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OD LAT W VANIE

rozmawiał: Bartosz Cieślak

Z Pete’em Stahlem rozmawiamy niedługo po festiwalu „Wschód Kultury – Inne Brzmienia”, na którym 
wystąpił wraz ze Scream – zespołem, który w latach 80. współtworzył legendę waszyngtońskiej sceny 
HC. Część z Was kojarzy go z pewnością z jego innych projektów – Earthlings?, Wool czy Goatsnake. 
Daleko mu jednak do osiadania na laurach czy cokole. Scream istnieje, gra i pracuje nad nową płytą.  
Na wywiad umawiamy się, gdy Pete jest w drodze, przemierzając kolejne dziesiątki mil jako tour manager. 

akie to uczucie być fetowanym na dużym, wielogatun-
kowym festiwalu jako klasyk punk rocka?
Lepiej być punkowym klasykiem niż punkowym przegry-
wem. (śmiech) Wiesz, jak to jest, ludzie lubią sobie opisy-
wać świat, wkładać go po kawałku w małe przegródki, aby 
dało się go łatwo zrozumieć, ale… Dla mnie to brzmi, jak 
ładniejsze ujęcie stwierdzenia „te stare pierdoły”. (śmiech) 

Oczywiście miło jest być nazywanym „klasykiem”, lubimy to, ale 
moim zdaniem jesteśmy po prostu niezłym zespołem.  

Czy ten „kultowy” status daje ci przywileje, o których w mło-
dości mogłeś marzyć?
Dla mnie przywilejem jest możliwość zagrania na takim świet-

nym festiwalu i bycia częścią tego wydarzenia. Reprezentowania 
tu naszej muzyki i miasta, z którego pochodzimy. Cieszymy się, że 
możemy się tym podzielić, ale jeśli chodzi o „przywileje”, to praw-
da jest taka, że aby przyjechać do Lublina na tak wspaniałe wyda-

SCREAM

J rzenie, wszyscy musieliśmy coś poświęcić i z czegoś zrezygnować. 
Każdy z nas mieszka w innej części kraju, każdy ma pracę i wal-
czy o przetrwanie, jesteśmy zwykłymi ludźmi. Ale kiedy pojawia 
się taka okazja, wbijamy się w nią zębami i pazurami, byle się tam 
znaleźć. A było warto! Lublin jest wspaniały. Byłem tam w muzeum, 
które znajduje się w zamku na wzgórzu, i trafiliśmy na wystawę ob-
razów Tamary Łempickiej. Nie słyszałem o niej wcześniej i nie wie-
działem, że jest jedną z najsłynniejszych artystek XX wieku. To było 
niesamowite, jej dzieła były pełne motywów genderowych i LGBTQ 
w latach 30. i 40., kiedy nad Europą wisiało widmo faszyzmu! Byłem 
w Lublinie krótko, za krótko, by się nim nacieszyć. Jednak jestem 
pewien, że miasto, które wspiera taki festiwal, na jakim wystąpili-
śmy, i w którym odbywa się taka wystawa, musi być wyjątkowym 
miejscem. 

Czytałeś Get in the Van Henry’ego Rollinsa? 
Jasne!fo
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To bardzo dziwna książka, życie punkowego zespołu w tam-
tym czasie opisane jest jako droga przez piekło i walka z nie-
wygodą, głodem i własną publiką. Doświadczyłeś czegoś po-
dobnego?
Nie, bo ja wciąż jestem w tym vanie. Siedzę w nim od jebanych  

40 lat! Rollins spędził w nim kilka lat, być może dla niego była to mę-
czarnia, nie wiem. Dla mnie to przygoda. Bywało fajnie, bywało cięż-
ko, nie mieliśmy kasy, kombinowaliśmy, ale ten nomadyczny tryb 
życia, ciągle w drodze na koncert, granie muzyki dla ludzi – stary, 
to były najlepsze lata mojego życia. Wciąż tak żyję, wczoraj przesie-
działem za kółkiem dziesięć godzin, dla mnie to nie jest pieśń prze-
szłości, a teraźniejszość. Rozmawiam z tobą z parkingu. Nic się nie 
zmieniło.

