amour”, Zabij miłość, [na płycie:] W teatrze snów, Flowermountain Studio
2001, utwór 7.
43 „Closterkeller”, Nero, [na płycie:] Nero, Zeman-Krason 2007, utwór 7.
44 „Closterkeller”, Miraż, [na płycie:] Nero, Zeman-Krason 2007, utwór 8.
45 E. Burke, Dociekania ﬁlozoﬁczne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, przeł.
P. Graff, Warszawa 1968, s. 63–64.
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charakteru „narzędzia strachu”, obcego w pierwotnym kontekście46. Tak dzieje
się np. w Strachu zespołu „Moonlight”:
Niejeden raz chowałam w piasku głowę
Co ciągle sprawia, że czuję się coraz gorzej
Czuję się coraz gorzej...
Rozglądam się rozdarta w każdą stronę
A w mglistą noc moje oczy są zapatrzone [...]
Zimny... zimny strach
Lodem skuty tak
Opętańczy jak
Dreszczy cierpki smak47.

Zarazem jednak bonizacja zła nie jest – rzecz paradoksalna – tożsama z degradacją jego ontologicznych sensów ani potworności. Tym niemniej twórcy rocka
gotyckiego zdają się proponować swym odbiorcom niebezpieczną aksjologicznie
„zabawę” złem, w której zbliżenie doń ma na celu odarcie z metaﬁzycznych wartości. Niekiedy dzieje się tak poprzez celowe skandalizowanie, jak w wypadku
utworu Auschwitz zespołu „Closterkeller”.
Zło zestetyzowane okazuje się namiastką metaﬁzycznej grozy. Jednocześnie
zaś można zauważyć przesunięcie w sposobie obrazowania zła: o ile w preromantycznej powieści gotyckiej było ono upostaciowione we wspomnianej wyżej ﬁgurze „łotra gotyckiego”, o tyle trudno szukać analogicznej postaci w gotycyzmie
współczesnym. Być może w pewnej mierze jego odpowiednikiem w rocku gotycki stała się „kobieta-modliszka”, która nosi znamiona femme fatale. Najczęściej
jednakże i ona jest również oﬁarą, zatem – jako taka – nie ma w sobie takiego
potencjału zła, jak w pełni otwierający się na nie „łotr gotycki”. Współcześnie zło
„rozmyło się”, stało bezpostaciowe, co oczywiście nie oznacza, iż zniknęło. Coraz częściej jednak – jak w Paranoi coraz bliżej zespołu „Closterkeller” – pseudonimuje je tytułowa choroba psychiczna:
Czuję, że coś się zbliża, że coś się musi stać
Wyjdzie na mnie z ciemności, otuli mnie i zabierze
Ciągle czuję to, niewidoczny cień
Choć nie patrzy mi prosto w twarz – odwracam się
Coraz bliżej, nie wiem co to jest
Ale wiem – skończy się mój czas
Ja skończę się
Małe zamieszanie
I po krótkiej walce Ono weźmie mnie48.
46

