Liberation #7 wiosna 2001
1. Zacznijmy od krótkiego przedstawienia zespo³u.
PRZECIW to: Czarek - gitara,voc; Robert - bas; Piotrek - perkusja, voc.
2. Przez trzy lata PRZECIW by³ w zawieszeniu. Co siê z wami przez ten czas dzia³o?
ROBERT: Po rocznym okresie doœæ aktywnej dzia³alnoœci PRZECIWU oraz gry razem z Piotrkiem w ÓSMYM DNIU TYGODNIA i zaanga¿owaniu
w dzia³alnoœæ INDUSTRIALU nast¹pi³ w moim ¿yciu trzyletni okres „rozluŸnienia wiêzów” ze scen¹. W tym czasie stoczy³em wygran¹ walkê o
s³u¿bê zastêpcz¹ (nie by³oby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, ¿e ubiega³em siê o ni¹ po raz drugi), zacz¹³em pracowaæ,
wyremontowa³em stary drewniany dom, w którym mieszkam razem z ¿on¹.
CZAREK: Tak, to prawda, ¿e prawie przez trzy lata PRZECIW by³ w zawieszeniu. Po likwidacji INDUSTRIALU zespó³ straci³ miejsce na próby,
a bez w³asnego sprzêtu stan¹³ w martwym punkcie. Maj¹c ju¿ doœwiadczenia z poszukiwaniem sali oraz gry w domach kultury (gdy
udzielaliœmy siê w innych kapelach) wiedzieliœmy, ¿e nawet po znalezieniu miejsca nie zagrzejemy w nim d³ugo. Na wynajêcie prywatnej sali
nie by³o nas wtedy staæ, gdy¿ ¿aden z nas nie pracowa³. Pad³a propozycja, aby wyjechaæ z kraju i zarobiæ trochê kasy na jakiœ sprzêt. We
wrzeœniu 1995 r. razem z Piotrkiem spakowaliœmy siê i wyjechaliœmy do Londynu. W pocz¹tkowych planach mia³ to byæ wyjazd tylko na rok,
ale ten rok okaza³ siê dla mnie kompletn¹ klap¹ i ¿eby siê odkuæ finansowo zosta³em jeszcze pó³tora roku. Po powrocie za zarobione
pieni¹dze kupi³em trochê niez³ego sprzêtu, dziêki któremu jesteœmy w stanie w mniejszych salach zagraæ nawet bez przodów.
PIOTREK: Ja z Anglii wróci³em po pó³ roku i w zasadzie nic nie robi³em. Od czasu do czasu pogrywa³em sobie z kolesiami z osiedla, ale to nie
by³o nic powa¿nego. Mia³em dziewczynê, (teraz ¿onê) wiêc ca³y czas poœwiêca³em w³aœnie jej. Dopiero po powrocie Czarka zaczêliœmy
graæ.
3. A czy jako stary fan mogê liczyæ na reaktywacje ÓSMEGO DNIA TYGODNIA - kapeli któr¹ tworzy³o 2/3 PRZECIWU?
PIOTREK: Ja jestem za. Uwa¿am, ¿e to by³a dobra kapela i wielu ludzi którzy kiedyœ j¹ s³ysza³o chcia³o by j¹ mieæ w swojej kolekcji. Dwa
kawa³ki ukaza³y siê na naszej kasecie, mo¿e na nastêpnej bêd¹ jakieœ inne. Osobiœcie chcia³bym nagraæ wszystkie kawa³ki ÓDT, ale nie wiem
jak wyjdzie.
ROBERT: Reaktywowanie w najbli¿szym czasie na pewno nie bêdzie mo¿liwe ( mo¿e nawet nigdy ) z oczywistego powodu, Micha³ który by³
filarem tego bandu wyjecha³ w³aœnie do Australii. Po za tym ÓDT to Iwona, a póŸniej Beata na wokalu, które s¹ daleko st¹d. Jest natomiast
pomys³ zrobienia splitu kawa³ków ÓDT i starych numerów SPRZECIWu przez PRZECIW. Wydaje mi siê, ¿e wczeœniej czy póŸniej do tego
dojdzie.
