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Historia opowiadana przez tę książkę nieustannie rozsadza formułę klasycznej rockowej 

biografii. Z linearnej narracji, jaką znamy z dziesiątek podobnych wydawnictw, co chwila 

wyziera szczególny charakter zespołu i wyjątkowość czasów, które współtworzyła 

Republika. Nie da się mówić o Republice i Ciechowskim bez szerszego tła społecznego, 

obyczajowego, politycznego, historycznego. Dlatego „Republika. Nieustanne tango” to 

także przepisany na historię wybitnego zespołu rockowego obraz Polski tamtych czasów. 

Robert Sankowski, „Gazeta Wyborcza” 

 

Przeczytałem sporo książek o polskiej muzyce w jej wszelkich odmianach. Ale nigdy nie 

przeczytałem lepszej. 700 stron zajęło mi w sumie 12 godzin z przerwami na posiłki. Dzieło 

pozwala dogłębnie zrozumieć fenomen tego magicznego zespołu i lepiej poznać motywacje 

jego twórców.  

Piotr Pawłowski, muzyk The Shipyard, Made In Poland, wielokrotny zwycięzca 

Wielkiej Gry w tematach związanych z muzyką rockową 

 

Wielu dziennikarzy jest w stanie napisać książkę o znanym zespole. Niewielu, pokazać 
wszystko, co i dlaczego sprawiało, że zespół stał się wielki i jak ta wielkość o mały włos go 
nie zniszczyła. Za pokazanie tego żywego organizmu Gnoińskiemu niech będą dzięki.  
Marcin Cichoński, dziennik.pl 

Spodziewałem się biografii zespołu, dostałem dużo więcej. Dostałem bilet na wycieczkę od 
czasów własnej młodości do współczesności. (…) Dla mnie Republika. Nieustanne tango 
to najlepsza muzyczna biografia polskiego zespołu jaką miałem okazje przeczytać. 
Blurppp, bloger 

Tak, to jest opowieść o zespole rockowym. A jednocześnie rzecz o tym, jak radzili sobie 
Polacy w ostatniej dekadzie PRL i pierwszej dekadzie III RP. Leszek Gnoiński w swojej 
książce czyni bowiem z Republiki punkt, w którym zdają się przecinać – by użyć odrobiny 
patosu – istotne tendencje epoki: ekonomiczne i kulturowe szare strefy w latach 80., 
straganowy kapitalizm początków transformacji, zmieniające się gwałtownie 
społeczeństwo. 
Mirosław Pęczak, „Polityka” 

Wreszcie powstała mapa Republiki! Unikatowa, charyzmatyczna i uwodząca. Dająca lekcję 
wolności i zmieniająca świadomość. Jak to Republika. Na tę książkę czekałam całe lata. 
Mela Koteluk 

 


