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WOJNA GŁUPCÓW 

Wojna jest przedłużeniem po.Lityki, mawiał Clausewitz. 
Wątpliwe, czy polscy muzycy rockowi studiują pisma 
111iemiecrkiego teoretyka wojskowości. G<lyby jednak 
przeanalizować teksty śpiewanych przez nich piosenek, 
okazałoby się, że przebija .z nich pogląd zbliżony do 
sławnego aforyzmu Clausewitza. 
Powiedzieć , że •polska muzyka rockowa jest antywo
jenna , to skonsitatować oczywistość. TekS>ty utworów 
rockowych pełne są przesłań pacyfis·tycznych czy też 
infernalnych wyobrażeń kataklizmu wojennego. Obec
na w tych tekstach jest zarówno wojna czasu teraź
niejszego, konkretnie ulokowana geograficznit!I: · an, 
Salwador, Nikaragua), wojna czasu przeszł4 ~ e-
kisitach pisanych przez •ludzi urodzonyc ie 
lat sześćdziesiątych wciąż przytrafia· 
cencje II wojny światowej), jak i ~ł 
szym stopniu - wojna, która je~--~, 
na przyszłośc i. 'W••e 
To nagromadzenie realiów Wi ny może i powinno 
budzić nieu:finość sceptycz · • 'i)• onego słuchacza. 
Czy nie chodzi tu przede o epatowanie od-
l:: iorcy „mocnymi" efe o: o naśladowcze je-
dynie przejmowani( w zachodniej muzy.ce 
rockowej już od„ iny wietnamskiej pacyfiz-
mu? Wszak zone wcale nie tak dawno, 
bodaj pod '.liedemdziesiątych porównawcze 
badan ia~c ~?fi wskazywały, że wśród rozma-
ity.eh za ·en .~·tycznych i cywilizacyjnych, niebez-
piecz · o ny stawiane jest przez młodych Po-
lak· " . unkowo odległym miejscu, odczuwane 
j wanie mniej realnie niż choćby przez ich 
rów · w z Zachodniej EurOqJy. Ponad rt;o: dla po-
kolen młodych muzyków rockowych w Polsce wojna 
nie jest rzecz jasna żadnym doświadczeniem pozn anym 
bezpośrednio, ba, nawet w coraz mniejszym stopniu 
jest doświadczeniem rodzinnym, możliwym do poz
nania poprzez .przekaz prywatny: z reguły wojna zna-



na jest z aUltopsji już nie ro<lzicom lecz dziadkom 
twórców obecnych pieśni antywojennych. 
Czy zatem motyiw wojenny nie jest świadectwem pew
nego koniunkłuralizmu młodych muzyków rockowych? 
Lub - formułując ten zarzut ostrożniej - formą za
stępczą aktywności intelektualnej i ideologicznej? Pa
miętamy przecież, że w swoim czasie - w Jatach 
sześćdziesiątych - o wojnie traktujące piosenki chwa
lono i nagradzano, uznawano za wzorzec „piosenki 
zaangażowanej" . Big-beatowcy sięgali po stare pieśni 
partyzanckie, rock kombatancki święcił tryumfy, śpie
wano o wietnamskich dzieciach, podczas gdy cała sfe
ra bezpośredniego doświadczenia społeczno-polityczne
go była w tekstach piosenek nieo':J ecna, ruch rockowy 
kanalizował się w proteście przeciwko zjawiskom od
ległym w czasie i przestrzeni. 
Ażeby zrozumieć różnicę pomiędzy pieśniami w rodza
ju „Białego krzyża" czy „Ostatniej kuli" a twórczością 
antywojenną współczesnych polskich rockmanów, na
leży uświadomić sobie miejsce, jakie wojna zajmuje 
w całym s-tworzonym przez nich systemie myś.lowym, 
w całym obrazie świata, jaki wyłania się z tekstów 
rockowych lat osiemdziesiątych. 