CZAREK: Jednak w chwili obecnej jesteœmy zbyt zajêci robieniem nowego materia³u. Ale w przysz³oœci kto wie? Na razie musz¹ Tobie
wystarczyæ dwa kawa³ki ÓDT, które s¹ zarejestrowane na Mr. Fuck.
4.Mam takie pytanie. Kiedyœ w pierwszym okresie dzia³alnoœci, wtedy gdy gra³ jeszcze ÓDT byliœcie typowo lokalnymi
zespo³ami, mimo, ¿e graliœcie œwietnego punk rocka. Zupe³nie olewaliœcie wszelka promocjê, a teraz mo¿na powiedzieæ, ¿e
„wszêdzie was pe³no”. Z czego wynika ta radykalna zmiana podejœcia do grania?
ROBERT: Brak promocji w pierwszym okresie dzia³alnoœci (dotyczy to równie¿ ÓDT), nie wynika³ z „doktrynalnego” podejœcia do tej kwestii.
Dla mnie olewanie jest wtedy, gdy w sposób œwiadomy zespó³ decyduje siê na szersze nieistnienie poprzez rezygnacjê z promocji
(informacja tekstowa, umieszczanie kawa³ków na CD, MC do³¹czonych do zine'a) . My dzia³aliœmy zaledwie rok, bez nagranego materia³u i
po prostu nie mieliœmy co pokazaæ „œwiatu”. Jedyn¹ form¹ promocji
by³y dla nas lokalne koncerty. St¹d nasz stosunek do tej kwestii nie móg³ ulec zmianie. Na pewno obecnie bardziej powa¿nie podchodzimy
do wszystkiego co jest zwi¹zane z funkcjonowaniem zespo³u. Po za tym zauwa¿alne zaistnienie PRZECIWU na scenie jest wynikiem dzia³añ
równie¿ naszego wydawcy, a na przyk³ad obecnoœæ na CD do³¹czonych do ARLEKINA (oraz wywiad) i GAZETY PUNKOWEJ wyp³ynê³a od nich.
Po prostu tak wysz³o, ¿e nasze wspólne dzia³ania z Fakirem oraz zainteresowanie z zewn¹trz zbieg³y siê ze sob¹.
CZAREK: Osobiœcie uwa¿am, ¿e sk³adanki MC i CD do³¹czone do zinów to najlepsza forma „reklamy” dla zespo³u. Odbiorca s³yszy dany
zespó³ i zdaje sobie sprawê z muzyki jak¹ band wykonuje. Na reklamach jest zazwyczaj napisane „Czad kurwa maæ, punx na maxa i musicie
to mieæ”, ale tak naprawdê koleœ nie wie, jak¹ muzykê gra dany zespó³ i bardzo czêsto sugeruj¹c siê reklamami z pism tacy ludzie mog¹ byæ
mocno zawiedzeni. A to, ¿e wszêdzie nas pe³no? Rok temu wysz³a nasza pierwsza oficjalna kaseta. Zaczê³y siê telefony, listy ktoœ chce
zrobiæ wywiad, koncerty, to znowu Fakir coœ za³atwi. Jakoœ siê to krêci. Ja najbardziej lubiê graæ koncerty. ¯eby tych koncertów graæ wiêcej,
ludzie musz¹ nas kojarzyæ.
5. Jeszcze w zwi¹zku z promocj¹ taka kwestia. ZnaleŸliœcie siê na CD do³¹czonym do Gazety Punkowej i bêdziecie na
sk³adance wydanej przez GRS Polska Scena Punk. Moim i nie tylko moim zdaniem oba te posuniêcia mog¹ Was b³êdnie
zaszufladkowaæ. Nie boicie siê tego? Pytam o to, gdy¿ Robert mówi³ mi, ¿e niezbyt chêtnie chcieliœcie graæ na pewnym
festiwalu, gdzie wystêpowa³o kilka kapel w³aœnie tego pokroju.
