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„Są na świecie różne systemy, różne ideologie, różne religie,
różne pieniądze. Pieprzmy to wszystko! Łączny się w głupocie!”
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Po raz szósty z kolei na przełomie lipca i sierpnia 
odbędzie się w Jarocinie koło Poznania festiwal 
rockowy. Jak w latach poprzednich zjedzie się tu 
kilkanaście tysięcy młodych ludzi z całej Polski, 
a wielokrotnie więcej będzie żyło legendą Jarocina, 
przekazywaną przez bezpośrednich uczestników i w 
szczątkowej postaci przez środki masowego przeka-
zu. Festiwal amatorskich zespołów rockowych or-
ganizowany jest przez miejscowy dom kultury przy 
współudziale miejskich władz administracyjnych, 
partyjnych, organizacji młodzieżowych i komen-
dy miejskiej MO. W 1981 roku współorganizato-
rem imprezy była także jarocińska „Solidarność”. 
Przez kilka dni będzie można oglądać Polskę, jakiej 
nie znamy. Zjawisko, które pokoleniu dzisiejszych 
trzydziestolatków przypomina ich tęsknoty za at-
mosferą wielkich zachodnich metropolii i festiwali 
w Woodstock czy na wyspie Wight z lat 60. To miej-
sce, które nie ma sobie podobnego od Uralu do Łaby. 

Na przedmieściach, za otoczonym siatką i strażnika-
mi polem namiotowym, koczuje 10 tysięcy młodych 
ludzi. Wielu z nich zachowuje się i wygląda niekon-
wencjonalnie, dla jednych malowniczo, dla innych 
szokująco. Kolorowe ciuchy, skórzane czarne kurty 
nabijane ćwiekami, długie włosy albo ogolone głowy. 
Albo też włosy postawione w czub, czasem koloro-
wy. Niekiedy zrobione na irokeza lub z wygolonym 
paskiem po środku (na „autostradę”). W uszach 
kolczyki lub agrafk i. Na koszulkach wymalowane 
symbole pacyfi zmu, anarchizmu, egzotycznych wy-
znań i fi lozofi i. W dzień w większości wychodzą do 
miasta. Siedzą lub leżą na rynku, śpiewają, tańczą, 
popijają kefi rem suche bułki. Niekiedy proszą o pie-
niądze: na papierosy, na oranżadę (na czas festiwalu 
w całej okolicy obowiązuje prohibicja), na bilet do 
domu. Inni na leśnej polanie, zgromadzeni wokół 
charyzmatycznego księdza Andrzeja, od lat opieku-
na hippisów i narkomanów, śpiewają o Bogu i miło-
ści. Ci i wielu innych pojadą 15 sierpnia na tradycyjną 
hippisowską pielgrzymkę do Częstochowy. Znowu 
będą razem. Jeszcze inni słuchają kazań rodzimych 
„guru”, proroków orientalnych religii. O harmonii 
z Naturą, zjednoczeniu z bóstwem, niebezpieczeń-
stwach cywilizacji.

Wieczorem wszyscy pójdą na stadion. Tam będą 
słuchać swoich ulubionych kapel. Na scenie ich ró-
wieśnicy z Warszawy, Koluszek czy białostockiej wsi.
Dzieci robotników, kucharek, nauczycieli i ofi cerów 
LBP. Młode ekspedientki i tokarze, uczniowie szkół 
zawodowych, licealiści i studenci KUL-u. Sami piszą 
muzykę i teksty. Czasem nieudolne, niegramatyczne
i kiczowate, czasem naiwne, ale zawsze własne, nawet
gdy wzorowane na tekstach grup anglosaskich. Piszą 
do BBC po te teksty i potem mozolnie tłumaczą. A z
odrzutów angielskich pism muzycznych wiedzą, co
się teraz nosi w Londynie. W swoich miasteczkach,
w czasie wolnym od pracy czy nauki, ćwiczą w piw-
nicach. To polski rockowy underground. Nie ma dla 
niego miejsca w radiu, telewizji, na płytach. Ci ludzie
przyjeżdżają do Jarocina wykrzyczeć to, co im leży 
na sercu. Niektórzy marzą o Wielkiej Karierze. Przy-
jeżdżają tu często za ostatnie pieniądze. Czasem na-
wet nie starczy im na pole namiotowe. Wtedy śpią na 
dworcu. Zanim wystąpią na stadionie, muszą zapro-
dukować się przed jurorami w jarocińskim domu kul-
tury. Tu z reguły po raz pierwszy mają okazję zagrać
na prawdziwym sprzęcie. Tutaj zwracają im uwagę
na dykcję. Niektórzy ją potem trenują z pudełkiem
zapałek w ustach. Grają różne typy rocka: heavy me-
tal, bluesa, reggae, punk rocka, nową falę.

