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Koncerty Pink Floyd, promuj!ce 
w latach 1980-81 p"yt# „$ e Wall”, 
zaczyna"y si# intryguj!co. Prze-

mówienie konferansjera zapowiadaj!ce-
go spektakl by"o nagle przerywane i przy 
efektownej grze %wiate" rozentuzjazmo-
wanej publiczno%ci objawia" si# na scenie 
zespó" serwuj!cy hardrockowe (jak na 
standardy Floydów) pierwsze takty pio-
senki „In the Flesh?”.

Ale ju& sam tytu" kompozycji („We w"a-
snej osobie?”) zdradza", &e nie wszystko 
mo&e by' takie, jakim si# wydaje. I rzeczy-
wi%cie – to nie muzycy Pink Floyd ukazy-
wali si# swoim fanom, a zupe"nie inny ze-
spó", ubrany w maski z twarzami Watersa, 
Gilmoura, Masona i Wrighta. Pod koniec 
koncertu, w drugiej cz#%ci piosenki, woka-
lista t"umaczy" publiczno%ci: „Pink poczu" 
si# (le i zosta" w hotelu. Nas przys"ano na 
zast#pstwo”.

Dzi% ta teatralna zagrywka nabiera 
nowego znaczenia. Rzeczywi%cie, Pink 
(Floyd) ma si# nie najlepiej – ostatni raz 
w tras# koncertow! wyruszy" 15 lat temu. 
Ale spokojnie. Dla wytrwa"ych fanów 
znajdzie si# „zast#pstwo”, które pozwoli 
cieszy' si# ich muzyk!. Najpopularniejsze 
niedawno znów odwiedzi"o nasz kraj.

$ e Australian Pink Floyd Show to, %ci-
%le ujmuj!c, nie „zast#pstwo” z „In $ e 
Flesh?”, nawet nie „cover band”, czyli ze-
spó" graj!cy covery – w"asne przeróbki 
znanych piosenek – a „tribute band”. Pol-
skiego odpowiednika tego wyra&enia nie 
ma, cho' angielskie s"owa "atwo przet"u-
maczy'. „Tribute” oznacza „ho"d”, „band” 
to oczywi%cie „zespó"”. By"by wi#c tribute 
band „zespo"em sk"adaj!cym ho"d” mu-
zyce jakiej% grupy, w przeciwie)stwie do 
cover bandu, który muzyk# t# przerabia 
na swój sposób. Ró&nica jest znacz!ca, 
a potwierdza j! m.in. g"ówny bohater 
* lmu „Rock Star”, którego fabu"# do%' 
lu(no oparto na historii Tima Owensa – 

m"odego muzyka, przeniesionego wprost 
z amatorskiego „tribute bandu” heavyme-
talowej grupy Judas Priest do oryginalnej 
formacji, gdy jej szeregi opu%ci" wokalista 
Rob Halford. Prowadz!cy swój amatorski 
projekt bohater, wzorowany na Owensie, 
nie tylko powtarza z wy&szo%ci! „jeste%my 
tribute bandem, a nie cover bandem!”, ale 
te& w pierwszych s"owach * lmu zdradza 
id# tej formy dzia"alno%ci: nie chodzi je-
dynie o kopiowanie muzyki nuta w nut#, 
ale o na%ladowanie ka&dego scenicznego 
gestu, ka&dego spojrzenia idoli. O ile wi#c 
„cover bandem” – powracaj!c na poletko 
Pink Floyd – b#dzie cho'by przerabiaj!cy 
ich utwory na bluesow! nut# Blue Floyd, 
o tyle na miano „tribute bandu” zas"uguje 
$ e Australian Pink Floyd Show. I chocia& 
ci pierwsi z muzycznego punktu widze-
nia s! nieopisanie bardziej interesuj!cy, 
komercyjny sukces tych drugich stano-
wi zjawisko zbyt ciekawe, by mu si# nie 
przyjrze'. 

