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„Parszywe idee wydaj¹ na œwiat
parszywych synów”
Wywiad z Krzysztofem Graba¿em Grabowskim, wokalist¹ i autorem
tekstów zespo³ów Pid¿ama Porno i Strachy na Lachy. Rozmawiali:
Anna Malinowska i Jacek Purski.
 Zawsze czeka³em, a¿ padnie to pytanie
 ANNA MALINOWSKA: To na pocz¹tek
z ust redaktorów „NIGDY WIÊCEJ”. Otó¿ jako
mam pytanie o Strachy na Lachy. Teraz wyartysta, cz³owiek wolny, gram dla ludzi bez
chodzi p³yta druga, ruszacie na trasê. Chciawzglêdu na przekonania, wiek, p³eæ, kolor skó³am spytaæ, czym jest dla ciebie zespó³ Strary. Jako taki nigdy nie segregujê, czy s¹ m¹chy na Lachy, a czym Pid¿ama Porno, jak ró¿drzejsi, czy s¹ g³upsi, starsi czy m³odsi, czy maj¹
ni siê Twoja praca w tych zespo³ach?
gile pod nosem, czy myj¹ zêby codziennie. To
 GRABA¯: Najprostsza odpowiedŸ jest taka,
s¹ ludzie, gram dla nich. Jedna i druga kapela
¿e Pid¿ama to Pid¿ama, Strachy to Strachy. To
gra dla ludzi i zawsze siê cieszê, kiedy oni s¹.
by by³o naj³atwiejsze. W Strachach gram rówA oceniaæ chyba nie mnie.
nie¿ na gitarze, œpiewam. To s¹ dwa ró¿ne ze A.M.: To mo¿e powiesz, jak pozna³eœ ludzi
spo³y. Pid¿ama jest mocno rockandrollowa,
z „NIGDY WIÊCEJ” i jak zaanga¿owa³eœ siê
a Strachy takie bardziej uczesane muzycznie.
w kampaniê „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”?
Bli¿ej koresponduj¹ce z tym, kim jestem teraz,
 Marcin Kornak kiedyœ zadzwoni³ do mnie,
jako artysta. Autentycznie s¹ mi bli¿sze ni¿ Pidzna³em cz³owieka z opowiadañ. To by³y hi¿ama. Natomiast staram siê tak zorganizowaæ
storie scenowe, jeszcze wtedy jakoœ tam siê
ten swój ekosystem, ¿eby panowa³a miêdzy
krêci³em ko³o tego blisko. Wiedzia³em, kim
tymi dwiema rzeczami równowaga. W tym
jest Marcin. Mi³o by³o, jak zadzwoni³ i rówroku przewagê maj¹ Strachy, bo wychodzi p³yta
nie mi³o by³o, jak zaproponowa³ udzia³ w tai od pocz¹tku siê mocno w Strachy zaanga¿okiej akcji. Tak siê fajnie sk³ada³o, ¿e akurat
wa³em. Ale nie zaniedbujê Pid¿amy, bo du¿o
myœla³em o takim kawa³ku. Takie telepatyczzagra³a koncertów w tym roku i jeszcze parê
ne spotkanie w najbardziej sprzyjaj¹cym mozagra.
mencie. Ja o tym myœla³em, on o tym myœla³,
 A.M.: Wiêc nie zamierzasz rezygnowaæ
to siê rodzi³o1 . To tak rzadko siê zdarza, ¿eby
z Pid¿amy Porno? Udaje ci siê ³¹czyæ obie te
sfery?
tak miejsce-czas-akcja siê zgadza³y. Tu siê
 Dzisiaj nie rezygnujê.
zgodzi³o. Potem jeszcze kolegê Pankowskie A.M.: Czego mo¿emy siê spodziewaæ po
go pozna³em, jakoœ to dope³ni³o obrazu i to
nowej p³ycie Strachów na Lachy? Czym ona
zrobiliœmy. I fajnie wysz³o. Zawsze chcia³em
ró¿ni siê od poprzedniej?
zrobiæ tak¹ piosenkê o stadionowym zaciê S¹ zdecydowanie inne piosenki ni¿ na pociu, nadaj¹c¹ siê do chóralnego œpiewania,
przedniej. Zupe³nie inne tytu³y, w innym czabo to spore wyzwanie. Wiêc akurat w tym
sie te piosenki zosta³y nagrane, w innym miejmomencie Marcin zadzwoni³ i uda³o mi siê
scu. Muzycznie jest mniej gitary elektrycznej,
coœ takiego wymyœliæ podobnego do niej i to
nie ma chórków ¿eñskich, jest za to akordezajebiœcie za¿ar³o i do dzisiaj t³umy to œpieon. Pierwsza p³yta by³a, jeœli chodzi o zakrêwaj¹. Graliœmy ten kawa³ek na „Woodstocenia tekstowe, bardziej malarska. Stara³em
cku”, dwieœcie tysiêcy osób to œpiewa³o, to
siê pisz¹c testy czuæ w koœciach, ¿e malujê
znaczy, ¿e to by³a niesamowita si³a i tê si³ê
obrazy, chocia¿ talentów plastycznych nie
siê wtedy czu³o. Na ka¿dym koncercie jest tak,
mam za grosz, wiêc stara³em siê to robiæ s³o¿e ludzie œpiewaj¹ ten kawa³ek.
wami. S³owa mniej
wiêcej dobrze klejê,
dobieram. Ta jest taka
bardziej miejska i filmowa, bo s¹ tu konkretne historie, które
siê zdarzy³y. Tam, na
poprzedniej p³ycie,
historii praktycznie
nie by³o, tylko jakieœ
takie plamy s³owne,
a tutaj, ka¿da z tym
piosenek jest takim
mini filmem, która
z³o¿ona do kupy daje
jakiœ tam wiêkszy obraz.
