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FAKIR: Jak to siê sta³o, ¿e mimo „podesz³ego” wieku dopiero teraz jako tako zaistnieliœcie na scenie wydaj¹c kasetê?
ROBERT: To prawda, ¿e ¿aden z nas nie jest ju¿ nastolatkiem lecz jako kapela nie jesteœmy znowu tacy starzy. Razem ze sob¹ gramy od
wrzeœnia 1994r. Po nieca³ym roku grania w zwi¹zku z wyjazdem Czarka i Piotra do Anglii zawiesiliœmy dzia³alnoœæ na 3 lata. Znów wspólnie i
na powa¿nie zaczêliœmy graæ w kwietniu 1998. Materia³ zarejestrowaliœmy w marcu 1999r. a na kasecie ukaza³ siê w styczniu 2000r. Czy 2,3
lata to du¿o do „debiutu scenowego”?
CZAREK: To, ¿e dopiero teraz wydaliœmy kasetê w cale nie oznacz, ¿e w przesz³oœci nie byliœmy aktywni. Po prostu byliœmy m³odsi i ma³o kto
myœla³ w tedy o nagraniu kasety w profesjonalnym studiu. Gdybyœmy nawet o tym myœleli, prawdopodobnie mielibyœmy k³opoty natury
finansowej, gdy¿ wieki temu nikt z nas nie pracowa³. Do tego dochodzi przerwa, o której wspomnia³ Robert. Dopiero po moim i Piotrka
powrocie mo¿na by³o powa¿nie myœleæ o zarejestrowaniu materia³u. Poza tym powstawa³y wci¹¿ nowe numery i trzeba by³o coœ zrobiæ z
tymi starymi. Jedynym wyjœciem, aby o nich nie zapomnieæ by³o ich zarejestrowanie. St¹d niektóre numery na kasecie pochodz¹ nawet z
1992 roku, kiedy nie gra³ jeszcze z nami Robert a kapela nazywa³a siê SPRZECIW i gra³a w innym sk³adzie.
ROBERT: Mo¿na natomiast zastanowiæ siê dlaczego zespo³y, w których graliœmy wczeœniej nie zostawi³y po sobie ¿adnego œladu. Powody jak
w przypadku wielu kapel by³y te same. Brak sta³ego miejsca na próby, brak sprzêtu, ale chyba najwa¿niejsze to k³opoty ze stabilnym
sk³adem oraz brak zaanga¿owania, konsekwencji i wytrwa³oœci. Obecnie ¿aden z tych powodów nie dotyczy PRZECIWu. Chyba jako jedni z
nielicznych oprócz tego, ¿e posiadamy swój sprzêt to mamy przede wszystkim w³asn¹ salê na próby której jestem w³aœcicielem (co czyni
nas zupe³nie niezale¿nymi he he!)
FAKIR: Przedstawcie sk³ad i krótk¹ historiê dla zainteresowanych takimi zagadnieniami... Sk³ad chyba uleg³ ostatnio zmianie?
ROBERT: PRZECIW gra w sk³adzie trzy osobowym od jesieni 94r. Korzenie kapeli siêgaj¹ pocz¹tku 92r. W tedy do powsta³ band o nazwie
Sprzeciw a w sk³ad jego wchodzili dwaj dzisiejsi cz³onkowie PRZECIW (st¹d na wydanej kasecie dwa numery z tego okresu). Reszta tej
fascynuj¹cej historii opowiedziana jest w pytaniu pierwszym. Nawi¹zuj¹c natomiast do drugiej czêœci pytania. Rzeczywiœcie na koncercie z
UK SUBS w Katowicach œpiewa³ z nami Micha³ (wczeœniej razem zemn¹ i Piotrkiem gra³ w ÓSMYM DNIU TYGODNIA). Nasza wspólna
przygoda trwa³a nieco ponad miesi¹c. Obecnie PRZECIW to znowu trzy osoby.
FAKIR: Dlaczego nie wydaliœcie (czy próbowaliœcie?) swego materia³u w jakieœ lokalnej firmie (np. LAGART) mielibyœcie
wtedy chyba ³atwiejszy kontakt z wydawc¹, rozliczenia etc.?
ROBERT: Tak naprawdê LAGART jest jedyn¹ lokaln¹ firm¹. Z Bocianem na temat wydania u niego kasety nie rozmawialiœmy z prostego
powodu, LAGART w chwili obecnej nie nale¿y do najprê¿niejszych wydawców na scenie a poza tym odbiegamy stylistycznie od tego co
wydaje i nie wiem czy by³oby to po jego „linii programowej”. ENIGMATIC nie by³ jedynym wydawnictwem z którym rozmawialiœmy.