Kapele noszą dziwne nazwy: Racja Stanu, SS-20,
KGB, Moskwa, Azyl P, Mr Zoob (czytaj: Pan z UB),
Rekrut, Dezerter, Zakaz, Ad Rem, 17 Mgnień Wios-
ny, Nowo-Mowa Apartheid, Holocaust, Enola Gay 
(nazwa samolotu, który zrzucił bombę na Hiroszi-
mę), Prowokacja, Kat, Śmierć Kliniczna, Patologia 
Ciąży, Dom Schadzek, Piersi, Siekiera, Sedes, WC,
Daab, Gedeon Jerubbaal. Śpiewają o wojnie ato-
mowej, samotności, kolejkach, kłamstwie, szkole,
zapracowanych rodzicach, pieniądzach, Dzienni-
ku TV, spekulacji, braku mieszkań, o milicji, Bogu,
dziwkach, kołchozach, socjalizmie, kapitalizmie
i jeszcze raz o wojnie, wojnie, wojnie. Śpiewają, że
„idzie wojna, idzie wojna, idzie krwawa rzeź”, że
„wszyscy pokutujemy za to, że żyjemy”, że „wszyscy 
jedziemy na jednym wózku, na jednym wózku do
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pieca”, że „nie ma mocnych pleców tata”, że „w roku
dwutysięcznym pierwszym wyprowadzę się od sta-
rych”, że „co będzie, to będzie, oj będzie”, że „śmierć,
śmierć w Babilonie, w Babilonie zło, ale wyprostuj-
cie głowy, podnieście w górę ręce, pamiętaj, nadej-
dzie dzień odkupienia, pamiętaj, nadzieja bliska jest
spełnienia”, że „ziele, ziele – wyzwolenie narodów,
niektórzy zwą ją gandzia, inni Kali, marihuana! ma-
rihuana!”, że „jestem jak śmieć rzucony w sam śro-
dek wspaniałego tortu”, że „ojczyzna pośród pożogi,
leje po bombach dookoła, więc bierzmy za pas nogi,
nas przecież nikt nie woła, nikt nas nie potrzebuje,
lisznyje ludzie, znieczulone chuje”, że „najśmiesz-
niejsi są harcerze, oni trwają w swojej wierze”, że
„jeszcze tylko dziesięć latek, opuści nas niedostatek,
ty się nie bój i nie mieszaj w sprawy rządcy i preze-
sa, palców w piąstkę nie zaciskaj, dadzą ugryźć ci
ogryzka, ten cholerny kapitalizm, zbliża się do na-
szych granic”, że „jestem taki mały, jestem naprawdę
za mały, żeby samemu się bronić”, że „rozerżnijcie
mi na pół tę biedną czaszkę, odsłaniając wnętrze jej
torturowane i nałóżcie mi na mózg prezerwatywę, to
ostatni chyba już obronny manewr”, że „bezprawie