ROBERT: Zastanawiam siê i nie za bardzo mogê w paœæ na pomys³, jak ta szuflada mia³aby siê nazywaæ. Czy chodzi Tobie o muzê, czy ideiki
zwi¹zane z pewnym podejœciem do PUNKa. Uwa¿am, ¿e pierwsza kwestia jest doœæ oczywista i nie wymaga szerszej wypowiedzi. Chcê tylko
powiedzieæ, ¿e GRS rzeczywiœcie promuje g³ównie kapele prezentuj¹ce podobny styl grania przez niektórych okreœlany „punkopolo”, od
którego my odbiegamy. Notabene przez Mariusza (naczelny GRS) uwa¿ani jesteœmy za kapelê HC. Muzyka jaka jest ka¿dy s³yszy. Nie
staniemy siê nagle ska, czy Oi je¿eli znajdziemy siê na sk³adance z takimi kapelami, a nasze teksty nie nabior¹ innego znaczenia. Kwestia
wa¿niejsza wynikaj¹ca z szeroko rozumianej niezale¿noœci, rozumienia czym jest scena. OdpowiedŸ na to pytanie jest dla mnie
najwa¿niejsza. Uwa¿am, ¿e GRS Tapes w mniejszym lub wiêkszym stopniu jest mimo wszystko czêœci¹ sceny niezale¿nej. W zwi¹zku z tym
z chwil¹, gdy Mariusz zaproponowa³ nam obecnoœæ na CD zgodziliœmy siê. Natomiast odpowiadaj¹c na ostatni¹ czêœæ pytania, nie by³o tak
jak ty to przedstawiasz. By³a rozwa¿ana mo¿liwoœæ zagrania na imprezie, na której rzeczywiœcie gra³y tego typu kapele, ale ostatecznie nie

zagraliœmy gdy¿ nasza muzyka nie pasowa³a do tych klimatów i to organizator podj¹³ tak¹ decyzjê (choæ ja jeszcze przed podjêciem decyzji
przez organizatora w rozmowie z Tob¹ rzeczywiœcie mówi³em o swych w¹tpliwoœciach).
PIOTR: Ja siê nie bojê. Dla mnie punk to jest punk.
CZAREK: Zanim jeszcze by³o wiadomo, ¿e Fakir wyda nasz materia³ kr¹¿y³ on po ludziach ze sceny (min. GRS Tapes). Pewnego dnia
zadzwoni³ koleœ proponuj¹c zamieszczenie jednego utworu na sk³adance, zaznaczaj¹c, ¿e bêdziemy najostrzejsz¹ kapel¹. Tak do tego dosz³o.
Ostatnio s³yszê, ¿e wielu ludzi chuja na nim wiesza. Nie znam kolesia, nigdy z nim nie gada³em i nie bêdê go ocenia³ po tym, w jakiej gra³
kapeli i czy gra³ w Jarocinie. To zostawiam dla DEBILI. A tak przy okazji, to jeœli ktoœ woli, jak to niektórzy mówi¹ „wieœniackiego punka” to
jest jego gust i prywatna sprawa, i nikt nikomu z tego powodu nie powinien ubli¿aæ zarówno w jedn¹, jak i w drug¹ stronê. Doprawdy nie
wiem dlaczego zamieszczenie na sk³adance „Kraju Kwitn¹cego Krzy¿a”, gdzie jest dobry tekst i muzyka mia³oby nas b³êdnie zaszufladkowaæ.
6. A kiedy w koñcu pojawi¹ siê wasze koszulki? Czy lokalni punkowi potentaci tekstylni nie zainteresowali siê ich produkcj¹?
PIOTREK: Koszulki nie wiadomo czy bêd¹, bo Czarek nie chce siê zgodziæ, a o produkcjê mnie siê nikt nie pyta³.
CZAREK: Owszem zaczêli siê pchaæ drzwiami i oknami po pozwolenie na uruchomienie produkcji, ale ka¿dy z nich za³apuje siê tylko na kopa
w zadek. Osobiœcie uwa¿am, ¿e koszulki PRZECIW nie s¹ niezbêdne do funkcjonowania zespo³u i œmia³o mo¿na siê obejœæ bez podobnych
cyrków. Przera¿a mnie fakt, ¿e móg³bym kiedyœ zobaczyæ grzecznych kolesi w koszulkach PRZECIW. Koszulki i wiêkszoœæ naszywek, które
posiadam zrobi³em sam dla siebie, tak¿e jeœli komuœ bêdzie zale¿a³o na naszej koszulce to zrobi j¹ sobie, gdy¿ tak naprawdê nie jest to
trudne. A je¿eli jest leniem lub ma dwie lewe rêce to na pewno jej nie kupi na gie³dzie. Tak¿e dopóki bêdê cz³onkiem tej kapeli, dopóty bêdê
przeciwnikiem koszulek.