Coś się zmieniło na pewno, miałeś okazję widzieć, jak prze-
mysł muzyczny ewoluuje…
Najbardziej odczuwalną zmianą jest zagarnięcie muzyki, zwłasz-

cza branży koncertowej, przez wielkie korporacje. Kiedyś wszyst-
kim zawiadywali niezależni promotorzy, dziś całą pulę zgarnia 
LiveNation. W Europie jest tak samo, była u was cała sieć fajnych 
miejscówek do grania, ale wszystko się zmieniło. I to nie na lep-
sze. Miałem sieć kontaktów, ludzi, przyjaciół, znajomych – tak za-
łatwiało się koncerty. Paradoksalnie mniejsze zespoły, jak Scream, 
odczuwają to mniej, na tym poziomie wciąż koncerty organizują ci 
ludzie, którzy są fanami twojej muzyki. Większe kapele są skazane 
na promotorów przydzielonych przez LiveNation i czasem trudno 
im gdzieś tak po prostu zagrać. Na to wszystko nałożyła się pan-
demia – wszyscy byli bez pracy przez kilka miesięcy, czasem lata. 
W międzyczasie koszty logistyki poszły w górę, a muzykom coraz 
trudniej spiąć budżet. Ceny biletów idą w górę. Zobaczymy, dokąd 
to zmierza.

Co w 2022 roku ma do powiedzenia Scream swoimi piosenka-
mi sprzed 30–40 lat?
To zabawne, bo kiedy śpiewam nasze stare numery, wydają mi 

się nowe. I co gorsza, adekwatne do dzisiejszych czasów. Pierwszy 
kawałek na naszej pierwszej płycie Still Screaming – Came Without 
Warning opowiada o wojnie atomowej. Dziś znów żyjemy w cieniu 
tego zagrożenia, gówno może na nas spaść znikąd i nikt nie wie, co 
będzie jutro. Te teksty wydają mi się na tyle uniwersalne, że są za-
wsze aktualne. Choćby na naszym koncercie w Lublinie starałem 
się, aby ludzie, którzy tam przyszli, dowiedzieli się, o czym jest ta 
czy inna piosenka, robiłem wprowadzenie, starałem się nawiązać 
do współczesności. Uważam, że to jest ważne i że wciąż mamy coś 
do powiedzenia. 

Ale też w jednym z wywiadów określiłeś niektóre swoje stare 
teksty jako „zabawne” i „naiwne”…
Ależ oczywiście, nasze piosenki dotyczą różnych aspektów życia. 

Na wspomnianej Still Screaming jest np. Solidarity – o „Solidarno-
ści” i tym, co działo się w Polsce we wczesnych latach 80. Ale znaj-
dziesz tam też Hygiene, trochę głupkowaty tekst o odkrywaniu swojej 
seksualności. One były naiwne, ale przede wszystkim prawdziwe 
i szczere. W Scream nigdy nie ograniczaliśmy się do jednej tematyki 
i do dziś śpiewam o różnych sprawach.

Porozmawiajmy zatem o waszej aktualnej muzyce, a dokład-
nie o powstającej płycie DC Special. Jak idą prace?
O, dziękuję, że o to pytasz! Tak nazywać się będzie płyta i piosenka 

na niej, która opowiada o naszej więzi z Waszyngtonem i o tym, jak 
tu dorastaliśmy. Od dawna nie nagrywaliśmy, ale cel jest ten sam, 
co przy każdym poprzednim albumie – inspirować ludzi i przeka-
zać pewne uniwersalne znaczenia. Są tam nasze historie z ostatnich 
kilku lat. Bezrobocie. Brak możliwości grania koncertów. Materiał 
powstawał w izolacji, ale kiedy się spotkaliśmy, zaczęliśmy rozma-
wiać o tym, co przeszliśmy, ale i o przyszłości. Wpadliśmy na pomysł 
zaproszenia artystów związanych z waszyngtońską społecznością 
muzyczną i mamy na płycie naprawdę wielu znakomitych gości.

Co to będzie za muzyka? Jak ona się ma do waszych starych 
nagrań?
Myślę, że dobrze wpasuje się na półce między wcześniejsze al-

bumy Scream. To będzie nasza typowa płyta, z szybkimi, hardco-
re’owymi numerami, kawałkami rockowymi, reggae… Jeszcze jej 
nie zmiksowaliśmy, więc mamy chwilę do namysłu nad tym, jak ona 
ma zabrzmieć.