 A.M.: Powiedzia³eœ, ¿e Strachy s¹ ci
aktualnie bli¿sze artystycznie. A czy widzisz jak¹œ ró¿nicê
miêdzy publicznoœci¹
Pid¿amy Porno a Strachów na Lachy?
Strachy na Lachy, fot. M. Prudlak

 A.M.: Na tych koncertach teraz on jest
odbierany tak samo jak wtedy, kiedy powsta³,
ma tak¹ sam¹ moc, jak kilka lat temu?
 To ju¿ nie mnie o to pytaæ, to druga strona
powinna powiedzieæ, czy czuje podobne emocje, ale czêsto ludzie siê dopominaj¹ na koncertach, a my go dosyæ czêsto gramy.
 A.M.: Czy ty albo czy zespó³ mia³ kiedyœ
jakieœ konkretne problemy z faszystami?
 Jak ka¿dy normalny cz³owiek w tym kraju.
 JACEK PURSKI: Ale kiedyœ by³o wiêcej, teraz trochê jest spokojniej pod tym wzglêdem,
nie? Chodzi mi o konkretne akty nienawiœci.
 Wtedy czêœciej siê autobusami jeŸdzi³o
i chodzi³o piechot¹, teraz s¹ taksówki, samochody, wiêc… faktem jest, nie chcê wywo³ywaæ
wilka z lasu, ale generalnie nie mamy problemów. Jak przychodz¹ jacyœ tacy ostro zorientowani skinheadzi, to raczej siê bawi¹. Gramy
muzykê, która nie generuje podzia³ów klasowych i nawet jeœli siê tacy ludzie znajduj¹, to
siê bawi¹ po prostu. Przecie¿ ja nie sprawdzam
legitymacji przy wejœciu, czy ktoœ jest tym, czy
ktoœ jest tamtym. Parê razy by³y jakieœ tam pogró¿ki, odgra¿anie siê, ¿e rozpierdol¹ koncerty,
ale graliœmy setki koncertów i, chwaliæ Pana,
zazwyczaj w mocno pokojowej atmosferze.
 J.P.: Nie mieliœcie jakichœ takich wiêkszych
wjazdów na koncerty, nawet na pocz¹tku dzia³alnoœci?
 Nie, zazwyczaj jeœli by³y, to by³y historie
miêdzy miastami, dzielnicami, o dziewczyny.
Ale w miarê rozwoju sytuacji te klimaty odchodzi³y, bo ten folklor pochodzi³ ze œwiata, który
musia³ zagin¹æ, i on dziœ nie funkcjonuje. Prawda jest te¿ taka, ¿e od kilku lat gramy w profesjonalnych klubach, z profesjonaln¹ ochron¹,
wiec raczej nikomu siê nie op³aca wszczynaæ
zadym, a nie gramy w takich miejscach, o których mówi siê, ¿e ciesz¹ siê szemran¹ s³aw¹.
 J.P.: Ale czy dostajecie jakieœ groŸby
w mailach, czy coœ?
 Nie... No, na forum, czasem oczywiœcie, ¿e s¹,
ale w momencie, kiedy osi¹gasz jakiœ tam stopieñ
popularnoœci musisz siê
liczyæ z tym, ¿e oprócz
pochlebców masz równie¿ osoby, którym nie
pasujesz. Proporcjonalnie do stopnia rozpoznawalnoœci publicznej
ich liczba roœnie. Natomiast ci, którzy nazywaj¹ nas zespo³em
brudnym, œmierdz¹cym, hipisowskim – to
odsetek marginesu niezadowolonych, ale tacy
s¹, zdajemy sobie z tego
sprawê.
 A.M.: Móg³byœ
przypomnieæ, jak powsta³y inne antyfaszystowskie piosenki Pid¿amy, takie jak „Id¹
brunatni” czy „Kilka
s³ów o Hilterjugend”?
Dlaczego napisa³eœ takie utwory?
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 Najciê¿ej jest na takie pytanie odpowiedzieæ: czemu? Bo czu³em tak¹ potrzebê; no,
skoro czu³em tak¹ potrzebê, coœ we mnie siê
dzia³o, no to napisa³em. „Kilka s³ów o Hilterjugend” to s¹ jeszcze lata 80., kiedy zadymy miêdzy punkowcami a nazi-skinami by³y jak¹œ tam
koncertow¹ rzeczywistoœci¹, niemal¿e codziennoœci¹. Takie historie, o które pytaliœcie, z wjazdami na koncerty, z napierdalaniem siê na koncertach, z przemoc¹ na koncertach – to by³a codziennoœæ tamtych czasów i o tym by³a piosenka „Kilka s³ów o Hilterjugend”. Ostatni¹ piosenk¹ z tego nurtu to by³o „Id¹ brunatni”, ale to
by³o bardziej skierowane w stronê polityczn¹
ani¿eli codziennoœæ podwórkow¹, uliczn¹. Te
przejawy prawicowej paranoi wracaj¹ flashbackami. Tam to siê zagnieŸdzi³o pod ró¿nymi postaciami i „Id¹ brunatni” by³o bardziej w stronê
politycznych klimatów skierowane.
 J.P.: Mo¿na tak odró¿niæ, ¿e w pewnym
sensie „Anti Fa” jest tak¹ piosenk¹ mobilizuj¹c¹ m³odych, natomiast te piosenki, jak „Id¹
brunatni” to jest chyba coœ innego, to ju¿ nie
jest taki protest song?