Zob. A. Kuczyńska, Modele wizualizacji zła a współczesna świadomość estetyczna, [w:]
Gotycyzm i groza w kulturze, s. 18.
47 „Moonlight”, Strach, [na płycie:] Kalpa Taru, Fonoplastykon Studio 1996, utwór 1. Intensyﬁkacja tytułowego uczucia prowadzi w utworze do nieintencjonalnej groteski, za jaką należy
uznać opis strachu zwielokrotnionego: „Strach przed zapomnieniem/Strach przed oczekiwaniem/
Oczekiwanie na strach/Strach przed strachem” (ibidem).
48 „Closterkeller”, Paranoja coraz bliżej, [na płycie:] Purple, Izabelin Studio 1990, utwór 7.
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Obłęd pełni w tym wypadku – jak się wydaje – rolę analogiczną do funkcji snu
w twórczości XIX-wiecznej, o którym Ernest T.A. Hoffman pisał: „to, co my zwyczajnie nazywamy snem i złudą, jest może symbolicznym poznaniem tajemniczego wątku, który ciągnie się przez całe nasze życie, spajając je we wszystkich przemianach”49. Podobnie choroba psychiczna zdaje się aktem epistemologicznym,
w którym to, co stanowi „mroczną stronę” rzeczywistości, zostaje obnażone.
* * *
Lektura utworów należących do nurtu rocka gotyckiego zmusza do podjęcia kwestii adekwatności tej nazwy. Czy istotnie współcześni twórcy aktualizują
problematykę, jaką można odnaleźć na kartach preromantycznych opowieści niesamowitych, czy też może jedynie szukają w nich powierzchownych inspiracji?
Stawiane tu kwestie można zawrzeć w pytaniu, czy w ogóle należy mówić o inspiracji artystów związanych z omawianym tu nurtem muzyki rockowej gotycką
powieścią wiktoriańską? Czy też może punktem odniesienia dla ich twórczości
są współczesne stereotypowe opinie na temat XIX-wiecznego gotycyzmu, utrwalone dzięki hollywoodzkim ekranizacjom? Sam zaś epitet w określeniu „rock gotycki” – czy nie bywa nadużywany w celach marketingowych, zwłaszcza współcześnie, gdy wszechobecna kultura popularna dokonuje coraz bardziej asymilacji
zjawisk pozostających na jej uboczu, a nawet należących do obiegów alternatywnych? W takim wypadku mamy do czynienia z interesującym dla socjologa kultury procesem „kulturowego patynowania” zjawiska tak, by ukazać jego związki
z przeszłością. Nie jest to tendencja nowa ani znamienna jedynie dla współczesnej
kultury popularnej. Poszukiwania oparcia w tradycji można – z perspektywy retoryki – uznać za argumentum ad verecundiam50. Jak zauważa Piotr Kowalski
na marginesie reﬂeksji nad sposobami odwołań wydawców i autorów popularnonaukowych ujęć do scjentyzmu w kulturze popularnej, „autorytet dawności i nobliwości tradycji wykorzystać można [...], gdy w danych wiekach odnajduje się
[...] pokrewne zjawiska do prezentowanego”51.
Słuszności tej tezy zdaje się dowodzić los, jaki spotkał gotycką wyobraźnię.
Czy można bowiem w rocku gotyckim odnaleźć podobne do preromantycznego
49

