Pasa¿er #20 lato/jesieñ 2005
- Po wydaniu kasety „Mr Fuck” w 1999 roku, Przeciw mocno siê uaktywni³, pogra³ sporo koncertów, po czym zapad³ w
kilkuletni letarg, który przerwaliœcie dopiero teraz p³yt¹ „Krzyczê”. Sk¹d ta przerwa? Przechodziliœcie akurat kryzys wieku
œredniego czy to jakaœ specyficzna wasza polityka „podejœcia z doskoku”?
C - Czekaliœmy na nowy materia³ kilka lat. Poza tym nie œpiewamy z Piotrkiem zbyt dobrze i szukaliœmy wokalisty, graj¹c w kó³ko te same
numery. Nie mieliœmy te¿ weny twórczej, k³óciliœmy siê zajebiœcie o to jak nowy materia³ ma wygl¹daæ. Robert odchodzi³ w hardcorowe
klimaty typu Endstand albo Misconduct… Potrafiliœmy zrobiæ jakiœ numer na jednej próbie i wracaæ do niego po trzech miesi¹cach ¿eby go
przerabiaæ, bo Robertowi siê nie podoba³o zakoñczenie albo pocz¹tek. Albo robiliœmy numer przez trzy miesi¹ce. Uwa¿am, ¿e to jest nasza
najwiêksza wada.
R - Ja z kolei zaanga¿owa³em siê wtedy w swoje sprawy osobiste i rodzinne. Nie mieliœmy miejsca na próby i wszystko przesuwa³o siê w
czasie. Trochê odstawiliœmy zespó³ na bok. By³y wprawdzie plany, ¿eby wczeœniej coœ nagraæ, ale nie byliœmy na tyle zdyscyplinowani. W
efekcie nowy materia³ musia³ czekaæ piêæ lat. Nie potrafiliœmy siê zebraæ, spi¹æ i tego zrobiæ. Wszystko siê rozmywa³o. I to by³ b³¹d. Pierwszy
materia³ by³ w miarê ciep³o przyjêty. Zagraliœmy nawet nie parê, ale ca³kiem sporo, bo ponad 50 koncertów, wiêc odzew by³. Ale potem
wiadomo - jeœli nie nagrywasz kolejnego materia³u, ludzie zapominaj¹, pojawiaj¹ siê nowe kapele…
- I teraz zaczynacie wszystko niemal od nowa.
R - Poniek¹d tak. Dlatego by³ to dla nas w jakiœ sposób stracony czas. Miejmy nadziejê, ¿e to nadrobimy.
- Oby siê uda³o. Jeœli chodzi o scenê punk czy hard core to Lublin wydaje siê byæ doœæ progresywnym miejscem, w którym
m³odzie¿ jest na czasie. Ju¿ nie nad¹¿am za nazwami kolejnych zespo³ów, bo zmieniaj¹ siê zbyt czêsto, ale w ka¿dym razie
Przeciw wyró¿nia siê na ich tle tym, ¿e zupe³nie nie jest w tym nurcie.
R - Faktycznie, na tle sceny lubelskiej ró¿nimy siê, przede wszystkim muzycznie. W wiêkszoœci tych kapel graj¹ podobni ludzie, a ich
fascynacje skupiaj¹ siê, jeœli siê nie mylê na podobnych kapelach i poprzez to nale¿¹ do pewnego wspólnego nurtu.
- Zdaje, ¿e oprócz Bociana, który jest mniej wiêcej w Twoim wieku, to w tych kapelach s¹ raczej m³odsi ludzie?
R - Zgadza siê, ale na pewno to Bocian zasia³ kilka lat temu pewien ferment w Lublinie. Natomiast z faktu, ¿e ekipa jest doœæ m³oda i
wymieszana wynika to, i¿ kapelê siê rozpadaj¹ a na ich miejsce powstaj¹ nowe. Czêœæ ludzi z tych kapel w momencie, kiedy zaistnia³a
mo¿liwoœæ pracy wyjecha³a za granicê, a je¿eli kole¿ka gra³ np. w dwóch albo trzech kapelach to automatycznie wi¹¿e siê to z k³opotami
tych kapel.
- Te zespo³y s¹ do przodu w sensie muzyki wrzeszcz¹cej i nowoczesnej, a wy zupe³nie siê od nich ró¿nicie. Nie jesteœcie do
przodu. To nie jest pejoratywne okreœlenie, bo jakiœ tam old school te¿ jest czymœ na fali, ale stwierdzenie faktu.
