muzyka

podhale

Bartek Kudasik

Autor tekstów, muzykant, etnolog.
Od 2004r. Dyrektor ośrodka kultury w Białym Dunajcu.
Tworzy zespół ZAKOPOWER.

jest wyjątkowe

Wydaje się, że moda na muzykę
folkową w Polsce minęła,
a Wy nadal jesteście na fali…
wysłuchał: jakub sokołowski, tekst: aleksandra andruchów zdjęcia: tomasz stokowski
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Trudno nas jednoznacznie zaklasyfikować do zespołów
folkowych, przede wszystkim ze względu na to,
że to pojęcie rozmyte, niesprecyzowane. W polskich
warunkach muzyka folkowa najczęściej kojarzy się
z brodatymi facetami w zgrzebnych, workowatych,
szatach, grających na dziwnych, rekonstruowanych
albo południowoamerykańskich instrumentach
na przykład ludowe melodie ze Słowacji, niemiłosiernie
przy tym kalecząc język naszych sympatycznych
sąsiadów. Na świecie to także Bob Dylan czy Bruce
Springsteen – trudno więc znaleźć jakiś wspólny
mianownik. W Zakopower ludowość słychać chyba
tylko w części tekstów pisanych gwarą i w manierze
wykonawczej naszej podhalańskiej czwórki.
A co do popularności – tego nie można przewidzieć;
„łaska pańska na pstrym koniu jeździ”. Co więcej,
nie da się tego zaplanować – nigdy nie zapomnę,
jak napisaliśmy z Sebastianem tekst do „Boso”
i mówiliśmy, że wyszła nam chyba dobra piosenka,
szkoda tylko, że radia jej nigdy nie zagrają.
Czemu młodzi ludzie wolą
słuchać polskiej muzyki
folkowej, na przykład
z Podhala, oczywiście
odpowiednio uwspółcześnionej,
niż raperów z Nowego Jorku
albo gwiazd pop?

Nie jestem przekonany, że tak faktycznie jest.
Oczywiście, były takie przypadki na polskim rynku.
My gramy melodie, których w ogóle nie można
zakwalifikować do muzyki ludowej. Ta ludowość
bardziej wynika z maniery wychowawczej naszej
czwórki, wizerunku, części tekstu. Podkreślamy
nasze pochodzenie, między innymi w nazwie. Jeśli
chodzi o porównanie z innymi krajami, to na tym
tle również nie wypadamy najlepiej, nie mówiąc już

o muzyce folkowej, która przetwarza, czy stricte
ludowej, zachowanej w oryginalnej formie. W Polsce
do chłopskości się nie przyznawano, mieliśmy kulturę
wysoką, klasę szlachecką, i ambicje raczej szły
w tę stronę. Ale już takie kraje, jak Słowacja, Łotwa,
Estonia czy Litwa, na ludowości budowały swoją
tożsamość. Na Słowacji regularnie odbywają się duże
festiwale, ludzie znają doskonale wszystkie utwory.
Szefujesz też Gminnemu
Ośrodkowi Kultury.

To się zaczęło, zanim nagraliśmy pierwszą płytę.
Teraz z czasem trochę krucho, ale bardzo staram się
uczestniczyć w życiu ośrodka. Po powrocie z trasy taki
kontakt z normalnością to bezcenna rzecz.
Po co Ci praca w GOK-u?
Spokojnie mógłbyś odcinać
kupony od działalności
w Zakopower.

Praca w domu kultury daje mi możliwość kontaktu
z zupełnie innym życiem niż to koncertowonagraniowo-literacko i – także – imprezowe. Trudno
powiedzieć, że to życie bardziej normalne, ale
niewątpliwie inne. Niesamowite są takie przeskoki
z życia zakopowerowskiego do biurokracji urzędnika
do spraw kultury. Ale są też oczywiście wspólne
elementy: z większą empatią mogę na przykład
podchodzić do problemów organizatorów koncertów
z rozpuszczonymi „gwiazdami”.
Jak godzisz intensywne życie
muzyka w trasie z życiem
działacza, pracownika
na etacie w GOKU?

To coraz trudniejsze – w ubiegłym roku zagraliśmy
130 koncertów, do tego trzeba doliczyć dojazdy,
jakieś nagrania, próby – pewnie koło 200 dni poza
domem, również domem kultury. Urlopy bezpłatne
są w moim wypadku nieocenionym wynalazkiem,

i oczywiście telefonia komórkowa i Internet. Na razie
moi nieocenieni przełożeni nie utyskują na tę sytuację,
jesteśmy umówieni tak, że jeśli pojawi się ktoś
lepszy na moje miejsce, nie będę się trzymał rękami
i nogami.
Jesteś etnografem, w jakiś
sposób przez Zakopower
wyrażasz swoje zamiłowanie
do kultury ludowej.

Etnologia podlega wielkim zmianom, to teraz
badanie obcości i inności we współczesnym
świecie, w miastach, nie tylko na wsiach, małych
miejscowościach. Studia etnologiczne otworzyły
mi głowę, pokazały mi niecodzienność w codziennym
życiu, to z kolei pomaga mi przy tworzeniu tekstów.
Czy zauważasz
zainteresowanie młodego
pokolenia polską kulturą
ludową? Widać takie
zainteresowanie w designie,
architekturze, modzie
i w innych dziedzinach, ale
jak to wygląda w praktyce,
na Twoim podwórku?

