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Czasy, kiedy muzycy zajmowali siê wy-
³¹cznie swoj¹ twórczoœci¹ i ma³o inte-
resowali siê tym, co zachodzi w spo³e-

czeñstwie, dawno minê³y. Dzisiaj rozumiej¹
oni, ¿e swoim autorytetem mog¹ wp³yn¹æ na
s³uchaczy i tym samym zmieniaæ kraj na lep-
sze. Grupa Grin Grej nale¿y do najbardziej
cenionych ukraiñskich kapel. Rdzenni miesz-
kañcy Kijowa, Murik i Dizel s¹ dobrze znani
nie tylko na obszarze „bliskiej zagranicy” (na
przyk³ad w Rosji), ale i w Europie. Grupa po-
wsta³a w tym samym czasie, co niepodleg³e
pañstwo ukraiñskie, dlatego doœwiadczy³a na
w³asnej skórze wszystkich procesów zachodz¹-
cych w spo³eczeñstwie.

Muzycy s¹ przekonani, ¿e ich obowi¹zkiem
jest obrona wolnoœci i praw wspó³obywateli.
Sytuacja w dzisiejszej Ukrainie jest taka, ¿e
zamiast „otwartoœci”, „przejrzystoœci”, „rów-
nych szans dla wszystkich” systematycznie
uszczuplane s¹ konstytucyjne prawa ca³ych
grup spo³eczeñstwa. Jeden z takich przyk³adów
to przys³owiowa ju¿ „kwestia jêzykowa”. Jako
pierwsi odczuli to animatorzy kultury (wystar-
czy przypomnieæ skandal dotycz¹cy Teatru
Dramatu Rosyjskiego im. Lesi Ukrainki). Pio-
senka – jak dobra by nie by³a – nie pojawi siê
w eterze, jeœli œpiewana jest „nie w tym jêzy-
ku”, artyœci nie zostan¹ zaproszeni na koncert,
jeœli s¹ „nie doœæ patriotyczni”.

Muzycy Grin Grej kategorycznie nie zga-
dzaj¹ siê na takie dzielenie na „swoich” i „ob-
cych”. „Patriotyzm nie jest tym, co mówisz, ale
tym, co robisz” – oœwiadczy³ wokalista grupy,
Murik. – „I po to, ¿eby s³owa odpowiada³y czy-
nom, rozpoczêliœmy inicjatywê «Nasze pra-
wa»”. „Mamy wystarczaj¹co du¿o autorytetu i
znaczenia w show-biznesie, ¿eby zaj¹æ siê
swoimi sprawami i nie daæ siê niszczyæ” – zga-

dza siê z koleg¹ gitarzysta grupy, Dizel – „ale
co bêd¹ robiæ m³odzi, którzy dopiero zaczy-
naj¹ karierê muzyczn¹? Kto wesprze muzyków
œpiewaj¹cych w «niew³aœciwym jêzyku»?”.
Cz³onkowie grupy Grin Grej s¹ gotowi okazaæ
wszelk¹ pomoc m³odym muzykom, którzy nie
mog¹ przebiæ siê do s³uchaczy z powodu jê-
zykowej cenzury.

W ramach inicjatywy grupa Grin Grej za-
mierza mówiæ nie tylko o muzyce, ale i o szer-
szych problemach: wolnoœci dyskusji, prawie
do w³asnego wyboru, mo¿liwoœci budowania
kraju, w którym chce siê ¿yæ. Te podstawowe
wartoœci demokratyczne s¹ wszêdzie dekla-
rowane, podczas gdy w praktyce s¹ uszczu-
plane.

„W jakimœ celu nas podzielono.
A co mamy dzieliæ? Mamy jeden kraj
– jeden dla wszystkich. I my go ko-
chamy. Przypomnijcie sobie nasz¹
historiê, Ruœ Kijowsk¹ – czy to nie zo-
bowi¹zuje nas ¿yæ uczciwie i god-
nie?” – mówi Murik. – „W kraju zmie-
ni³a siê w³adza. I teraz w cieniu pro-
blemów ekonomicznych zapomina
siê o wa¿nych problemach humani-
tarnych. Jesteœmy przeciwni temu,
¿eby nasz¹ publicznoœæ straszono i
pohukiwano na ni¹. Przecie¿ nie jest
wa¿ne, w jakim jêzyku œpiewasz. Dla-
tego mówimy: mamy prawo œpiewaæ
w jêzyku rosyjskim. I jesteœmy prze-
ciwko temu, ¿eby urzêdnicy nas go
pozbawiali” – stwierdzi³ wokalista
grupy Grin Grej.

Podczas konferencji prasowej
muzycy podkreœlili, ¿e nie zajmuj¹ siê
polityk¹ i nie zamierzaj¹ braæ udzia-
³u w wyborach parlamentarnych.

„Nasze prawa” do wolnoœci
Muzycy grupy Grin Grej proklamuj¹ swoje prawo œpiewania dla wol-
nych ludzi, a nie dla urzêdników. W siedzibie agencji informacyjnej
UNIAN odby³a siê konferencja prasowa grupy Grin Grej poœwiêcona
rozpoczêciu projektu „Nasze prawa”. Spo³eczna inicjatywa „Nasze
prawa” ma na celu zwrócenie uwagi na problem obrony praw i swo-
bód obywatelskich na Ukrainie.

Wystarczy im projekt „Nasze prawa”. Murik,
Dizel i Piotr Cymbal wyrazili przekonanie, ¿e
inicjatywa spo³eczna „Nasze prawa” bêdzie siê
rozwijaæ i stanie siê efektywn¹ struktur¹ zdoln¹
do rozwi¹zywania postawionych sobie proble-
mów. W ramach inicjatywy muzycy s¹ gotowi
do wspó³pracy ze wszystkimi si³ami progresyw-
nymi podzielaj¹cymi ich idee – pocz¹wszy od
kolegów po fachu, a skoñczywszy na organi-
zacjach spo³ecznych i partiach. W szczegól-
noœci Murik i Dizel przyznali siê do sympatii
do Zjednoczonej Socjaldemokratycznej Partii
Ukrainy, dlatego ¿e partia ta daje przyk³ad, jak
broniæ obywatelskich praw i wolnoœci.

Za kilka dni grupa Grin Grej przystêpuje
do filmowania wideoklipu do piosenki „Nasze
prawa”. W³aœnie ta piosenka sta³a siê wizy-
tówk¹ ca³ego projektu. PóŸniej muzycy wybie-
raj¹ siê na trasê koncertow¹ po miastach po³u-
dnia Ukrainy (Chersoñ, Niko³ajew, Odessa) i
na Krym.

Muzycy grupy Grin Grej wzywaj¹ wszyst-
kich wolnych ludzi Ukrainy, aby chodzili na
koncerty, mówili o swoich prawach i wyra¿ali
swoje pogl¹dy. To nasze prawo, którego nikt
nam nie odbierze.
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Muzycy grupy Grin Grej

Negacjonizm jako
zjawisko miêdzynarodowe

Negacjonizm historyczny w odniesieniu
do II wojny œwiatowej, w³¹czaj¹c jego
najbardziej skrajn¹ formê: zaprzecza-

nie Holocaustowi, jest zjawiskiem miêdzyna-
rodowym. Czy jest to g³ówny nurt czy zjawi-
sko marginalne? Oœmielê siê twierdziæ, ¿e
w przypadku Rumunii i Mo³dawii jest to g³ów-
ny nurt.

Nagacjonizm jest promowany przez nie-
wielk¹, ale za to silnie powi¹zan¹ miêdzynaro-
dowo, grupê historyków amatorów i dzia³aczy
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