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Wstęp 

Wyjątkowość otaczającej muzyków rzeczywistości – społecznej, 

kulturowej, miejskiej, infrastrukturalnej, demograficznej, a nawet 

środowiskowej – niejednokrotnie była przyczyną wytworzenia się 

konkretnych gatunków, podgatunków i stylów muzycznych. Specy-

ficzne gatunki muzyczne, które powstały z tych pobudek określane 

są w literaturze muzykoznawczej od nazw miejscowości, wokół któ-

rych wyrosły jako ich brzmienia – San Francisco Sound, Minneapolis 

Sound, Nashville Sound, i tak dalej – brzmienia miast. 

Podobna sytuacja miała miejsce w oddalonej o ok. 200 km 

od Los Angeles miejscowości Palm Desert, gdzie pod koniec lat 80. 

zawiązała się grupa muzyków, motywowana tymi samymi pobudka-

mi do tworzenia sztyki. To, co stworzyli, dzisiaj określane jest mia-

nem desert rocka. Przykład Palm Desert jest o tyle ciekawy, że to 

właśnie otoczenie odegrało kluczową rolę w formowaniu tego, co 

dzisiaj można określić jako Palm Desert Scene. 

Celem artykułu będzie analiza kulturowa desert rocka 

w kontekście koncepcji brzmienia miasta. Prześledzona zostanie 

historia tego zjawiska oraz czynniki, które mogły wpłynąć na utwo-

rzenie w Palm Desert nowego gatunku muzycznego. Pod uwagę 

wzięty zostanie związek pomiędzy kształtowaniem się charaktery-

stycznego brzmienia i warunków kulturowych okolic omawianego 

ośrodka miejskiego. Tego typu analiza pozwoli potwierdzić tezę 
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mówiącą o ścisłym i nierozerwalnym związku konkretnej lokalizacji, 

w tym przypadku miasta Palm Desert, z nowopowstałym gatunkiem 

muzycznym – desert rockiem. Innym zamierzeniem tekstu jest przy-

bliżyć tematykę brzmienia miasta jako sposobu interpretacji genezy 

zjawisk o podobnej charakterystyce, które już od lat 60. kształtują 

amerykańską, a co za tym idzie także światową muzykę rozrywkową. 

 

Palm Desert Scene 

Aby przybliżyć wyjątkowy charakter sceny muzycznej miasta Palm 

Desert, należy przyjrzeć się specyfice samego okręgu miejskiego, 

w którym zaistniało to zjawisko. Około 200 km na zachód od Los 

Angeles znajduje się region o nazwie Coachella Valley. Jest to pu-

stynna dolina o długości około 72 km i szerokości około 24 km, 

umiejscowiona na południowy wschód od pasma górskiego San 

Bernardino Mountains i na północ od jeziora Salton Sea. Omawiany 

obszar zamieszkuje około 346 tysięcy osób i liczba ta stale wzrasta, 

a jego największe ośrodki miejskie obejmują takie miasta jak Indio, 

Cathedral City, Palm Springs, Coachella, czy właśnie Palm Desert1. 

Region ten, w tym także samo Palm Desert, uważa się prze-

de wszystkim za oazę dla osób uciekających przed zimą z innych 

części Stanów Zjednoczonych – dlatego też zimą liczba mieszkań-

ców zwiększa się o znaczną grupę tymczasowych gości2. Aby pod-

kreślić wagę warunków atmosferycznych, które przyciągają amery-

kańskich sezonowców, wystarczy przytoczyć dane mówiące 

o średniej rocznej temperaturze w Palm Desert, która waha się od 

17° C do 31° C. W miesiącach letnich średnia temperatura potrafi 

osiągnąć nawet 41° C3. 

                                                           
1 Population Trends, Coachella Valley Economic Partnership, 
https://web.archive.org/web/20060520194502/http://www.cvep.com/po
p_trends.shtml [dostęp: 4 V 2016]. 
2 G. Niemann, Palm Springs Legends: Creation of a Desert Oasis, El Cajon 2006, 
s. 227. 
3 Boyd Deep Canyon Desert Research Center, Campground: Average Monthly 
Low and High Temperatures, University of California, 
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Pod względem ekonomicznym, miasto to może poszczycić 

się społecznością o dochodzie powyżej normy. Ekskluzywność tere-

nu podkreśla także fakt, że było to miejsce, gdzie czas spędzały takie 

gwiazdy jak Frank Sinatra czy Liberace, wypoczywający niedaleko 

centrum przemysłowego Los Angeles4. 