na~o 
w 
fic 
We półczesnej piosence rockowej sytuacja wygląda 
z gruntu odmiennie. świat przedstawiany w tej twór
czości jest bowiem ze swej natury światem ko:iflik
towym, zżeranym a zarazem zżerającym mieszkają
cych w nim ludzi. Czy polski rock jest polityczny? Bar
dzo ciekawe pyitanie. Z jednej strony uderza obfitość 
motywów, rekwizytów z arsenału społeczno-politycz
nego.Z drugiej - każdy uważny obserwaitor sceny 
rockowej musi dojść do wniosku, że wyjątkowo tylko 
zdarza się, by w drążących wspó!.czesny świat kon
fliktach politycznych twórcy rockowi przyjmowali kon
kretną1 opcję: za kimś, przeciw 1k-0muś . Jeżeli tak się 
zdarza, isą oto opcje .przyjęte z llliepolitycznych moty
wacji, a raczej wynikające z najogólniejszych racji. 
Czy za'.em polski rock jesł poliityczny? Nie, jeżeli za 
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kryterium poliityczności uznać deklaracje wspólnoty 
z jakimikolwiek grupami o charakterze politycznym. 
Tak, jeżeli za takie kryterium przyjąć jasno określony 
stosunek do polityki „w ogóle", jako do formy ludzkiej 
aktywności. „Nie wierzę politykom" śpiewa Deuter. 
ów niechętny stosunek do polityki łatwo sobie oczy
wiście wytlumaczyć .bezpośrednimi doświadczeniami te
go 1pokolenia, !które uzyskało świadomość, .że o ile po
lityka w rękach zawodowych rpoliityków jest bronią 
o potężnym, niszczącym zasięgu, o tyle realizowana 
przez zwykłych ludzi, dla których jest jedynie dopeł
nieniem aktywności, rea1lizowana w dolbrej w.ierze 
i szilachetnej sprawiie okazuje się 1być nieskuteczna, 
również niszcząca. Takie wytłumaczenie byłoby jednak 
zbyt proste. Stosunek do polityki wiąże się bowiem 
z całościowym obrazem świata, jaki daje się zrekon
struować z setek tysięcy lepszych i gorszych artysty
cznie tekstów śpiewanych przez działające obecnie 
grupy rockowe. 
Powiedzieliśmy już, że •jest to świa1 zżerany przez 
konUikty . Na1leżałoby obecnie podstawowy z itych kon
fliktÓ!w naziwać . Jest to mianowicie ikonfllik·t ipomięd'Zy 
człowiekiem a instyitucją . Instytucja, sys•tem 1o słowa 
i pojęcia - klucze muzyki rockowej lat osiemdziesią
tych. Przy czym należy po<likreśJ.ić, że negatyiwnie 
waritościowana jest nie jakaś konkretna ins·tytucja, 
działająca w konkretnej rzeczywistości społeczno-po
litycznej, lecz kaiida instytucja, każdy system~~ ana-
logicznie do negatywnej oceny, towarzy ~~)aik 
wspomnieliśmy powyżej - k a ż d e j po · l.~9 
Im;tyitucją, systemem, nie jest ani !ko ~rka-
pita1lizm, ani faszyzm itp. Lub - r zystko 
razem, nieustannie ścierające si~ est sys-
temem. System bowiem (ins~yt : l\t co rządzi 
światem", uniemożliwi ając c· w1 realizowanie 
pełni jego człowieczeństwa. • u popycha czło-
wieka ku złu , zarażając ą (np. Deadlock), 
zatruwając pieniędz · • Tilt, Niepodległość 
Trójkątów), ucząc ie konkurencyjnego sto-
sunku do innych d tern zatruwa świat ście-
kami ze swoich ~P~ Tilt), wyrobami ze swoich 
gorzelni (Kul umysły magmą ogłupiających 
człowieka ących jego życiem słów . 
Czy czł ogóle jakieś atuty w ręku, by ob-

instytucją? Sposoby wa1lki tak, jak 
ekonstruować z tekstów rockowych, są 

bować na nowo rekonstruować wspólno
(jak np. w „Naszej ścianie" Ayi Rl czy 

utw „Runął już ostatni mur" Tiltu), wspólnotę 
nie stanowiącą nowej wersji systemowych powiązań 
i uzależnień, lecz opartą o miłość i wzajemne posza
nowanie. Pojawiają się wizje powszechnej wolności, 
nowej wspólnoty zjednoczonej według zasad natural
nych, chciało by się rzec skupionej na realizacji pra
wd podstawowych (jak w piosenkach grupy Izrael: 
„Wolność", „Wolny naród"). Ze jest to banał? A za
razem utopia? Ale 

„wojna .głupców cię zabije 
takiej wojny nie przeżyjesz" 

jak śpiewa „Dezerter". W wojnach głupców nieko
niecznie muszą przemówić karabiny i rakiety. Te woj
ny rozgrywają się na codzień, nieustannie ... 