R - Oni odwo³uj¹ siê nie do tradycji z lat 80-tych tak jak my na przyk³ad, tylko do bardziej uwspó³czeœnionej formy punk rocka czy hard
core'a. To jest fakt. My tkwimy w bardziej tradycyjnym rozumieniu tej muzyki.
- Jakie s¹ miêdzy wami uk³ady? Darek opowiada³ mi, ¿e rozmawia³ sobie kiedyœ bodaj z kolesiem z Silence i opowiada³ mu o
jakiejœ p³ycie, której s³ucha³, kiedy zaczyna³ siê interesowaæ punk rockiem, a ten mu na to, ¿e jego jeszcze wtedy na œwiecie
nie by³o. To chyba doœæ du¿a ró¿nica? Nie œmiej¹ siê, ¿e jesteœcie dziadkami?
R - Z wiêkszoœci¹ tych ludzi, jeœli nawet siê nie znamy osobiœcie, to przynajmniej spotykamy na koncertach i nie ma tu ¿adnych barier.
Aczkolwiek to prawda, ¿e wszyscy oprócz perkusisty jesteœmy po 30-tce, a nawet bli¿ej 40-stki. Tego nie da siê zaprzeczyæ. Z Silence
graliœmy razem kilka koncertów. By³o tak, ¿e my mieliœmy gdzieœ graæ i dzwoni³em do Sierœciucha czy nie chcieliby z nami pojechaæ. By³y te¿
plany odwrotne. Znamy siê z nimi, przyjaŸnimy…
C - Oni graj¹ swojego punk rocka, my gramy swojego. Choæ pewnie 15 lat temu punkowcy uznaliby ich muzykê za jakiœ thrash metal. Oni
graj¹ to co lubi¹, my gramy to co lubimy, ale to ca³y czas ta sama scena. Mo¿e s¹ bardziej ortodoksyjni…? Mam nadzieje, ¿e w wieku 35 lat
nie odejd¹ od klimatów scenowych, tylko bêd¹ trzymali swój kierunek.
- Wspomnieliœcie o tych 40-tkach, które siê do was zbli¿aj¹. Ma to jakiœ wp³yw na kontakt z publik¹? By³em ostatnio na kilku
Waszych koncertach i pomijaj¹c tych kilku starców w Nowym Targu, chyba zauwa¿yliœcie jaka jest œrednia wieku…
R - Nigdy siê nad tym nawet nie zastanawia³em. Koncert to jest koncert.
C - Nie ma barier. Zazwyczaj idziemy po koncercie z organizatorami na piwko, poimprezowaæ i raczej nie zauwa¿am, ¿eby ktoœ mia³ 17 a
ktoœ 40 lat. No mo¿e tylko tak, ¿e najm³odsi ludzie najlepiej siê bawi¹.
R - Koncert to jest ekspresja muzyczna i albo siê podoba, albo nie. Nie wa¿ne ile masz lat. Natomiast po koncertach - wiadomo - okazuje
siê, ¿e ci m³odsi maj¹ inne problemy, innymi rzeczami siê interesuj¹ ni¿ ja, maj¹ trochê inne ¿ycie. Ale i tak myœlê, ¿e wiele rzeczy nas
³¹czy. Przychodz¹ na koncert, czasami s³uchaj¹, bawi¹ siê, mo¿e w tych tekstach coœ swojego znajduj¹? S¹ wartoœci uniwersalne nie obce
ani nam ani m³odszym ludziom. Ju¿ dawno siê okaza³o, ¿e jeœli one w kimœ s¹, to s¹ bez wzglêdu na wiek. Z drugiej strony nie mo¿na
przeceniaæ wartoœci w punk rocku, bo dla wielu istotna jest sama muzyka jako forma ekspresji.
- Wasza punkowa ekspresja bierze siê chyba w prostej linii z pierwszej po³owy lat 80-tych, na co by wskazywa³ choæby cover
Dezertera, jaki nagraliœcie na nowej p³ycie.
C - Na pewno. Dla mnie muzyka lat 80-tych, jeœli idzie o punk rocka to ca³a esencja. Lata 80-te i pocz¹tek lat 90-tych! PóŸniej…
- …póŸniej to ju¿ nic pozna³em?(œmiech)
C - Byæ mo¿e. Ma³o pozna³em. Mia³em jeszcze intensywny okres poznawania muzyki w latach 2001-2003, ale by³o wówczas mniej fajnych
kapel. Wychowa³em siê na tej starej muzyce.