E.T.A. Hoffman, Diable eliksiry, przeł. L. Eminowicz, Warszawa b.r.w., cz. I, s. 13. Swoistą
aktualizacją owego poglądu jest – według Stefana Kawyna (idem, Wstęp, [w:] Cyganeria warszawska, s. XLII; zob. też przyp. Kawyna do utworu, s. 131) – wiersz Romana Zmorskiego Sny i przebudzenia: „Życie nasze jest ciągłym, długim z snów budzeniem./Każdy dzień nowy dalej, coraz dalej
płoszy/Widma, co nam pić dają z złotych czar rozkoszy./Dlatego też dzień każdy, co został za nami,/
Pamięć krwią w sercu znaczy i gorzkimi łzami” ([w:] Cyganeria warszawska, s. 132).
50 Zdaniem Artura Schopenhauera, „łatwo wygramy, mając po swojej stronie jakiś autorytet,
który jest szanowany przez przeciwnika; dla niego zaś istnieje tym więcej ważnych autorytetów, im
bardziej ograniczone są jego wiadomości i zdolności” (idem, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia
sporów, przeł. B. i L. Konorscy, Kraków 1976, s. 75.
51 P. Kowalski, (Nie)bezpieczne światy masowej wyobraźni. Studia o literaturze i kulturze
popularnej, Opole 1996, s. 129.
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zainteresowanie tym, co Mochnacki określa mianem nocnej strony? Halina Krukowska, charakteryzując istotę „nocnej strony”, zauważa, iż dla romantycznych
twórców oznaczała ona sferę różnorodnych sensów, z których „najciemniejsze”,
niedające się rozjaśnić, były ukazywane za pomocą obrazów ewokujących to,
co upiorne, ciemne, straszne, widmowe; jednym słowem – złe. W sferze tej pozostawały również myśli, stany duszy i jej rozterki. Osiągały one ekstremum romantycznej frenezji, stając się krańcowym zamroczeniem duszy, zawładniętej przez
zbliżającą się do pierwotnego chaosu dzikość52. Tak rozumiana „nocna strona”
istnienia była zgodna z teorią wzniosłości Edmunda Burke’a. Wyłożona w rozprawie Dociekania ﬁlozoﬁczne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna
(1757; wyd. poprawione 1759), zawierała tezy, które z czasem stały się konstytutywne dla zrozumienia gotyckiej wzniosłości. Burke uważał, iż wzniosłość – przeciwnie niż piękno, pochodzące od zjawisk i rzeczy, nad którymi człowiek może
zapanować – rodzi się z przerażenia i świadomości braku kontroli potężnych sił,
wyłamujących się spod ludzkiego panowania. Wzniosłość nie ma nic wspólnego
z rozumem, wywodzi się bowiem z irracjonalnych namiętności, może zaś być oddana jedynie poprzez nacechowane emocjami, niejasne obrazy. Pisał on, że jeśli
emocje są dobrze oddane, będą one działać bez wywoływania jakiejkolwiek idei
rzeczy, które spowodowały ich powstanie53. Tym samym emocje staną się swoistym „językiem” przekazu artystycznej wizji.
Owe romantyczne poszukiwania zostały współcześnie podporządkowane tendencjom do skandalizowania i epatowania odbiorców niekiedy (jak w wypadku
Marylina Mansona) mało wybrednymi ekscesami twórców, którzy skandal traktują jako strategię medialną. Czym innym bowiem tłumaczyć inklinację artystów
związanych z tym nurtem muzyki rockowej do ekstrawaganckich strojów i makijażu oraz estetyki krzyku, w jakiej utrzymane są ich utwory? Czy można je łączyć
jeszcze z kontestacją? A jeśli tak, to przeciw czemu miałaby ona być zwrócona?
Elementy pozaartystyczne, związane z image’em wykonawców rocka gotyckiego należy łączyć z działaniami marketingowymi – coraz częściej współcześnie
wpływającymi na obecność tekstu kultury w przestrzeni medialnej. Niewątpliwie znaczący wpływ miał również istniejący od przełomu lat 60. i 70. XX wieku tzw. punk rock, z którego wyewoluował rock gotycki. Przykładem rodzimej
twórczości punkowej, inspirowanej muzycznymi akcentami gotyckimi, mogą być
płyta Nowa Aleksandria zespołu „Siekiera” (1986) bądź nagrania zespołu „Pornograﬁa”. Zaistnienie punk rocka w kulturze alternatywnej zbiegło się tymczasem
z modą na nihilistyczny nurt literatury fantasy (literackim przykładem tego zja52 Zob. H. Krukowska, Czarny romantyzm Goszczyńskiego, [w:] S. Goszczyński, Zamek kaniowski, oprac. H. Krukowska, D. Zawadzka, Białystok 1994, s. 5–6. Zob. również: eadem, »Nocna
strona« romantyzmu, [w:] Problemy polskiego romantyzmu, red. M. Żmigrodzka, Wrocław 1974,
seria II.
53 Por. E. Burke, Dociekania ﬁlozoﬁczne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna,
przeł. P. Graff, Warszawa 1968, s. 202.
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wiska jest twórczość Karla E. Wagnera bądź cykl Michaela Moorcocka o przygodach Elricka z Melnibóne).
W efekcie mariażu punk rocka, heavy metalu, fantastyki baśniowej oraz zabiegów autopromocyjnych zespołów związanych z powstającym wówczas rockiem gotyckim wytworzył się pewien stereotyp, wpływający na postrzeganie
muzyki z kręgu rocka gotyckiego. Przypominając jego źródła na Zachodzie, Mirosław Pęczak zauważa, iż wyznacznikiem muzyki z kręgu rocka gotyckiego miała być ogólnikowo pojęta „tajemniczość”. W tekstach dużo miejsca poświęcano
akcentom psychodelicznym. Ów nastrój grozy współtworzono nie tylko dzięki
scenicznemu image’owi wykonawców, lecz również wykorzystując kolorystykę
i projekty okładek płytowych54.
Tendencję do epatowania odbiorcy rekwizytornią grozy widać szczególnie
wyraziście w odniesieniu do okładek płyt zespołów anglosaskich. Twórcy owych
aranżacji nie stronili od sięgania po motywy cmentarne. Niekiedy zaś – jak w wypadku okładki płyty zbierającej piosenki różnych wykonawców – The Black Mark
Tribute – przedstawiano kulturowo utrwalone wyobrażenie śmierci (odzianego
w habit kościotrupa) zdejmującej maskę u wrót cmentarza.
Powierzchowność nawiązań do „czarnego gotycyzmu” wyklucza pogłębioną reﬂeksję nad konstytutywną dla XIX-wiecznej powieści gotyckiej tajemnicą
bytu. Jak bowiem zauważa Daniel Ash, członek zespołu „Bauhaus” (uznawanego
wszak za jednego z prekursorów rocka gotyckiego), zaistnienie tego trendu w kulturze współczesnej należy uznać za przypadkowe. Mówi on: „Rock gotycki to nic
więcej, jak żart. Zawsze był. Nigdy nie uważaliśmy się za przedstawicieli tego
gatunku. Całe to zamieszanie wzięło się z tego, że nosiliśmy się na czarno, a nasz
pierwszy singiel zatytułowany był »Bela Lugosi is Dead«. Do worka z napisem
»gotyk« ludzie potraﬁli, zupełnie idiotycznie, wrzucać »Siouxie and The Banshees«, »Joy Division« czy »The Cure«. Gdybyś powiedział któremuś z muzyków tworzących te grupy, że należą to tej subkultury, uznaliby cię za szaleńca.
Tam skąd ja pochodzę, z Anglii, »gotyk« oznacza nic więcej niż zbyt dużo makijażu, rozwiane włosy, brak talentu”55.
Pomijając nieco egzaltowany ton wypowiedzi, zwraca w niej uwagę dystans Asha do klasyﬁkowania na podstawie tak wątpliwych „kryteriów”, jak
sceniczny image bądź tematyka utworów. Jeśli bowiem nawet przyjmiemy, iż
czerń, w którą nader chętnie (najczęściej z dodatkiem czerwonych aplikacji)
odziewają się miłośnicy i wykonawcy rocka gotyckiego, ma intencjonalnie
przywoływać konotacje, jakim kolor ten został obciążony w tradycji kulturowej, czy nie jest to przejawem banalizacji symboliki? Wszak już przed romantyzmem czerń porównywano do milczenia, które nierzadko wszak pseudonimo54

