
♪ [PRZECIĄGŁY DŹWIĘK]   

LEKTOR: Audycje kulturalne – w dobrym tonie. 

Polska nowa fala czy też punk rock rodziły się w bólach, ponieważ nie była to muzyka chętnie 

prezentowana w polskim radiu, wręcz w programie trzecim przez pół roku był zakaz, na 

prezentowanie muzyki zachodniej punk rockowej. Rodziły się w miastach takie załogi, czyli 

grupy młodych ludzi, którzy uwielbiały muzykę, powiedzmy zakazaną, którzy sprowadzali płyty 

i się dzielili tymi nagraniami, bo jej po prostu w radiu za dużo nie było. Pojawiały się jakieś 

pojedyncze utwory, ale na zasadzie prezentacji dziwactwa, niż propagandy jakiegoś ruchu. 

Jednym z głównych centrów nowej fali na samym początku był Toruń, nie przypadkiem Toruń, 

bowiem tam działał klub Odnowa. Waldek Rudziecki był szefem tego klubu i on od razu wyczuł 

nosem, mimo że był starszy, że ta nowa fala to jest coś istotnego i tam zaczęły się festiwale 

nowej fali. Pierwsze cztery właśnie odbyły się w Toruniu, choć w ogóle pierwszy festiwal 

polskiej nowej fali odbył się w Kołobrzegu jeszcze w latach siedemdziesiątych. W Toruniu 

działała grupa Republika, która później stałą się jednym z najpopularniejszych  

i najważniejszych, w ogóle w historii polskiej muzyki. Chłopcy-studenci skupieni wokół 

Grzegorza Ciechowskiego, który był starszy od dwóch muzyków, myślę o gitarzyście Zbyszku 

Krzywańskim i perkusiście Sławku Ciesielskim, choć basista był nawet chyba starszy od 

Ciechowskiego, tego nie pamiętam. W każdym razie oni zainteresowali się nową falą i zaczęli 

tworzyć muzykę absolutnie niebanalną. Wypłynęli w trakcie stanu wojennego, singiel 

„Kombinat” pojawił się na wiosnę tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego drugiego roku i był to 

absolutny skok. Szok porównywalny z tym, jak pojawiła się grupa Manam, ponieważ była to 

zupełnie inna muzyka, która była dotąd prezentowana. Po prostu Polska, dzięki programowi 

trzeciemu polskiego radia, poczuła zrozumiała na czym polegała nowa fala. Problem zespołu 

Republika, polegał na tym, że on za szybko wystrzelił, to znaczy, tak jak inne zespoły 

nowofalowe nie miały szansy prezentacji, czekały bardzo długo na nagranie nowej płyty, to 

Republika dzięki swojemu menagerowi, błyskawicznie zaistniała, wsparł ten projekt Tomasz 

Tłuczkiewicz z Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i została nagrana pierwsza płyta, która 

błyskawicznie się rozchodziła. Wszyscy byli oczarowani, bo był to, oprócz tego pierwszy polski 

zespół, który miał koncepcje artystyczną na sprzedanie siebie i na prezentację na koncertach. 

Chodziło oczywiście o te biało-czarne pasy, może nie jest to rzecz skomplikowana, ale wówczas 

to była absolutnie rzecz szokująca i konsekwentnie realizowana przez zespół. Grupa 

błyskawicznie stała się gwiazdą całego pokolenia i to dzieciaków, nie tych nowofalowców, nie 

była to grupa niszowa, tylko wielki zespół, który zapełniał największe sale w Polsce i odpłynął 

od swoich korzeni, nie muzycznie, bo muzyce Republiki nie można niczego zarzucić, były to 

jedne z najciekawszych dokonań, pod względem zarówno muzycznych jak i tekstowym, jakie 

wówczas działy się na polskiej scenie muzycznej. Utwór, który wybrałem, żeby omówić, czyli 

kompozycja „Moja krew”, jest oczywiście utworem wybitnym. Tekst jest absolutnie no 

porażający. Też przypomina właśnie tę „Ulice miasta” Aya RL, czyli tekst Pawła Kukiza, bo to 

też jest takie wyrzucenie z siebie: bolączki, wyplucie tego świata, pokazanie, że tak naprawdę 

wszystko co dzieje się na świecie, to są manipulacje, które są rozgrywane poza nami, ale my 

jesteśmy po prostu rozgrywani, czyli to jest ta „Moja krew”, ale oprócz tego tekstu, który jest, 

tak jak każdy usłyszy, niełatwy i szokujący, i bolący przede wszystkim. Z tą kompozycją wiąże 

się historia szersza, a mianowicie słynnego legendarnego występu zespołu Republika  

w Jarocinie.  



[FRAGMENT PIOSENKI „MOJA KREW” ZESPOŁU REPUBLIKA]  

Moja krew, co chyłkiem płynie w głębi ciała, Które kryje się po ciemnych korytarzach, 

W alkoholu w ustach kobiet krew. Podskórne życie me mierzone w litrach I płynące wspólną 

rzeką w morze krwi, Moja krew, moja krew. 