CZAREK: Próbowaliœmy wydaæ ten materia³ w kilku innych wytwórniach, ale nic z tego nie wysz³o. Powody by³y ró¿ne. Albo nie pasowa³ nam
termin wydania, albo ktoœ w³aœnie coœ wydawa³ lub zwyczajnie nie chcia³. Ty jako pierwszy zaproponowa³eœ nam wydanie podaj¹c w koñcu
ludzki termin i jak siê okazuje by³ to trafny wybór. Jeœli chodzi o kontakt to byæ mo¿e by³by on ³atwiejszy gdyby materia³ wyda³a jakaœ
lokalna wytwórnia.
ROBERT: Po tych kilku miesi¹cach od chwili pierwszego spotkani jesteœmy zadowoleni z tego co zrobi³eœ oprócz spierdolenia wk³adki (choæ to
nie do koñca Twoja wina). Natomiast czy odleg³oœæ jaka dzieli Lublin od Rudy Sl¹skiej (370 km) by³a dla nas jakimœ utrudnieniem, czymœ co
by znacznie opóŸnia³o wydanie kasety? Przyznasz, ¿e chyba nie. Dla nas najbardziej licz siê kontakt na poziomie mentalnym, przyjacielskim
a nie odleg³oœciowym.
CZAREK: My jesteœmy akurat w tej dobrej sytuacji, ¿e mamy mo¿liwoœæ darmowego dzwonienia. A je¿eli zaistnieje koniecznoœæ osobistego
spotkania to te ponad 300 km nie stanowi wielkiego problemu. Poza tym Œl¹sk jest bardzo goœcinny i mile wspominamy pobyty na
nim.
FAKIR: Kim jest szpetny, t³usty facet z ok³adki waszej kasety?
ROBERT: Realnie, fizycznie nie wiemy kto to jest. Nie znamy jego nazwiska, nie wiemy z jakiego kraju pochodzi ani kim jest na co dzieñ w
¿yciu. Zdjêcie pochodzi z francuskiej gazety (nie znamy tytu³u). Zdecydowaliœmy siê na umieszczenie go na ok³adce ze wzglêdu na wyraz i
symbolikê jego twarzy, która bez cienia w¹tpliwoœci uosabia to co najgorsze w ludziach. Jest to cz³owiek pe³en cynizmu, pogardy, pychy,
który traktuje innych ludzi instrumentalnie. Przekonany o swoim pos³annictwie, które polega o decydowaniu o ¿yciu innych . Wierz¹cy, ¿e to
tylko dziêki takim jak on œwiat nie popada w chaos. To tacy skurwiele wykorzystuj¹ stanowiska i uk³ady dla w³asnych interesów. Jest to
pewna postawa niekoniecznie przypisana tylko do œwiata polityki, która we mnie wzbudza obrzydzenie. Takim ludziom mówiê
SPIERDALAJ!
FAKIR: Myœlê, ¿e podobnie jak kilka innych istniej¹cych kapel w Polsce znajdujecie siê w trochê dziwnej sytuacji ni to punk
ni hardcore. Trochê trudno o konkretn¹ publikê co s¹dzicie o tym problemie?
ROBERT: Punk to nie œwiat biznesu gdzie dokonuje siê segmentacji a nastêpnie wypuszcza produkt na rynek. Nigdy nie zdecydujemy siê na
preferowanie któregoœ ze stylów tylko dlatego, ¿e w danym momencie ma wiêksz¹ publikê. Muzycznie nie jesteœmy 100% PUNK albo 100%
HARDCORE. Na kasecie „MR. FUCK” na pewno wiêcej jest grania PUNKOWEGO z prostej przyczyny. Prawie po³owa materia³u pochodzi z
pierwszego okresu dzia³alnoœci (95 96 a dwie piosenki grane by³ przez ch³opaków jeszcze jako Sprzeciw) natomiast nowsze kawa³ki s¹
bardziej HARDCORE. Taki te¿ w wiêkszoœci bêdzie nowy materia³, który przygotowujemy na now¹ kasetê. Nie wiem czy dziêki temu zyskamy
now¹ publikê. Nie myœlimy tymi kategoriami. Na pewno nie jest to podyktowane celami marketingowymi. Nigdy niczego nie robiliœmy i nie
bêdziemy robiæ pod publikê choæby nawet punkow¹. To wyp³ywa gdzieœ z nas niejednokrotnie jest wypadkow¹ kompromisów muzycznych
pomiêdzy poszczególnymi cz³onkami. Osobiœcie uwa¿am, ze najwa¿niejsza jest przede wszystkim szczeroœæ i si³a przekazu. Jednym s³owem
jesteœmy muzycznie i tekstowo kapel¹ HC/PUNK.

