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Sebastian Karpiel-Bułecka

Niczego nie udaje. Nie wstydzi się tego, kim jest.
Nie idzie na kompromis. Nagrywa płytę, która idzie pod prąd
konsumenckiej papce. Płytę, na której śpiewa o umieraniu.
O tym, że na tamten świat nie można zabrać ze sobą nic.
Tylko siebie. I taka płyta należy dziś do najlepiej
sprzedających się płyt w naszym kraju.
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W

ysoki, smagły, pierońsko przystojny i w dodatku
mówi z takim akcentem, że tylko pozazdrościć.
W dodatku jednocześnie pewny siebie i pełen
pokory. Mówią, że trudno z nim rozmawiać,
ale to mit. Sebastian po prostu nie leje wody. Jest precyzyjny,
w końcu co inżynier, to inżynier. Wszystko ma przemyślane.
W 2005 roku na Festiwalu w Opolu pojawili się nikomu nieznany, choć bardzo już doświadczony graniem w podhalańskich knajpach Sebastian Karpiel Bułecka i jego nowy zespół.
Nazywał się Zakopower. Sebastian zaśpiewał gwarą, przez nos
piosenkę o dziewczynie, która nie chciała być za nim jako on
za nią. Niby nic. Aż do 2 minuty i 20 sekundy. Wtedy idą na
całość. W górne „C”. Kompletne szaleństwo.

Talent

Właściwie to urodził się ze skrzypcami. Ojciec i brat grali
bez przerwy. Miał siedem lat, kiedy mama uznała, że czas na
poważne lekcje. Nauczycielem był Roman Gąsienica Sieczka. Olimpijczyk, skoczek narciarski, wicemistrz Polski. Był u
szczytu kariery, kiedy stracił nogę. Na skoczni w Harrachovie źle wyszedł z progu, zawisł na słupach i wisiał, aż wyrwał
kostkę. Miał drewnianą protezę. Był jedynym z najlepszych
skrzypków Podhala. Alei o skokach potrafił opowiadać. Tak,
że Sebastian sam poszedł na skocznię.
– Ale nie skoczyłem. Uciekłem, jak mi kazali zjechać spod
progu. Popatrzyłem w dół, przestraszyłem się i pobiegłem
przez las. I już nigdy nie wróciłem. Wydało mi się wtedy, że
widzę siebie roztrzaskanego na dole. No, całkiem trupa. No

i nie dało się skoczyć. Pierwszy raz na scenie stanął jeszcze w
przedszkolu. Miał zaśpiewać. Ale kiedy stanął przed ludźmi,
zatkało go na amen. Rozpłakał się, mama podbiegła, przytuliła
i tak się skończyło. Na szczęście potem się przełamał.
– Pamiętam ten drugi raz, już w podstawówce. Graliśmy we
dwóch na góralskiej imprezie. Ja skończyłem, a ten mój kompan dalej gra, więc go zdzieliłem smyczkiem w głowę ku radości publiki. Znaczy się już byłem znacznie śmielszy.
Tożsamość