ROBERT: Rzeczywiœcie jest spór na linii ideologicznej wœród nas. Ale czy nie jest prawd¹, ¿e dla wielu PUNK, niezale¿noœæ, etc. zaczyna siê i
koñczy na koszulkach, naszywkach czy kolczykach. St¹d w pewnym sensie rozumiem Czarka, ¿e nie chce braæ udzia³u w tym
„przedstawieniu”
Jeden jak ich nazwa³eœ z lokalnych potentatów by³ zainteresowany, nie wiem tylko, czy nie œciemnia³, bo Cezar szybko wyperswadowa³ mu
„kontrakt ¿ycia”.
7. Wiem, ¿e cenicie sobie wspó³pracê z ENIGMATIC. Mo¿e powiecie czym Fakir zas³u¿y³ u was na miano dobrego wydawcy?
CZAREK: My do tego podchodzimy na stopie kole¿eñskiej, a nie na zasadach wydawca-zespó³. Z Fakirem doœæ dobrze zd¹¿yliœmy siê ju¿ z¿yæ
i trudno mi w tej chwili mówiæ o jakiœ konkretnych sprawach. Na pewno du¿ym plusem jest to, ¿e wydaje on chyba najtañsze kasety w kraju,
co w punk rocku jest bardzo wa¿ne. Nastêpnym plusem dla niego jest szybkoœæ z jak¹ ukaza³a siê nasza taœma. Poza tym jest kolesiem
s³ownym i zna siê na punk rocku jak ma³o kto. Z czystym sumieniem polecam innym kapelom t¹ wytwórniê.
ROBERT: Dla mnie niezwykle wa¿ne by³o to, ¿e z chwila wydania kasety wspólnie z Fakirem zajêliœmy siê promocj¹. Czêœæ rzeczy za³atwia³ on
czêœæ my ale zawsze mówiliœmy sobie co w danej chwili robimy. Nie mam doœwiadczenia w kontaktach z innymi wydawnictwami ale mam
nadziejê, ¿e nasze wspó³praca z ENIGMATIC to pewien kanon wzajemnych relacji zespó³-wydawca w punk rocku. Tak w³aœnie wyobra¿a³em
sobie stosunki z wydawc¹ a wiêc profesjonalizm ale przede wszystkim zaufanie, kole¿eñskoœæ.
8. Graliœcie na dwóch polskich squatach. Czy myœlicie, ¿e faktycznie mog¹ one stanowiæ konkretna alternatywê dla
beznadziejnych klubów, czy równie fajnych domów kultury?
ROBERT: Je¿eli spojrzymy wy³¹cznie od strony miejsca, w którym dokonuj¹ siê wydarzenia artystyczne, to mo¿emy rzeczywiœcie mówiæ o
alternatywie, ale przecie¿ squaty pe³nia inn¹ rolê ni¿ domy kultury. Nie s¹ wy³¹cznie miejscem prezentacji sztuki, dokonañ artystycznych, czy
te¿ Ÿród³em zarabiania kasy tak jak w przypadku klubów. S¹ przejawem jednej z form ¿ycia spo³ecznego, gdzie ¿ycie i

sztuka s¹ bardzo blisko siebie, doœæ wyraŸnie zwi¹zane z punkiem. Mnie osobiœcie bliskie ze wzglêdu na dobrowolnoœæ i brak przymusu
uczestnictwa w nich. Dla tego patrzê na sguaty nie jak na miejsca gdzie przyje¿d¿am zagraæ jedynie koncert. A nawet gdybym patrzy³
jedynie od tej strony, to mimo zwykle gorszych warunków „sprzêtowo-technicznych” wole graæ w nich. Maj¹ swój specyficzny klimat.