 Dobrze to zdiagnozowa³eœ, tak mniej wiêcej jest. Uwa¿am, ¿e teraz najwiêksze zagro¿enie, jeœli chodzi o faszyzm w Polsce, to s¹
partie polityczne, równie¿ takie, które spotyka
siê w sejmie. Partie, które korzystaj¹ z tego, ¿e
mamy tak zwany ³ad demokratyczny, otwarcie
nawo³uj¹ do nienawiœci rasowej, do przek³amania historii czy pochwalaj¹ zachowania
zwi¹zane z symbolik¹ faszystowsk¹, bardzo
czyteln¹.
 J.P.: Masz jakichœ faworytów?
 Ka¿dy wie… Nawet nie chodzi o to, czy
ktoœ jest jawnie faszystowski, jak NOP, czy
politycznym planktonem, jak Bubel, ale to siê
kryje i pod sutann¹, i pod garniturami, i biznesami. To jest rzecz, która powoduje niepokój.
Bo to jest legalne, a najbardziej mnie wkurza
to, ¿e to siê tuczy za moje pieni¹dze. Z bud¿etu s¹ niektóre te œrodowiska finansowane.
 A.M.: Studiowa³eœ historiê, prawda?
 Ju¿ nie pamiêtam.
 A.M.: Ale jestem ciekawa, czy uwa¿asz, ¿e
znajomoœæ historii jakoœ wp³ynê³a na twój œwiatopogl¹d?
 Historia jest matk¹ nauk. Gdybym koñczy³
matematykê, pewnie bym powiedzia³, ¿e to
matematyka jest królow¹ nauk. To tak ¿artem.
A z drugiej strony, jest nauk¹ o rozumieniu procesów, które rz¹dz¹ tym œwiatem. Rz¹dzi³y,
rz¹dz¹ i rz¹dziæ bêd¹. Historia wykreowa³a
jakieœ takie prawa, którymi opisuje rzeczywistoœæ i te prawa pasuj¹ do procesu dziejowego, który zdarzy³ siê lat temu tysi¹c, dwa tysi¹ce, wczoraj i jutro bêdzie dok³adnie tak samo
i tego siê nie da przeskoczyæ. Wszystko siê dzieje wed³ug z góry dobrze zaplanowanego mechanizmu, którego nie sposób omin¹æ.
 A.M.: Czyli nie zgadzasz siê z opini¹, ¿e
gdyby ludzie siê uwa¿niej i wiêcej uczyli historii, to œwiat by³by lepszy, pewne rzeczy by
siê nie powtarza³y. Uwa¿asz, ¿e s¹ rzeczy, których nie da siê unikn¹æ?
 Pewnie, ¿e siê nie da unikn¹æ. Ci ludzie,
którzy siedz¹ w Sejmie te¿ s¹ zazwyczaj po
wy¿szych studiach, mo¿e nawet byli lepszymi
studentami ni¿ ja i ka¿dy z nich sobie zdaje
sprawê, ¿e jest czêœci¹ tej machiny i wydaje
mu siê, ¿e on rozumie te prawa. Ale ¿ycie to
jest ¿ycie, regu³y to s¹ regu³y. Próbowano robiæ coœ takiego, jak spo³eczeñstwa alternatywne, ale to siê nigdy nikomu na dobr¹ sprawê
nie uda³o. Wczeœniej czy póŸniej koñczy³o
bagnem, gettem i totaln¹ deformacj¹.

 A.M.: A czy muzyka jako taka mo¿e
jakoœ wp³ywaæ na ludzi, zmieniaæ ich?
 W bardzo ma³ym stopniu.
 J.P.: Dlaczego tak myœlisz? To ciekawe. Piosenki, które œpiewasz, maj¹ w sobie jakiœ przekaz.
 Jest tam od pewnego czasu zawarte
moje spojrzenie na wybrane tematy i to
wszystko.
 J.P.: Nie uwa¿asz, ¿e to mo¿e mieæ
prze³o¿enie, wp³yw na m³odych ludzi?
 Ju¿ dawno straci³em z³udzenia. Kiedyœ wierzy³em, ¿e punk rock jest w stanie
zmieniæ œwiat, ale ka¿dy ma prawo pope³niaæ b³êdy. Dzieciêca choroba lewicowoœci ju¿ mi przesz³a.
 J.P.: Z mojej perspektywy to ma wp³yw
na m³odych ludzi, du¿y.
 Powiem tak: Gdybym zrobi³ sondê
wœród ludzi, którzy s³uchaj¹ moich p³yt,
chodz¹ na moje koncerty, wchodz¹ na
moj¹ stronê internetow¹, to mia³byœ mini
pigu³kê spo³eczeñstwa. Okaza³oby siê, ¿e
s¹ wœród nich osoby, które g³osowa³y na
Kaczyñskiego, g³osowa³y na Tuska, g³osowa³y na Bochniarz. Wiadomo, ¿e przewagê w drugiej turze wœród tych, których
znam, mia³ Tusk, ale podejrzewam, ¿e
by³aby to jakaœ pigu³ka spo³eczeñstwa.
Wiem o ludziach, którzy przychodz¹ na
moje koncerty, ale nasze mentale zupe³nie siê nie spotykaj¹. Sztuka to jest sztuka, polityka to polityka i to gdzieœ mo¿e
funkcjonowaæ miêdzy, ale nigdy w. Tak¹
mam opiniê. Tak chcê, ¿eby to by³o postrzegane.
