
C
h³opcy z CKOD zas³ynêli jako buntow-
nicy, jednak ten wizerunek i programo
wa bezprogramowoœæ nie zapewni³a im

d³ugotrwa³ej s³awy. Druga p³yta nie powtórzy³a
sukcesu pierwszej, a wzmianki o zespole poja-
wiaj¹ siê coraz rzadziej w informacjach muzycz-
nych. Sukcesom zespo³u towarzyszy³a dyskusja
prasowa i nie tylko nad tzw. „Generacj¹ Nic”2 .
Dwudziestoparolatkowie zostali  przedstawieni
jako ludzie bez szans, ¿yj¹cy w okresie gorszej
koniunktury ni¿ pokolenie obecnych trzydzie-
stolatków, jako ludzie nie zainteresowani rze-
czywistoœci¹, kontestuj¹cy wspó³czesne warto-
œci, nie zaanga¿owani w nic. Bieg wydarzeñ
pokaza³ jednak co innego. Wci¹¿ jest o czym
mówiæ, myœleæ, dyskutowaæ, œpiewaæ i istniej¹
ludzie, równie¿ m³odzi, którzy chc¹ s³uchaæ
piosenek o czymœ innym ni¿ tylko o mi³oœci,
wakacjach, dziewczynach, imprezach. Nie ma
co ukrywaæ, ¿e powy¿sza tematyka przewa¿a
w wiêkszoœci mainstream’owych hitów. Co wiê-
cej, okazuje siê mo¿na pisaæ teksty nie tylko
o swoich problemach i prywatnych rozterkach,
ale tak¿e o kwestiach dotycz¹cych szerszego
grona, nale¿¹cych do sfery, nazwijmy j¹, pu-
blicznej. Krótko mówi¹c, chodzi o tak zwan¹
muzykê zaanga¿owan¹.

Mistrzem w tej dziedzinie jest Kazik Staszew-
ski, który od lat dzieli siê z fanami swoimi prze-
myœleniami i obserwacjami na temat otaczaj¹-
cego œwiata, czêsto w sposób bardzo trafny opi-
suj¹c istniej¹c¹ sytuacjê, czy to spo³eczn¹, czy
polityczn¹. Dlatego nikt nie bêdzie zaskoczony
znajduj¹c na dwóch ostatnich p³ytach Kazika
du¿o piosenek nawi¹zuj¹cych do bie¿¹cych
wydarzeñ, czy to do wojny w Iraku, czy do

metod pracy policji. Porusza tak¿e tematy bar-
dziej uniwersalne – pierwsza piosenka z p³yty
„Czterdziesty pierwszy” nosi tytu³ „Staliningrad”
i jest histori¹ Adama i Klary z czasów II wojny
œwiatowej. Czemu mia³aby nas interesowaæ te-
raz? Otó¿ kilka piosenek póŸniej pada odpo-
wiedŸ: „Bajka lubi siê powtarzaæ”. Opowieœæ
jest doœæ banalna, dwójka m³odych ludzi po-
znaje siê, zakochuj¹ siê w sobie, pobieraj¹, ro-
dzi im siê dziecko, a zaraz potem jego bior¹ do
wojska. Jakkolwiek nie by³aby to prosta histo-
ria, jest dramatem dla wielu ludzi, czy to w cza-
sie II wojny œwiatowej, czy te¿ obecnie. Na p³y-
cie mo¿na znaleŸæ du¿o eksperymentalnych
aran¿acji i szeroki przekrój tematyczny, zdecy-
dowanie dominuj¹ jednak piosenki komentuj¹-
ce rzeczywistoœæ w ró¿nych jej aspektach. Nie-
które utwory od niewprawionego ucha wyma-
gaj¹ pewnej dozy cierpliwoœci i wytrwa³oœci (na-
le¿y pamiêtaæ, ¿e twórczoœæ Kazika to nie to
samo co Kult), jednak przy odrobinie dobrych
chêci ten dwup³ytowy album mo¿e staæ siê dla
s³uchacza ciekaw¹ podró¿¹ muzyczn¹.