Podhale jest wyjątkowe w skali nie tylko chyba
polskiej, jeśli chodzi o przywiązanie – tym samym
zainteresowanie – swoją kulturą, budownictwem,
muzyką, gwarą, strojem. Dawni etnografowie, jak
prof. Roman Reinfuss, mówili nawet o fenomenie
podhalańskim. Najlepiej to chyba widać na przykładzie
ubiorów: święta kościelne, uroczystości rodzinne nie
mogą się tu bardzo często obejść bez tradycyjnych
góralskich portek, cuch, gorsetów i spódnic. Co więcej,
wciąż tworzone są nowe wzory i motywy, a mody
zmieniają się chyba szybciej niż w przypadku haute
couture. Zainteresowanych odsyłam do świetnych
prac o dawnym i współczesnym stroju podhalańskim
dr Stanisławy Trebuni Staszel, której nazwisko
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muzyka

Z natury jestem człowiekiem drugiego i trzeciego
planu (może nawet tła?), więc o własnym
projekcie oczywiście nie może być mowy.
Natomiast bardzo się cieszę, kiedy o teksty proszą
mnie muzycy spoza naszego zespołu (...)

co bardziej dociekliwi znajdą też w książeczkach
z opisami przy płytach zespołu Zakopower.

Nie, raczej się nakręcamy. Spieramy się co najwyżej
o poszczególne słowa.

przymiarki do kolejnej płyty, jest pomysł, aby poświęcić
ją Powstaniu Styczniowemu.

Jak reagują rdzenni górale
na Waszą muzykę? Czy
przetwarzanie autentycznej
muzyki ludowej jest przez nich
do zaakceptowania? Udaje się
Wam ich przekonać?

Jak to jest z tą góralską
przyjaźnią na lata?
Pomaga czy przeszkadza?

Z czego jesteś najbardziej
dumny?

Nemo est propheta in patria sua. Jeszcze trudniej
być muzykantem i autorem tekstów na Podhalu,
które jest dosyć specyficzne – wszyscy tu grają,
śpiewają albo piszą wiersze, a jeśli nie sami, to mają
ujka albo krzesną, która to robi najlepiej na Podhalu
(czyli na świecie, jak pisał nieodżałowanej pamięci ks.
prof. Tischner). Ukułem taką teorię, że jak zaczniemy
się podobać u siebie, to będzie początek końca
zespołu. Niestety, coraz częściej i tutaj spotykamy się
z oznakami uznania i serdecznością…
Jak wspominasz początki
Waszej działalności?

Najpierw graliśmy jako kapela góralska czystą
muzykę ludową. Dostaliśmy zaproszenie do audycji
w radiowej Trójce, gdzie zestawili nas z zespołem
Voo Voo, zagraliśmy wspólnie, na żywo dwa utwory,
praktycznie bez przygotowania. To była zupełna
improwizacja. Byliśmy wtedy tuż po liceum. Okazało
się, że to było na tyle ciekawe, że Wojciech Waglewski
i Mateusz Pospieszalski zaprosili nas do wspólnego
koncertowania.
Jak wygląda Wasza
współpraca? Kłócicie się?

Z długimi przyjaźniami to trochę tak, jak ze starymi
małżeństwami. Coraz częściej coś cię wkurza,
dostrzegasz wady, których wcześniej jakoś nie było…
Ale i tak nic lepszego nie mogło cię spotkać.
Teksty na pierwsze płycie
pisane były gwarą. Zamierzasz
to kontynuować?

Cieszą mnie moje teksty, dzięki Zakopower
uwierzyłem, że potrafię pisać.
Jaki moment, sytuacja o tym
zadecydowała? Co Cię
umocniło w tym przekonaniu?

Chyba wtedy, kiedy usłyszałem nagrane pierwsze
teksty. No, a później opinie (zwykle niezłe) ludzi,
których szanuję i podziwiam.

Tak. oczywiście, traktuję gwarę jako część rodzimego
języka, ale, niestety, nie wszystko można nią wyrazić,
pewnie część górali obrazi się za to na mnie.

Jakimi zasadami się kierujesz?

Od dziecka chciałeś się
zajmować muzyką?

A najtrudniejszy moment?
Trudna decyzja?

Wcześnie tańczyłem, po góralsku. To było
nieuniknione, moi rodzice prowadzili zespół góralski.
Tato był działaczem regionalnym, prezesem Związku
Podhalan, mama jest poetką. Muzyka przyszła
naturalnie. Tu nic do końca nie było zaplanowane.
Jakiś czas chodziłem do szkoły muzycznej, ale nie
zagrzałem tam miejsca, nie spodobało mi się.

Nie było takich momentów, to naturalnie płynie. Może
tak jest lepiej, że nie ma takiego ciśnienia, popychania,
a może mam po prostu trochę szczęścia.

Patrząc z perspektywy
czasu czujesz, że osiągnąłeś
to co chciałeś?

Myślę, że wszyscy w zespole bardzo spokojnie
podchodzimy do swoich sukcesów. To nie
są najważniejsze sprawy na świecie. Robimy już
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Ważne jest dla mnie, aby nie zgubić siebie sprzed
kariery.

Myślałeś o stworzeniu
indywidualnego projektu
muzycznego?

Z natury jestem człowiekiem drugiego i trzeciego
planu. A może nawet tła? Więc o własnym projekcie
oczywiście nie może być mowy. Natomiast bardzo
się cieszę, kiedy o teksty proszą mnie muzycy spoza
naszego zespołu – ostatnio napisałem coś dla Lidki
Pospieszalskiej i dla młodego zespołu „Kapelanka”.
Myślę, że o nich, że będzie jeszcze głośno.
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