Przydomki to nieodłączny elementem góralskiej tożsamości.
I za każdym razem kawał fajnej historii. Prababcia Sebastiana
leżała w szpitalu gruźliczym w Kościelisku. Jej mama pracowała w piekarni i przynosiła chorej co rano świeżą bułkę. A bieda
była wtedy na Podhalu taka, że mało kogo było stać na bułkę.
Rarytas to był. Więc koleżanki z sali wołały na babcię Bułecka. I tak już zostało. Przylgnęło do całej rodziny, bo są przecież i inni Karpiele. Karpiele Mocarni, co dawali radę, choć
mieszkali na podmokłym terenie, Karpiel Niedojod, co często
chodził głodny. Przydomki pomagają rozróżnić ludzi, którzy
nosili to samo nazwisko. Na przykład Gąsieniców jest bardzo
dużo i mają przydomków mnóstwo: Gąsienica Giewont, Samek, Sobczak, Kotelnicki… Mają gdzieś wspólne korzenie,
ale już bardzo odległe. Na Podhalu artystów nie brakuje. Albo
grasz, albo śpiewasz, albo malujesz na szkle. Albo przynajmniej
rzeźbisz. Może to wpływ gór? A może po prostu tego, że nikt
tu nie pozuje na nowoczesnego Europejczyka, nie szydzi z ojczyzny i nie wstydzi się tego, kim jest.
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Umieranie dotyczy
każdego, nieważne czy
masz dwanaście lat czy
sześćdziesiąt. Każdego.
I w każdej chwili. Jeśli to
zrozumiesz, staniesz się
silniejszy.
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– Ubolewam nad tym, ale wierzę, że ludzie dojrzeją, że w
tej papce, jaka nas dziś otacza będą potrzebowali prawdy. A
gdzie szukać prawdy, jeśli nie w naszej tożsamości? Nie ma
nic bardziej szczerego i prawdziwego niż ludowa kultura. My,
górale, jesteśmy z naszej kultury dumni. Zresztą popatrzmy
na Francuzów czy Anglików. Po jakiemu śpiewają w Paryżu?
Po francusku. I co? Wstydzą się tego? Mówią, że to obciach
czy wiocha? Dla górali ważne są korzenie. Tożsamość. Musisz
wiedzieć, kim byli twoi pradziadowie. O co walczyli. Kogo
kochali. A może my po prostu się nie wstydzimy tego, kim jesteśmy. Choć mamy za sobą kilka spraw, o których nie gadamy
za dużo. Była AK, był Staszek Marusarz z jednej strony, ale z
drugiej był Goralenvolk, o którym górale za dużo nie mówią,
bo to był megaobciach.

Sebastian Karpiel-Bułecka

Skarb
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Jeden z pradziadków, Gąsienica Sobczak, walczył w pierwszej
wojnie. Słuch po nim zaginął. Postawili już na nim krzyżyk.
A on po latach niespodziewanie powrócił. Oślepili go gazem
musztardowym i kawał czasu leżał w lazaretach. Był bardzo
zamożny. Miał mnóstwo gruntów w Kościelisku. Dziedzictwo
przodków. Drugi nazywał się Stopka Dziaduś. Był leśniczym
w Dolinie Małej Łąki. Mama Sebastiana zapamiętała go jako
wąsatego faceta w mundurze. Czasami przynosił do domu
kozę. Mówił, że się pewno potknęła i spadła, bo ją znalazł pod
skałą. Najsławniejszy był jednak prapradziadek. Był w Kościelisku kowalem. Kumplował się ze zbójnikami i przechowywał
ich pieniądze. Prababcia widziała, jak je suszył przy palenisku.
Miał dla nich jakąś tajemna skrytkę. Odkąd umarł, wszyscy
tych pieniędzy szukali. Pół Kościeliska przeorali. Ale jak dotąd
nie znaleźli.
–To moje korzenie. To daje mi siłę. Mamy w Polsce dość, żeby
być dumni z siebie. Mamy niepowtarzalną ludową kulturę.
Jak nigdzie indziej w całym świecie. Dla mnie nosić kierpce
czy ciupagę to nie jest obciach. To jest zajebiste. Myślę, że to
komuna pozbawiła Polaków tożsamości, wpędziła nas w kompleksy. Folklor to były zespoły Śląsk, Mazowsze albo dziadek
z jednym zębem grający na skrzypkach. I ludzie się od własnej
kultury odwrócili. A teraz jest druga fala. Że niby dobre jest
tylko to co europejskie. Żyliśmy za żelazną kurtyną jak za murem, który nas oddzielał od Zachodu. I teraz chcemy wszystko
mieć. Nie patrzymy, czy to jest dobre, czy nie. Bierzemy, jak
leci. Tandetę, kicz, wszystko… Szkoda.
Szacunek

Od końca szkoły podstawowej zarabiał prawdziwe, choć niewielkie pieniądze, grając po knajpach, weselach, chrzcinach,
pogrzebach, kuligach i tym podobnych imprezach. Raz nawet
grał dla papieża. Wtedy, pod skocznią, zagrało razem 300 muzykantów. Tak o sobie mówi: muzykant.
– W szkole muzycznej byłem tylko raz, żeby odebrać córkę
koleżanki. Nie znam nut, nie jestem muzykiem. Muzykami są
ci, którzy skończyli przynajmniej średnią szkołę muzyczną.
Pokorny jest. To mało góralska cecha.