Zr!b formacji $ e Australian Pink 
Floyd Show powsta" w Adelajdzie, w Au-
stralii Po"udniowej, w 1988 roku. Pi!te 
co do wielko%ci miasto w kraju, którego 
wi#kszo%' stanowi! pustynie, najogl#d-
niej mówi!c, nie jest miejscem, do któ-
rego t"umnie przybywaj! pierwszoligo-
we zespo"y rockowe. Nic wi#c dziwne-
go, &e gdy powsta"o $ ink Floyd – jak 
wówczas nazwano grup# – dzia"a"o ju& 
w Adelajdzie kilka popularnych tribute -
bandów: lokalne Led Zeppelin, Deep 
Purple czy Guns’n’Roses. W%ród nich 
$ ink Floyd wyró&niali si# tym, &e ju& 
od samego pocz!tku pó"profesjonalni 
muzycy du&o uwagi po%wi#cili wierne-
mu odtwarzaniu niuansów z twórczo%ci 
swoich idoli. Gitarzysta i wokalista Steve 
Mac zbudowa" mi#dzy innymi maszyn# 
imituj!c! pami#tn! symfoni# zegarów 
z albumu „$ e Dark Side of $ e Moon”. 
Ponadto zespó" u&ywa" na koncertach 
%wiate", wizualizacji, a nawet kwadrofo-
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nicznego nag"o%nienia, nawi!zuj!cych do 
dzia"alno%ci Floydów. 

Pierwszym z kilku prze"omowych mo-
mentów w historii grupy by" rok 1993, kie-
dy to Australijczycy nawi!zali wspó"prac# 
z najwi#kszym fanzinem (czasopismem 
tworzonym przez fanów) Pink Floyd:  
„Brain Damage”. Za namow! wydawcy, 
Glenna Poveya, zostali %ci!gni#ci do Wiel-
kiej Brytanii – ju& pod nazw! $e Austra-
lian Pink Floyd Show – na koncert przy 
okazji zjazdu wielbicieli zespo"u. Pozytyw-
ne przyj#cie wymagaj!cej, bo sk"adaj!cej 
si# g"ównie z zagorza"ych fanów publiczno-
%ci zaowocowa"o tras! koncertow! „Aus-
sie Floyd” po Wyspach i Europie. Po kil-
ku przetasowaniach personalnych zespó" 
doczeka" si# wyró&nienia w 1994 roku. Po 
wyst#pie w Croydon wyrazy uznania z"o&y" 
muzykom sam David Gilmour, który po-
stanowi" osobi%cie si# przekona', jak to jest 

pos"ucha' granych na co dzie) utworów  
z perspektywy zwyk"ego widza. Po dwóch 
latach, 6 marca 1996, muzyk zaprosi" Au-
stralijczyków do udzia"u w uroczysto%ci  
z okazji swoich 50. urodzin. Wyst#p TAPFS 
zako)czy" si# wspólnym odegraniem kilku 
piosenek przez cz"onków Australian i ory-
ginalnego Pink Floyd. I chocia& ci drudzy 
znajdowali si# w wyj!tkowo imprezowych 
nastrojach, nie sposób zbagatelizowa' ta-
kiej nobilitacji.

Po uzyskaniu „namaszczenia” od Gil- 
moura i spó"ki („s! lepsi od nas!” – za-
chwala" Nick Mason) popularno%' tribu-
te bandu znacznie wzros"a. Kolejne trasy 
zaowocowa"y wi#kszym rozmachem, roz-
budowaniem instrumentarium o chórki  
i saksofonist# oraz rosn!c! liczb! cie-
kawych zespo"u fanów. Grupa odnosi"a 
kolejne sukcesy: wyst!pi"a w elektrowni 
Battersea (znanej z ok"adki p"yty „Ani-
mals”), na festiwalu w Glastonbury czy  
w Royal Albert Hall, w ko)cu odby"a tour-

née po USA. Dzi%, na pocz!tku 2011 roku, 
w chwili rozpoczynania kolejnej du&ej tra-
sy koncertowej, $e Australian Pink Floyd 
Show chwal! si#, &e ich spektakl do tej pory 
obejrza"y ponad trzy miliony widzów. Rze-
czywi%cie, niejeden artysta móg"by im po-
zazdro%ci' rozmiaru sal, w których graj!. 
W Warszawie go%cili na Torwarze – naj-
wi#kszym krytym obiekcie stolicy, w któ-
rym odbywaj! si# podobne imprezy.