Jaki był cel zapraszania tylu gości? Jako czteroosobowy zespół 
nie nagralibyście tej samej płyty?
Część utworów powstała w składzie czteroosobowym. Zaprosili-

śmy ludzi, z którymi graliśmy na przestrzeni lat, ale też ludzi, którzy 
zainspirowali nas, których podziwialiśmy i dzięki którym w ogóle 
powstał nasz zespół. Wszystkich spaja miejsce, które nas połączyło, 
i ono czyni DC Special wyjątkowym. Chcielibyśmy, aby ta płyta przez 
pryzmat naszych doświadczeń opowiadała o historii i teraźniejszo-
ści tego miasta. 

Dlaczego aby sfinansować nagrania, zdecydowaliście się 
na model crowdfundingowy, zamiast poszukać wytwórni?
Cóż, pierwotnie nie było nikogo, kto chciałby tę płytę wydać. Stu-

dio, w którym chcieliśmy nagrywać, kosztuje około tysiąca dolarów 
dziennie, do tego dochodzą inne wydatki. Potrzebowaliśmy dużej 
ilości pieniędzy, których nie mieliśmy. Najprostszym wyjściem było 
zaangażowanie osób z naszego otoczenia – przyjaciół, społeczności 
waszyngtońskiej – aby nam pomogli. Kiedy nagrania ruszyły, Di-
schord Records wyrazili zainteresowanie wydaniem naszej płyty. 
Ustaliliśmy, że pomogą nam zmiksować i wydać materiał, ale wciąż 
potrzebowaliśmy kasy na samą sesję. Stan na dziś jest taki, że wciąż 
są problemy z łańcuchami zaopatrzenia i powiedziano nam wprost, 
że album ukaże się nie wcześniej niż w przyszłym roku. Skupiamy 
się więc na miksach, które mamy nadzieję skończyć w sierpniu. 

Obawiasz się reakcji na waszą nową muzykę?
Ucieszy mnie każdy odzew, bo to będzie oznaczać, że ludzie słu-

chali płyty. Że dali jej szansę. Wierzę, że – jak już mówiłem – będzie 
można ją postawić z dumą obok poprzednich płyt. Still Screaming uka-
zał się 40 lat temu. Niektórzy z naszych słuchaczy nawet tyle nie żyją. 
Chcę się dowiedzieć, co ludzie pomyślą o DC Special, nieważne, czy to 
będzie przychylna opinia czy nie. 

Czy to prawda, że twój ojciec był menedżerem zespołów?
Zgadza się. W ten właśnie sposób ja i mój brat (Franz Stahl, gita-

rzysta Scream – red.) w ogóle wpadliśmy na pomysł wspólnego gra-
nia. Jako dzieciaki kręciliśmy się dookoła zespołów, chodziliśmy na 
koncerty, a kiedy powstał Scream, zaczynaliśmy od grania coverów 
zespołów garażowych, protopunkowych i rockowych – w tym zespo-
łu, którego menedżerem był nasz ojciec, czyli The Hangmen. Jednym 
z gości, których udało nam się zaprosić do nagrania DC Special jest 
ich perkusista! W ten sposób łączymy dawną i dzisiejszą scenę wa-
szyngtońską. 

Znów nawiążę do biografii innego muzyka, Harleya Flanagana – 
jak to było dorastać w otoczeniu zespołów? Zdarzały się rzeczy, 
których dziecko nie powinno oglądać?
To środowisko miało na mnie ogromny wpływ. Obserwowałem, jak 

ludzie w grupie organizują koncerty, tworzą muzykę, budują scenę 
– są kreatywni razem, to było coś niesamowitego. To była scena. Mu-
zycy byli fajni, fajnie wyglądali, a koleżanki prosiły mnie, żebym prze-
kazywał im liściki od nich. (śmiech) Jesteśmy produktami naszego 
otoczenia, ja pochodzę z Waszyngtonu, gdzie środowisko artystyczne 
było inne niż w Nowym Jorku. Pamiętam, jak pierwszy raz przyje-
chałem tam i chodziłem po tych samych ulicach, które Harley mógł 
opisywać w swojej autobiografii. Któregoś razu szedłem razem z H.R. 
z Bad Brains, mijaliśmy C.B.G.B.’s, obok którego stał budynek zeskło-
towany przez bezdomnych. Pamiętam ludzi stojących na rogu, którzy 
gotowali sobie gołębie do jedzenia. Kurwa, nigdy wcześniej czegoś 
takiego nie widziałem! Nie jestem pewien, ile lat miał Harley, kiedy 
obracał się w środowisku artystycznej bohemy, ale kiedy mój ojciec 
zajmował się zespołami, ja miałem coś około dziewięciu–dziesięciu 
lat. Potem zaliczyłem kilka szkół z internatem – przenoszono mnie 
z jednej do drugiej, bo byłem raczej trudnym dzieciakiem i sprawia-
łem kłopoty. Tak zaczęła się moja podróż zwana życiem. 

