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Prezydent Donald Trump oskarża o rozruchy w Stanach Zjednoczonych "radykalną lewicę". W tym
czasie TVP próbuje obrzydzić swoim widzom ruch antyfaszystowski - sięga po piosenkę, która była
antyrasistowskim hymnem młodzieży.
W poniedziałek wieczorem wydarzenia w USA komentowali na antenie TVP Info prawicowi publicyści Stanisław Janecki
i Rafał Ziemkiewicz. - Pouprawiajmy teraz trochę rasizmu, pokazując, co przodująca rasa wyprawia w Stanach
Zjednoczonych - tak Ziemkiewicz zapowiedział filmowy materiał w programie "W tyle wizji". Uśmiechał się do kamery,
wesoło machał nogą.
Zamieszki po śmierci George'a Floyda
Na ekranie pojawił się twitterowy wpis prezydenta Donalda Trumpa, który oskarżył o uliczną przemoc "radykalną lewicę"
i zapowiedział "uznanie Antify za organizację terrorystyczną".
W tle poleciała mająca ponad 20 lat piosenka poznańskiego zespołu Pidżama Porno - "Antifa".
Trump odnosił się do zamieszek, które od ponad tygodnia wybuchają w amerykańskich miastach: protestujący ścierają się
z policją, podpalają budynki i radiowozy, skandują "Nie mogę oddychać". Bo takie były ostatnie słowa ciemnoskórego
George’a Floyda, który zginął uduszony podczas brutalnej interwencji białego policjanta. Władze coraz ostrzej reagują na
te protesty.
Zdjęcia z zamieszek również pokazano w materiale zilustrowanym piosenką Pidżamy Porno. Zdenerwowało to lidera
zespołu Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego. Na swoim profilu na Facebooku poinformował, że telewizja nie pytała o
zgodę na wykorzystanie piosenki. Program TVP Info nazwał "wykrztuścem", a jego gospodarzy "miękkimi kutasinami".
"Niechaj Wielki Zeus skopie wam te tyły na wizji" - dodał.
"Grabaż" napisał też, że nie oczekuje od telewizji przeprosin. "Mam ich w tyle wizji" - dodał.
"Antifa" była antyrasistowskim hymnem młodzieży
- Nie dziwię się emocjonalnej reakcji "Grabaża", który podobnie jak wielu ludzi źle znosi to, co dzieje się teraz w Polsce mówi prof. Rafał Pankowski ze stowarzyszenia Nigdy Więcej, które walczy z rasizmem i faszyzmem.
Przypomina, że "Antifa" znalazła się na składance "Muzyka przeciwko rasizmowi" wydanej przez stowarzyszenie w 1997
r. Szybko stała się antyrasistowskim hymnem młodzieży. - Bo w prosty sposób wyrażała ideę ważną dla wielu
przyzwoitych ludzi: nie bójmy się sprzeciwiać złu, łączmy się, nie odwracajmy wzroku - mówi prof. Pankowski.
"Grabaż" śpiewał: "Niechaj wszyscy co się wstydzą/ Pokonają w sobie strach/ Niechaj wszyscy co nas widzą/ Zaśpiewają
z nami wraz/ Zróbcie to teraz, zróbcie to zaraz/ Zróbcie to teraz, zaraz, już./ AntiFa, AntiFa/ AntiFa, AntiFa".
- Gdy powstawała nasza płyta, "Grabaż" zaproponował właśnie tę piosenkę w stylu The Clash. Pod koniec lat 90.
ubiegłego wieku mierzyliśmy się z rasistowską przemocą na ulicach, koncertach i stadionach. Atakowany był każdy, kto
nie pasował do stereotypu prawdziwego, białego Polaka - wspomina prof. Rafał Pankowski. - Nasze stowarzyszenie
powstało w reakcji na tę agresję. Postanowiliśmy zwalczać faszyzm i rasizm metodami pokojowymi - nagłaśnianiem
problemu i edukacją. Tak powstała też płyta "Muzyka przeciw rasizmowi", którą otwierała właśnie "Antifa".