– Bo ja wiem? Są sprawy, które górale szanują. Pana Boga szanują. Chociaż wyjdą z kościoła i robią rzeczy, które nie mają
wiele wspólnego z Bogiem. Ale taka już jest ludzka natura.
Zresztą górali nie wolno do jednego worka wrzucić: są biali
górale i czarni. Są czadeccy i orawscy. Są wreszcie pośród tych,
którzy mieszkają w Tatrach, ptoki, krzoki i pnioki. Ptoki przylecą i odlecą. Krzoki zostają w górach na zawsze, ale korzeni
nie mają, nie są z gór. Są wreszcie i pnioki. Prawdziwi górale,
którzy znają swoją historię z dziada, pradziada.
– Więc się przyjezdnych szanuje, grzecznie z nimi się gada, ale
tak naprawdę nigdy nie będą swoi. Sytuacja powinna być czysta. Najlepiej wszystkich przodków mieć takich, którzy mieli
góralskie nazwiska. Gdyby pradziadek ożenił się z dziewczyną
z miasta, ludzie zawsze będą pamiętać, że jest tam gdzieś odrobina obcej krwi.
A ksiądz?
Ksiądz to ksiądz. Święta osoba. Ale na wszelki wypadek w Kościelisku ksiądz też jest góralem.
Spowiedź

Grali w knajpach w składzie, który dziś współtworzy Zakopower. Byli jedną z lepszych kapel w Zakopanem. Ale żadnemu
z nich nie przyszło do głowy, że kiedyś muzyka stanie się ich
sposobem na życie. Sebastianowi ciężko było pogodzić granie
ze szkołą, bo czasami grali do piątej nad ranem. No i wiesz, jak
to jest: grasz w knajpie, goście stawiają orkiestrze.
– Odebrałem tradycyjne wychowanie. Dostawałem od mamy,
jak zasłużyłem. Ale nie mam z tym problemu. Takie są zasady:
broisz – dostajesz. Nie byłem łatwym dzieckiem.
Pierwszy raz upił się na jakimś graniu, kiedy był w ósmej klasie. Na drugi dzień, jak tylko wytrzeźwiał, poleciał do spowiedzi. Nie mógł się pozbierać. Takie było poczucie degrengolady. Najgorzej było w szkole średniej. Nie, żeby się upijał z
kolegami. Po prostu trudno było uciec od alkoholu, grając w
knajpach po świt.
– Ale dałem radę. Teraz nie piję. Najwyżej lufę strzelę przed
koncertem. Jedna pomaga. Ale jak przekroczysz dawkę, już
po tobie. Żeby grać, musisz się sprawnie poruszać i szybko
reagować. Po wódce nie ma mowy, żebyś grał dobrze.
Miał 18 lat, kiedy jego koledzy Joszko Broda i Bartek Kudasik
dostali w knajpie pracę za stałą pensję. To było U Ducha Gór
w Karpaczu. Sebastian grał z nimi. Któregoś dnia zadzwonił z
radia Wojtek Ossowski i mówi, że Wojtek Waglewski będzie
grał koncert w Trójce na żywo i chce zagrać z ludowymi muzykantami. No to pojechali. Pieniędzy na pociąg wystarczyło
im do Krakowa. Stanęli pod Bramą Floriańską i w trzy godziny do kapelusza zebrali dość, żeby pojechać do Warszawy
jak panowie. W Warsie. Program był ułożony na szybko, tuż
przed koncertem.
– My mieliśmy wchodzić w nutę Wagla, a innym razem my
zaczynamy, oni wchodzą. Na scenie był taki feeling metafizyczny, że aż nieprawdopodobny.
– I wtedy pomyślałem pierwszy raz, że to by było fajnie żyć z
muzyki…
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Każdy góral był w Ameryce albo jest, albo się tam właśnie
wybiera.
– A kiedy wraca, to nie wiem, czy przywozi umiłowanie demokracji w amerykańskim stylu, ale daje się zauważyć, że przywozi sobie stamtąd siding – żartuje Sebastian. – Górale siedzą w
swoich enklawach, niektórzy nawet nie uczą się angielskiego.
Ci, którzy mają firmy, zatrudniają tych, którzy dopiero przyjechali, mają swoje gazety, takie same jak w Zakopanem, swoje
domy polonijne, swoje zespoły, nie zauważyłem, żeby się jakoś
chętnie asymilowali.
Sebastian dwa miesiące mieszkał w Kanadzie, potem zjechał
całe wschodnie wybrzeże USA aż do Florydy. Trafił do rodziny,
która mieszkała tam już od ćwierć wieku.
– Jakbym się przeniósł do Polski z lat 70.: cały dom jakby żywcem przenieśli z Zakopanego. Obrazki, meble, stroje ludowe z
lat 70., w ogródku mieli ziemniaki, witali nas kiełbasą i wódką. To był odjazd totalny, bo Zakopane bardzo się zmieniło,
a oni w Ameryce zakonserwowali czas. Ameryka w ogóle się
ich nie imała.
Miał zostać za oceanem. Zrobić studia. Już nawet się rozpakował. A potem popatrzył na skrzypce.
– No i z kim ja tu będę grał? – pomyślał.
Zabrał skrzypce i wrócił do Kościeliska.