Zob. Mroczna nisza w kulturze. O gotycyzmie i rocku gotyckim z dr. Mirosławem Pęczakiem,
socjologiem kultury, rozmawiają Bogdan Borucki, Jarosław Krawczyk i Bogusław Kubisz, s. 46.
55 Bauhaus: rock gotycki to żart. Z Danielem Ashem rozmawia Łukasz Kamiński, http://www.
infomuzyka.pl/Muzyka/1,83612,5015789.html.
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wało śmierć56. Ponadto, jak zauważa Anna Martuszewska, banalność – którą
można łączyć z uproszczeniem – oraz pretensjonalność to kategorie opisowe
mogące mieć zastosowanie do analizy językowo-stylistycznej tekstów kultury
popularnej57. Jako przykład tak rozumianego mariażu pretensjonalności językowej i stylistycznej z powierzchowną inspiracją „czarnym romantyzmem” można
przywołać twórczość „Nightwingu”. Motywem łączącym różne piosenki tego
zespołu jest obraz umierającego kruka, inspirowany zapewne balladą Edgara
Allana Poego Kruk58. Jako piosenkę najbardziej reprezentatywną dla twórczości tej grupy rockowej można przywołać Ptaka:
Nie wie nikt,
Jak bardzo cierpi ptak,
Gdy na złamanych skrzydłach
Goni strzępy wspomnień...
Jak płomień świecy – W morzu ciemności,
Najczarniejszy mrok – U stóp świtu,
Jak mgły – Znikają marzenia...
Bezpowrotnie
Kruk – blask jego oczu zgasł...
Ten ptak już nie żyje...59

W utworze tym warstwa fabularna została ukształtowana w retoryce wzniosłości, znamiennej dla XIX-wiecznego gotycyzmu. Zarazem brak jest sygnałów
pozwalających na interpretowanie owego wyboru jako dyktowanego pełni świadomie pragnieniem odnowienia znaczeń wzniosłości romantycznej. Patos stylu
i epatowanie „poetyzmami”, mającymi w zamierzeniu stanowić prowokacyjnie
odwrócone symbole („czarna sól” to aluzja do biblijnego określenia apostołów
jako „soli ziemi”60) są w tym wypadku wartością samoistną, nie prowadzą bowiem do otwarcia na Absolut. Sam kruk zaś – przeciwnie do ptaka z utworu Poego – odarty zostaje z grozy niesamowitości, stając się pustą semantycznie ﬁgurą.
Faktu tego nie zmienia potęgowanie patosu grozy w piosenkach rockowych. Przypomnijmy, iż w poemacie Poego kruk jedynie siedzi, swą milczącą obecnością
wywołując początkowo zdziwienie, później zaś strach podmiotu lirycznego. Jak
zauważa Ewa Piasecka, ptak z utworu Poego to „materialny wyraz tajemniczości
emanującej z wiersza”61.
56 Zob. M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. 1, Kraków
1970, s. 331.
57 A. Martuszewska, Jak „rozbierać” „tę trzecią”?, [w:] eadem, „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997, s. 44.
58 Inspiracja utworem Poego nie jest zresztą zjawiskiem odosobnionym w rodzimej twórczości fantastycznej. Jako jej przykład można przywołać Naszego kruka Haliny Filochowskiej (1912).
59 „Nightwing”, Ptak, za: http://nightwing.rockmetal.art.pl/ramka.html.
60 Zob. Biblia Tysiąclecia, Mt 5, 13.
61 E. Piasecka, „Dolina mroku”. Groza i niesamowitość w prozie polskiej lat 1890–1918,
Opole 2006, s. 58.