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Prof. Pankowski zapamiętał, że jedno z pierwszych wykonań "Antify" miało miejsce na polsko-niemieckim festiwalu
antyrasistowskim w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. - To było symboliczne miejsce. Do
historii przeszło zaś poruszające wykonanie "Anfity" na Przystanku Woodstock w 1999 r. - przypomina.
Antifa - luźna sieć, a nie organizacja
Gdy wybuchły zamieszki w USA, a prezydent Trump oskarżył o to "radykalną lewicę", TVP postanowiła obrzydzić
swoim widzom Antifę. Prof. Pankowski przypomina tymczasem, że nie istnieje żadna organizacja o takiej nazwie: - To
skrótowe określenie ruchu antyfaszystowskiego, który jest bardzo różnorodnym ruchem społecznym. To bardzo luźna
sieć ludzi, których łączy sprzeciw wobec rasizmu i faszyzmu. Większość przyzwoitych ludzi na świecie podpisałaby się
pod tym przesłaniem, zwłaszcza w kraju takim jak Polska: faszyzm jest złem, symbolem zbrodni, a sprzeciw wobec niego
czymś oczywistym. Większość tych ludzi potępia jednocześnie jakąkolwiek przemoc.
- Ilustrowanie tą piosenką tego, co dzieje się w Ameryce, dowodzi jedynie ciasnoty intelektualnej pracowników TVP.
Jestem zażenowany. Nie chcę od nich przeprosin, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Są dla mnie frajerami - mówi nam
Krzysztof "Grabaż" Grabowski.
"Grabaż" na celowniku prawicy i kiboli
Pidżama Porno jest znana z antyfaszystowskich utworów. To nie tylko "Antifa", ale też "Idą brunatni".
W ubiegłym roku zespół wydał album "Sprzedawca jutra". "Grabaż" śpiewa tam o Polsce i rosnącej, podsycanej przez
władzę fali nienawiści: "Daliśmy się zagarnąć żulom i hołocie/ Tłum tumanieje - chrust na stosy już się zbiera/ Nie
kończyłem medycyny, ale to schizofrenia/ Wasza nienawiść okrada mnie z człowieczeństwa".
Śpiewa też o prawicowych bojówkach: "Tłum ma napięte mięśnie, twarze ma kaprawe/ Na swoich stopach noszą tylko
oba buty prawe/ Maszerują ch… w swej obłędnej defiladzie/ Tak maszeruje hańba, tak maszeruje badziew".
Nowe piosenki nie spodobały się prawicowym publicystom i kibolom Lecha Poznań. Podczas jednego z meczów kibole
powiesili na stadionie transparent: "Ezoteryczny Poznań pie… Grabaża!!!". Było to nawiązanie do jednej ze znanych
piosenek Pidżamy Porno.
Metody TVP Info
TVP Info nie po raz pierwszy wykorzystała piosenkę bez pytania autorów o zgodę i w kontekście, którego by sobie nie
życzyli. Dwa lata temu protestował przeciwko temu zespół Big Cyc. Ich piosenka "Jak słodko zostać świrem" ilustrowała
w programie "W tyle wizji" materiał wyśmiewający uczestników antyrządowych protestów pod Sejmem. TVP
odpowiadała wtedy, że ma prawo wykorzystywać piosenki w swoich programach na podstawie licencji i umowy ze
stowarzyszeniem autorów ZAiKS.
W marcu tego roku producenci wykorzystali zaś piosenkę zespołu "De Mono", zatytułowaną "A kiedy przyjdzie czas na
ciebie" do materiału o sędzim Igorze Tulei.
https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,25995759,tvp-info-ilustruje-zamieszki-w-usa-piosenka-pidzamy-porno-lider.html
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