Istotn¹ przeciwwag¹ dla domów kultury czy te¿ oficjalnych klubów s¹ równie¿ kluby typowo niezale¿ne. Mieliœmy okazie graæ w PILONIE
(pozdrowienia), który dla mnie jest pewnym drogowskazem. Prywatny „punkowy biznes”, który oprócz funkcji knajpiarskich pe³ni role
prezentacji dokonañ undergrundu. W tego typu miejscach widzia³bym nadzieje dla sceny i kapel niezale¿nych, oraz dla innych form
aktywnoœci (spo³eczna, polityczna). Mog¹ one wytworzyæ pozytywny ferment wœród miejscowej m³odzie¿y. Przerobiliœmy t¹ lekcje w Lublinie,
w tedy gdy istnia³ INDUSTRIAL. Myœlê, ¿e dobrze by³oby gdyby na ³amach zinów podpytaæ tych wszystkich ludzi którzy prowadzili b¹dŸ
prowadz¹ takie kluby, w jaki sposób zaczynali, ile trzeba mieæ kasy, czy oficjalnie zg³osiæ funkcjonowanie knajpy a koncerty robiæ na dziko, co
ukrywaæ w kontaktach z urzêdem skarbowym i wiele innych pytañ, które mog³yby wrêcz zachêciæ ludzi do tego typu dzia³alnoœci, czy pomoc
ju¿ póŸniej w funkcjonowaniu klubu.
9. Jak Wam siê podoba sytuacja, gdy na punkowym koncercie np. w Bychawie (Total Noise Fest) œrednia wieku waha siê
miêdzy 16, a 19 lat, a niektórzy ludzie z kapel, czy dystrybucji mogliby byæ ojcami co bardziej nieletnich za³ogantów?
CZAREK: To dobrze ¿e jest m³oda za³oga, która ch³onie nasz¹ energiê, i dobrze, ¿e jest trochê starych wyjadaczy.
ROBERT: Nie ukrywam, ¿e ¿yczy³bym sobie, aby ta œrednia by³a wy¿sza. Natomiast w zwi¹zku z tego typu sytuacj¹ nasuwa mi siê smutna
refleksja, ¿e dla wiêkszoœci, punk jest jedynie form¹ pozbawion¹ treœci, chwilow¹ ekstrawagancj¹ by póŸniej staæ siê jedynie niezapomnian¹ i
nostalgicznie wspominan¹ przygod¹. Bo gdzie¿ s¹ ci którzy jeszcze kilka lat temu byli najwiêkszymi buntownikami? To, ¿e wiêkszoœæ
starszych za³ogantów to ludzie którzy graj¹ w kapelach, b¹dŸ prowadz¹ dystrybucjê udowadnia tezê, ¿e aktywnoœæ, kreacja, zaanga¿owanie
s¹ cechami, które s¹ rdzeniem punka. £atwo byæ buntownikiem, gdy ma siê 18 lat, a znacznie trudniej, gdy jest siê dziesiêæ czy wiêcej lat
starszym.

10. I jeszcze, czy Waszym zdaniem istnieje taka zale¿noœæ miêdzy wiekiem za³ogantów, a klimatem imprezy, czyli im starsze
punki tym jest fajniej?
ROBERT: Ja nigdy nie analizowa³em czy koncert by³ udany pod k¹tem wieku za³ogantów. Nie mówiê „zagramy chujowy koncert bo publika to
sami ma³olaci”. Nie uzale¿niam udanego koncertu od wieku publicznoœci. Uwa¿am, ¿e na to sk³ada siê wiele czynników, a wiek na pewno nie
jest decyduj¹cym. Moim zdaniem najwiêcej zale¿y od kapeli. Pomijam oczywiœcie ¿enadny sprzêt, czy mordobicie, które jest w stanie rozwaliæ
ka¿dy koncert (to tak jak brak wiatru podczas zawodów ¿eglarskich).
CZAREK: Wiesz, zagra³em ju¿ trochê koncertów i wydaje mi siê, ¿e lepsza zabawa jest, gdy publika jest m³odsza. M³odsi punkowcy s¹ bardziej
chêtni do zabawy. Maj¹ jakby wiêcej energii. Ci starsi zachowuj¹ siê czasami tak, jakby siê ju¿ wypalili. Staj¹ siê bardziej leniwi. Wydaje mi
siê, ¿e g³ównie oceniaj¹ kapele od strony muzycznej i technicznej. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e wiêkszoœæ klientów dla ludzi prowadz¹cych gie³dy
jest poni¿ej 20 roku ¿ycia.