– ostrze tępe, rżnie to, co niedorżnięte, ryczą tuby 
najęte, slogany niepojęte, nie chcąc okazać skruchy,
gryzę, szarpię łańcuchy – nie mogę wyrwać się”, że
„została już tylko prezerwatyzacja, będę tylko jadł 
i pił, czasem palcem się podrapię i nie będę myślał 
nic”, że „wolność, wolność dla wszystkich, ziemia,
ziemia dla wszystkich, dla niskich i dla wysokich,
dla biednych i dla bogatych”, że „kocham się w zielo-
nych, nie cierpię czerwonych”, że „ściskam w dłoni
wielką pałkę, straszną do niej mam smykałkę, hej ro-
bole, hej robole, dziś was kilku zapierdolę”, że „MO!
MO! MO!”, że „przyszli z rana zabić, skuć, czterech
karłów, byk bez nóg, z kopa zaraz poszły drzwi”, że
„niech każde dziecko dobrze zna historię swego kra-
ju, skąd wolność do Warszawy szła, niech dzieci pa-
miętają, ze Związku Rad nad Wisły brzeg szła do nas
spod Lenina” (ten tekst śpiewany jest z elementarza 
z lat 50.), że „patrzą się ludzkie lalki w klejnotów 
fałszywy blask, ich serca umarły już”, że „jesteś już
tylko ludzkim automatem”, że „czas Cię zabić już”,
że „wojowniku zabij, zabij ich”, że „światem rządzi
żądza, żądza pieniądza”, że „dlaczego ludzie niszczą 
swe świątynie, dlaczego zabijają bogów swych, dla-
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czego zabijają sami siebie, dlaczego strumieniami
płynie krew?”, że „płonie Moskwa, płonie Paryż”, że
„idzie wojna, idzie wojna, idzie straszna rzeź, dajcie
wina, dajcie piwa, dajcie wojsku dobrze zjeść”, że
„jeszcze miliard na zbrojenia, jeszcze jeden gwóźdź
do trumny, homo sapiens jest rozumny”, że „trzeba 
zaciemnić wszystko, zabić świat”. 

Publiczność wsłuchuje się w skupieniu, leżąc parę
godzin na trawie, w śpiworach, tańcząc, powtarza-
jąc refreny. W zależności od typu muzyki. Gdy grają 
reggae, pod scenę schodzą się rastafarianie, wyznaw-
cy etiopsko-karaibskiego odłamu chrześcijaństwa,
włosy splecione w malutkie warkoczyki, ubiór ko-
niecznie czerwono-żółto-zielony – to barwy Etio-
pii. Cesarz Hajle Sellasje miał być według proroctw 
Czarnym Chrystusem. Palą marihuanę. Gdy grają ka-
pele punkowe, pod sceną robi się pusto. Teraz to miej-
sce należy do punków. Tańczą swój dziki, plemienny 
taniec pogo. Od czasu do czasu ktoś wylatuje. Nie
wytrzymał lub dostał w nos. Dziewczyn tu teraz nie
ma. To tylko dla mężczyzn. W krzakach ktoś raczy się
denaturatem, butaprenem, Roxy czy Autovidolem.

Czasem dochodzi do konfl iktów. Punki nienawidzą 
bluesa i heavy metalu. Reszta nie znosi punk rocka. 
Ale gdy na scenie ktoś próbuje śpiewać o słowikach, 
błękitnych oczach i rozstaniu, wszyscy zgodnie gwiż-
dżą, radzą wystąpić u wschodniego sąsiada. Na scenę 
lecą kamienie. Niefortunna kapela się pakuje.

Po koncercie sporo osób idzie do kościoła. Tam 
o 3.00 będą wyświetlać amerykański fi lm Jezus. 
O fi lmie dowiedzieli się z plakatu przybitego do 
drzewa koło pola. Nawiązuje on do słynnego amery-
kańskiego plakatu hippisowskiego z lat 60.: „Poszu-
kiwany Jezus Chrystus bezprawnie podający się za 
króla. Twierdzi, że jest wolny. Zadaje się z biedakami 
i prostytutkami. Jego nauki jątrzą spokojnych oby-
wateli. Cechy rozpoznawcze: niedbały ubiór, długie 
włosy”. Potem wracają na pole. Szykują późną ko-
lację lub, zwłaszcza pod koniec festiwalu, gdy pie-
niędzy starcza ledwie na powrót do domu, „sępią” 
o kawałek chleba. Dyskutują, śpiewają, kochają się. 
Czasem coś komuś zginie. Czasem dojdzie do bójki, 
ot, między chłopakami z „wrogich” (np. Warszawa 
i Wrocław) miast. Wtedy refl ektor z dachu kierow-
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nictwa „szpera” po polu. Przychodzi milicja. I psy.
Ale w tym mieście, przynajmniej przez ten tydzień, 
i milicja jest lepsza niż gdzie indziej. Tak przynaj-
mniej mówią punki. Taki punk poza Jarocinem 
żyje w „podziemiu”. Jest ich po kilkuset w więk-
szych miastach. Najwięcej w Warszawie, Wrocła-
wiu, Gdańsku. Do centrum tam oni wcale nie cho-
dzą. Ludzie u nas nie lubią takich z agrafk ą w uchu, 
czubem na głowie i napisem na plecach skórzanej 
kurtki: „Żadnej przyszłości – pierdol to wszystko”. 
Częściej po angielsku: „No future – fuck it all”. To 
brzmi lepiej. No i jest bezpieczniejsze. MO zna i tak 
tylko jedną metodę. Kiwnięcie palcem. Do pierwszej 
lepszej bramy. I potem długo bolą plecy. 

