
Rozwiązanie zabawy literacko-muzycznej na podstawie najnowszego klipu Quebonafide 

do utworu SZUBIENICAPESTYCYDYBROŃ 

 

LITERATURA 

-  w wideoklipie aktor Janusz Chabior, nawiązując do metamorfozy Quebo, wymienia bohatera 

opowiadania Przemiana Franza Kafki - Gregora Samsa, który zmienił się w potwornego robaka; 

- raper wymienia Jakuba Żulczyka - pisarza, scenarzystę i dziennikarza, który krytycznie wypowiedział 

się na temat Taconafide, wspólnego projektu Quebo i Taco Hemingwaya; 

- w teledysku raper wędruje przez zaświaty - jest to nawiązanie do Boskiej komedii Dantego;  

- pod koniec teledysku raper wspina się po drabinie i siada w miejscu przypominającym sierp księżyca - 

może to być nawiązanie do bohatera baśni i legend Pana Twardowskiego (zwanego polskim Faustem), 

który - według nich - zaprzedał duszę diabłu i obecnie przebywa na Księżycu; 

- w tekście pojawiają się znane w literaturze motywy zawiści, zazdrości oraz przewijają się myśli 

samobójcze.  

FILM 

- w wideoklipie aktor Janusz Chabior wymienia głównego bohatera, a właściwie  dwóch fikcyjnych 

bohaterów serialu Stawka większa niż życie - Hansa Klossa (Niemca) oraz podszywającego się pod niego 

Polaka Stanisława Kolickiego ps. Janek i krypt. J-23 – agenta wywiadu polskiego. Jest to nawiązanie do 

przemiany Quebo z kolorowego wytatuowanego rapera w ugrzecznionego, zagubionego "informatyka"; 

- Janusz Chabior nawiązuje także do filmu Rydwany ognia w reż. Hugh Hudsona z 1981 r. Jest to 

prawdziwa historia dwóch brytyjskich lekkoatletów startujących na Igrzyskach Olimpijskich w 1924 r. 

Jeden z nich biegnie ku chwale Boga, drugi robi to dla sławy. Tytuł filmu zaczerpnięto  

z wiersza Williama Blake’a Jeruzalem. Muzykę do tego filmu stworzył Vangelis, grecki artysta (również 

wymieniony przez Chabiora), którego muzykę charakteryzuje bogate brzmienie instrumentów 

elektronicznych. W 1982 r. roku dostał Oscara za muzykę do filmu Rydwany ognia; 

- Quebo wymienia aktora Sebastiana Fabijańskiego, który skrytykował jego utwory, m.in. Tamagotchi  

i Candy, uznając je za sztuczne. Niedawno Fabijański sam zaczął nagrywać hip-hopowe kawałki, które 

spotkały się ze sporą krytyką. Raper dyskredytuje aktora słowami: Gdybym się urodził z tak zamkniętą 

głową, pewnie raczej też chciałbym zostać aktorem, tylko po to, by jak najrzadziej być sobą, słowo. 

MUZYKA 

- Idę sobie biegać pięknym świtem nadwiślańskim  - tymi słowami Kuba nawiązuje do pięknej piosenki 

Sen o Warszawie Czesława Niemena - jednego z najważniejszych twórców muzyki pop w Polsce; 

- Quebo wymienia wokalistę zespołu Nirvana – Kurta Cobaina, który jest uznawany za jedną  

z najbardziej kultowych postaci rockowej muzyki alternatywnej. Kurt popełnił samobójstwo w wieku 27 

lat, co sprawiło, że zaczął przynależeć do pechowego Klubu 27; 
 

- wymienia też kanadyjskiego rapera Nighta Lovella, którego teksty opowiadają m.in. o samobójstwie; 

- teledysk mocno nawiązuje do twórczości zmarłego z powodu przedawkowania narkotyków 

amerykańskiego rapera Maca Millera, podobnie jest ze sposobem śpiewania Quebo; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dusza_(religia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diabe%C5%82
https://www.filmweb.pl/person/Hugh+Hudson-11532
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klub_27


- we fragmencie wideoklipu (od 2:25 min) widać wyraźną inspirację teledyskiem Joji pt. Run; 

- Quebonafide nawiązuje do twórczości swojej dziewczyny Natalii Szroeder - piosenkarki, kompozytorki 

i autorki tekstów popowych; 

- słowa - Szok, z rapera w gwiazdę pop, w rok - są nawiązaniem do singla Taconafide Art-B w którym 

refren brzmi: Szok, w milionera z kundla w rok; 

- początek teledysku łudząco przypomina zdjęcie z sesji zdjęciowej brytyjskiego wokalisty Rex Orange 

County’ego. 