Mamy wolną wolę.
Każdy z nas dostał talent.
Jak będziemy nad nim
pracować zależy tylko od
nas. Od nas zależy czy
zmarnujemy życie, czy się
będziemy rozwijać,
bo pójdziemy dobrą drogą.
Niektórzy je marnują, bo nie
szukają. Idą na łatwiznę.
Szkoda, że mu się nie udało. Zobacz Dubaj. Trudno sobie
wyobrazić dzisiaj lepsze miejsce dla nowoczesnej architektury,
a gdzie nie spojrzysz, widzisz te islamskie motywy. Oni się
swojej kultury nie wstydzą.
Skończył studia, miał otworzyć z kolegą pracownię, ale akurat
nagrali płytę i pojechali z Zakopowerem do Opola.
– Wygraliśmy Opole i świat stanął na głowie. Zamiast otwierać
biuro jechałem na koncerty. Musiałem architekturę odpuścić.
Ale z tego nie zrezygnuję.
Góry za to musiał odpuścić na dobre. Bo był taki plan, że
zostanie ratownikiem TOPR-u. Zaczął się nawet wspinać. Nie
jakieś bardzo trudne, ale honorne ściany. Zresztą niektórzy górale całe życie nie byli nawet na Giewoncie. Dziadek Sebastiana miał 82 lata, jak zmarł. I nie był ani razu. Sebastian zrobił
Mnicha, był na Grani Apostołów, na kilku innych ścianach.
Ale kiedy wracał, ręce były tak popuchnięte i pokrwawione, że
się nie dało grać. A kiedy trzeba wybierać, wybiera skrzypce.

Styl

Zaprojektował kilka domów. Są drewniane. Łączą nowoczesność z zakopiańskim stylem Witkiewicza.
– Widzę, co ludzie budują w moich górach, i serce mi krwawi, bo betonowe chałupy są tak brzydkie. Ale ich rozumiem.
Drewniane domy kojarzą się im z biedą. To nie ich wina. To
komuna wyjałowiła nam kulturę. Chcą, żeby turyści przyjeżdżali do Zakopanego i dają im baconalda, góralburgera i
strzelnicę do misiów, która stoi na miejscu budynku Karpowicza, gdzie mieścił się słynny zakopiański Coctail. Przesiadywali
tam artyści, żeby słuchać jazzu. A dziś co? Jaka rozrywka tacy
goście. Ale to się zmieni. Ludzie dojrzeją, choć potrzeba na to
czasu. Kiedyś zobaczą, że popełnili błąd. Witkiewicz chciał
z podhalańskich motywów uczynić narodowy styl polski.