CZAREK: Moim zdaniem PRZECIW gra muzykê punkow¹. Zreszt¹ ludzie czêsto sami okreœlaj¹ muzykê kapel, których s³uchaj¹ i podpisuj¹ je
pod taki gatunek, jak im pasuje oraz pod œrodowisko, w którym siê obracaj¹. S¹ równie¿ ludzie, którzy s³uchaj¹ ostrej muzyki i nie
potrzebuj¹ jej definiowaæ. Wolne ¿ycie, wolny wybór. Gramy muzykê ostr¹, a jak kto j¹ okreœli to jego sprawa. Pytasz czy trudno o publikê ?
W Lublinie i jego okolicach ludzie z ró¿nych subkultur przychodz¹ na koncerty niezale¿ne i doskonale siê bawi¹. Byæ mo¿e to spowodowane
jest tym, ¿e koncerty w naszym mieœcie (regionie) odbywaj¹ siê rzadko. S³ysza³em od znajomych, ¿e podobno w zachodniej Polsce,
szczególnie w du¿ych miastach, gdzie koncerty organizowane s¹ czêœciej ludzie przychodz¹ rzadziej. Bardziej wybieraj¹ te, które
odpowiadaj¹ im gustom muzycznym. Mam nadziejê, ¿e w Polsce nie dojdzie do takiej sytuacji, ¿e na koncerty niezale¿ne przychodziæ bêdzie
po 15-20 osób.
FAKIR: Przeciw komu lub czemu wystêpujecie?
ROBERT: Lista osób by³a by bardzo d³uga aczkolwiek dobrze znana st¹d tylko pozwolê sobie rozwin¹æ odpowiedzieæ na drug¹ czêœæ pytania.
Nie zgadzam siê z istnieniem prawd a priori, niepodwa¿alnych, danych rzekomo przez Boga, które maj¹ regulowaæ stosunki miedzy
jednostkami w spo³eczeñstwie. Prawdy ostateczne dla wiêkszoœci bêd¹ce fundamentem ³adu spo³ecznego, fundamentem chrzeœcijañskiej
Europy, drog¹ i radoœci¹ ¿ycia, dla mnie s¹ jedynie uwiêzieniem cz³owieczeñstwa, powielaniem wci¹¿ tej samej drogi, wyrzeczeniem siê
samego siebie. S¹ ¿yciem pozbawionym kreacji. ród³em zniewolenia jednostki. Jestem przeciw tym zasadom moralnym, które
podporz¹dkowuj¹ jednostkê abstrakcyjnemu interesowi spo³ecznemu, przeciw konsekwencjom prawnym za realizacje wolnych wyborów
jednostki, które nie naruszaj¹ wolnoœci drugiego cz³owieka (za¿ywanie narkotyków, eutanazja, wolnoœæ seksualna) a s¹ jedynie niemoralne w
œwietle drobnomieszczañskich zasad, przeciw przymusowi s³u¿by wojskowej (niewolnictwo XX wieku), przymusowi nauki (rzekomo
darmowej), przeciw haraczy dla pañstwa w postaci podatków, przeciw dotacji do nierentownych przedsiêbiorstw, przeciw instytucjom
opartym na przymusie. Jestem przeciw istnieniu Pañstwa, odbieram mu racje istnienia.
FAKIR: Mam wra¿enie, ¿e mimo „walecznej” nazwy wasze teksty s¹ form¹ pogodzenia siê z brutaln¹ rzeczywistoœci¹ i s¹
jakby spojrzeniem z boku na ten parszywy œwiat. Czy zgadzacie siê ze mn¹?
ROBERT: Zgadzam siê, ¿e na kasecie s¹ teksty opisuj¹ce jedynie brutaln¹ rzeczywistoœæ, czy odwieczn¹ nie do pokonania samotnoœæ
cz³owieka, ale równie¿ oskar¿aj¹ce t¹ „rzeczywistoœæ”, nie godz¹ce siê na niektóre sytuacje, ostrzegaj¹ce przed konsekwencj¹ pewnych
wyborów, czy w koñcu manifesty indywidualistyczne. W zwi¹zku z powy¿szym nie zgadzam siê z postawion¹ przez Ciebie tez¹. Nie
nawo³ujemy do walki „tu i teraz”, nie pos³ugujemy siê retoryk¹ rewolucyjn¹, nie podpieramy siê klas¹ robotnicz¹ ale przecie¿ brak takiej
postawy nie oznacza pogodzenia siê z tym „najlepszym ze œwiatów”. Uwa¿am, ¿e da siê w nich wyczuæ „ducha buntu”.