 J.P.: Jest sztuka, ale niekoniecznie z
drugiej strony musi byæ polityka. Bardziej
Krzysztof Graba¿ Grabowski, fot. M. Prudlak
mi chodzi o tolerancjê na przyk³ad.
to jest chwila, która jest mi bli¿sza. Natomiast
 Z mojej strony to wygl¹da tak, ¿e ka¿dy
nie czujê jakiejœ zajebistej wiêzi z rodakami,
cz³owiek ma jakieœ swoje spojrzenie na ten
nie da³bym siê za nich pokrajaæ, nie chcia³œwiat. Jeœli ma spojrzenie, to w jakiœ sposób
bym za nich zgin¹æ. Moje ¿ycie nie nale¿y do
równie¿ to ocenia. Moje oceny s¹ dosyæ czyojczyzny, do pañstwa, nale¿y do mnie i niech
telne i klarowne, przynajmniej z mojego punktu
to bêdzie jasne.
widzenia. Natomiast odbiorcy maj¹ pole do
 J.P.: No, ale jako artysta tworzysz kulturê
interpretacji nieograniczone, do mnie przychopolsk¹. Nie zdecydowa³eœ siê wyjecha³eœ.
dzili swojego czasu goœcie, którzy byli redak Nie wyjecha³em z bardzo prostego powotorami jakiœ narodowych pism i mówili, ¿e to,
du. Poniewa¿ robiê po polsku, myœlê po polco robiê, do nich to przemawia, bo to jest pasku i sprzedaj¹ to, co robiê po polsku. Jest to
triotyczne.
nieprzek³adalne na ¿aden inny jêzyk, tak aby
 J.P.: Ciekawy w¹tek.
móc osi¹gn¹æ ten stopieñ dosadnoœci, celno Byli tacy kole¿kowie. Oni to odbierali jako
œci.
patriotyczne, a u mnie to jest z takim du¿ym
 J.P.: Nie nale¿y siê wiêc spodziewaæ p³yt
znakiem zapytania.
Strachów czy Pid¿amy po angielsku i podbija J.P.: To siê ciœnie kolejne pytanie, sorry, ¿e
nia rynków zachodnich?
tak z grubej rury – oceni³byœ siebie jako pa Dlaczego nie... Z Pid¿am¹ mo¿e nie, ale
triotê?
za Strachami, kto wie. Manu Chao jest goœciem,
 Nie.
który œpiewa w piêciu czy szeœciu jêzykach
 J.P.: Dlaczego?
i jest kumany, rozumiany, wiêc nigdy nie mó Poniewa¿ jakaœ taka umowna definicja
wiê nigdy w takich sprawach. Zreszt¹ napisapatriotyzmu sprawia, ¿e wed³ug tych kryteriów
³em parê piosenek po angielsku. Czasami annie jestem patriot¹. Nie uœmiecha³o mi siê nigielski jest du¿o ³atwiejszy do œpiewania, du¿o
gdy gin¹æ, poœwiêcaæ siê za ojczyznê. Mogê
bardziej melodyjny ni¿ polski, nie ma tylu zasiê poœwiêcaæ sam dla siebie i je¿eli mia³bym
krêtów i œwiszcz¹cych, ma³o melodyjnych zbiza coœ gin¹æ, to musia³bym byæ o tym œwiêcie
tek. Jest naturalnie melodyjny. Jeszcze bardziej
przekonany. A nie jak ci palanci, którzy wysymelodyjny jest hiszpañski. Pisz¹c teksty do Stra³aj¹ naszych ch³opców na wojnê, zreszt¹ oni
chów, tworz¹c liniê melodyczn¹ œpiewam po
id¹ tam sami. Mo¿e to jest jakiœ ich wewnêtrzhiszpañsku, a potem pod hiszpañski sound podny problem, lubi¹ postrzelaæ. S¹ tacy, którzy
k³adam polskie s³owa. Broñ mnie Bo¿e, nie
lubi¹ gin¹æ, tacy, którzy lubi¹ strzelaæ, tacy,
znam ani jednego wyrazu po hiszpañsku.
którzy lubi¹ ich tam wysy³aæ. Ja bym nigdy nie
 A.M.: Od kiedy wykorzystujecie muzykê
chcia³ byæ w takiej sytuacji, ¿ebym musia³ wyska w Pid¿amie Porno? Takie modne ³¹czenie
konywaæ czyjeœ rozkazy, które s¹ sprzeczne
ska z punkiem?
z moim indywidualnym, moralnych krêgos³u Teraz to ju¿ to jest archaiczne, niemodne,
pem, który nie przewiduje tego typu postaw.
mnie osobiœcie wkurzaj¹ce. Kiedyœ to by³o taNatomiast jestem patriotyczny, kiedy sportowkie rewolucyjne po³¹czenie ze ska, reggae. Pidcy wygrywaj¹, jak graj¹ hymn, to siê wzruszam,
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to one siê rozmna¿aj¹ przez p¹czkowanie i bê A.M.: A czy móg³byœ powiedzieæ o sobie,
¿ama to by³ zespó³, który wyrós³ z pnia punk
dzie ich coraz wiêcej. Z tym trzeba walczyæ.
¿e jesteœ antyrasist¹, antyfaszyst¹? Jak te s³orocka AD ‘77, gdzie by³ taki tygiel kulturowy,
A druga strona – ona nie przebiera w œrodkach.
wa siê do ciebie odnosz¹?
gdzie siê ró¿ne idee ze sob¹ ³¹czy³y, miesza³y.