Literatura i Kultura Popularna 16, 2010
© for this edition by CNS

literatura_16-sklad.indb 106

2010-04-29 15:17:47

Co pozostało z XIX-wiecznego gotycyzmu?

107

W twórczości „Nightwingu” kruk umiera, a towarzyszące temu okoliczności,
charakterystyczne dla scenerii powieści gotyckiej, mają potęgować nastrój grozy.
Jednakże to, co przerażało w arcydziele Poego – niemożliwe do wyjaśnienia zachowanie ptaka – w utworach „Nightwingu” zostaje w pełni ukazane, bez pozostawienia miejsca niedopowiedzenie62. Dlatego też nawet obraz zmartwychwstającego ptaka ze Skrzydła nocy nie ma tak porażającej siły oddziaływania, jak milcząca
obecność kruka u Poego. Tendencja, by niczego nie pozostawić domysłowi odbiorcy, jest przejawem szerszego zresztą procesu, znamiennego nie tylko dla twórczości zespołu „Nightwing”, lecz całego nurtu rocka gotyckiego i należy rozpatrywać
ją w kontekście asymilacji tego zjawiska muzycznego przez kulturę popularną.
Być może różnica między gotycyzmem XIX-wiecznym i współczesnym,
obecnym w rozrywkowych tekstach kultury, tkwi nie tyle jednak w motywacji
artystycznej przywoływanej kategorii wzniosłości, lecz w stosunku do groteski.
Groteskowe obrazowanie zdaje się – według Charlesa Russella – nieodłączne
od gotycyzmu, jako znak jego samoświadomości. Zamierzona rezygnacja z realizmu prowadzi w XIX-wiecznej powieści gotyckiej do prezentacji postaci, zdarzeń, scenerii będących emblematami poczucia zagrożenia. Russell pisze:
w obszarze groteski i gotycyzmu nienazwane – nieludzkie – nadludzkie wdziera się w rzeczywistość ludzką, niszczy ją i zagraża, że będzie rządzić. Na samym końcu gotycyzm zagraża
ujawnieniem ukrytych, przerażających, podświadomie przeczuwanych prawd, znanych kiedyś
nawet, ale zaprzeczonych i wypartych przez naszą wiarę w skuteczność racjonalnego i boskiego porządku63.

W przywołanym cytacie zwraca uwagę pojawienie się terminów psychoanalitycznych. Nie jest ono przypadkowe, bowiem to w pracach Zygmunta Freuda
można odnaleźć istotną dla interpretacji fenomenu romantycznego gotycyzmu reﬂeksję nad związkiem niesamowitości i oswojenia jej przez wyparcie64.
Zaproponowany tu ahistoryzm ujęcia myśli Freuda wydaje się metodologicznie usprawiedliwiony. Jako badacz „nocnej” sfery bytu Freud zdaje się kontynuatorem „czarnego romantyzmu”. Tym samym twórca psychoanalizy – jak pisze
Maria Janion – „stał się im [romantykom] przewodnikiem – ex post. Dziś czytamy romantyków przez Freuda i Freuda przez romantyków. Jak najsłuszniejsza
to lektura”65.
62 Oczywiście i wcześniej można odnaleźć obrazy epatujące dosłownością przedstawienia.
Jako przykład może służyć scena z dumy Juliana Ursyna Niemcewicza Alonzo i Helena. Kiedy
tajemniczy rycerz (będący trupem zdradzonego przez tytułową bohaterkę kochanka) odsłania przyłbicę: „Krzyk przeraźliwy gmach obszerny razi,/Każdy z ohydą odwraca swe oczy;/Z gęby i skroni
robactwo wyłazi,/Pełza i na pół zgniłe kości toczy” ([w:] Ballada polska, oprac. Cz. Zgorzelski,
I. Opacki, Wrocław 1962, s. 10; BN I 177).
63 Ch. Russell, Cindy Sherman, neogotycyzm i okrucieństwo, przeł. J. Płuciennik, [w:] Wokół
gotycyzmów..., s. 139.
64 Zob. Z. Freud, Pisma psychologiczne, przeł. R. Reszke, Warszawa 1997, s. 253–256.
65 M. Janion, Romantyzm. Rewolucja. Marksizm. Colloquia gdańskie, Gdańsk 1972, s. 312.
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W takim ujęciu XIX-wieczny gotycyzm można traktować jako wyraz tęsknoty za dookreśleniem poprzez nazwanie owego pierwiastka niesamowitego.
Według Charlesa Russella istotę gotycyzmu można sprowadzić do następującego
pragnienia: „zakląć i jednocześnie ujawnić poprzez ekscesywne i transgresyjne
przedstawienie demonicznych sił, które nam zagrażają, a poprzez ich zaklinanie ujarzmić je nadając im ludzkie wymiary”66. Warto jednak zauważyć, że intencjonalnie Russell swoje domysły badawcze odnosi do twórczości uznanej artystki awangardowej. Cindy Sherman to wszak jedna z osobowości twórczych,
traktująca gotycyzm nie tylko jako konwencję, lecz – przede wszystkim – wyraz
ponowoczesnego sceptycyzmu. Z paradygmatem postmodernistycznym tak rozumiany gotycyzm łączy tendencja do transgresyjności i destabilizacji zastanego
porządku67. Sprzyja temu ostentacyjnie niekiedy eksponowany aspekt metaﬁkcji,
podważający referencyjność tekstu kultury względem rzeczywistości pozatekstowej po to, by móc „nazwać” to, co wzbudza odczucie niesamowitości. W jednym
z wywiadów Sherman deklaruje:
ważne dla mnie, aby pokazać sztuczność tego wszystkiego, bo prawdziwe horrory tego świata
są nie do pokonania, i są one także zbyt głębokie. To znacznie łatwiejsze dać się pochłonąć
i zabawić przez to, ale jednocześnie wpłynąć na siebie psychologicznie – jeśli jest to tylko
robione na niby, w humorystyczny i sztuczny sposób68.