W takich warunkach, pod koniec lat 80., powstała scena 

muzyczna, która połączyła młodych artystów i skupiła się wokół 

miasta Palm Desert. Jej specyficzne brzmienie, stworzone przez 

zwartą grupę muzyków od samego początku utożsamiano wyłącznie 

z tym miejscem. Działo się tak, gdyż podgatunek muzyki rockowej, 

który został tam stworzony nie był grany nigdzie indziej, co przeło-

żyło się na sławę Palm Desert jako miejsca narodzin zjawiska na-

zwanego później jako desert rock. 

 

Brzmienie miasta 

Koncepcja brzmienia miast w kontekście badań amerykanistycznych 

zakłada, że kilkanaście (liczba ta nie jest dokładnie sprecyzowana, 

ponieważ proces ten wciąż trwa) miast w Stanach Zjednoczonych 

wykształciło specyficzne zjawisko muzyczne, które można określić 

jako „brzmienie” tegoż ośrodka miejskiego. Nie ma ono jedno-

znacznego charakteru, dlatego właśnie nie można go nazwać ani 

stylem, podgatunkiem, gatunkiem muzycznym, czy nawet ruchem 

artystycznym, gdyż łączy ono po części wszystkie te elementy. Spaja-

jącym je czynnikiem jest natomiast samo miasto – jego społeczeń-

stwo, sytuacja ekonomiczna, demografia, system edukacji, a nawet 

środowisko geograficzne danej lokalizacji. 

W większości przypadków, brzmienia miast posiadają 

wspólne cechy, które charakteryzują ich jednoznaczną afiliację 

z danym miejscem. Można stwierdzić, że jedną z podstawowych 

cech, które występują przy każdej wyraźnej scenie muzycznej, jest 

                                                                                                                      
http://deepcanyon.ucnrs.org/weather/CG-Long-term-Temps.xls [dostęp: 
07 V 2016]. 
4 Los Angeles [w:] Sonic Highways, reż. Dave Grohl, USA 2014. 
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zaistnienie zwartej grupy współpracujących ze sobą muzyków mają-

cych wspólny zamysł artystyczny. Każdorazowo niezbędny jest przy 

tym element o funkcji przywódczej, kierowniczej. W zależności od 

miasta, historia amerykańskiej muzyki rozrywkowej zna przypadki, 

kiedy był nim zespół, lider o znamionach mentora artystycznego, 

czy organizacja (często wytwórnia płytowa). To, co jednak wyróżnia 

brzmienie miasta na tle innych scen muzycznych, to oddziaływanie 

specyfiki miasta na wykonywany styl, a co za tym idzie stworzenie 

autonomicznej mieszanki, która występuje tylko w jednym miejscu, 

zważywszy na jego sprzężenie z otoczeniem. 

Warto wspomnieć o kilku przykładach brzmień miasta, by 

móc w ich kontekście podjąć się analizy desert rocka i sceny mu-

zycznej Palm Desert. Pierwsze z nich powstało na terenie Nashville, 

gdzie już w połowie lat 50. okoliczne wytwórnie płytowe postanowi-

ły zrewitalizować podupadającą popularność muzyki country po-

przez odświeżenie jej formuły. Wykorzystano elementy podgatunku 

honkytonk, dodając do niej popowe melodie i rozbudowane aranża-

cje tak, aby znaleźć szeroką grupę odbiorców. Zabieg ten miał słu-

żyć jako oręż w walce z ogromną popularnością rock and rolla, który 

zawładnął wówczas amerykańskimi listami przebojów. Na fali zjawi-

ska Nashville Sound popularność zyskały takie gwiazdy jak Brenda 

Lee, Patsy Cline, czy Jim Reeves, a światło dzienne ujrzały takie 

kolejne podgatunki jak countrypolitan czy country pop5. 