FAKIR: Lublin by³ kiedyœ niez³ym oœrodkiem jeœli chodzi o scenê, dzia³alnoœæ wolnoœciow¹ etc. Jaki okres wspominacie
najlepiej i co dzieje siê obecnie?
CZAREK: By³y dwa bardzo aktywne okresy je¿eli chodzi o dzia³alnoœæ alternatywn¹. Pierwszy to LAGA, ale to by³o dwanaœcie lat temu a ja
mia³em w tedy szesnaœcie lat, a druki to czas INDUSTRIALU. Tutaj liczê na wypowiedz Roberta, gdy¿ on by³ jednym ze wspó³za³o¿ycieli
klubu. Obecnie Lublin nie jest, a¿ takim „niez³ym” oœrodkiem, ale dzieje siê niema³o. Dzia³a Amnesty International, FWZ, sporadycznie
organizowane s¹ manifestacje. Ostatnia by³a w rocznice Nocy Kryszta³owej (wysoka frekwencja). Co dwa tygodnie odbywa siê Czad Gie³da
po której od czasu do czasu puszczany jest koncert lub film na video. Gra Antichrist i kilka innych kapel.
ROBERT: Nie da siê ukryæ ¿e okres LAGI a póŸniej INDUSTRIALu to apogeum dzia³alnoœci alternatywnej w Lublinie. Z perspektywy czasu
widzê miedzy nimi podobieñstwa ale i ró¿nice. Na pewno to co je ³¹czy to spontanicznoœæ, zaanga¿owanie czy wymiar kontrkulturowy i w
pewnym sensie cel choæ nie do koñca. LAGA mia³a wed³ug mnie charakter i aspiracje bardziej polityczne (w koñcu by³ to burzliwy okres
przemian ustrojowych w Polsce), natomiast INDUSTRIAL „artystyczne”. Nie bêdê wypowiadaæ siê na temat LAGI bo nie bra³em w niej
aktywnego udzia³u w odró¿nieniu od INDUSTRIALU. INDUSTRIAL dzia³a³ w okresie od wrzeœnia 94 do kwietnia 95 i by³ miejscem prezentacji
dokonañ szeroko rozumianego undergrandu. Gra³y tu miêdzy innymi: Ewa Braun, Guernika Y Luno, Homomilitia, Toxik Bonkers, Chemickal
Resistants, Ahimsa, Trotell z kapel lubelskich: Amen, Red Light, Ósmy Dzieñ Tygodnia, Przeciw, In Hell. Nie ograniczaliœmy siê tylko do
koncertów punkowych. Gra³a Foa Hoka z Ukrainy (industrialny folk), odby³y siê trzy Sound Systemy prowadzone przez lubelskich Rasta (w
jednym wzi¹³ udzia³ Robert Brylewski), sw¹ kosmiczn¹ muzykê prezentowali odjazdowcy z £odzi pod wodz¹ niejakiego MARCELA. Dwa razy
wynajmowaliœmy lokal na osiemnastki. Odbywa³y siê równie¿ gie³dy i próby kapel. Miejsce to ( ogromna, podupad³a XIX w. fabryka z
licznymi zakamarkami, ogromn¹ iloœci¹ sal ) wyzwala³o niesamowite emocje, idealnie pasowa³o do estetki dzia³añ alternatywnych.
INDUSTRIDL funkcjonowa³ zupe³nie na innych zasadach „w³asnoœciowo rozliczeniowych” ni¿ inne tego typu miejsca. W³aœcicielem tego
terenu by³o miasto, natomiast dzier¿awc¹ prywatna osoba. Facet nie za bardzo wiedzia³ co zrobiæ z tak¹ iloœci¹ pomieszczeñ (chyba ze trzy
wynajmowa³) i ja z Suchym znaleŸliœmy siê w „odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie”. Zaczeliœmy snuæ wizje jaki mu to zrobimy klub
nie zdradzaj¹c choæby s³owem o jego prawdziwym obliczu. W koñcu siê zgodzi³. Na pocz¹tku wy³o¿y³ nawet kasê na sprawy remontowe. By³
w niez³ym szoku gdy widzia³ jak z dnia na dzieñ przychodzi³o coraz wiêcej chêtnych do pomocy przy remoncie. Jedni malowali œciany inni
zamurowywali dziury k³adli elektrykê, sprz¹tali na zewn¹trz, ktoœ przyozdabia³ w logo elewacje. Zawi¹zywa³y siê przyjaŸnie i znajomoœci. I w
koñcu dzieñ, który wstrz¹sn¹³ Lublinem. Wrzeœniowa niedziela, przygrzewaj¹ce jesienne s³oñce, kupa ludzi (choæ nie robiliœmy plakatów
chc¹c unikn¹æ wizyty naziolstwa) i atmosfera, której nigdy nie zapomnê. Sta³o siê to o czym jeszcze nie tak dawnomogliœmy tylko marzyæ.