Oczywiście, jak słusznie zauważają Paweł Leszkowicz i Tomasz Kitliński,
retorykę wzniosłości można odnaleźć również we współczesnych tekstach kultury medialnej odwołujących się do gotycystycznej traumy69. Dość często jednakże
w wyrażeniu owej gotyckiej traumy, o której piszą Leszkowicz i Kitliński, służą nie teksty kultury wysokiej (jak twórczość Cindy Sherman), lecz popularnej
– sami autorzy, co wydaje się znamienne, przywołują na poparcie swych tez tytuły dwu „seriali medycznych”: Ostrego dyżuru i Chicago Hope70. Tymczasem
– o czym warto pamiętać – znamienne dla obiegu, w którym funkcjonują owe
telenowele, pozostają dramatyzm i sensacyjność. Analogiczną strategię lekturową
można odnaleźć w wielu tekstach kultury popularnej. Również ludyczna funkcja
komunikatu językowego, dominująca w nurcie współczesnej muzyki rozrywkowej
(a taką jest wszak rock gotycki) niejako a priori zakłada nie tyle „oswojenie” grozy
poprzez jej nazwanie, co „grę ze strachem” (a jednocześnie „grę w strach”). Być
może u źródeł owej niemocy gotyckiej w rodzimej literaturze legł brak tradycji satanistycznych; Anglia – ojczyzna powieści gotyckiej – to wszak zarazem rodzinna
ziemia Alaistera Crowley’a, czerpiącego inspirację z gotyckiej antropozoﬁi, w cen66

Ch. Russell, Cindy Sherman, neogotycyzm i okrucieństwo, s. 145.
Zob. ibidem, s. 134.
68 Wywiad Cindy Sherman z Noriku Fuku, A Woman of Parts, „Art in America” 1997, nr 6,
s. 80 [cyt. za: Ch. Russell, Cindy Sherman, neogotycyzm i okrucieństwo, s. 146].
69 Zob. P. Leszkowicz, T. Kitliński, Obce. Gotycyzm amerykański i kultura traumy, [w:] Inny,
Inna, Inne. O inności w kulturze, red. M. Janion, C. Snochowska-Gonzales, K. Szczuka, Warszawa
2004, s. 167.
70 Zob. ibidem.
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trum której leży problem zła. O pełnionej przezeń roli w imaginarium gotyckim
Maria Janion pisze:
jego [gotycyzmu] ośrodkiem jest problem zła, życie wewnętrzne w jego dwoistości skażonego
piękna, diabolicznej ohydzie, szpetocie i zniewalającym uroku, zwłaszcza życie [...] »przeklętych«, których nazywano »łotrami gotyckimi«. [...] Doświadczają oni w osobliwie okrutny
sposób ciężaru zła71.