Maj¹ doskonale opanowane zasady socjotech Ja generalnie uwa¿am siebie za dobrego
Miesza³y siê równie¿ kultury muzyczne, kulniki, maj¹ swoj¹ radiostacjê, której s³ucha 5 micz³owieka. Chcia³bym byæ dobrym cz³owietury ró¿nych narodów. Punkowcy siê bawili na
lionów ludzi w tym kraju i to jest zagro¿enie, któkiem. Jest to, oczywiœcie, myœlenie ¿yczeniowe,
koncertach, gdzie grano muzykê ska, któr¹
rego nie mo¿na lekcewa¿yæ. Z drugiej strony, ci
poniewa¿ w konfrontacji z dekalogiem wypaprzywieŸli jacyœ wêdrowcy z Jamajki, czy przy
wszyscy goœcie, których mogliœmy do pewnego
dam s³abo. Ale te¿ myœlê, ¿e mieszczê siê
reggae. To wszystko razem funkcjonowa³o
momenty uwa¿aæ za swoich, oni nie spe³niali
w doœæ wysokiej œredniej zapyzia³ych katolików
i tworzy³o zjawisko kulturowe pod tytu³em
swojej roli, mimo ¿e byli w Sejmie, mieli mandat
w tym kraju. Staram siê byæ dobrym cz³owiepunk ‘77. PóŸniej to, czym sta³ siê punk, ju¿
od tego œrodowiska, by siê takimi rzeczami zajkiem i jak ktoœ mnie pyta czy jestem antyrasist¹,
mi mniej odpowiada³o. Pid¿ama Porno wyramowaæ. Skazali siê na polityczn¹ banicjê. Móantyfaszyst¹, to ja nawet nie wiem, co odposta kulturowo z punk ‘77.
wiê o pewnych elementach Unii Wolnoœci, któwiedzieæ, gdy¿ jest to dla mnie oczywiste. Tak
 A.M.: Znam wiele osób, które uwa¿aj¹, ¿e
rzy po prostu przesrali swoj¹ szansê, równie¿ na
jak nie kradniesz pieniêdzy mamie, nie idziesz
Pid¿ama Porno jak na zespó³ punkowy jest za
prezentacjê takich rzeczy. Po prostu socjotechdo sklepu i nie kradniesz czegoœ, nie zabijasz...
ma³o punkowa.
nicznie okazali siê du¿o s³abszymi zawodnikaTo jest oczywiste, naturalne, tak jak siê nie mówi
 Uwa¿am, ¿e Pid¿ama w ogóle nie jest zemi ni¿ ci brunatni. To jest s³abe. Warto te ich
Ÿle o matce, nie robi innych œwiñstw. Uwa¿am,
spo³em punkowym, w kategoriach czystych.
metody podpatrywaæ, ¿eby walczyæ z nimi tymi
¿e nie ma siê czym chwaliæ.
Mentalnie gdzieœ na pewno, jeœli chodzi o way
sami metodami, którymi oni walcz¹. Trzeba ko A.M.: Jednak pewne formy faszyzmu czy
of life, postawê ¿yciow¹, to ona jest punkowa,
rzystaæ z tego, co daj¹ wolne media. Taki szmaneofaszyzmu przetrwa³y i co jakiœ czas s³yszy siê,
ale dla mnie obecnie punk rock w Polsce jest
t³awy „Fakt”, a jak¹ fajn¹ robotê zrobili.2 O tego
¿e pojawiaj¹ jakieœ incydenty. Co, Twoim zdas³owem niedefiniowalnym. Dla mnie jako arniem, mo¿na i trzeba robiæ, ¿eby tak nie by³o?
tysty oznacza obelgê ju¿, poniewa¿ jest to
typu akcjach mówiê. Taki przebieg³y wszechpo Trzeba ich tropiæ, nazywaæ rzeczy po imiewyraz porównywalny ze s³owem komercja,
lak poszed³ sobie i zarejestrowa³ partiê demokraniu, dawaæ informacje do prasy, do jak najwiêkktóre to s³owo nie znaczy kompletnie nic w
tów. Po drugiej stronie te¿ mog¹ byæ ludzie, któszej liczby osób, czyli dok³adnie to, co robi watym kraju, bo pod tym has³em ka¿dy rozumie
rzy bêd¹ walczyli z nimi tymi samymi metodami
sze Stowarzyszenie, tylko jeszcze du¿o bardziej
coœ zupe³nie innego. Tak równie¿ ze s³owem
przewidzianymi przez prawo, mo¿na im uprzypunk – ka¿dy ma jak¹œ swoj¹ wikrzaæ ¿ycie i pokazywaæ, kim oni
zjê tego, która zupe³nie odbiega
s¹ naprawdê. W mediach s³ychaæ
od rzeczywistoœci, a jeœli tych witylko tych, którzy s¹ najg³oœniejsi.
zji jest milion to nie wiemy jaka
 J.P.: Bo my siê spotykamy z tajest rzeczywistoœæ. W zwi¹zku
kim problemem, ¿e ludzie mówi¹
z tym, jeœli nie wiemy jaka jest
tak: Mo¿e i jest taki problem, ale
rzecz, to j¹ pierdolmy i nie rozon jest marginalny i wasza robomawiajmy o punk rocku w dniu
ta jest niepotrzebna, bo to jest
dzisiejszym, dla mnie tego nie ma.
margines, który nie jest niebez J.P.: Ale masz jakiœ lekki senpieczny. Potem przychodz¹ wytyment do sceny sprzed 10, 15 lat?
bory i okazuje siê, ¿e nie dok³ad Wypisa³em siê z punk rocka
nie tak jest, bo kolesie, którzy zigi uwa¿am to za swój jeden z najhajluj¹, s¹ w parlamencie. Wiêc
wa¿niejszych kroków artystyczjak Ci siê wydaje, jakie dzia³ania
nych. Patrzê na to g³ównie z okamog¹ byæ w tej dziedzinie skuzji jakiœ retrospektywnych wywiateczne. Bo, tak jak mówi³eœ, z jeddów, które pope³niam œrednio raz
nej strony te kampanie, informona dwa lata, a poza tym ostatnio
wanie, monitorowanie, ale jest
kupi³em sobie okulary, ¿eby lepiej,
te¿ koncepcja tak zwanej antify
ostrzej widzieæ to, co jest przede
– czyli dzia³añ nie usankcjonowamn¹. A to, co jest za mn¹, to jest
nych jak w stowarzyszeniu, ale
za mn¹ – jak mówi¹ Czesi: To se
konkretnych dzia³añ na ulicach.