Piotr Bra tkowsk;i 
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Niedługo zielony sz<tandar przejęty będzie przez dzieci 
całego świafa. I wtedy dzieci zrozumieją, że nie po
winny się bić, i będzie porządek. I w ·szyscy ludzie 
będą się kochali. I wcale nie będzie wojen. Bo jak 
nauczą się nie bić, jak są małe, nie !będą się biły ja'c 
UrOS'ną. 

Janusz Korczak: Kr61 Maciuś I, 
Nasza Księgarnia 1980, s. 235 

Baczność: .życie współczesne ksz<f;ałtuje silny brutal; 
homo rapax: on dyktuje metody działania. Kła:nstwem 
są jego ustępstwem dla słabych, fałszem cześć dla 
starca, ró-..vnouprawnienie ·d!la k<Ybie<f;y i życzliwość dla 
dziecka. Błąka się bezdomne uczucie: kopciuszek. 
A właśnie dzieci - książęta uczuć, poeci i myśliciele. 

Janusz Korczak: Prawo dziecka do szacunku, 
SW Książka 1948 

SCHYŁEK WIEKU 

Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek 

Już tego dowieść nie zdąży, 
lata ma policzone, 
krok chwiejny, 
oddech krótki. 

Już zbyt wiele się stało, 
co się stać nie miało, 
a to, co miało nadejść, 
nie nadeszło. 

Miało się mieć ku wiośnie ~ 
i szczęściu, między innymi. •~ 

St h . ł ' . ' ' . d i· ~„·~~· ~ rac mia opusc1c gory i o my. ~~ 
Prawda szybciej od kłamstwa ~ ,1 
miała dobiegać do celu. .ł~ 
Miało się kilka nieszczęść łi ~ „ 
nie przydarzyć już 4. ,.,_, ·~ 
na przykład wojna (16...~~ 
iw· głód, i t„~ 

powazamu a 
bezbronnoś · ych, 
ufność i t ne. 

Kto eh c • ć się światem, 
ten ed zadaniem 

nie jest śmieszna. 
Mądrość nie jest wesoła. 

Nadzieja 
to już nie jest ta młoda dziewczyna 
et cetera, niestety. 

Bóg miał nareszcie uwierzyć w człowieka 
dobrego i silnego, 
ale dobry i silny 
to ciągle jeszcze dwóch ludzi. 

Jak żyć - spytał mnie w liście ktoś, 
kogo ja zamierzałam spytać 
o to samo. 

Znowu i tak jest zawsze, 
co widać powyżej, 
nie ma pytań pilniejszych 
od pytań naiwnych. 

Wiesława Szymborska 



STAŁY TRAMWAJE 

Stały tram\Vaje 

W \VOzie dwudziestym drugim 
wig'vVamy czuby skrzyżo\Vane 
punki malo\Vane \V kolory 'vVOjenne 
grały na harmonijce ustnej 

Szyby tram\Vaju 'vVybite 'vVYZ'vViskami 
tłum przeci\V punkom 
przeci\V istnieniu, które 
zaplata się \V \Varkoczyk lub kucyk 
i zapisuje czoło ~ ft„ 
literami przeznaczeń Ś'vVietlistymi jafi~~ 
zresztą nieczynny jak przeznacze ~'} _. 
i cytatami jak z życia trepó'vV ałł~ 
na mrozie ,J '"'1••4• 
szklane palce zosta~ia · • ~(-.Jłk ptaki 
Chciano podpalić j 
tram\Vaj z punkąfni , i-, ' 
v.-okół zgiełk ~\ :r, 

średnio'vVie§.4).>.'tze 
z 'vV,ielE'~~j sadzy 
Mro , isc1 
d ich 
po . ących się inaczej 
zakasy\Vano już ręka'vVy sławnej tolerancji 
Malo\Vany \V siwe \Vłosy 
(tak mó\Viono 'vVOkół) 
patrzyłem jak punki łapią motyle 
\V zaśnieżonym tram\Vaju 
i ręce tłumu 
wznoszą się jak łopaty 