Tym samym warunkiem koniecznym do powstania gotyckiej świadomości
jest swoboda w ujawnianiu „ciemnej strony bytu” w łamaniu kanonów moralności,
przekraczaniu granic zachowań akceptowanych społecznie, dialektycznym łączeniu Dobra i Zła. Innymi słowy, gotycyzm wymaga Nietzscheańskiego Übermenscha, potraﬁącego stanąć ponad Dobrem i Złem. Tymczasem splot okoliczności historycznych sprawił, iż „polonocentryczny” mesjanizm prowadził do „anielizacji”
człowieka przy jednoczesnej „satanizacji” zaborcy. Taka dychotomia uniemożliwiała dostrzeżenie w jednostce zła, zafałszowując prawdę o kondycji człowieczeństwa. Pomieszanie wartości sprawia, iż nie istnieje hierarchia, przeciw której można
byłoby się wypowiedzieć. Tym samym p o s t a w a buntu stała się p o z ą, dyktowaną coraz częściej względami koniunkturalnymi. Siła XIX-wiecznego gotycyzmu,
traktowanego jako sprzeciw wobec conditionis humanae, została obezwładniona
tym, że – w myśl obiegowej opinii – „wszystko można” i „wszyscy mają rację”.
Współczesnym kontynuatorom myśli gotycystycznej zdają się patronować słowa
pieśni Gwardii Szwajcarskiej z 1793 roku, które Louis-Ferdinand Céline (właśc.
Louis-Ferdinand Destouches) uczynił mottem Podróży do kresu nocy:
Nasze Życie to wędrówka
Poprzez Zimę, poprzez Noc.
My szukamy sobie przejścia
W Niebo, gdzie nie świeci nic72.

Przywołując owe słowa, Maria Janion traktuje je jako świadectwo niemożności wiary w kontekście ateizmu jako synonimu negacji religijności w wymiarze
pocieszenia73. Słowa te nie oznaczają jednak śmierci Boga, lecz jedynie błędne
pojmowanie religii, pozbawiające ją pierwiastka nadprzyrodzonego i redukujące
„rzeczywistość” człowieka do antropologizmu. Tymczasem współczesna kultura popularna jest przestrzenią zsekularyzowaną nie tyle dlatego, iż (parafrazując
słowa Fryderyka Nietzschego) Bóg w niej umarł, lecz ponieważ – nawet jeśli
przywołuje motywy i wątki tradycji religijnej – czyni to w sposób intencjonalnie
„ametaﬁzyczny”, to jest w pełni izolując się jednocześnie od wszystkiego, co mogłoby ujawnić swój transcendentny współczynnik74. Dlatego też wszelki dyskurs
71

