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Najnowsza płyta Staszewskiego jest wy-
bitnie polityczna i wyraźnie wpisuje się
w z wolna następującą w Polsce zmianę
nastrojów. Kazik zresztą nie po raz pierw-
szy wyczuwa, skąd wiatr wieje.

Odwrót od grillowania

Nie ma się co oszukiwać: Kazik Staszewski
to stary politykierski wyga. Rzucane w wy-
wiadach teksty o tym, że on się polityką
nie interesuje i że tak mu samo wychodzi,
można zaś wstawić między bajki. Natu-
ralnie, Kazik nigdy nie schlebia wszystkim
gustom. Nie gra wszak w tej samej lidze
co rozmaite Dody i inne „sępy miłości”;
na swoim poletku jednak zawsze gospo-
darzy roztropnie i od lat bezbłędnie wy-
czuwa nastroje wiernych fanów. Bycie
przez ponad dwie dekady niepokornym
i popularnym zarazem to zaś na polskiej
scenie muzycznej wyczyn niemały. Muniek
Staszczyk, np., też tak kiedyś chciał, ostat-
nio stał się jednak znacznie bardziej krót-
kowzroczny niż Staszewski czy też Kukiz.
O do cna zblatowanych „żywych trupach”

pokroju Lady Pank lub Hołdysa nie warto
zaś nawet wspominać.

Tymczasem u Kazika już kilka lat
temu pojawił się wyraźny odwrót od wizji
społeczeństwa grillującego. Jeśli nie, po-
wiedzmy sobie wprost, prawicowa herezja.
W 2011 r. powstał np. krążek „Bar La
Curva”, a na nim słynne „Plamy na słońcu”
i Kazikowa wersja „Ballady o Janku Wiś-
niewskim” promująca film Antoniego
Krauzego „Czarny czwartek”. Dodajmy
jeszcze do tego utwór o wdzięcznym tytule
„Hanna Gronkowiec Walczy” i będziemy
mieli komplet. Odzew fanów był wyraźnie
pozytywny.

Na nowej płycie, czyli wydanym wios-
ną tego roku „Prosto”, Kazik z Kultem
poszedł więc za ciosem. Teledyskiem pro-
mującym ten album może i jest zabawna
pioseneczka „Dobrze być dziadkiem”,
w której artysta dworuje sobie ze swego
wieku; jest to jednak singiel dość prze-
korny, bo wcale nie na „dziadkowaniu”
zasadza się pomysł płyty jako całości. Jest
więc na niej kolejny owoc współpracy
z twórcą filmowym, tym razem Ryszardem
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Rolą barda jest jeśli nie cierpieć za miliony, to przynajmniej nastroje tych
milionów czuć; w przeciwnym razie zostaje on zwykłym celebrytą. To
ostatnie Kazikowi na pewno nie grozi.

Dziadek zabił ministra finansów



Bugajskim, czyli „Układ zamknięty” za-
inspirowany filmem o tym samym tytule.
Potem zaś robi się jeszcze ostrzej; wy-
starczy wymienić tytuły takie jak „Bomba
na parlament” i „Zabiłem ministra finan-
sów”. W tym ostatnim Kazik śpiewa: „Za-
biłem ministra finansów / Gdy do mnie
w nocy włamał się / Chciał wynieść z domu
moje rzeczy, /Przecież dla niego skończyło
się źle”. W refrenie powtarza zaś: „Gdy to
się stało, ciągle mi było za mało”. Dosadniej
chyba już się nie da.

Między mafią a sektą

Na płycie znalazł się też utwór luźno za-
inspirowany sprawą Sawickiej, czyli „Moja
Myszko”. Polską rzeczywistość społeczną
ostro krytykuje z kolei piosenka „Dlaczego
tak tu jest”. Brzmi tak:

To my, ekipa stadionowa
Niech Barcelona schowa się
Bo u nas dach się nie otwiera
Piłkarze nasi grają źle
To my ekipa, hej, drogowa
Najdroższa jaka może być
Gdy czarna dziura wszystko wsysa
Musimy z takim faktem żyć

Refren: Dlaczego tak tu jest?
Że wszystko w rękach nam się sypie?
Chcieliśmy dobrze, wyszło źle
A pani nie jest w moim typie

Do tego doszły wywiady dla prawicowych
mediów i deklaracja Kazika, że uważa Le-
cha Kaczyńskiego za najlepszego prezy-
denta po 1989 r.; wszak przy równoczes-
nym zastrzeżeniu, że PiS bynajmniej nie
popiera, i „zgadza się z Rafałem Ziem-
kiewiczem”, iż Polacy mają obecnie do
wyboru „mafię” albo „sektę”. Zarówno od
„mafii” jak i „sekty” Kazik się zaś odżegnuje

w tytułowym utworze „Prosto”. Nie zawsze
jednak Staszewski mówił ciepło o Lechu
Kaczyńskim. Wystarczy przytoczyć tekst
utworu „Bracia” z płyty „Poligono Indust-
rial” (2005)

Bracia, pora zbierać się
Bracia, bo inaczej nie
Będzie szukać, czego tam
Bracia, ja Was bracia znam