Tak jak powiedziałem, Republika była zespołem nowofalowym, ale zespołem, który właśnie  

w Jarocinie nie występował. Zostali zaproszeni w roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt trzecim 

i nie przyjechali, można powiedzieć olali tę publiczność i to zostało im zapamiętane.  

W osiemdziesiątym piątym roku byli wielkim zespołem, ale zdradzili środowisko, krótko 

mówiąc, kiedy wyszli na scenę w Jarocinie przywitały ich gwizdy wyzwiska, na scenę poleciały 

torebki z mlekiem, pomidory; atmosfera była napięta. Byłem tam, sam to widziałem, więc 

wiem jak to wyglądało i sam byłem przeciwko nim, muszę powiedzieć, bo rzeczywiście było 

coś takiego, że myśmy ich nie chcieli tam. Nie chcieli, bo oni po prostu nas zdradzili. Koncert 

natomiast, był jednym z największych przeżyć w moim życiu. Trudno mi powiedzieć, czy to się 

broni muzycznie dzisiaj i naprawdę nie chciałbym oryginalnej taśmy posłuchać z tym 

koncertem, bo może by ten czar prysł. W każdym razie z każdą kompozycją oni na scenie 

wygrywali, a myśmy przegrywali, w pewnym momencie popadliśmy w euforię, a koncert się 

zakończył właśnie utworem „Moja krew”, który z tego co mi powiedział Wojtek Krzywański  

- gitarzysta Republiki, po raz pierwszy został wykonany na żywo i był takim niesamowitym 

finałem. Publiczność odśpiewała zespołowi „sto lat”, wszyscy byli absolutnie w ekstazie. 

Ciechowski wkurzony, oczywiście na publiczność, powiedział: „Nie będzie bisów, za to jak nas 

przywitaliście.”. I ten koncert przeszedł absolutnie do historii polskiego rocka, bo to było chyba, 

jeżeli chodzi o wydarzenie – zdarzenie, coś naprawdę niebywałego i to się rzadko kiedy zdarza, 

żeby publiczność nie chciała zespołu, a na koniec zespół powiedział, zasłużyliście na to, że 

bisów nie będzie. Natomiast sam utwór, wracając do tekstu, jest rzeczą nietypową, w ogóle  

w historii republiki, a w szczególności kompozytorskiej tradycji samego Ciechowskiego. On 

bardzo długo cyzelował swoje teksty, natomiast tekst „Moja krew”, jak sam powiedział, 

powstał w ciągu piętnastu minut. Druga rzecz, ponoć nie było drugiego takie przypadku, żeby 

tekst powstał przed muzyką, zawsze najpierw była muzyka, a potem Ciechowski do muzyki 

pisał teksty. Przyniósł tekst na próbę, zaczął grać na fortepianie, akompaniując sobie  

i wykrzykując tekst „Moja krew” i muzycy uznali, że niepotrzebne są instrumenty, po prostu 

postanowili w czwórkę zaśpiewać razem ten utwór, wykrzyczeć. Dopiero na końcu jest ta 

eksplozja, kiedy wchodzą instrumenty i w tej wersji znamy tę kompozycje, która została 

nagrana. I tu kolejna rzecz, która przeszła do historii, bo było to jedno z ostatnich nagrań 

Republiki tej pierwszej, w ogóle. Oni przygotowywali się do trzeciego albumu, ja pamiętam, że 

pisałem taki tekst w „Non-stopie” po koncercie w Jarocinie, że trzecia płyta Republiki może być 

najlepszą, w ogóle w historii polskiej muzyki rockowej, bo tam było kilka utworów zagranych, 

które później poznaliśmy z płyt Ciechowskiego. Nie doszło to do skutku, został nagrany singiel 

i co ciekawe, utwór „Moja krew” był na B stronie singla, ponieważ na A, była kompozycja „Sam 

na linie”, która nie odniosła takiego sukcesu jak „Moja krew”. Film „Fala” o festiwalu  

w Jarocinie, w pewien sposób też wylansował ten utwór, bo to jest jeden z centralnych 

momentów, kiedy pokazuje właśnie ten finał koncertu Republiki, no i ten tekst, od którego 

człowiek dostaje dreszczy na ciele. Później ten motyw, ta legenda tego utworu przeniosła się 

na film „My blood, Your blood”, który został zrobiony przez BBC, gdzie tam też się pojawia ten 

motyw, tylko już nie pamiętam, chyba w tym filmie jest już solowy Ciechowski, czyli Obywatel 

GC. 



[FRAGMENT PIOSENKI „MOJA KREW” ZESPOŁU REPUBLIKA]  

To moja krew. To moją krwią podpisywano wojnę, miłość, rozejm, pokój, wyrok, układ, czek 

na śmierć. Moja krew!  

♪ [PRZECIĄGŁY DŹWIĘK]   

LEKTOR: Audycje kulturalne – w dobrym tonie. 