Zagra³y Ósmy Dzieñ Tygodnia i Amen. Pocz¹tkowo klub zacz¹³ przynosiæ dochody co pozwala³o patrzeæ optymistycznie w przysz³oœæ i
przekonywa³o £ucjana (w³aœciciel posesji) co do s³usznoœci podjêtej decyzji. Zdarzy³o siê jednak kilka wpadek kiedy wychodziliœmy na zero
albo wrêcz do ty³u. Do tego dosz³y bijatyki z ³ysymi i ostrze¿enia z ich strony pod adresem w³aœciciela. Równie¿ nieodpowiedzialnoœæ z naszej
strony. Podczas prób jednej z kapeli kolesie tak siê nagrzali, ¿e o ma³y w³os nie puœcili z dymem kilku s¹siaduj¹cych mieszkañ. Po koncercie
Trotella koleœ podziêkowa³ nam i nasze drogi siê rozesz³y. Patrz¹c z perspektywy czasu uwa¿am, ¿e INDUSTRIAL ju¿ na samym pocz¹tku by³
skazany na taki koniec. Zbyt du¿o zale¿a³o od w³aœciciela. Wystêpowa³ wyraŸny konflikt interesów. Dla niego liczy³y siê pieni¹dze, dla nas

wymiar spo³eczno artystyczny przedsiêwziêcia. Dodam, ¿e INDUSTRIAL zosta³ zauwa¿ony na „zewn¹trz”. Pojawi³ siê o nim doœæ œmieszny
artyku³ w prasie lokalnej, w tonie ciekawostki socjologicznej. Zosta³a podjêta próba zrobienia filmu, przez miejscow¹ dziennikarkê (zwi¹zan¹
emocjonalnie z undergrundem). Zosta³ nakrêcony pierwszy koncert oraz wypowiedzi z aktywistami. Realizacja tego dokumentu jak siê
ostatnio dowiedzia³em zosta³a przerwana z powodu veta zaœciankowej telewizji lubelskiej. Ponoæ ca³a historia zakoñczy³a siê odejœciem
dziennikarki. ¯eby by³o œmieszniej dos³ownie kilka dni temu zadzwoni³a do mnie dziennikarka z tej¿e samej telewizji (przesz³o dziesiêæ lat
temu nakrêci³a film o LAGA), z propozycj¹ zrobienia kilkunastominutowego filmu o undergrundzie. Wraz z Bocianem jesteœmy z ni¹ po
pierwszej rozmowie. Mamy trochê mieszane uczucia co do sensownoœci tego przedsiêwziêcia.
FAKIR: Jak myœlicie czy mo¿na byæ bogatym punkiem?
ROBERT: Zapewne chodzi Ci o bogactwo materialne a nie duchowe. PUNK z natury rzeczy nie mo¿e byæ bogaty poniewa¿ realizuje cele
sprzeczne z celami dziêki którymi osi¹ga siê bogactwo. Œwiat ludzi bogatych jest mu zupe³nie obcy. Nie bierze udzia³u w wyœcigu szczurów.
Kreuje rzeczywistoœæ, w której dobra materialne zostaj¹ zepchniête na margines ¿ycia. To jest wyk³adnia teoretyczna. W praktyce nie znam
cz³owieka zwi¹zanego ze scen¹, którego mo¿na by uznaæ za bogatego.
FAKIR: Macie doœæ korzystne dla organizatorów warunki koncertowe - mo¿e je przedstawicie.
ROBERT: Posiadamy w³asne ty³y (Marschal JCM 900, Hartke 3000, mikrofony), swój œrodek transportu (co pozwala obni¿yæ koszty dojazdu).
Natomiast jeœli chodzi o kasê nie mamy œciœle okreœlonej „stawki”. Rozumiemy sytuacje, kiedy organizatorowi gigu brakuje pieniêdzy, w
wiêkszoœci przypadków wcale nie z jego winy. Jesteœmy w tedy w stanie zagraæ nawet bez zwrotów.