 

DZIENNIKARSTWO 

- w teledysku Janusz Chabior parodiuje dziennikarzy Dorotę Wellman i Marcina Prokopa, u których 

gościł Quebo jako "zagubiony informatyk" w programie Dzień dobry tvn. Zachowanie aktora przypomina 

także pajacowanie Kuby Wojewódzkiego w jego talk-show oraz Filipa Chajzera, również z telewizji 

śniadaniowej; 

- raper wymienia Marcina Flinta, dziennikarza muzycznego, udzielającego się m.in. na YouTube  

i w serwisie internetowym cgm.pl (codzienna gazeta muzyczna), który słynie z kontrowersyjnych opinii, 

ostrych recenzji i... wady wymowy; 

- Quebo odnosi się do zachowań  paparazzi, dziennikarzy i fanów, którzy chcą znać każdy jego krok, 

śledzą życie prywatne, obserwują w miejscach publicznych i robią zdjęcia z ukrycia. W teledysku taki 

rodzaj sławy symbolizuje ciężka złota kula u jego nogi. 

SPORT 

- Czemu nastrój samobójczy mam jak Mariusz Jop? - nawiązanie do samobójczej bramki, którą Mariusz 

Jop, dawny reprezentant Polski w piłkę nożną, strzelił w meczu derbowym z Cracovią. Wówczas za jego 

sprawą Wisła Kraków straciła prowadzenie w ligowej tabeli, a mistrzem Polski w sezonie 2009/2010 

został Lech Poznań. 

- Muszę wyłączyć się i wyjść na rower albo jogę – kiedy artystę męczy sława i przytłaczają problemy, lubi 

aktywnie spędzać czas. Quebonafide spotyka się prywatnie, jeździ na mecze i biega z dziennikarzem  

i komentatorem sportowym Tomaszem Smokowskim.  

 

 

 



WROCŁAW 

- Przecież życie piękne jest jak Wrocław, jak moja dama, mama, no i siostra - tym wersem Que 

porównuje piękno życia do Wrocławia, który w wielu rankingach uznawany jest za jedno  

z najładniejszych miast w Europie. Podobny wers znajduje się w piosence Wac Toja  Aloes, na której 

raper wystąpił gościnnie. 

- rytm, w którym śpiewane są te słowa przypomina melodię intra polskiego serialu Pierwsza miłość, który 

jest kręcony w stolicy Dolnego Śląska. 

SZTUKA 

Poniższy kadr z teledysku może nawiązywać do słynnego obrazu Zdzisława Beksińskiego  

pt. Pełzająca śmierć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKOMENDACJE  KULTURALNE: 

1. Opowiadanie Przemiana Franza Kafki i inne jego utwory, np. Proces, Zamek, Ameryka. 

2. Powieści Jakuba Żulczyka: Ślepnąc od świateł, Wzgórze psów i in. 

3. Dramat Boska komedia Dantego Alighieri. 

4. Serial Stawka większa niż życie – częściowo kręcony we Wrocławiu w latach 1967–1968. 

5. Film Rydwany ognia w reż. Hugh Hudsona i muzyką Vangelisa. 

6. Film Mowa ptaków w reż. Xawerego Żuławskiego z dobrą rolą Sebastiana Fabijańskiego. 

7. Seriale: Ślepnąc od świateł i Belfer, do których scenariusz współtworzył Jakub Żulczyk.  

8. Muzyka zespołu Nirvana. 

9. Malarstwo Zdzisława Beksińskiego. 
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