R - Cover wybiera siê zazwyczaj taki, który jest znany, ma konkretny przekaz i trafia do ludzi, a poza tym my siê na tym wychowaliœmy temu nie mo¿na zaprzeczyæ. To s¹ nasze pocz¹tki, które pchnê³y nas na punk rockowe tory. Tego siê nie zaprzemy. Dezerter wywar³ na mnie
i na nas najwiêkszy wp³yw na pocz¹tku i w po³owie lat 80-tych. To by³ konkretny kop, fajny przekaz, nieco intelektualny. Oni siê po prostu
wyró¿niali na tle innych kapel punkowych. Wtedy nawet w oficjalnych mediach byli przedstawiani jako „filozofowie punk rocka”.
C - A „Szar¹ rzeczywistoœæ” wybraliœmy przede wszystkim dlatego, ¿e to bardzo prosty numer do zagrania. (œmiech) Prosty, konkretny i
rzeczowy tekst - mocny, sztandarowy i punkowy.
- Powiedzia³eœ, ¿e podoba³o Ci siê w Dezerterze jego intelektualne podejœcie, zatem wspomnijmy o waszych tekstach. O ile ich
tematyka jest punkowa, to sposób w jaki s¹ napisane bardzo czêsto mocno odbiega od typowego punkowego stylu. Sam
zreszt¹ kiedyœ powiedzia³eœ, ¿e nie wiesz czy nie s¹ zbyt wyszukane jak na punkowy czad.
C - Robert jest poet¹, a punk rock nie ma schematów. Poza tym jakie teksty mia³ Post Regiment? A czy Armia nie mia³a podobnych tekstów?
R - Mam takie zaciêcie. Nie lubiê czytaæ tekstów, które s¹ napisane w sposób „kawa na ³awê”. Mo¿na opowiedzieæ o czymœ i tekst mo¿e byæ
fajny i interesuj¹cy, ale tylko wtedy, kiedy ma trochê poezji w sobie i nie jest jednoznaczny. Ja lubiê wieloznacznoœæ. Wydaje mi siê, ¿e taki
styl ma wiêcej mocy, jest bardziej magiczny. Nigdy siê nie zastanawiam czy jakiœ mój tekst bêdzie dla kogoœ czytelny. Wa¿ne jest czy dla
mnie jest fajnie napisany. I mimo, ¿e wszystkie one traktuj¹ o doœæ zwyczajnych sprawach, to dziêki stylowi, mo¿na je na ró¿ne sposoby
zinterpretowaæ. Miêdzy innymi o to chodzi.
C - Powiedz szczerze, ¿e w pewnym momencie chcia³eœ zab³ysn¹æ, byæ innym i zacz¹³eœ tak pisaæ. Zawsze mia³eœ apetyt na innoœæ.
R - To swoj¹ drog¹… (œmiech)
- Nie wiem czy wiecie, ¿e nie jesteœcie jedynym zespo³em, który wykorzysta³ tekst Tuwima. Przed wami byli Liberum Veto,
W³ochaty i Akurat, ale oni wszyscy wziêli ten sam tekst, inny od Waszego…
R - „Komuniœci” to wiêkszy fragment z Tuwima, ale ostatnia zwrotka jest dopisana przeze mnie, ¿eby pasowa³o do piosenki i dobrze siê
œpiewa³o. Ale to nie by³a jakaœ nasza fascynacja. Ja bardziej znam jego wiersze mi³osne. Ten styl pisania, podnios³oœæ jest naprawdê super.
Historia polega³a na tym, ¿e kilkanaœcie lat temu, ja z naszym obecnym wokalist¹, mieliœmy kapelê, która gra³a ten numer. Zgadaliœmy siê,
¿e fajnie by³oby odœwie¿yæ coœ z repertuaru tej kapeli i pad³o na ten numer. Zupe³nie go przearan¿owaliœmy. W ka¿dym razie to nie o Tuwima
chodzi, bo on te¿ mia³ okres kolaboracji z czerwonymi i pisa³ rzeczy w stylu „murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania”, które ka¿demu z
nas elementarz wbija³ do g³owy.
- A sami komuniœci z tekstu?
R - Oczywiœcie tekst odzwierciedla nasze, a przynajmniej moje pogl¹dy. On siê wprawdzie odnosi do œrodowiska literackiego, które
kolaboruje z komunizmem, ale szerzej patrz¹c, odzwierciedla nasze negatywne spojrzenie na komunizm jako systemem totalny. Wprawdzie
byliœmy wówczas dzieæmi czy nastolatkami, ale mimo wszystko te¿ odczuliœmy na w³asnej skórze jego brzemiê. Chodzi jednak przede
wszystkim o to, ¿e sam komunizm jest systemem totalitarnym podobnym do faszyzmu.