Trzeba przyzna', &e Australijczycy, kie-
ruj!cy si# dewiz!: „nasz! muzyk# trak-
tujemy %miertelnie powa&nie, ale siebie 
samych – z dystansem”, nie szcz#dz! wy-
si"ków, by zrobi' wszystko, by ich koncer-
ty przypomina"y oryginalne Pink Floyd 
wzbogacone znaczn! liczb!… kangurów.

W misji na%ladowania, czy wr#cz 
„wskrzeszania do &ycia” legendarnych 
artystów, nie s! odosobnieni. Z samych 
tylko rodaków Aussie Floyd warto wspo-

mnie' o Björn Again, czyli „tribute ban-
dzie” szwedzkiej grupy ABBA lub o $e 
Australian Doors Show, który wzbudzi" 
niema"! konsternacj# w%ród fanów rocka, 
gdy na pocz!tku lat 90. nagra" dla austra-
lijskiego programu telewizyjnego utwór 
„Stairway to Heaven” à la $e Doors. 
Wersja brzmia"a tak sugestywnie, &e mo&-
na by"o uwierzy', &e klasyk Zeppelinów 
%piewa sam Jim Morrison, który przecie& 
nie do&y" premiery tej piosenki! 

Naturalnie nie tylko Australia ma swoje 
odpowiedniki gwiazd. Ciekawie prezentuje 
si# cho'by argenty)ski ekwiwalent grupy 
Queen – Dios Salve a la Reina (Bo&e, chro) 
królow!). O ile cz"onkowie Aussie Floyd 
upodabniaj! si# do zespo"u, którego muzy-
k# graj! dzi#ki stosowaniu podobnych lub 
wr#cz tych samych rekwizytów scenicz-
nych, to muzycy po"udniowoameryka)-
skiego Queen, niczym fantastyczni doppel-
gängerzy nawet *zjonomi! przypominaj! 
Freddiego Mercury czy Briana Maya. 

Podobne przypadki trudno zliczy'. 
Same zespo"y na%laduj!ce $e Beatles 
– pocz!wszy od grupy $e Buggs, by' 
mo&e pierwszego w historii rockowego 
„tribute bandu”, to istny legion wykonaw-
ców. Warto nadmieni', &e niektóre z nich 
specjalizuj! si# w wybranych okresach  
z historii dzia"alno%ci Wielkiej Czwórki. 
Ale je%li najs"ynniejszy rockowy zespó" 
%wiata cieszy si# brygad! na%ladowców, 
to na%ladowcy „króla rock’n’rolla” tworz! 
wr#cz armi#. Kilka lat temu kr!&y" nawet 
dowcip, &e je&eli liczba „Elvisów” utrzyma 
sta"y wzrost, to w roku 2019 sobowtóry 
Presleya b#d! stanowi' jedn! trzeci! %wia-
towej populacji. 

Przyczyna popularno%ci tego zjawiska 
wydaje si# jednak zupe"nie inna i – pomi-
jaj!c przypadki zahaczaj!ce o psychopato-
logi# – jest bli&sza popularno%ci gier kon-
solowych w stylu „Guitar Hero”, w których 
gracz, podobnie jak udaj!cy Elvisa fan, 
chocia& na chwil# wciela si# w posta' roc-
kowej gwiazdy.