Czy kiedykolwiek robiłeś zawodowo coś niezwiązanego z mu-
zyką?
Jasne. Ojciec zostawił nas, kiedy byliśmy jeszcze dość młodzi, 

więc w miarę wcześnie musiałem zacząć szukać pracy. Zaczynałem 
jako gazeciarz, potem założyłem coś w rodzaju własnej działalności 
i rozwoziłem prasę ciężarówką. Pracowałem też kupę czasu w re-
stauracjach, od zmywaka przez pomocnika kucharza, barmana, aż 
po menedżerowanie. Rzuciłem to wszystko tuż przed pierwszą płytą 
Scream, kiedy ruszyliśmy w naszą pierwszą trasę, i jak w Get in the 
Van Henry’ego, wsiadłem do vana i wciąż w nim siedzę. Od tego cza-
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su zjeździłem miliony kilometrów. To było wspaniałe doświadczenie, 
choć bywało groźnie. Pamiętam, jak kiedyś graliśmy gdzieś na połu-
dniu, w jakimś barze, w którym nikt nie kasował za wjazd. Aby zarobić 
cokolwiek, podzieliliśmy się – jeden stał na bramce, a ja pilnowałem 
tylnych drzwi, byle tylko ustukać dwa czy trzy dolary. Wtedy podbija 
do mnie koleś z bronią – „no i co, śmiecie, co wy tu będziecie grać, 
może jakiś Lynyrd Skynyrd?!”. Zacząłem się bać i wtedy podjechał 
gość na motocyklu, zabrał mu broń i powiedział, że może wejść i obej-
rzeć koncert, ale pistolet poczeka za barem. Tym kolesiem okazał się 
Crazy Ace, znany u nas artysta-tatuator. Wtedy się zaprzyjaźniliśmy 
i ta znajomość trwa do dziś. Z każdej trasy przywoziło się kilka takich 
historii, ale generalnie było wspaniale. Mieliśmy mało pieniędzy, ale 
żyliśmy jak rodzina. A przy tym, jak się okazuje, inspirowaliśmy in-
nych. Do dziś zdarza się, że podchodzą do mnie ludzie i mówią – „ej, 
widziałem was, kiedy miałem 15 lat!”.

W jednym z wywiadów wspomniałeś, że pierwszy koncert Bad 
Brains, jaki zobaczyłeś, był „doświadczeniem niebezpiecznym”. 
Co miałeś na myśli?
Na pierwszy gig Bad Brains, zanim jeszcze poznałem ich osobiście, 

wybrałem się do małej galerii sztuki na przedmieściach Virginii, a to 
były rejony, w które w innych okolicznościach bałbym się zaglądać. 
Pamiętam, że było dziwnie, trochę jakby groźnie, ale to jest ten rodzaj 
niebezpieczeństwa, którego jako dzieciak bardzo pragniesz. To spra-
wiło, że koncert był jeszcze bardziej ekscytujący. 

Podobno jako dziecko słuchałeś dużo jazzu/fusion i zespołów 
typu Mahavishnu Orchestra.
To prawda. Dzięki ojcu moja muzyczna edukacja zaczęła się bar-

dzo wcześnie, od The Beatles i The Rolling Stones. Potem pojawił się 
rock progresywny i psychodeliczny, Pink Floyd itd. Tak dotarłem do 
jazzu i mając lat 15–16, siedziałem w nim tak głęboko, że prawdę mó-
wiąc, skrzywił mi on całe postrzeganie muzyki. Przestałem na przy-
kład grać na gitarze, bo uznałem, że nigdy nie będę wystarczająco 
dobrym gitarzystą, aby grać muzykę, którą kocham. Tak uważałem, 
aż trafiłem na zespoły z fali waszyngtońskiego new wave i rockabil-
ly – The Deceits, Rats, Slicky Boys, a chwilę później na Bad Brains 
i cały ruch punk. Ujrzałem ludzi, którzy grają własną, oryginalną mu-
zykę, i uświadomiłem sobie, że źle myślałem – że chodzi o energię 
i kreatywność. I że sam chcę tak żyć i tworzyć. Do dziś kocham jazz 
i fusion, ale to odkrycie punka i new wave skierowało mnie na odpo-
wiednie tory. 