PIOTREK: M³odsi punkowcy s¹ OK.! Tacy najlepiej siê bawi¹ na koncertach, bo stare punki nie maj¹ si³y z przepicia lub zipania. Poza tym,
niektórzy z nich to stare cwaniaki, którzy zapomnieli o swojej m³odoœci i o tym co sami robili.
11. Pamiêtam kiedyœ na koncertach du¿o mówiliœcie o trzeŸwoœci wœród punx. Poza tym piotrek gra³ w kapeli SXE CRUCIAL
TIMES. Jak dziœ widzicie kwestiê picia, czy w ogóle u¿ywek?
CZAREK: Szczerze mówi¹c, to nie przypominam sobie, abyœmy kiedyœ mówili o trzeŸwoœci. Ja mam bardzo liberalne podejœcie do wszelkiego
rodzaju u¿ywek. Uwa¿am, ¿e to ludzie powinni decydowaæ, w jakim stopniu i czy w ogóle bêd¹ za¿ywaæ jakieœ narkotyki. Idea SXE jest mi
obca. Tak jak inne idee powinna byæ sposobem na ¿ycie, a nie jak czêsto ma to miejsce, staje siê form¹ „religii”. Koleœ, który siê upija b¹dŸ
upala nie krzywdzi nikogo za wyj¹tkiem siebie. Byæ mo¿e jest mu trudniej siê odnaleŸæ w rzeczywistym œwiecie, ale to jest jego wybór i nikt
nie powinien mu tego zakazywaæ i podwa¿aæ jego decyzji.
ROBERT: Pomyli³eœ PRZECIW z ÓDT, który na scenie rzeczywiœcie porusza³ tego typu tematy. Oczywistym jest, ¿e wszelkie u¿ywki przynale¿¹
do sfery wolnoœci, st¹d wszelkie zakazy s¹ zamachem na wolnoœæ jednostki. Je¿eli dla kogoœ u¿ywki s¹ nieodzownym elementem dobrej
zabawy, Ÿród³em doœwiadczeñ, czy walki z frustracj¹ i problemami to jego sprawa. Daleki jestem w tej kwestii od moralizatorstwa. Jednym
s³owem „wolne ¿ycie, wolny wybór”.
12. Zostaj¹c przy tym, co by³o kiedyœ, to pamiêtam jak na Wasze koncerty potrafi³ jechaæ autokar punków z Lublina. Czy
obecnie by³oby to mo¿liwe? Chodzi mi o mobilnoœæ œrodowiska i samo zainteresowanie?
CZAREK: Parê lat temu jednym z naszych warunków koncertowych by³ darmowy wjazd dla za³ogi, która z nami przyje¿d¿a. Przyznam siê, ¿e
mi³o wspominam tamte czasy. Obecnie lubelska scena punx prze¿ywa istny nawa³ m³odzie¿y zbuntowanej, wiêc jeœli idzie o chêtnych na tego
typu wyjazdy, to podejrzewam, ¿e jeden autokar to by³oby ma³o. Gorzej ze znalezieniem cz³owieka, który wzi¹³by obowi¹zki organizatora na
swoje barki. Boro (koleœ, który organizowa³ wszystkie poprzednie wyjazdy), podejrzewam, ¿e nie by³by czymœ takim zainteresowany. Raz siê
zdarzy³o, ¿e wysz³o parê kilometrów wiêcej ni¿ obliczyliœmy i pieni¹dze, które wczeœniej zebraliœmy by³y za ma³e. Po koncercie, wiadomo,
za³oga ca³kowicie sp³ukana wiêc Boro musia³ zap³aciæ z w³asnej kieszeni parê z³otych. Innym razem zgin¹³ pokrowiec od fotela, a kierowca
krzykn¹³ sobie kosmiczn¹ cenê. Niby mia³a byæ póŸniej zrzuta, ale o ile dobrze pamiêtam, to koleœ nigdy nie dosta³ tych pieniêdzy. Czasem
zdarza³y siê œmieszne sytuacje by³ to wyjazd bodaj¿e do Rzeszowa, przystanek w jakiejœ Koziej Wólce w celu zakupu napojów alkoholowych.