Podobne znaczenie w historii muzyki amerykańskiej miał 

tzw. San Francisco Sound. Zjawisko to często jest utożsamiane 

z powstaniem pierwszego podgatunku muzyki rockowej, jakim był 

rock psychodeliczny. Przypadek San Francisco jest o tyle wyjątkowy, 

że scena muzyczna tam powstała, była jednoznacznie powiązana 

z ideologią hippisowską i rzeszami jej wyznawców, którzy w połowie 

lat 60. zalali miasto, tworząc setki, jeśli nie tysiące nowych zespołów. 

Wśród najważniejszych przedstawicieli San Francisco Sound można 

                                                           
5 L. Starr, Ch. Waterman, American Popular Music: From Minstrelsy to MP3, 
Oxford 2009, s. 324–325. 
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wymienić tak legendarne formacje jak Jefferson Airplane, Grateful 

Dead, czy Quicksilver Messenger Service6. 

Lata 80. w Minneapolis minęły natomiast pod znakiem tam-

tejszego Minneapolis Sound, którego autorstwo przypisywane jest 

legendarnemu twórcy o pseudonimie Prince i grupie muzyków sku-

pionych wokół niego. To on, jako lider i mentor całego przedsię-

wzięcia, kierował poczynaniami zjawiska, inspirując i motywując 

pozostałych twórców sceny muzycznej Minneapolis do tworzenia 

specyficznej mieszanki funku, rocka, popu i new wave7. 

Innym przykładem może być Seattle Sound, znane również 

pod terminem grunge. Było to zjawisko przełomu lat 80. i 90., które 

objawiało się nie tylko jako podgatunek muzyczny, ale też poprzez 

cały zestaw buntowniczych zachowań, styl bycia, ubiór i fryzury. To 

efektem tego brzmienia miasta były takie zespołu jak Mudhoney, 

Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, czy czerpiące także z innych 

brzmień Pearl Jam8. 

 

Brzmienie pustyni 

Genezy brzmienia Palm Desert należy szukać już w połowie lat 80. 

Muzycy zaangażowani w to zjawisko opowiadają w odcinku serialu 

Sonic Highways, poświęconym scenie Los Angeles, że region Coachel-

la Valley był wówczas i wciąż jest zróżnicowany klasowo, gdzie Palm 

Springs było oazą bogactwa, blichtru i kreatywności, a w Indio 

przeważało robotnicze społeczeństwo, jak również bunt. Palm De-

sert jako miejscowość położona pomiędzy tymi ośrodkami była na 

granicy, gdzie przeważało poczucie nijakości i nudy w kontekście 

homogenicznego społeczeństwa. Miasto to było także postrzegane 

                                                           
6 M. Smółka, San Francisco Sound. Charakterystyka i znaczenie [w:] Eyes on Ame-
rica II, red. R. Rybkowski, Kraków 2015, s. 43–46. 
7 D. Hicks, How Minneapolis Made Prince, Slate, http://www.slate.com/ arti-
cles/arts/metropolis/2016/04/prince_s_sound_taste_and_drive_were_for
ged_by_minneapolis.html [dostęp: 6 V 2016] 
8 L. Starr, Ch. Waterman, dz. cyt., s. 521. 
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jako przysłowiowy k o n i e c  ś w i a t a  – oddalone od Los Angeles, 

bez wyrazistości Palm Springs czy Indio, jako miejsce p o m i ę d z y 9. 

Początek Palm Desert Sound można łączyć z procesem 

tworzenia siatki znajomych nastolatków, którzy już na początku lat 

80. zapoznawali się w lokalnych liceach. To tam mieszkał jeden 

z przywódców i mentorów tego ruchu – Mario Lalli, który widząc 

zróżnicowanie młodych ludzi z pobliskich miast, już jako nastolatek 

chciał stworzyć społeczność, która mogłaby artystycznie wyrazić 

samych siebie w tym konkretnym środowisku. Joshua Homme, jed-

na z kluczowych postaci sceny muzycznej Palm Desert, wspomina, 

że to właśnie Lalli dawał możliwość nastolatkom na grę w zespole, 

udostępniając swój dom na próby i koncerty10. 