M. Janion, Gorączka romantyczna, s. 231.
L.-F. Céline, Podróż do kresu nocy, przeł. W. Rogowicz, przekład przejrzał i poprawił
K. Kamyszew, Warszawa 1996.
73 Zob. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i egzystencja, Gdańsk 2004, s. 141.
74 Por. A. Stoff, Science ﬁction a rozumienie rzeczywistości, [w:] „Metaﬁzyczne” w literaturze
współczesnej, red. A. Koss, Lublin 1992, s. 72–73. Wprawdzie uwaga Stoffa intencjonalnie odnosi
72
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religijny zostaje w tym obiegu albo zwulgaryzowany, albo też staje się nieobecny
– tym bardziej że wielu twórców uznawanych za reprezentantów nurtu gotyckiego w muzyce rockowej deklaruje ateistyczny światopogląd.
Tymczasem XIX-wieczny gotycyzm to p r z e d e w s z y s t k i m walka z Bogiem uświadamiająca tragiczny wymiar egzystencji człowieka, który uświadamia sobie istnienie „nocnej” strony swego bytu. W tym sensie również obecny
w gotycyzmie satanizm można traktować jako próbę dotarcia do Boga poprzez
świadomą negację i odrzucenie więzi łączącej z nim jednostkę w imię wolności
i prawa do decydowania o własnej nieśmiertelności.
Ponadto, biorąc pod uwagę brak zakorzenienia w rodzimej kulturze tradycji
powieści gotyckiej oraz jej charakter, należy zastanowić się, czy – i na ile – twórczość polskich zespołów z kręgu rocka gotyckiego nie jest bezreﬂeksyjnym powielaniem przyswojonych przez kulturę popularną ﬁgur wyobraźni. Dlatego też,
może zamiast pytać o sposoby uobecniania ﬁgur wyobraźni przejętych z powieści
gotyckiej w warstwie tekstowej współczesnych utworów rockowych, należałoby
podjąć kwestię przyczyn popularności samego gotycyzmu, przejawiających się
m.in. w takich fenomenach, jak analizowane tu zjawisko z kręgu kultury współczesnej. Czy fascynacja gotyckością nie jest odpowiedzią na „głód egzotyzmu”
w życiu codziennym? Zapewne w takich kategoriach należy tłumaczyć eksplozję
fascynacji kulturą i modą wiktoriańską wśród młodego pokolenia Japończyków.
Była ona tak silna, że przyczyniła się do powstania fenomenu tzw. gothic lolita.
Stylizowane na wiktoriańskie ubrania spopularyzował Mana – członek zespołu
muzycznego Malice Mizer, a jednocześnie projektant mody. Zarazem można rozpatrywać gothic lolita w kategoriach zjawiska kontrkulturowego, opozycyjnego
wobec tendencji obecnych w odmianie współczesnego gotycyzmu poddanego
dyktatowi kultury popularnej. Ostentacyjność, z jaką członkowie owej subkultury
nawiązują do mody wiktoriańskiej, byłaby w takim wypadku sposobem na zachowanie kontrkulturowego charakteru gotycyzmu.
Niewykluczone też, iż gotyk – jako sztuka poświadczająca możliwość wielokulturowości – pozwala odnaleźć punkt odniesienia dla współczesnych tendencji globalizacyjnych w kulturze. Katedra gotycka, którą romantycy postrzegali
nie tylko jako wykwit gotyckiego stylu, lecz – p r z e d e w s z y s t k i m – świadectwo kulturowego pluralizmu, skupiała w sobie ich zdaniem wpływy arabskie
i orientalne. Ów fenomen kulturowy był możliwy, ponieważ – jak pisze Jurgis
Baltrušaitis – w estetycznej świadomości romantyzmu architektura gotycka przekraczała granice cywilizacji europejskiej, poddając się wpływom przestrzeni egzotycznej, zaś klucza do jej tajemnic poszukiwano nawet w Egipcie faraonów75.
się do współczesnej fantastyki naukowej, jednak – biorąc pod uwagę tendencje zauważalne w tekstach kultury popularnej – można ją uogólnić.
75 Zob. J. Baltrušaitis, Le roman de l’architecture gothique, [w:] idem, Aberrations. Quatre
essais sur la légende des formes, Paris 1957, s. 89 (cyt. za: M. Janion, Czas formy otwartej. Tematy
i media romantyczne, s. 52).
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Właśnie z uwagi na tendencje do transgresyjności gotycyzm i gotyk (pojmowany jednak nie tyle jako styl architektoniczny, ile formacja duchowa i umysłowa) zdaje się bliski współczesnemu konsumentowi kultury. Być może zatem
przyczyn popularności wątków gotyckich we współczesnej kulturze należy upatrywać również w samym charakterze tego zjawiska i Maria Janion ma rację, pisząc, iż media przywołujące ﬁgury gotyckiej wyobraźni eksplikują problematykę
nurtującą nie tylko świadomość, lecz również podświadomość zbiorową w czasach nowożytnych76.
Jednakże świadomość stałej obecności „imaginarium gotyckiego” w tekstach
kultury wciąż jest niewystarczającym usprawiedliwieniem dla „patynowania” zjawiska, które z gotykiem i gotyckością – poza nazwą i powierzchownie traktowanymi ﬁgurami wyobraźni, stającymi się w rocku gotyckim coraz częściej jedynie
rekwizytornią i wartością samoistną miast pełnić funkcję ewokacji „rebelii śmierci” – najczęściej ma niewiele wspólnego. Toteż niewielką „pociechę” zdają się
nieść słowa Janion o stałej obecności gotycyzmu w kulturze europejskiej, której
miałby stanowić on integralną i niezbywalną część dziedzictwa kulturowego77.
Jakkolwiek bowiem gotycyzm istotnie zdaje się „wpisany” na stałe w krajobraz
wyobraźni nowoczesnego człowieka, jego przejście z regionów wysokiej kultury do obiegu popularnego jest nie tyle świadectwem konieczności, co degradacji
i – w ostateczności – erozji gotyckiej wyobraźni.

What did remain from the 19th century Gothicism?
The textual layer of gothic rock works
in comparison to the literary and cultural tradition
Summary
The article is dedicated to ways of introducing plots characteristic for the Gothic style in 19th
century in the present culture. The phenomenen of calling one of kinds of rock music “gothic rock”
was presented. Authors appeal to imaginarium characteristic for the gothic imagination in the textual
layer of works belonging to gothic rock quite often. They do it however in the way testifying only
superﬁcial inspiration.
Gothicism expressed mainly tragically dimension of the human existence which informs about
the „night” side of his existence in 19th century. Nowadays the works of Polish gothic bands seem to
be an adaptation of those ﬁgures of imagination by the popular culture.
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77

Zob. M. Janion, Romantyzm. Rewolucja. Marksizm. Colloquia gdańskie, s. 304.
Zob. ibidem, s. 402.
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