Mo¿na jednak ubolewaæ, ¿e teksty Kazika
straci³y na subtelnoœci, co odczuæ mo¿na s³ucha-
j¹c p³yty „Los siê musi odmieniæ”. Zawsze by³
raczej bezpoœredni, jednak w charakterystyczny
dla siebie, mimo wszystko liryczny sposób. Styl,
w jakim jest utrzymana ta p³yta, mo¿e siê podo-
baæ, albo nie, ale podejrzewam, ¿e jeœli osoba,
która nie darzy twórczoœci Kazika silnym senty-
mentem, mo¿e mieæ problemy z przekonaniem
siê do tego albumu. Szczególnie jeœli ktoœ siê bar-
dzo ws³ucha w warstwê muzyczn¹ pierwszego
utworu, która ³atwa nie jest. W ogóle p³yta jest
pe³na kontrastów, piosenek w bardzo ró¿nych

konwencjach. Niedaleko po piosen-
ce „DD” z repertuaru zespo³u El Dupa
(„Bêdziesz wisia³ Miller, ty k…o je…a”
– pod koniec tego tekstu autor pusz-
cza do s³uchacza oko ujawniaj¹c, ¿e
„oczywiœcie” ca³y czas chodzi³o mu
o… Heinricha Müllera, genera³a SS)
s³uchamy melodyjnej ballady autor-
stwa Wojciecha M³ynarskiego i Jerze-
go Wasowskiego. Ten album-hybrydê
zamyka autorskie wykonanie przez
Kazika hymnu narodowego, co, my-
œlê, dope³nia wizerunku tej p³yty.

Inny charakter ma najnowsza p³y-
ta Kultu p.t. „Poligono industrial”, któ-
rej nie mo¿na odmówiæ zaanga¿owa-
nia, tylko ¿e nie w tematykê spo-
³eczn¹, a bardziej polityczn¹ i religi-
no-koœcieln¹. Kult niejednokrotnie
podejmowa³ te wa¿ne dla wielu kwe-
stie, ale prezentacja osobistych po-

gl¹dów Kazika jest moim zdaniem mniej intere-
suj¹ca. Jest te¿ hit – „Kocham Ciê, a mi³oœci¹
swoj¹”, choæ nie uwa¿am, ¿eby utwór ten wpro-
wadza³ now¹ jakoœæ w twórczoœci zespo³u.
Ogólnie, trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e zarów-
no jeœli chodzi o same utwory jak i mo¿liwoœci
wokalne, Kazik nie jest u szczytu swych si³.
Mo¿na mieæ tylko nadziejê,  ¿e to przejœciowy
spadek formy.

Artystów maj¹cych jednak coœ interesuj¹ce-
go do powiedzenia jest du¿o wiêcej, co swego
w pe³ni pokaza³y obie czêœci wydanej przez
Qqryq Productions sk³adanki „Muzyka Przeciw-
ko Rasizmowi”, a zw³aszcza druga jej czêœæ,
bardzo ró¿norodny stylistycznie kr¹¿ek pod ty-
tu³em „Jedna rasa – ludzka rasa”. Z pozoru kom-
pilacja ta mo¿e wydawaæ siê doœæ chaotyczna,
ale zachowuje zadziwiaj¹ca spójnoœæ, dziêki
czemu ka¿dy znajdzie na niej coœ interesuj¹ce-
go dla siebie. Jeœli ktoœ chce siê dowiedzieæ, co
Liroy ma wspólnego z Kurami, zespó³ Illusion
z Kub¹ Sienkiewiczem, a Chumbawamba
z Trebuniami Tutkami – niech siêgnie po tê p³y-
tê i zobaczy, jak s³uszna sprawa mo¿e po³¹czyæ
ludzi o zupe³nie innych gustach muzycznych.

Zespo³em zas³uguj¹cym w ostatnim czasie
na szczególn¹ uwagê jest Lao Che. Siêgn¹³ on
po tematykê, która dawno nie by³a poruszana
przez m³odych artystów, po historiê Powstania
Warszawskiego. Po wojnie historia powstania
by³a podejmowana z nale¿ytym szacunkiem
i patosem niejednokrotnie, ale dawno nie od-
wo³ywali siê do niego twórcy najm³odszych ge-
neracji. M³odym pokoleniom to dziadkowie
opowiadali o wojnie i uczyli patriotycznych pie-
œni. Jednak obecnie dla wiêkszoœci m³odych lu-
dzi wa¿ne wydarzenia historyczne wydaj¹ siê
albo zbyt wznios³e, by siê do nich odnosiæ, albo
zbyt odleg³e i nudne –  jak lekcje, szkolne apele
i akademie „ku czci”. Przez d³ugi czas s³owa
„ojczyzna”, „patriotyzm”, „historia” w u¿yciu
codziennym by³y zarezerwowane dla jêzyka na-

„Piosenki bez refrenów,
melodie bez emocji,
teksty bez bohaterów”1

ANNA MALINOWSKA

Jeszcze niedawno tak œpiewa³ zespó³ Cool Kids Of Death. Trudno po-
wiedzieæ, czy mieli na myœli tylko swoje piosenki, czy równie¿ hity
z czo³owych radiostacji, ale na pewno mo¿na dostrzec w tych s³owach
autoironiê, jak równie¿ próbê prze³amania istniej¹cych konwencji.