Jerzy Harasymo\Vicz 

J„ ,,„ 

Rzecz jes't w tym, aby tę gotowość posłuchu, tę miło5ć 
własną, którą przedstawia ill'.ldywiduum, uczynić włas
nościami tysięcznych szeregów. J ak to zrobić? Tu prze
szedł Klapa ucjusz do wyjaśniania zasłuchanemu kró
low:i proSitych, ·jak wszystko genialne, idei mistrza 
Gargancjana. Każdemu poborowemu - wyjawił -
wkręca się z przodu wtyczkę, a z tyłu rozetkę. Na roz
kaz: „Połącz się" - wtyczki wskakują do rozetek i tam, 
g dz ie przed chwHą znajdowała się banda cywilów, po
jawia się oddział wojska doskona łego. Gdy oddzielne 

umysły, zajęte dotąd poza'koszarowymi głupstwami, 
z!lewa ją s:ię w jedność dosłowną iwojskowego <lucha , 
nie tyliko automartycznie pojawia się karność, wi'Cloma 
w tym, iż armia cała robi zawsze to :sarno, bo jest jed
nym duchem w milionach ciał, lecz zarazem pojawia 
się mądrość. A mądrość owa 1jest wprost proporcjo
nalna do liczebnoścd. Pluton pos:iada psyche podoficer
ską: kompania jest mądra jak sztabskapitan, bata lion 
- jak pułkownik dyplomowany, a dy1wizja, 111a1wet re
zerwy, iwarta jest wszysitkich .strategów razem wzię
tych. W ten sposób można doj ść do formacji genia1!
nych W1Prost przerażająco. Wydanych rozkazów nie 
mogą one nie wykonać, któ·ż bowiem nie słucha sa
mego s ·,iehie? Tym sposOibem kła<lzie się kres fana
beriom i wyskokom jednostek, zależności od prz)'pad
kowych uzdolll1ień dowódców, ich wzajemnym zawiś
ciom, rywa,lizacjom, konfliktom; oddziałów raz połą
czonych rozłączać już nie należy, bo nie dałoby to nic 
oprócz rozgarddaszu. Armfa bez wodzów sama sobje 
wodzem - oto moja idea ! - zakończył Klapauciusz 
swą przemowę, która wielkie wrażenie zrobiła na 
królu. 
( .. .) Jakoż fabryki rusznikarsko-e'lek•trykarsikie dniem 
i nocą zaczęły wytwarzać wagony wtyczek, które 
wkręcano, gdzie na:leżało, we wszysitkich koszarach. 
Klapauciusz jeżdził na inspekcje od garnizonu do gar
nizonu, otrzymawszy od króila mnóstwo orderów. Tru
rl, 1k-rzątający się podobnie w pańs,twie Potworykowym, 
musiał dla znacznej oszczędności owego monarchy, 
zadowolić się dożywotnim tytułem Wielkiego Sprze
dawcy Ojczyzny. Oba państwa gotowały s.ię tedy do 
dz.iałań wojennych. W gorączce mobiilizacyjnej szyko
wano zarówno broń konwencjona1lną , jak i nuklearną, 
pucując od świitu <lo zmierzchu a•rmaty i atomy, aby 
błyszczały zgodnie z regulaminem. 
(„.) Przył<JżyJi trębacze s·piż do us't i zagrały surmy 
z obu stron, dając znak do bitwy. Na ów sygnał prze
ciągły, każda a,rmia w całości się defiinitywnie połą

czyła . Groźny szczęk żelazny zamykający.:::h się k<Jn
ta'któw poGzedł z wiatrem na przyszłe pobojowisk<J 
i zamiast tysięcznych bombardierów i 'kanonierócv, 
celowniczych .i ładowniczych , gwardz istów li arty·le
rzystów, saperów, żandarmów, komandosów - pow
stały dwa duchy gigantyczne, które mi,Ji.onem oczu 
popatrzyły na siebie pOl!)rzez wielką równinę, l e-żąq 
pod białymi chmurami, j zapanowała chwi1a doskona
łej ciszy . Po obu s·tronach doszło bow.iem do słynnej 
kulminacji świadomości, którą wie1ki Gargancjan prze
widywał ze ścisłośc ią martematyczną. Oto powyżej pew
nej granicy w<Jjskowość, jako stan loka lny Przekształca 
s:ię w cywilll1ość, ato d~atego, poniewa,ż Kosmos jako 
taki jest cywilny absOilutnie. a ·wła>Śnie kosmi~znego 
już wymiaru dosięgły duchy wojsk obu! Choć więc 
z zewnątrz sita:! lśniła, pancerze, kartacze i ostrza 
śmiercionośne , wewną,trz rozfalował się ocean wyro
zumiałej pogody, życzl:iwości wszechobejmującej i dos
skonałego rozumu. Stojąc tedy na wzgórzach , polvs
kując stal1 w słońcu w nieustającym jeszcze werblu, 
obie armie u5miechll1ęły się do siebie. 
Trurl z Klapaucjuszem wstępowaJli właśnie na pokład 
sweg<J statku , kiedy stało s,ię, <lo czego dążyli: na 
oczach poczerniałych ze wstydu :i wściekłości królów 