Jak jednak wyt"umaczy' popularno%' 
„tribute bandów”? Mo&e odpowied( jest 
prosta i racj# ma Roger Glover z Deep 
Purple, który to zespó", oczarowany Dios 
Salve a la Reina, zabra" Argenty)czyków 
we wspóln! tras# koncertow!: „W muzy-
ce lat 70. wydarzy"o si# co% magicznego 
i dlatego zespo"y przerabiaj!ce utwory 
legendarnych grup pokroju Queen, Led 
Zeppelin czy Pink Floyd maj! przed sob! 
wielk! przysz"o%'”. Czy ta „magiczno%'” 
rzeczywi%cie oznacza „co% wi#cej”, czy jest 
to wynik prostego rozumowania: 1) wiele 
osób lubi artyst# X i z ch#ci! przyjdzie na 
jego koncert; 2) artysta X ju& nie koncer-
tuje lub robi to rzadko; ergo: wielbiciele 
artysty X z ch#ci! przyjd! na koncert arty-
sty X1 podobnego do X, o ile tylko b#dzie 
to mo&liwe?

Z drugiej strony rzecz wygl!da zgo"a 
inaczej. Przecie& zwa&ywszy na fakt, &e 
istota gwiazdy rocka opiera si# na jej wy-
ra(nej indywidualno%ci – wydaje si#, &e 
nie ma nic bardziej godz!cego w rock’-
n’rollowy etos ni& udawanie innego mu-
zyka. Niektóre koncerty „tribute bandów” 
wi#cej za% maj! wspólnego z teatrem, a ich 
cz"onkowie s! raczej aktorami graj!cymi 
muzyków ni& muzykami wyst#puj!cy-
mi na scenie. Jak to mo&liwe, &e fani za-
wieszaj! krytycyzm i daj! si# uwie%' tym 
oczywistym „podróbkom”?

Uczestnictwo widza w koncercie nawet 
najlepszego „tribute bandu” zawsze sta-
nowi form# zast#pstwa. Nic wi#c dziwne-
go, &e najbardziej znane s! zespo"y, które 
bior! na warsztat twórczo%' artystów ju& 
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nie dzia"aj!cych. „Osieroceni” fani nie 
mog! wybrzydza' i t"umnie przybywaj! 
na wyst#py „zespo"ów zast#pczych”. Trud-
no sobie jednak wyobrazi', by osoba ma-
j!ca mo&liwo%' zobaczenia oryginalnego 
artysty, wybra"a si# na koncert jego epi-
gonów. Bo jakkolwiek dobre by nie by"y 
wymieniane powy&ej „tribute bandy”, to 
w &adnym z nich nie ma nikogo, kto na-
prawd# potra*"by odtworzy' gitarowy styl 
Davida Gilmoura, g"os Freddiego Mercu-
ry czy ekspresj# Jima Morrisona. Nawet 
gdyby zdolni na%ladowcy potra*li to zro-
bi', kwesti! decyduj!c! jest tutaj uczucie 
p"yn!ce z kontaktu z autorem materia"u, 
pierwowzorem wykonawcy, orygina"em. 

Przychodzi na my%l porównanie ze sztu-
kami plastycznymi: nawet najdoskonalsza 
reprodukcja dzie"a sztuki nie b#dzie mia-
"a w sobie tego czego%, co mo&na nazwa' 
„aur! oryginalno%ci”. +eby by' precyzyj-
nym: to raczej nie dzie"o sztuki posiada t# 
aur#; wytwarza j! %wiadomo%' obserwa-
tora. Jak pokaza"y ró&ne przypadki, gdy 
podwa&ano autorstwo p"ótna uznawanego 
wcze%niej za oryginalne arcydzie"o znane-
go malarza, „aura” znika"a, cho' obraz po-
zostawa" ten sam. Taki los spotka" cho'by 
znajduj!cy si# berli)skim muzeum obraz 
„M#&czyzna w z"otym he"mie”. Gdy port- 
ret przypisywano Rembrandtowi, groma-
dzi" t"umy urzeczone jego niezwyk"ym 
oddzia"ywaniem. Dzi%, gdy zdementowa-
no wcze%niej uznane autorstwo, jest tylko 
jednym z eksponatów. Aura prys"a!