Nie można także pominąć roli punku i skateboardingu, któ-

re stały u początków tego brzmienia. Palm Desert, mieszczące się 

nieopodal (w skali amerykańskiej) Los Angeles, było pod wpływem 

tamtejszego punka i rodzącej się sceny fanów jazdy na deskorolce. 

Oba zjawiska stały się motorem napędowym brzmienia – punk da-

wał poczucie buntu, jazda na desce możliwość tworzenia bez ogra-

niczeń. Nowopowstały sport nie miał wyznaczonych reguł czy spo-

sobu rywalizacji, co dawało szerokie pole do interpretacji twórczej, 

stając się inspiracją do tworzenia muzyki bez żadnego zestawu reguł. 

Co więcej, kultura skateboardingu jest nierozerwalnie połączona 

z muzyką, co sprawiało, że oba czynniki rozwijały się równolegle 

w miejscach, gdzie je uprawiano. To wszystko, w połączeniu z po-

czuciem życia na pustkowiu i próbie znalezienia własnego sposobu 

artystycznej ekspresji sprawiło, że próbowano eksperymentować 

i ostatecznie znaleziono własną, niezależną muzyczną ścieżkę11. 

Z biegiem czasu Lalli zaczął poznawać coraz więcej lokal-

nych muzyków, w większości nastolatków z pobliskich szkół, 

                                                           
9 Los Angeles…, dz. cyt. 
10 Tamże. 
11 M. Lalli, The strange births of Desert Rock, The Sun Runner, 
http://www.thesunrunner.com/2013/07/19/12852/the-strange-births-of-
desert-rock [dostęp 20 IV 2016]. 
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z którymi zaczął tworzyć zespoły. Dużą część spotkał poprzez 

uczestnictwo w społeczności skateboardingu, przekształconej póź-

niej płynnie w scenę muzyczną. Byli to, m.in.: John Summers, Scott 

Reeder, Alex Myerhoff, Alfredo Hernandez, czy Laurel Stern Punk, 

który jako drugi filar Palm Desert Sound był traktowany jako spoiwo 

motywujące do tworzenia piosenek, organizowania scen i grania 

koncertów. Miejsc na tego typu aktywność było niewiele, więc naro-

dził się pomysł by tworzyć spotkania oddalone od cywilizacji wszel-

kiego rodzaju rygoru – na pustyni12. 

W ten sposób powstała koncepcja tzw. g e n e r a t o r  p a r -

t i e s , polegająca na zorganizowaniu koncertu, gdzie cały sprzęt 

muzyczny zasilany jest generatorami prądu, umieszczonymi na po-

bliskich rejonach pustynnych. Informacja o takim wydarzeniu miała 

być rozpowszechniana pocztą pantoflową poprzez siatkę znajomych 

i rozdawane wśród nich ulotki, gdzie zaznaczone było miejsce im-

prezy. Jako scenę traktowano czasami naturalne formacje skalne lub 

uskoki w drogach. Idea koncertów na pustyni nie polegała jednak 

wyłącznie na braku innych lokalizacji i konieczności grania w tak 

ekstremalnych warunkach, ale na chęci wolności ekspresji poprzez 

muzykę, alkohol i narkotyki halucynogenne13. 

Charakterystyka muzyczna brzmienia Palm Desert polegała 

więc na zaadaptowaniu inspiracji leżących u jego podstaw do środo-

wiska, w którym funkcjonowano. Punk nie pasował do pustyni, 

gdzie zakładano, że muzyką należy zagospodarować jak największą 

przestrzeń. Lalli twierdzi, że „środowisko zaczęło mieć wpływ na to 

jak postrzegaliśmy naszą muzykę”. Ponadto Patrick Hutchinson, 

dźwiękowiec grupy Kyussznany, znany przede wszystkim pod pseu-

                                                           
12 Tamże. 
13 D. Lynskey, Kyuss: Kings of the stoner age, Guardian, 
http://www.theguardian.com/music/2011/mar/25/kyuss-stoner-queens-
stone-age [dostęp: 2 V 2016]. 
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donimem Hutch, stwierdził, że „to brzmienie rozwinęło się jako 

chęć osiągnięcia jak największej obecności w otwartej przestrzeni”14. 