Jeden z napierdolonych kolesi zajeba³ ze sklepu parê lodów. Autokar ma ju¿ ruszaæ, a tu wpada zadyszana ekspedientka i wrzeszczy:
„skurwysyny, z³odzieje p³aciæ za lody”. A tam na pierwszym planie kierowca wpierdala Magnum, którego dosta³ od kolesia, który te lody
ukrad³. Przez nastêpne pó³ roku œmieliœmy siê z tego. Ostatni nasz wyjazd autokarem by³ w kwietniu 1998 roku do Podkowy Leœnej na Noc
Walpurgii.
13. A tak w ogóle jak to mo¿liwe, ¿e w tak du¿ym mieœcie jak Lublin nie ma sali na punkowy koncert?
CZAREK: Salê na koncert znajdziesz, jak¹ chcesz w zale¿noœci od tego ile bêdziesz w stanie zap³aciæ. Lubelskie Domy Kultury nie s¹
zainteresowane koncertami punkowymi. Wol¹ wystawiaæ balety lub organizowaæ zespo³y szkolne, na których jedynymi widzami s¹ „artyœci” i
ich rodzice. Ostatnie niezale¿ne koncerty odbywa³y

siê w nocnym klubie Labirynt, gdzie by³ w miarê zdrowy uk³ad co do pieniêdzy. Z tym, ¿e zespo³y graj¹ce musia³y we w³asnym zakresie
zadbaæ o sprzêt. Lublin jest tak pojebanym miastem, ¿e chc¹c w tym momencie zrobiæ koncert niezale¿ny, trzeba wydaæ minimum 600 z³ na
salê i sprzêt. W dodatku na salê, która pomieœci 100 osób, bo wiêkszej w Lublinie za te pieni¹dze nie znajdziesz. Graffiti, do którego mo¿e
wejœæ 300-400 osób kosztuje oko³o 1000 z³ za sam¹ sal i drugie tyle za sprzêt i akustyka. Podobno Filip z Antichrist znalaz³ jak¹œ fajn¹ salê z
zamiarem robienia tam koncertów, mo¿e mu coœ z tego wyjdzie. Po¿yjemy, zobaczymy.
ROBERT: Ka¿dy wie, ¿e koncerty kapel punkowych to imprezy przynosz¹ce niezbyt wielkie zyski, a czêsto nawet odwrotnie przynosz¹ce straty.
St¹d nie s¹ one atrakcyjne dla domów kultury b¹dŸ klubów. Dlatego nieraz o wiele ³atwiej zrobiæ koncert w ma³ej miejscowoœci, gdy¿ tam
ka¿dy koncert nabiera rangi wydarzenia. W Lublinie jeœli mnie pamiêæ nie myli ostatni koncert odby³ siê oko³o pó³tora roku temu, natomiast w
Wygodzie ko³o Kurowa (40 km od Lublina) w tym czasie tych koncertów by³o kilka a jesieñ pod tym wzglêdem zapowiada siê szczególnie
atrakcyjnie. Byæ mo¿e w³aœnie Filip przerwie t¹ posuchê.
14. A jak wam siê podoba reaktywacja lubelsko-œwidnickiej legendy-Patologii Ci¹¿y? Czy nie boicie siê, ¿e skoñcz¹ tak jak np.
DESTRUKTOR na rockowych koncertach, zupe³nie olani przez punków.
ROBERT: Nie chcê odpowiadaæ „podoba siê b¹dŸ nie”. Nie czuje potrzeby rozpatrywania ich reaktywacji w tych kategoriach. Skoro uznali, ¿e
znowu chc¹ graæ to ich sprawa. Notabene ze starego sk³adu zosta³ ponoæ tylko jeden kolo, reszta to nowa ekipa. Wiem, ¿e Fakir rozwa¿a ich
wydanie, mo¿e wiêc nie skoñcz¹ wbrew twoim obawom na rockowych koncertach.