oba wojska chrząknęły, wzięły się pod ręce i poszły 
na spacer, zrywając kwiaty pod ciągnącymi chmurami, 
na polu niedoszłej biltlwy. 

Stalliisław Lem: Cyberiada, 
fragmenty „Wyprawy pierwszej, 

czyli pułaipk.i Ga-rgancjana", 
WL Kraków 1972 

„ł.aduj działo, ładuj czołg" .. . 

., ... nikt nie ujdzie stąd - idzie wojna, idzie Wiełka 
Rzecz - to Tomasz Adamski z drużyny „Siekiera". 
W kilku następnych piosenkach będzie szczegółowy 
i,>orndnik dla młodzieży i dorosłych ·O bu.dowie bomby 
atomowej i na·jbardziej humanitarnym sposobie zabi
jania jeńców. 
Jednocześnie zapowiadany jest suplem€i!lt (ciekawe -
o objętości większej niż oryginalny wybór) pt. „Pokój 
to też wo·jna". W tym suplemencie szereg przepisów, 
podanych w atrakcyjnej formie piosenek, na realizację 
dowolnych .idei w sytuacji, gdy jeszcze nie wolno po 
prostu zabijać. Każdy może znaleźć coś dla siebie, obo
jętnie, czy jest osobą prywatną, czy też stoi za nim 
jakaś organizacja. 
Porady podane są rw formie algorytmu, gdzie odpowia
dając na kolejne pytania otrzymuje się od razu goto
we odpowiedzi, co J jak należy robić. Na przykład py
tanie: czym chces·z rząidzić; rodz.iną? - kolegami? -
klasą? - domem? - zakładem pracy? - dzielnicą? 
- miastem? - ws.ią? - regionem? - krajem? - kon
tynentem? - całym znanym świa'.em? (podkreśl co 
wybierasz). 
Lub inne: czy w twoim społeczeństwie za ·świadome 
zabic.ie innego człowieka grozi: śmierć, - doiŻywocie, 
- 25 lat więzienia, - 10 iat więzienia, - mniej, - nic 
(kiedy, dlaczego?) ... 
Uwaga: cały album dovwolony des.t wyłącznie dla po
tra1iących unieść broń, tzn. od dat 10 -ciu dla chłopców 
i 12 -tu dla dziewcząt..." 

* * * 
... powyżej zamieszczamy fragmenty recenzji pierwszego 
16-to płytowego albumu szkoleniowego, jaki ukazał się 
po Wielkim Przełomie. Otóż pragniemy wyjaśnić co 
młodszym szeregowcom obojga płci, że popełniono kie
dyś ogromny błąd, trnkiując artystów ja•ko całkowJcie 
nieprzydatnych z naszego puniktu widzenia. Obecnie 
już wiemy, że ich cudowna zdolność rwyprzedzania 
swoją wyobraźnią ill1nych szeregowców a nawet wyrż.
szych rang i umiejętność opisywania nawet na kilka 
lat przed zaistnieniem wydarzeń, :mechanizmów J efek
tów działania otaczającej ich rzeczywistości, pozwoiiła 
obecnie w oparciu o ich Twórczość (tak - z Dużej 
Litery) poprawić zdecydowanie wszys<tkie wskaźniki 
naszego szkolenia i jego pra'dyczne efekty. Dzięku
jemy Wam Artyści za to! 

W 7-ą rocznicę Wielkiego Przełomu 
i 2-gą wprowadzenia „Bezczasowego Dowodzenia" 

Wal<ter Ch. 
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