ne wrati. Raczej siê nie zanurzam
Czy uwa¿asz, ¿e taka droga te¿
w jakichœ kontekstach historyczjest potrzebna?
nych, bo jest mi to do niczego nie To jest walka idei, trzeba o tym
potrzebne. Jeœli chodzi o jakieœ stapamiêtaæ. Dobrze, jak ona siê rozrocie, to wolê obejrzeæ stare filmy,
grywa w ramach obowi¹zuj¹cego
których nie widzia³em, ksi¹¿ki poprawa. Jest wiele rzeczy do zroczytaæ, których nie zd¹¿y³em przebienia, i to jest walka, której nie
czytaæ. A kim ja by³em przed paru
mo¿na zaprzestaæ, bo oni maj¹
laty, to dla mnie ma³o istotne, nie
nad nami naturaln¹, demogramówiê, ¿e jest bez znaczenia, ale
ficzn¹ przewagê. Ci goœcie, którzy
rzadko siê tam patrzê.
mówi¹, ¿e ta walka jest niepo A.M.: Wiem, ¿e to mo¿e byæ
trzebna, bo ich bezpoœrednio ten
denerwuj¹ce pytanie, ale czy jest
problem nie dotyka, oni s¹ zajêci
jakaœ ideologia, z któr¹ móg³byœ
konsumpcj¹, ¿yciem swoim. A to
siê uto¿samiaæ?
czy ta walka bêdzie przegrana, czy
 Nie potrzebujê do tego ka¿dej
nie, to nie jest bez znaczenia, bo
konkretnej ideologii, poniewa¿ jak
w pewnym momencie, kiedy siê
bym mia³ to jakoœ zdefiniowaæ, Pid¿ama Porno na „Przystanku Woodstock 2002”, fot. www.pidzamaporno.art.pl
odpuœci, to wychodzi taka sytuskutecznie. Chocia¿ ostatnio chylê czo³a, bo jeuwa¿am, ¿e by to oscylowa³o wokó³ dzisiejszeacja, jak¹ mamy teraz w parlamencie, no i zosteœcie coraz lepsi. To jest to, co zrobi³ Marcin,
go s³owa punk (œmiech). Bardzo ciê¿ko jest siê
baczymy co misiowie wymyœl¹, bo to wszystko
czyli trzeba wyjœæ na zewn¹trz i stworzyæ w miaokreœliæ jednym s³owem, dwoma zdaniami, ca³¹
mo¿e pójœæ w tak¹ stronê, ¿e to mo¿e siê skoñrê szeroki front poparcia, w ró¿ny sposób, poksi¹¿k¹, jaki jesteœ i jakie jest twoje patrzenie. Ja
czyæ katastrof¹. Nie s¹dzê, ¿eby to siê sta³o teprzez akcje – czy to „Muzyka Przeciwko Rasiwiêkszoœæ rzeczy robiê w ¿yciu instynktownie,
raz, bo to wymaga wiêcej czasu…
zmowi”, czy „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.
do instynktu mam najwiêksze zaufanie i to inWracaj¹c do mojego podejœcia, patrioty¯yjemy w takich czasach, ¿e wszystko, co siê robi,
stynkt w danym momencie decyduje o tym, jak¹
zmu, ojczyzny… Marzy mi siê, ¿ebym ¿y³
powinno byæ robione profesjonalnie i uwa¿am,
decyzjê podejmujê. Instynkt z jednej strony,
w normalnym kraju – takim, w którym o mnie
¿e robicie to profesjonalnie, na jakimœ tam swoz drugiej aktualny bieg wydarzeñ. Gdybym siê
bêdê decydowa³ ja, a nie ktoœ inny. Nie chcia³im poziomie, choæ jest to bardzo czêsto walka
mia³ zapisaæ do partii politycznej, to bym siê
bym byæ rz¹dzony przez goœci, którzy proz wiatrakami – jeœli siê nie bêdzie walczy³o z nimi,
nie zapisa³ do ¿adnej, bo nie ma takiej.
wadz¹ mnie do katastrofy. Zagro¿enie jest re-
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alne. Mówiê to jako cz³owiek, który ¿yje tu
i teraz i jako cz³owiek, który skoñczy³ historiê,
bo tacy ludzie ju¿ rozpierdalali ten kraj wielokrotnie. W wyniku dzia³añ takich „patriotów”,
ten kraj znika³ z mapy. Najwa¿niejsze jest, ¿eby
budowaæ w miarê szeroki front poparcia. Jesteœmy mniejszoœci¹, ale ta mniejszoœæ te¿
mo¿e czasem g³oœno krzyczeæ.
 J.P.: Czy uwa¿asz, ¿e mowa nienawiœci
mo¿e przek³adaæ siê na konkretne czyny nienawiœci?
 To wyrasta z jednego pnia i nie sposób tego
oddzieliæ. Parszywe idee wydaj¹ na œwiat parszywych synów i potem wszystko jest parszywe. Najgorsze dla nas wszystkich jest to, ¿e
musimy staraæ siê z tym ¿yæ. My musimy to
tolerowaæ, jest nam z tym ciê¿ko, doskonale
zdaj¹c sobie sprawê, ¿e gdyby siê sytuacja
zmieni³a, oni by nas nie tolerowali w ¿adnym
stopniu. Dlatego ta walka jest taka wa¿na
 A.M.: A tak bardziej lokalnie, jak sytuacja
wygl¹da w Poznaniu?