Rodzina

Przez te skrzypce wciąż nie ma czasu na architekturę, choć
właśnie buduje dom dla mamy. Żeby miała dokąd wrócić z
Ameryki.
Na jego własny przyjdzie jeszcze czas. Dom to pojęcie, z którym wiąże się mnóstwo rzeczy.
– Jeszcze przyjdzie ten moment. Na rodzinę. Sądziłem, że to
już, ale w przestrzeni zawodowej tak się zagęściło… Jednak
się nie stresuję. Wierzę, że przyjdzie czas i wtedy stanie się to,
co ma być. Nie mam ciśnienia. Wierzę, że niektóre sprawy
dojrzewają same.
Teraz rodzina to zespół. 16 osób. Przyjaciół. Nie ma dyrektorów, choć są wymagania.

xxx

Potem przyjechał Goran Bregović i folkowej muzyce otworzył
drogę do szerokiej publiczności. Sebastian z kolegami zaśpiewali na płycie Kayah z Bregoviciem. Pojechali razem w trasę.
W czasie tych koncertów myśl o muzyce przyszła mu do głowy
po raz drugi.
– Ale nie spodziewałem się, że to będzie mój sposób na życie,
że pasja stanie się zawodem – wzrusza ramionami – to się stało
gdzieś nade mną.
Tymczasem kończył studia. Architekturę, bo chciał być taki
jak starszy brat.
– Jest między nami 20 lat różnicy. Ojciec miał mnie późno,
nie złapaliśmy kontaktu. Więc brat był dla mnie trochę jak
ojciec. Każdy z nas potrzebuje w życiu takiego wzorca. I cieszę
się, że to na brata trafiło.
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Chemia zaprocentowała w 2008. Zgarnęli Fryderyka za najlepsza płytę folkową, zagrali ze sto koncertów od Indii po
kraniec włoskiego buta i wygrali Opole. Zarówno w opinii
publiczności, jak i jurorów „Bóg wie gdzie” to piosenka roku.
Tekst mówi o tym, że jesteśmy zabawką w ręku Boga.
– No… to gruba przenośnia jest – uśmiecha się Sebastian – bo
nawet jeśli jesteśmy takimi zabawkami, to przecież jest pozytywna zabawa. Jego zamiarów i zamierzeń nie rozumiemy.
Nie wiemy, dlaczego spotykają nas zupełnie niespodziewane
zdarzenia. Ale nawet jeśli się nami trochę bawi, to mówimy:
zgoda. Niech tak będzie.
Piosenka, choć pochodzi z 2008 roku, weszła dopiero na najnowszą płytę „Zakopower”: „Boso”.
– Wcześniej nie mieliśmy zestawu, do którego by pasowała.
Teraz pasuje. Do zestawu, który idzie na przekór nowym czasom.
Nagrali kontrkulturową płytę. Na przekór naszym czasom zakochanym w konsumpcji, odchudzaniu, wiecznej młodości i
życiu gwiazd. Płytę o umieraniu. Dlaczego?
– Nie zrobiliśmy tej płyty z premedytacją. Napisaliśmy ją tak,
jak czuliśmy. Umieranie dotyczy każdego, nieważne, czy masz
12 lat, czy 60. Każdego. I w każdej chwili. Jeśli to zrozumiesz,
staniesz się silniejszy – Sebastian na chwilę tonie w myślach
– ale nie to jest najdziwniejsze. Pomyśl, dlaczego taka płyta w takich czasach tak dobrze się sprzedaje? Czytam, co mi
piszą w mejlach, czytam komentarze w internecie. No, czasami spłycają, ale większość złapała, o co chodzi. Zresztą nie
jesteśmy pierwsi. Popatrz, jakie płyty się sprzedały najlepiej
w zeszłym roku: Kult i Raz Dwa Trzy. Oni też nie śpiewają o
pierdołach.
Metafizyka