- Nie zauwa¿acie pewnej fascynacji komunizmem wœród m³odych ludzi?
R - Zapewne, ale mimo wszystko bardziej na zachodzie ni¿ u nas. Komunizm pos³uguje siê pewnymi has³ami, które trafiaj¹ w m³odzieñczy
idealizm. Natomiast sam w sobie jest sprzecznoœci¹. Ktoœ mówi o wolnoœci i braterstwie, a jednoczeœnie planuje wszystkich ludzi
podporz¹dkowaæ swoim celom. £atwo siê na te szczytne idea³y nabraæ. Masz jak¹œ rzeczywistoœæ zastan¹, która nie zawsze jest taka jak¹
sobie wymarzy³eœ. Ludzie siê w tym nie odnajduj¹, chc¹ innego œwiata, gdzie wszyscy byliby szczêœliwi i wracaj¹ do idei, które komunizm
mia³ na swoich sztandarach - równoœci, braterstwa. Tyle, ¿e nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e istot¹ komunizmu jest narzucenie wszystkiego si³¹.
Komunizm musi wszystkich kontrolowaæ, ¿eby swoje cele osi¹gn¹æ. Nie toleruje ¿adnej innoœci. Ju¿ nie wspomnê o niewydolnym systemie
gospodarki…
- Rok 2005 zaczêliœcie mocnym akcentem graj¹c kilka koncertów z Apati¹ pod szyldem „Old punks never die”. Czym
zachêciliœcie Mato³a, ¿eby w³aœnie z wami tê trasê zagrali?
R - Wygl¹da³o to tak, ¿e z Apati¹ zagraliœmy ju¿ wczeœniej ze cztery koncerty i
znaleŸliœmy chyba jak¹œ niæ porozumienia czy nawet polubiliœmy siê. Natomiast powód samej trasy by³ prozaiczny i trochê œmieszny. Mato³
pracuje w firmie, która robi³a imprezê dla firmy w której ja pracujê i akurat doœæ przypadkowo siê tam spotkaliœmy. Piliœmy wódeczkê i
rozmawialiœmy na ró¿ne tematy, punkrockowe i scenowe tak¿e. Pad³o has³o, ¿eby spróbowaæ razem zrobiæ jak¹œ trasê. Ju¿ nie pamiêtam czy
on z tym wyskoczy³ czy ja. To by³a luŸna rozmowa, ale wróciliœmy do niej za jakiœ czas póŸniej. Wysz³o z tego 6 koncertów, dwa sety po trzy
koncerty w tym dwa koncerty razem ze Z³odziejami Rowerów. To by³y naprawdê fajne chwile i w moim odczuciu bardzo udane koncerty.
Wielkie uk³ony dla organizatorów. W planach mamy trzeci set w okolicach paŸdziernika w rejonach pó³nocno-wschodniej Polski i mamy
nadzieje, ¿e tym razem te¿ do³¹cz¹ do nas Z³odzieje.
- Z tego co do was s³yszê wynika, ¿e uwa¿acie siê za zespó³ scenowy i jesteœcie do tej filozofii mocno przywi¹zani. Co jest o
tyle zaskakuj¹ce, ¿e nie jest ona ju¿ tak popularna jak 15-10 lat temu.
R - Fakt, niestety bolesny, ale zainteresowanie undergoundem jest du¿o mniejsze ni¿ jeszcze parê lat temu, ale to nie oznacza, ¿e nale¿y
„zdezerterowaæ”. Dla mnie bynajmniej nie ma w tym nic zaskakuj¹cego. Poczucie wiêzi i przekonanie do „filozofii sceny” jest dla nas wa¿ne i
oczywiste. Tylko tutaj siê odnajdujemy. ¯adne oficjalne rynki nas nie interesuj¹.
- Wasza p³yta ukaza³a siê jako podwójny kr¹¿ek, ale jest du¿o tañsza ni¿ pojedyncze p³yty. W praktyce sprzedawana jest
niemal poni¿ej kosztów produkcji. Mo¿emy zdradziæ tajemnicê dlaczego ludzie tak tanio mog¹ dostaæ muzykê Przeciwu?
R - Nie ma ¿adnej tajemnicy. Jest tanio, bo zale¿a³o nam, aby by³a jak najszerzej dostêpna. Wy³o¿yliœmy swoj¹ kasê a i Ty okaza³eœ siê nie
byæ „krwiopijc¹” dlatego mimo, ¿e jest to podwójny CD kosztuje 15 z³.