 W Poznaniu od niepamiêtnych czasów
wygrywa Platforma i wszystkie si³y s¹ w mniejszym lub wiêkszym stopniu mutacj¹ tej formacji. Kaczyñski przegra³ z Tuskiem bardzo wyraŸnie, Samoobrona praktycznie nie istnieje,
LPR – jeden mandat chyba tylko dostali. Legenda o narodowym Poznaniu to by³o mo¿e
przed wojn¹, a przed wojn¹... Nikt nie pamiêta, ¿e Poznañ by³ miastem, w którym pokojowo egzystowa³y ¿ywio³y ¿ydowski, polski, niemiecki, które w równym stopniu by³y odpowiedzialne za kulturê tego miasta. To by³o multukulti miasto, ma³o kto o tym chce pamiêtaæ,
ale tak by³o. Mit, etos poznaniaka to wypadkowa tych trzech kultur. W czasie pokoju ludzie
potrafi¹ robiæ du¿o fajnych rzeczy. Jeœli chodzi o faszystów, to w Poznaniu ju¿ ich nie ma,
bo Mato³ z ekip¹ wytêpi³ wszystkich3 . Na pocz¹tku lat ‘90. by³a krwawa ³aŸnia, by³y walki
na no¿e, naloty na squaty, akcje bezpoœrednie.
Teraz to blokersi przejêli schedê do nazi-skinach, natomiast nie ma to zabarwienia faszystowskiego, tylko chuligañskie. Chuligani byli,
s¹ i bêd¹, czy siê bêd¹ nazywali tak, tak czy
tak. Mit chuligana z czasem siê pokry³ z naziskinami, ale teraz to chyba jest dalekie od jakiegoœ ideologicznego uwarunkowania.
 J.P.: Chodzisz na Lecha czasem?
 Na ka¿dym meczu jestem.
 J.P.: Powiedz, czemu siê posypa³a, twoim
zdaniem, zgoda Lecha z antyfaszystowskim
Schalke Gelsenkirchen?
„Anti Fa”
Mijamy siê nie widz¹c wzajem
Czego innego wypatruj¹c w dali
Lecz kiedy blisko siebie przechodzimy
To s³ychaæ jak serce drugiemu wali
Niechaj wszyscy co siê wstydz¹
Pokonaj¹ w sobie strach
Niechaj wszyscy co nas widz¹
Zaœpiewaj¹ z nami wraz
Zróbcie to teraz, zróbcie to zaraz
Zróbcie to teraz, zaraz, ju¿.
Anti Fa, Anti Fa
AntiFa, AntiFa
Tekst: Krzysztof Graba¿ Grabowski
i Kazik Malinowski,
Pid¿ama Porno, p³yta: „Styropian”
„Id¹ brunatni”
Id¹ brunatni id¹ brunatni
Id¹ brunatni id¹ brunatni

 Nie wiem, z Schalke by³y robione jakieœ
wymiany miêdzy kibicami przez stowarzyszenie Mikuszewo… Nie by³em na ¿adnej… Nic
nie wiem o Schalke, wiêc nic ci nie powiem.
 J.P.: Kiedyœ Widzew £ódŸ, Polonia Warszawa i Lech Poznañ to by³y kluby, które siê wyró¿nia³y tym, ¿e mia³y jakiœ dzia³ania antyrasistowskie na stadionie, a teraz Lech jest jednym
z g³ównych bohaterów naszego rasistowskiego monitoringu na skutek aktywnoœci grupy
z Pi³y, dok³adnie – Legionu Pi³a.
 Podejrzewam, ¿e to jest piêæ, szeœæ osób.
 J.P.: Tak, ale bardzo aktywnych.
 Ja mam tak¹ optykê tego, ¿e poniewa¿ s³owa takie, jak naród, ojczyzna uleg³y degradacji, namiastk¹ czegoœ takiego s¹ kluby pi³karskie. To s¹ dla mnie takie miniaturki œredniowiecznych pañstw, które mia³y swoich w³adców, rycerzy, dworzan i tych innych. Pi³ka no¿na ma to do siebie, ¿e jest w stanie zjednoczyæ
ludzi totalnie ró¿nych: narodowców, anarchistów, prezydenta miasta, robotnika, bezrobotnego. Na stadionie spotykaj¹ siê wszyscy. To
jest jedyny moment, kiedy s¹ wszyscy zjednoczeni, bo gra ich dru¿yna. To jest taki fenomen, który powinien siê doczekaæ jakiœ têgich
g³ów, które by³yby to w stanie obj¹æ. Na meczu mo¿e siê spotkaæ prezydent miasta z najbardziej poszukiwanym przez policjê goœciem
w kraju. To jest taki azyl. Ale ja nie jestem czêœci¹ ruchu kibicowskiego, jestem kibicem sam
w sobie. Staram siê unikaæ wszelkich form organizacyjnych. Kocham ten klub – kocha³em,
kocham i kochaæ bêdê i bêdê z nim zawsze na
dobre i na z³e. Tu jestem patriot¹. Tak samo,
jak muszê tolerowaæ Giertycha w telewizji
i p³aciæ na Giertycha i tym podobne rzeczy,
tak samo nie mogê zamykaæ oczu na to, ¿e tam
s¹ jakieœ historie negatywne. To, ¿e faszyœci siê
pojawiaj¹ na stadionach, nie oznacza, ¿e mnie
ma tam nie byæ, bo dlaczego niby ma to byæ
jedynie ich prawo. Mam takie samo prawo tam
byæ, jak oni.
 J.P.: Wspiera³eœ kampaniê „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” jako dziennikarz. Jaka jest
twoim zdaniem rola dziennikarzy w dzia³aniu
przeciwko rasizmowi na stadionach?