Aby to osiągnąć, zaadaptowano inspiracje punkowe i prze-

kształcono pod wpływem metalu. Gitary były przestrajane do jak 

najniższych tonacji, a linia basu i motorycznego rytmu wiodła prym. 

Ogromne znaczenie miała także muzyka psychodeliczna, która była 

odzwierciedlana w długich, rozbudowanych kompozycjach bazują-

cych na niskich brzmieniach i transowych rytmach. Co ciekawe, 

motywy pustynne nie były obecne w tekstach zespołów z kręgu 

Palm Desert. Poruszano przede wszystkim problem młodzieńczego 

buntu, złości, nudy, czy hipokryzji. Nawiązania do środowiska geo-

graficznego były odosobnionymi przypadkami. Bardzo istotną czę-

ścią twórczości Palm Desert Scene były także utwory instrumental-

ne, które – inspirowane muzyką psychodeliczną – trwały znacznie 

dłużej niż piosenki zawierające tekst. Motyw pustyni był natomiast 

widoczny w estetyce grup z Palm Desert, co przejawiało się w tele-

dyskach i sesjach fotograficznych, które często były realizowane 

właśnie pustynnych sceneriach. Ponadto, muzycy często podkreślali 

swoją afiliację z konkretnym miejscem i stylizacją, co jeszcze bardziej 

zacieśniało związek pomiędzy muzyką a pustynią. 

Dobrym przykładem wykorzystania wszystkich tych elemen-

tów jest teledysk grupy Kyuss pod tytułem „Green Machine”. 

Głównym motywem obrazu jest zespół muzyczny występujący na 

ulicy na środku pustyni, korzystając z uskoku powodującego po-

wstanie naturalnej sceny na podwyższeniu. Większość ujęć skiero-

wanych na muzyków jest tak spreparowanych, by podkreślić ponad-

przeciętne wymiary gitar i zestawu perkusyjnego, co idzie w parze 

z ciężkim i przestrzennym brzmieniem Kyuss. Koncert grupy jest 

przedzielony ujęciami samochodu i muzyków podróżujących przez 

pustynię. Pustynia działa na zasadzie tła do całości przedsięwzięcia, 

jak i podkreśla przesłanie desert rocka, jakim jest zagospodarowanie 

                                                           
14 Los Angeles…, dz. cyt. 
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otwartej przestrzeni muzyką – czy to w postaci instrumentów, sceny, 

czy samego brzmienia15. 

To właśnie zespół Kyuss był zdecydowanie najważniejszym 

przedstawicielem brzmienia Palm Desert. Formację tworzyli jedni 

z najważniejszych muzyków tamtejszej sceny muzycznej jak John 

Garcia, Brant Bjork, Chris Cockrell, Nick Olivieri, Scott Reeder, 

Alfredo Hernandez czy Joshua Homme. Zespół zdobył ogromną 

popularność, wpisując się w coraz bardziej popularną stylistykę 

wczesnych lat 90., czerpiącą z Seattle Sound, czyli grunge’u. Bun-

towniczy charakter nastolatków z długimi włosami stał również 

w opozycji do najpopularniejszej wówczas formy muzyki metalowej, 

polegającej na technicznym, a czasami wręcz matematycznym podej-

ściu do gry. Kyuss reprezentował proste, lecz bardzo sugestywne 

i ciężkie brzmienie. Jego znaczenia dowodzi fascynacja Dave’a 

Grohla zespołem. Jeszcze za czasów największych sukcesów grupy 

z Seattle perkusista nie krył swojego zachwytu tą grupą i inspiracji 

czerpanych z jej twórczości, co rzutowało na późniejsze dokonania 

legendy grunge’u. To m.in. postać Grohla jako ambasadora Kyuss 

sprawiło, że grupa ta zaistniała w świadomości ogólnonarodowej 

publiki do tego stopnia, że została zaproszona do wspólnego kon-

certowania zespół zespołem Metallica16. 