CZAREK: Przyznam siê szczerze, ¿e ja s³ysza³em tylko ich jeden numer i to z 15 lat temu. Ostatnio graliœmy z nimi koncert i stwierdzam, ¿e
tych kolesi nie znam i nigdy ich przedtem na oczy nie widzia³em. A tak w ogóle nie jestem ich ojcem, ¿ebym ba³ siê jak mog¹ skoñczyæ. Jak

dla mnie to mog¹ graæ nawet na koncertach disco polo. Co zaœ siê tyczy muzyki jak¹ graj¹, to trudno mi cokolwiek powiedzieæ, poniewa¿ na
tym koncercie by³a przerw w dostawie pr¹du i ch³opaki zagrali tylko ze dwa numery i pojechali do domu. ¯yczê im z ca³ego serca, by nie
poszli t¹ drog¹ co Destruktor.
15. Mo¿e powiecie za co tak kochacie religiê katolick¹, bia³ego papê, ksiê¿y biskupów, ksiê¿y proboszczów itp. frajerów?
Wiem, ¿e Czarek planuje wydaæ kato-punkowego zine'a...
CZAREK: A za có¿ mo¿na kochaæ koœció³ katolicki. Tak jak inne tego typu instytucje, d¹¿y do dominacji religijnej na wszystkie mo¿liwe
sposoby. 2000 lat historii Koœcio³a to intrygi, krew i mordy. Ka¿dy kto ma choæ trochê otwarte oczy i bystrzejszy umys³, powinien dostrzec
jego ciemn¹ przesz³oœæ. Paranoje g³oszone z ambon bij¹ wszelkie rekordy g³upoty, a zacofanie i zabobony niektórych wiernych dotrzymuj¹
im kroku. Nie chcê, aby ktoœ mnie Ÿle zrozumia³, gdy¿ uwa¿am, ¿e wiara jest prywatn¹ spraw¹ ka¿dego cz³owieka i ka¿demu wolno wierzyæ
w to co mu siê podoba. Jednak koœció³ katolicki nie jest zbyt szczerym poœrednikiem miêdzy wierz¹cym, a jego jakimœ tam Bogiem. Razem z
koleg¹ planujemy wydaæ zine'a pt. Zdrowie Plebana, bêdzie to coœ na wzór Maci i Zó³tych. Pó³ zine'a to temat punkowy, a druga po³owa
poœwiêcona wy³¹cznie klerowi. Pierwszy numer planujemy wydaæ pod koniec roku i bêdzie w nim miêdzy innymi wywiad z redakcj¹ Radia
Maryja, a wszystko to w pe³nej konspiracji.
ROBERT: Dziêkuje koœcio³owi za wskazanie tej jednej jedynie s³usznej drogi, która prowadzi ku szczêœciu wiecznemu. Za odkrycie przede
mn¹ prawdy, gdy¿ jako istota u³omna i têpa sam nie by³bym jej w stanie odkryæ. Prawdy poza, któr¹ wszelkie ¿ycie jest tylko bezmyœln¹
wegetacj¹. Prawdy, która mówi ¿e Ja jestem niczym natomiast idea jest wszystkim. Prawdy, która przez wieki wieków by³a i bêdzie
zwyciêskim orê¿em z indywidualnoœci¹. Dziêkujê za nieomylnoœæ papy i koœcio³a w interpretacji i ocenie ¿ycia indywidualnego, rodzinnego i
spo³ecznego. Pewnoœæ, która jest zakorzeniona w prawdzie pozwala memu umys³owi nie b³¹dziæ, unikaæ pytañ a przez to umacniaæ moj¹
wiarê. Pozbawiany wszelkiego w¹tpienia jako cz³owiek zredukowany chwale Pana i czekam na swój koniec. Do zobaczenia w niebie.
AMEN.
16. Na koniec powiedzcie jeszcze coœ o waszych wymaganiach wzglêdem organizatorów koncertów i ewentualnie dodajcie
coœ na zakoñczenie. Dziêki!
Posiadamy profesjonalne ty³y. W przypadku koncertów w mniejszych salach mo¿emy przywieœæ kolumny pod wokale. Zwroty kosztów
podró¿y plus reszta do ustalenia. Pozdrowienia dla naszych kobiet, znajomych, redakcji LIBERATION oraz tych którzy organizowali nasze
koncerty. Wielkie Dziêki.