 No, do czego s³u¿¹ media? Od tego jesteœcie na przyk³ad wy, ¿eby zauwa¿aæ takie rzeczy, jak szmata Legionu Pi³a, która wisi na Lechu, ¿eby zwróciæ uwagê, wys³aæ pismo do
klubu, akurat znam goœci z klubu, którzy zawiaduj¹ tym i s¹ daleko od rasizmu, s¹ na ka¿dym koncercie Pid¿amy. Ka¿dy swojemu klu-

Id¹ brunatni id¹ brunatni
Maszeruj¹ ogolone ¿o³nierzyki
Niszcz¹ drogowe znaki
Denerwuj¹ ich czarne ludziki
Id¹ brunatni id¹ brunatni
Id¹ brunatni id¹ brunatni
Zwartymi szeregami
Maszeruje czystoœæ rasowa
Narodowa bossa nova
A to przecie¿ tylko zwyk³y Cygan
Brudny czarnuch
Sparszywia³e zero
Obrzezany wstyd
Kiepskie ksero
Bardzo kiepskie ksero
Czy mam ci mówiæ co masz robiæ
Co móg³bym ci teraz powiedzieæ
Jeœli jeszcze chcesz byæ z nami
Pomyœl Sam Co Jest Tu Dzisiaj Nie Tak
Id¹ brunatni Id¹ brunatni

bowi chce jakoœ pomóc, tylko jeden pomaga
lepiej, drugi pomaga gorzej.
 A.M.: A ty nie chcia³byœ siê anga¿owaæ
w jakieœ antyrasistowskie dzia³ania Lecha?
 Z tego, co wiem, i Reiss, i Œwierczewski,
czyli ci dwaj najpowa¿niejsi pi³karze, s¹ przedstawicielami tej miêdzynarodowej akcji.
 J.P.: Oni s¹ zwi¹zani z kampani¹ Nike’a
– „Stand up speak up”. A przynajmniej nosz¹
opaski.
 Graj¹ czarni u nas i nigdy nie by³o Poznaniu takiego têpienia swoich zawodników, jak
w Koronie Kielce. Co innego jak przyje¿d¿a
na przyk³ad Legia Warszawa i wtedy jak siê
pojawiaj¹ jakieœ obraŸliwe wyzwiska, to absolutnie nie nale¿y tego traktowaæ jako rasizmu.
W³odarczyk, jak przyje¿d¿a, to jest l¿ony na
ka¿dym kroku, ale nie dlatego, ¿e jest nordykiem, ale dlatego, ¿e gra w Legii. Trzeba rozró¿niæ takie rzeczy. Mecz jest form¹ wojny, s¹
wojownicy jednej i drugiej dru¿yny, od prawdziwej wojny ró¿ni siê to tym, ¿e po meczu
wymieniaj¹ siê koszulkami, przybijaj¹ pi¹tki,
id¹ razem na piwo. Ale na boisku nikt nie bierze jeñców, to jest gra, takie s¹ regu³y.
 J.P.: Jeszcze takie jedno pytanie, które chcê
ci zadaæ od pocz¹tku, jak siê spotkaliœmy. Dlaczego nosisz Hooligana4 ?
 Dlaczego noszê Hooligana? Poniewa¿ jest
to dobra odzie¿, jakoœciowo. W ogóle te firmy
z krêgów chuligañskich robi¹ najlepsze rzeczy
jakoœciowo. Ja siê w ogóle interesuje mod¹
i stwierdzam, ¿e to s¹ firmy, które robi¹ najlepsze ciuchy, jak Pitbull na przyk³ad. To s¹ dobrej jakoœci materia³y, dobrze le¿¹, dobrze siê
w nich czujê. Sam fakt, ¿e ja te¿ mogê w tym
chodziæ os³abia wroga, nie uwa¿asz?
 J.P.: Te¿ chodzê w Lonsdale’u. To te¿ bardzo dobra odzie¿, a do tego bardzo zaanga¿owana antyrasistowsko, tak na marginesie.
 A to, ¿e kilku karczków zrobi zadymê na
mieœcie i s¹ to lonsiaki, to…
 J.P.: Oni nie kumaj¹, o co tu tak naprawdê
chodzi...
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w uroczej knajpce na Dworcu Centralnym w Warszawie.
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Chodzi o piosenkê pt. „Anti Fa”
Chodzi o publikacje „Faktu” ze zdjêciami
cz³onków M³odzie¿y Wszechpolskiej wykonuj¹cymi gest hitlerowskiego pozdrowienia
3
Mato³ – za³o¿yciel zespo³u Apatia
4
Bluzê marki Hooligan

2

B³yszcz¹ bejsbole æwierkaj¹ komórki
W blokach co maj¹ te same imiona
Znak spod sutanny:
Czo³o Mostek i oba Ramiona
Tekst: Krzysztof Graba¿ Grabowski,
Pid¿ama Porno,
p³yta: „Marchef w butonierce”.

Szajs, beznadziejny szajs
Gdy obijasz mordê komuœ
W oczach masz coœ z durnia
I coœ z Huna
Mówisz ¿e odczuwasz satysfakcjê
Dla mnie gorsze to ni¿ tr¹d
i gorsze ni¿ komuna
Szajs, beznadziejny szajs
„Kilka zdañ o Hitlerjugend”
Wasze piêœci szybsze s¹
Najpierw przeczytaj sam
ni¿ myœli
„Mein Kampf”
Lecz myœlê ¿e znajdzie siê tu
Zanim postanowisz byæ faszyst¹
jakiœ wariat
Mo¿esz jeszcze uratowaæ siebie
co zarazi was poczuciem si³y
Nim zostaniesz
Któr¹ daj¹ tylko
Zdalnie sterowan¹ dziwk¹
Koñskie genitalia
Macie têpe mordy i
Szajs, beznadziejny szajs
wydaje siê wam ¿e
Tekst: Krzysztof Graba¿ Grabowski,
mo¿ecie zmieniaæ œwiat œrodkowym palcem
Pid¿ama Porno,
Nie zmieniacie nic i gdy patrzê na was
Odbija mi siê zesz³orocznym smalcem
p³yta: „Futurista”