Jak zostałeś wokalistą?
Przede wszystkim słabo grałem na gitarze. Mój brat radził sobie 

dużo lepiej, Skeeter (Thompson, basista Scream – red.) był świetnym 

basistą. Mieli już perkusistę i spytali, czy nie chciałbym stanąć za mi-
krofonem. Ja z kolei lubiłem pisać teksty. Nie umiałem śpiewać, ale 
oni robili hałas, ja robiłem hałas, więc zaczęliśmy robić hałas razem 
i tak powstał Scream. Na początku uczyłem się śpiewać do pianina, 
aby opanować skale, reszta była kwestią praktyki. Nigdy nie brałem 
żadnych lekcji. Być może byłbym lepszym wokalistą, gdybym to zro-
bił, ale wystarcza mi tyle, ile potrafię. Mam dużo szczęścia, że wciąż 
mogę to robić. Mam 63 lata, śpiewam i krzyczę, od kiedy miałem 20. 
Dbam o siebie – biegam, ćwiczę jogę, staram się utrzymać ciało w for-
mie. I dużo pracuję fizycznie. 

Jak wspominasz czasy Wool i muzykę, którą razem stworzy-
liście?
To był wspaniały i przełomowy czas w moim życiu! Scream dotarł 

do punktu, w którym byliśmy wyczerpani, a sprawy podążały nie tam, 
gdzie byśmy chcieli. Niby pisaliśmy muzykę, ale jakby siłą rozpędu, 
w zespole pojawiły się problemy osobiste każdego z nas. Dave (Grohl 
– red.) dołączył do Nirvany, ja i mój brat zdecydowaliśmy, że zosta-
jemy w Los Angeles i zakładamy nowy zespół, z nową energią. Dzię-
ki naszej muzyce poznaliśmy zupełnie nowych ludzi, którzy potem 
założyli Earthlings? – muzyków Kyuss, Queens of the Stone Age i in-
nych. Wciąż bardzo lubię muzykę Wool. Grałem tam z dwoma wspa-
niałymi perkusistami – Chrisem Brattonem i Peterem Moffettem. Al 
Bloch był świetnym basistą, zupełnie innym niż Skeeter, i pisał świet-
ne piosenki. Wciąż grałem tam z bratem, ale to był zupełnie inny ze-
spół, inna energia, a ta muzyka oddawała nas samych w innym czasie 
– 30–40-latków. To był szczera muzyka prosto z duszy. W jakiś sposób 
chcemy do niej nawiązać na DC Special – część piosenek miksujemy 
z Robem Schnapfem, z którym nagraliśmy obie płyty Wool.

Co słychać w Goatsnake? Powiedziałeś kiedyś, że ten zespół jest 
stale jedną nogą w grobie…
(śmiech) Stary, czuję, jak ta noga mi tam grzęźnie! Chciałbym po-

wstać z tego grobu i znów pograć z chłopakami, no pewnie. Słyszałem, 
że Southern Lord ma na dniach wznowić nasz pierwszy album, który 
być może otrzyma nowe życie, a w ślad za tym u pozostałych członków 
Goatsnake pojawi się jakaś energia, aby razem pograć. Możliwość jest 
zawsze. Black Age Blues dał nam poczucie spełnienia, które ukorono-
wał występ na Hellfest we Francji. Wtedy chodziło po prostu o to, aby 
się spotkać, spędzić razem trochę czasu i nagrać dobrą płytę – i to się 
stało. Po raz pierwszy nagrywaliśmy w starym, dobrym stylu – nie po 
kawałku tu, kawałku tam, ale siedząc przez miesiąc w jednym studio, 
pisząc i nagrywając, pracując jak zespół. Mam nadzieję, że jeszcze to 
powtórzymy, ale nie jest to najważniejsza sprawa w życiu żadnego 
z nas. Wszyscy mamy swoje sprawy rodzinne, zawodowe i muzyczne. 
Wspaniale byłoby znów śpiewać te piosenki, uwielbiam je. fo
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