Tu, w Jarocinie, już się przyzwyczajono. Ale począ-
tek był fatalny. Jak głosi opowieść, pierwszy festiwal 
przypadł na dzień uroczystości kościelnych. Przy-
padkowo spotkały się procesja i pochód punków, na 
którego czele szła dziewczyna z obnażonym biustem. 
W sutku tkwiła agrafk a. Potem była afera z działko-
wiczami. Niektórzy z przybyszów nocą „dowitamini-
zowywali” się ich kosztem. Ale teraz ludzie sami ot-
wierają okna i proponują zupę lub pęczek marchewki 
z ogródka. Wielu pozwala w swoim ogrodzie rozbić 
gościom namiot. W miejscowej knajpie przy jednym 
stole „tubylcy” i punki. A dawniej, jak głosi inna le-
genda, miejscowy osiłek, poproszony przez punka 
o pieniądze, wziął nogi za pas. Nadal czasem się 
zdarzy, że chłopi z okolicznych wsi „wyperswadują” 
namiotowiczom, by biwakowali w tym miejscu, ale 
generalnie pogodzono się z festiwalem. Wielu nawet 
jest dumnych: „Panie, teraz o Jarocinie to każdy wie”. 
Twierdzą, że młodzi wyglądają dziwnie, ale zacho-
wują się niezgorzej. „Gdyby tu tak 10 tysięcy promi-
nentów zgromadzić, toby się dopiero działo”. Dener-
wuje ich brutalność MO (mimo wszystko). I to, że na 
„wszelki wypadek” pod miastem stacjonuje ZOMO.

Tak mniej więcej można opisać atmosferę Jaroci-
na. Ale jarociński festiwal to zwierciadło – prawda, 
że trochę krzywe – naszego społeczeństwa, a już na 
pewno pokolenia 16–17-latków. Pokolenia, które 
spóźniło się na „Solidarność”. Pokolenia, które było 
za młode na udział w wydarzeniach lat 1980–1981. 
Pokolenie, które najdrożej zapłaci za kryzys.

23Jarocin: reset buntu



Jaka jest ta generacja naszych następców, a przynaj-
mniej znaczna jej część? Czego pragnie, czego się 
obawia, przeciwko czemu się buntuje? 

Buntuje się przeciwko „całemu temu syfowi”. „Ten 
cały syf” to „cały ten nasz piękny świat”: bomba ato-
mowa, betonowe osiedla, zatrute rzeki, kryzys, ko-
munizm i kapitalizm, milicja, kłamstwo w telewizji 
i w rodzinie, pieniądze, slogany. To wszystkie bariery, 
przeszkody, jakie młodzi napotykają na swej drodze. 
Bariery polityczne, ekonomiczne, społeczne, obycza-
jowe. Taką przeszkodę można uznać za swoją („głową 
muru nie przebijesz”, „trzeba jakoś się urządzić”) i na 
przykład zapisać się, gdzie trzeba. Można ją próbować 
staranować – demonstrując, kolportując, drukując. 
Walcząc, także pieśnią. Niektórzy tak traktują rocka. 
Jako bardziej bezpieczny środek przekazu. W dodat-
ku docierający do tych środowisk, gdzie nie dociera 
bibuła. Przeszkodę można też ominąć – przez emi-
grację, robienie formy. Tym, którzy nie chcą wchodzić 
w układy, „działać” w jakimś ZSP, którzy boją się lub 
nie widzą sensu w działalności opozycyjnej, którzy 
nie mają forsy na wyjazd czy na założenie interesu, 
zostaje jeszcze czwarte wyjście – uciec od rzeczywi-
stości, olać ją. Taka postawa wydaje się dominować 
w Jarocinie. Olewanie to wynik totalnej bezradności, 
bezsiły, alienacji. Jeżeli wiem, że nie osiągnę tego, co 
bym chciał, to muszę zmienić cele. Na mniejsze, ta-
kie łatwe do zrealizowania. Część młodych zatem, na 
tyle, na ile jest to możliwe, wycofuje się z normalnego 
życia. Programowo „stoi obok”. Chce żyć w małych 
grupkach sobie podobnych. Niektórzy uciekają w re-
ligię, irracjonalizm, życie zgodne z naturą, okultyzm, 
sekciarstwo, orientalną kontemplację, astrologię. 
W Bogu i gwiazdach widzą jeszcze ostatnią nadzieję. 
Świat zmierza ku samozagładzie, ale może choć oni, 
wyznawcy Kriszny czy rastafarianie, przetrwają. Bi-
blijny symbol zła – Babilon – upadnie i nadejdzie czas 
zmartwychwstania. A na razie śpiewajmy, módlmy 
się, tańczmy, medytujmy, palmy trawkę...