Refren: Przez cały dzień, przez całą noc
Na ulicach mego miasta jest patroli moc
O naukę i kulturę społeczeństwo dba
Wszyscy w telewizji oglądają Studio 2
[W tej strofie pojawia się analogia po-
między komunistycznym programem te-
lewizyjnym a PiS-owskim niezgrabnym
„obiciem” telewizji] 

Lepiej niż politolog

Czyżby więc Kazik był koniunkturalny?
Osobiście Kazika i Kultu słucham wręcz
nałogowo od podstawówki. Jednocześnie
jednak osiągnąłem już wiek na tyle cy-
niczny, iż nie wierzę w istnienie artystów,
którzy zupełnie koniunkturalni nie są.
Poniekąd nauczył mnie tego sam Sta-
szewski, kiedy na płycie „Tata Kazika”
śpiewał, że „wszyscy artyści to prostytutki”.
Jak to u Kazika, powiedziane może zbyt
mocno, ale dość trafnie. Jeśli zaś wszyscy,
no to faktycznie wszyscy.

Mam tylko jedno zastrzeżenie, różnica
między „lepszymi i gorszymi” nie polega
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Z perspektywy czasu

niektórzy mogliby się nawet

pokusić o posądzenie Kazika

o zdolności profetyczne



tylko na tym, że te „tańsze są gorsze”,
a „lepsze są droższe”. Naprawdę inteli-
gentni ludzie robiący w branży kulturalnej
faktycznie wczuwają się w swoich fanów
i wcześniej niż mniej bystrzy koledzy wie-
dzą, jak zmieniają się społeczne nastroje. 

O Kaziku nigdy nie myślałem więc
jako o sprzedajnym artyście, był dla mnie
zawsze raczej politycznym barometrem,
który bezbłędnie pokazywał mi kierunek
nadchodzących zmian. To on w 1994 r.
śpiewał: „Wałęsa, dawaj moje 100 milio-
nów”. W 1998 r. nucił zaś o Józefie Ole-
ksym: „Łysy jedzie do Moskwy”. Z kolei
w 2002 r. zaserwował znany utwór, w któ-
rym „pierdolił Pera”. Zawsze potrafił na-
brać pełne usta społecznej frustracji, prze-
żuć ją i wypluć piosenki, które trafnie
i twardo przepowiadały kolejnym polskim
politykom to, co ich zwykle wkrótce miało
czekać. Pod tym względem teksty Kazika
dla mnie były trafniejsze od analiz nie-
jednego politologa. A do czysto politycz-
nych kupletów dochodziły jeszcze ciekawe
obserwacje społeczne, od „Coście, skur-
wysyny, uczynili ” przez „Tatę dilera” po
„2 000 000 głosów” traktujące o ostatniej
fali emigracji do Anglii.

Serwując swoje ostre oceny, Kazik
nie jest jednak ślepy i nie wini za wszystkie
nasze bolączki i frustracje jakiejś gene-
tycznej niemal Polaków nieudolności.
Z omawianą szeroko na łamach „Nowej
Konfederacji” tezą neokolonialną wchodzi
w dialog „V Rozbiór Polski”, który Kazik
nagrał w 2008 r. na eksperymentalnej
i nieco niedocenionej płycie „Buldog”
wraz z grupą o tej samej nazwie. Z per-
spektywy czasu niektórzy mogliby się na-
wet pokusić o posądzenie Kazika o zdol-
ności profetyczne. W utworze śpiewa bo-
wiem tak:

Sytuacja świata w roku 2008
Osiągnęła punkt krytyczny po kryzysie

katyńskim (sic!).
Przy dyskretnej aprobacie komunistów

chińskich,
Podpisano dokumenty porozumień ber-

lińskich.

Efekt rozmów był podpisany sympatycz-
nym tuszem,

Polskę dzielą między siebie Putin z Dablju
Bushem.

Przeczuwając, że zanosi się na V Rozbiór
Polski,

Przebudziły się jej dzieci, lud specjalnej
troski

Kraj nie tak bardzo chory?

Jednocześnie w tej samej piosence
Kazik w chwilę potem śpiewa jakby po-
ważniej i pokazuje, dlaczego od lat już
miota pod adresem polskiej klasy poli-
tycznej ciężkie inwektywy. To w tym utwo-
rze na moment w Kazikowym kukiełko-
wym teatrze te same postacie, które zwykle
są lżone, na moment stają się komikso-
wymi superbohaterami. Świętej pamięci
Przemysław Gosiewski powstrzymuje na-
gle atak „obwodu pancernego”, „rotmistrz
Ziobro” kontratakiem bierze „San Fran-
cisco i Władywostok”, a „ochotnicze hufce
generała Leppera” pokonują „siły Rosji
cztery do zera”. Skąd pomysł? Cóż, Kazik
śpiewa wprost, iż chciałby, aby „świat zo-
baczył, że ten kraj nie jest tak bardzo
chory”.

Kult
„Prosto”
wyd. S.P. Records
premiera: 13 maja 2013

3

„Nowa Konfederacja” nr 7, 21–27 listopada 2013 www.nowakonfederacja.pl