Palm Desert Scene skupiała dziesiątki muzyków i zespołów, 

które podzielały wspólny zamysł artystyczny. Czołowymi grupami 

były takie formacje jak Fatso Jetson, Fu Manchu, Masters of Reality, 

Mondo Generator, Yawning Man, czy Queens of the Stone Age. To 

ten ostatni zdobył największą sławę, będąc założonym przez byłego 

członka Kyuss – Joshuę Homme’a – i jest dzisiaj uznawany za jeden 

z czołowych zespołów nie tylko Palm Desert Scene, ale całej kali-

fornijskiej i amerykańskiej muzyki z pogranicza rocka i metalu. 

                                                           
15 MeowYap, KYUSS – Green Machine (HD), YouTube.com, 
https://www.youtube.com/watch?v=R-MSfd2S7lo [dostęp: 7 V 2016]. 
16 S. Appleford, Queens of the Stone Age’s Josh Homme Is Our last Real Rock Star, 
LA Weekly, http://www.laweekly.com/music/queens-of-the-stone-ages-
josh-homme-is-our-last-real-rock-star-5162538 [dostęp: 6 V 2016]. 
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Zakończenie 

Palm Desert Scene odznacza się wszystkimi cechami charaktery-

stycznymi brzmienia miasta, będąc jednym z jego modelowych przy-

kładów. Scena muzyczna, która powstała w tym kalifornijskim mie-

ście gromadziła (i wciąż gromadzi) ściśle współpracujących ze sobą 

muzyków, którzy grają nawet w kilku zespołach jednocześnie, przez 

co tworzona jest sieć powiązań artystycznych w ramach jednego 

ośrodka miejskiego. To z kolei prowadzi do ugruntowywania zamy-

słu artystycznego, który funkcjonuje w ramach tej grupy. Mentorska 

rola Mario Lalliego była katalizatorem krystalizującym sposobność 

zorganizowania grupy nastolatków, chcących wyrazić się artystycz-

nie. 

Znaczenie udziału Lalliego w procesie tworzenia brzmienia 

miasta Palm Desert – jak i zespołu Kyuss – jest niepodważalna, lecz 

można otwarcie stwierdzić, że nie zaistniałoby ono gdyby nie specy-

ficzne otoczenie, będące centralnym punktem odniesienia w trakcie 

poszukiwań muzycznych artystów. To pustynia  warunkowała za-

mysł artystyczny młodych muzyków. Sytuacja społeczna, ekono-

miczna, spuścizna kulturowa miast z regionu Coachella Valley, były 

jedynie podłożem i zaczątkiem sceny muzycznej, ale to otoczenie 

ostatecznie ją ukształtowało. 

Wyszczególnienie zjawiska desert rocka w prasie muzycznej 

przez Josha Firestone’a można uznać jako jego oficjalną legitymiza-

cję, mimo że stało się to dopiero około 1998 r., a więc ponad dekadę 

od pierwszych przejawów powstania sceny muzycznej Palm De-

sert17. 

Za główne czynniki kulturowe, które wpłynęły na powstanie 

desert rocka można więc uznawać specyficzną sytuację społeczną 

regionu, jak również popularność skateboardingu i muzyki punko-

                                                           
17 STONERROCK.COM AND METEORICITY PART WAYS, Brave 
Worlds, http://bravewords.com/news/stonerrock-com-and-meteorcity-
part-ways [dostęp: 7 V 2016]. 
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wej. Elementy te, w połączeniu z nudą, poczuciem nijakości i za-

mieszkaniu na odludziu, młodzieńczym buntem i chęcią wyrazu 

artystycznego bez żadnych ograniczeń sprawiły, że nastolatkowie 

z Coachella Valley wybrali pustynię jako miejsce, gdzie chcieliby 

tworzyć sztukę – co zadziałało na zasadzie sprzężenia zwrotnego, 

napędzającego i ukierunkowującego ich dorobek. Pustynia stała się 

źródłem inspiracji i wzorcem estetycznym odzwierciedlanym w mu-

zyce, dając początek jednemu z najistotniejszych zjawisk artystycz-

nych zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.   
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