Wie, kiedy piosenka jest dobra. Czuje to. Ale czy ludzie ją
polubią, to zupełnie inna sprawa. Jest przecież mnóstwo świetnych piosenek, które przepadły. To dzieje się gdzieś zupełnie
poza nami. Bo jak wytłumaczyć, że piosenka o śmierci stanie
się przebojem?
– To metafizyka. Czasem ten balon, którym się bawi Pan Bóg
leci w tę stronę, w którą lubię – uśmiecha się – o wielu sprawach decydujemy sami. Mamy wolną wolę. Każdy z nas dostał
talent. Ale jak będziemy nad nim pracować, zależy tylko od
nas. Od nas zależy, czy zmarnujemy życie, czy się będziemy
rozwijać, bo pójdziemy dobrą drogą. Niektórzy je marnują,

Korzenie: to daje mi siłę.
Mamy w Polsce powody,
żeby być dumni z siebie.
Mamy niepowtarzalną
kulturę. Jak nigdzie indziej
w świecie. Dla mnie nosić
kierpce to nie jest obciach.
To jest zajebiste
bo nie szukają. Idą na łatwiznę, wybierają to, co podpowiedzą inni. Najłatwiejsze rozwiązania wcale nie są najlepsze. W
muzyce nie da się iść na łatwiznę. Trzeba iść swoją drogą. Nie
ulegać presjom. Nie słuchać, kiedy mówią „Wystąp w »Tańcu
z Gwiazdami«, bo to ci pomoże”. Przecież to bzdura. To nie
przysporzy ci popularności muzycznej. Będą wiedzieli, że zatańczyłeś, ale jak to się przełoży na to, jakim jesteś muzykiem?
Sześć razy mnie ciągnęli do „Tańca” i nie poszedłem. Mówiłem: „Co? Ludzie zaczną moje płyty kupować, kiedy zobaczą
jak tyłkiem kręcę w telewizji?”.
Sens życia

Zaczynali pracę nad nową płytą wiosną ubiegłego roku. Tuż
po tragedii 10 kwietnia. Zastanawiali się „Jak to możliwe? Jak
to możliwe, żeby śmierć spotkała tylu ważnych ludzi. Przecież oni nie mieli prawa zginąć. Wydawali się nietykalni i nieśmiertelni”. Ten nastrój im się udzielił. Ale nie był powodem
powstania płyty.
– Moi koledzy i ja często się zastanawiamy nad sprawami ostatecznymi… My, górale, jesteśmy refleksyjni. Góry skłaniają
do myślenia. Jedziesz do domu, patrzysz na góry i łapiesz dystans do świata. Nie planowałem, że piosenka „Boso” odniesie
sukces. Szczerze mówiąc, wzięliśmy ją na singiel, bo lubimy
tę melodię. I nie przyszło nam do głowy, żeby zmieniać tekst
na jakiś bardziej pasujący do naszych czasów. Ja nie idę na
kompromisy. Ważne, żeby robić z wiarą to, co kochasz. W tym
przecież jest sens życia.
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– Ważne, żebyśmy wszystko przeżywali razem. Wtedy się buduje więź. Dzięki niej jest między nami feeling, który procentuje na scenie.
Jeżdżą busem po 20 godzin. Jeden chce grać w playstation,
drugi spać, trzeci czytać, czwarty chce kupę, piąty by się napił.
Cały czas są starcia i napięcia, bo w ciasnej przestrzeni łatwo o
napięcia. Ale lubią ze sobą być.
– Nie mogę sobie wyobrazić, że przyjeżdżamy na koncerty
swoimi samochodami, gramy i każdy jedzie do siebie. Wtedy
by nie było między nami chemii. Nie byłoby dobrego grania.

MALE HERO
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