- Jest to wiêc prezent od zespo³u… Z podobnych powodów jesteœcie bardzo elastyczni jeœli chodzi o warunki koncertowe. Na
czym to w praktyce polega?
R - Mamy ca³y sprzed razem z kolumnami pod wokale plus mikrofony. Poza tym mamy swój transport i dziêki temu nasze koszty dojazdu to
oko³o 60 gr/100 km. To chyba prawie o po³owê mniej ni¿ gdybyœmy mieli wynaj¹æ busa.
- Nie da siê ukryæ, ¿e Czarek mo¿e startowaæ w ka¿dym konkursie na sobowtóra Wattiego z Exploited. Ciekaw jestem czy
pracowa³eœ nad tym, czy samo Ci to przysz³o?
C - Jestem zajebiœcie do niego podobny i jestem z tego dumny. Móg³bym startowaæ na jego sobowtóra... (œmiech). A tak zupe³nie na serio to
facet nie jest ¿adnym cieciem, robi fajn¹ muzykê, jest punkowcem, ma irokeza, pisze fajne teksty, chodzi w æwiekowanych rzeczach i jest z tej
samej subkultury co ja. Wygl¹da jak punkowiec, zachowuje siê jak punkowiec i gra muzykê jak punkowiec. A ja lubiê, jeœli zespó³ „wygl¹da”…
Sam nosi³em irokeza dopóki nie zacz¹³em ³ysieæ. Czêœci¹ tej subkultury jest pewien wygl¹d. Nie lubiê kolesi w ³adnych koszulkach, którzy po 4
latach odchodz¹ i zajmuj¹ siê czymœ ca³kiem innym. Gdyby by³a mo¿liwoœæ za³o¿enia punkowej kapeli w Lublinie z kolesiami, którzy umiej¹
graæ i wygl¹daj¹ to za³o¿y³bym tak¹ kapelê. Lubiê wizualnie ogl¹daæ punków kiedy graj¹ punk rocka.
- Wygl¹da na to, ¿e macie obaj bardzo ró¿ne spojrzenie na punkrockowe sprawy? Jak to by³o? Ty go Robert jako starszy
wci¹gn¹³eœ?
R - Czarek jest piêæ lat m³odszy, wiêc si³¹ rzeczy… Kto pierwszy s³ucha³ Dezertera?
C - Powiem ci jak by³o. Mój brat s³ucha³ Lady Pank, TSA i Republiki. Ale przyszed³ goœciu - Wojtek, który chodzi³ z nim do technikum do klasy,
przyniós³ kasetê i powiedzia³ „przynios³em ci zajebisty zespó³, lepszy ni¿ TSA”. Przegraliœmy sobie tê kasetê i to by³o Sex Pistols.
R - To faktycznie mnie powali³o, bo by³o zupe³nie inne ni¿ TSA czy AC/DC.
C - Robert zacz¹³ s³uchaæ póŸniej Swansów i Dead Can Dance, a ja by³em m³ody i mnie rozwali³y single Dezertera i Xenny. A pierwsze kapele,
które da³y mi naprawdê kopa to by³a Toxoplazma, pierwszy Dead Kennedys i One Way System. I z tego wszystkiego najbardziej lubiê One
Way System za wygl¹d i Dead Kennedys za sposób zachowywania siê. Kiedy s³ucha³em z wypiekami na twarzy GBH, nie interesowa³y mnie
teksty. Nie przez to wszed³em w punk rocka - punk rock jest dla mnie apolityczny.
R Z Dead Can Dance przegi¹³eœ, nigdy tego nie s³ucha³em, co nie oznacza, ¿e nie s³ysza³em. Swans to taka fascynacja z pocz¹tku lat 90-tych.
W ka¿dym razie na pocz¹tku s³uchaliœmy tych samych kapel, ale Czarek chla³ wino po koncertach i la³ siê z naziolami. Dla niego zawsze siê
liczy³ punk rock uliczny ni¿ intelektualny. Zupe³nie inaczej ni¿ w moim przypadku.
- No to macie jeszcze ostatni¹ mo¿liwoœæ pozdrowienia ¿on, dziewczyn i kochanek.
- Pozdrowienia dla znajomych, organizatorów naszych koncertów, kapel i ludzi, z którymi dane by³ nam siê spotkaæ. Zapraszamy te¿ na nasz¹
stronê www.przeciw.band.pl.