Mo&e stawianie znaku równo%ci mi#-
dzy gwiazd! rocka a dzie"em sztuki wy-
daje si# karko"omne, jednak moc przypi-
sywana orygina"owi wydaje si# podobna  
w obu przypadkach. +yjemy w czasach 
produkcji masowej i masowych mediów, 
a to wp"ywa na nasze postrzeganie %wiata. 
Uznajemy za równoprawne liczne kopie 
tego samego zdj#cia czy tej samej p"yty, 

ale z tym wi#kszym przekonaniem broni-
my unikalno%ci w sytuacjach, w których 
nie mo&na jej zwielokrotni'. Oczywi%cie, 
mo&na podziwia' reprodukcj# w albumie, 
tak jak mo&na prze&y' zachwyt w czasie 
koncertu „tribute bandu”, ale w czasie jed-
nej i drugiej czynno%ci gdzie% z ty"u g"owy 
b#dzie rozbrzmiewa' ciche: „szkoda, &e to 
nie orygina"”. I chyba w"a%nie tu – z ty"u 
g"owy – rodzi si# paradoks, którego istot# 
wyrazi" u&ytkownik YouTube’a, komentu-
j!cy fragment koncertu jednego z „tribute 
bandów”: „s! tak podobni do orygina"u, 
&e tym bardziej mi go brakuje”. Rzeczywi-
%cie, kiedy s"uchamy twórczych przeróbek, 
podobne odczucie si# nie pojawia. Im za% 
zespó" podobniejszy do ulubionego, im 
wykonanie bardziej zbli&one do orygina"u, 
tym bardziej oczywiste si# staje, &e czego% 
istotnego brakuje. To spostrze&enie tyl-
ko pozornie wyra&a paradoks – pozorom 
wszak nie wolno ufa', gdy w gr# wchodz! 
przywracani do &ycia dawno zmarli arty%ci 
i uzdolnieni doppelgängerzy!

Znamienne, &e motyw duchów i sobo-
wtórów sta" si# tak popularny w wieku XIX, 
kiedy technika – cho'by fotogra*a – umo&-
liwi"a masowe, idealne powielanie. Widma  
i doppelgängerzy sta"y si# mask! maso-
wo%ci, której romantyczna estetyka dawa-
"a odpór, za g"ówn! jako%' sztuki uznaj!c 
jej nowatorstwo i wyra(nie oddzielaj!c j! 
od przemys"u masowego. Umberto Eco  
w eseju „Innowacja i powtórzenie” zwra-
ca" uwag# na fakt, &e dzi%, gdy granice 
mi#dzy kultur! masow! i wysok! „sta"y 
si# bardzo cienkie” (w"oski semiotyk ba" 
si# chyba przyzna', &e przesta"y istnie'), 
idealne dzie"o musi by' wypadkow! in-
nowacyjno%ci i schematu (wtórno%ci). 
Pod tym wzgl#dem dzia"alno%' „tribute 
bandów” – czystej wtórno%ci, bez krzty 
innowacyjno%ci – by"aby oczywist! arty-
styczn! pora&k!. 

Sk!d zatem ich popularno%'? Podpo-
wied( sugeruje Eco. Jest taka sytuacja,  
w której mo&liwe jest nieustanne powtó-
rzenie, bez najmniejszej innowacji! Dzieje 
si# tak, gdy powtarza si# mit, jak!% form# 
%wi#to%ci. Je%li za tak! form# uznamy mu-
zyk# ulubionego artysty – a chyba w"a%nie 
tak robi! najwierniejsi fani – przeniesiemy 
si# na grunt, na którym powtórzenia przy-
nosz! imponuj!cy skutek: duchowy czy 
psychologiczny. Nawet je&eli muzyka roc-
kowych doppelgängerów jest pozbawio-
na warto%ci artystycznej, to mo&e, musi 
wr#cz, dzia"a' na innym poziomie. Mo&e 
g"os w g"owie s"usznie szepcze „szkoda, &e 
to nie orygina"”, ale gdzie lepiej zag"uszy' 
taki g"os ni& na rockowym koncercie? ■
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