Inni już wyzbyli się złudzeń. W nic nie wierzą. 
Wszystkie ideologie to kłamstwo. Polityka to gówno. 
Chodzi tylko o władzę i forsę. I Zachodowi, i Wscho-
dowi. Komuna czy Solidarność – niewielka różni-
ca. Ludzie obalają jedne systemy i tworzą nowe. 
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Z kryzysu nigdy nie wyjdziemy. Mieszkanie? Za 20 
lat! Samochód? Nigdy! Rodzina? Gdzie ją wsadzę! 
A zresztą, szkoda rodzić dzieci. W każdej chwili 
może wybuchnąć wojna atomowa. A że wybuchnie, 
to pewne. Czy zatem cokolwiek warto? Uczyć się? 
Pracować? Nie ma głupich! Trzeba tych kilka mie-
sięcy czy lat, jakie nam zostały, wykorzystać. Na za-
bawę, na wygłup. Pójść do szkoły z napisem „anar-
chia” na plecach. Wyjść na ulicę z różowym czubem. 
Gapiom pokazać język. Lub puścić bąka. Mieć od-
wagę być innym, iść pod prąd. Pokazać im, że wcale 
nie są tak tolerancyjni, kochający bliźniego, jak im 
się wydaje. Wyzwolić w nich faszyzm. Pokazać, jacy 
są naprawdę. Być przez nich prześladowanym, jak 
Murzyn lub Żyd. Wypiąć dupę na ten cały ich gów-
niany świat. Wyjść w stanie wojennym w przebraniu 
SS i pozdrowić milicjanta ręką uniesioną w górę. 
Albo ludzi pogonić na ulicy. 

Jesteśmy śmieciami (ang. punk – śmieć) społeczeń-
stwa, ludzkości, systemów. „No future”. Denaturat, 
butapren, rzadziej „kompot”. Byle szybciej na rentę, 
a choćby i do piachu. Tak ginęły gwiazdy. Hendrix, 
Joplin, Vicious. Po butaprenie dobrze jest. Jak po 
połówce na amerykańskim science fi ction. Ale kino 
za stówę, połówka za sześć. A butapren starcza na 
dłużej. Odczepcie się od nas, od naszego zdrowia! 
Seks? A która dziewczyna pójdzie z takim śmieciem 
bez forsy, bez wozu? Jesteśmy anarchistami. Kto to 
jest anarchista? No, to wiadomo! Taki, co robi, co 
chce. I wszyscy muszą go słuchać. Największy anar-
chista u nas to Jaruzelski.

Margines? Na pewno. Ale spójrzmy wkoło. Na 
15–20-letnich robotników, rolników, uczniów, stu-
dentów. Tych bez czubów, agrafek, skór. Tych, co nie 
sięgają po denaturat i Autovidol. Ilu z nich podob-
nie widzi swoje życiowe perspektywy? Stoi z boku, 
olewa, nie wierzy w nic i nikomu, nie interesuje się 
pracą, nauką, życiem publicznym? Byle tylko „prze-
chlapać swój czas”. Czy to polskie wydanie „scep-
tycznej generacji”? „Pokolenie bez przyszłości”? 
„Stracone pokolenie”?

fot. Włodzimierz Pniewski, ze zbiorów Spichlerza Polskiego 

Rocka w Jarocinie (s. 16–17, 22–25)
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