Od lewej Reinhard Heydrich i Heinrich Müller
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ze wspó³czesnym rockiem. Album tworzy kon-
strukcyjn¹ ca³oœæ, dziêki czemu s³uchanie go
przenosi nas w odleg³y, ale fascynuj¹cy œwiat.
Ka¿da piosenka jest jednym obrazkiem z po-
wstania, pocz¹wszy od wybuchu, przez walki
na ulicach, nadziejê na pomoc z Londynu, lub
interwencjê wojsk radzieckich, a¿ do zakoñ-
czenia powstania i utraty nadziei.

Piosenki jeszcze mocniej ni¿ na p³ycie,
brzmi¹ na koncertach, które ciesz¹ siê du¿ym
zainteresowaniem. Na „Przystanku Wood-
stock” 2005, najwiêkszym polskim festiwalu,
zespó³ ten gra³ jako gwiazda przed wielosetty-
siêczn¹ publicznoœci¹, która sta³a ca³kowicie
wpatrzona w niezwykle ekspresyjny wystêp
niezwyk³ego zespo³u.

Muzyka bodaj¿e od pocz¹tków swojego ist-
nienia by³a sposobem wyra¿ania i rozpowszech-
niania wa¿nych dla ludzi kwestii i nic nie wska-

cjonalistów, czy (o ironio!) neofaszystów. Tema-
tyka drugiej wojny œwiatowej, a szczególnie
powstania warszawskiego nie by³a wiêc zbyt
czêsto podejmowana przez m³ode zespo³y,
a nawet jeœli, to raczej w ograniczonym zakre-
sie. A¿ tu nagle ma³o znany zespó³ nagrywa p³ytê
pod tytu³em „Powstanie Warszawskie”. Nie
chcia³abym siê tu rozpisywaæ nad fenomenem
obchodów 60-lecia wybuchu powstania, w które
zaanga¿owa³o siê du¿o m³odych ludzi. Dziêki
udanej kampanii, wielu z nich pozna³o dok³ad-
nie przebieg i znaczenie powstania, uœwiado-
mili sobie, ¿e za niepodleg³oœæ i wolnoœæ w
czterdziestym czwartym z faszyzmem walczyli
i umierali ich rówieœnicy.

Muzycy z Lao Che wstrzelili siê w rozbu-
dzone obchodami rocznicy zainteresowanie
m³odych ludzi i nagrali p³ytê, nad któr¹ d³ugo
ju¿ pracowali, w ca³oœci poœwiêcon¹ powsta-
niu. Lao Che przedstawia ciekawe, niebanal-
ne utwory, które trudno porównaæ do czego-
kolwiek innego. Uda³o im siê odtworzyæ kli-
mat piosenek z tamtych czasów i po³¹czyæ go

zuje na to, by mia³o to ulec zmianie w najbli¿-
szym czasie. Wci¹¿ mo¿na pos³uchaæ muzyki,
która oprócz wysokiego poziomu artystyczne-
go, prezentuje równie¿ interesuj¹ce treœci.

Pisz¹c s³ucha³am:
� Kazik „Czterdziesty pierwszy”, SP Records, 2004
� Kazik „ Los siê musi odmieniæ”, SP Records, 2005
� Kult „Poligono industrial” , SP Records, 2005
� Ró¿ni wykonawcy „Jedna rasa – ludzka rasa”,

Qqryq Productions, 1999
� Lao Che „Powstanie Warszawskie”, Ars Mundi,

2005

Przypisy
1 Refren piosenki zespo³u Cool Kids Of Death

pt. „Piosenki bez refrenów”, z p³yty „C.K.O.D.”
2 „Generacja Nic” to tytu³ jednej z piosenek Cool

Kids Of Death. Dyskusjê rozpocz¹³ artyku³ Kuby
Wandachowicza pt. „Generacja Nic”, „Gazeta
Wyborcza”, 05.09.2002
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