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T O

Ź R Ó D Ł O
W samochodzie słucha

Kilara, Góreckiego, Mozarta.

Sebastian Karpiel-Bułecka,
lider zespołu Zakopower, przyznaje,
że jego poprzednia płyta „Boso”
powstała pod wpływem przeżyć związanych
z katastrofą prezydenckiego
samolotu w 2010 roku. Ta nowa ma inne
inspiracje. Miłość. Miłość kształtuje jego
życie i przyszłość. Miłość do muzyki,
do architektury i do kobiety. Dzięki
miłości ma poczucie, że wreszcie jest
na dobrej drodze i chce na świat patrzeć
oczami chłopca, który wierzy i nie kalkuluje.
Rozmawia BEATA PAWŁOWICZ Zdjęcia MARTA WOJTAL
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„

Nie wolno
Nowa płyta Zakopowera to nie tylko góralskie rytmy się wstydzić Ja mogę tylko załamać ręce nad taką postawą. Moim
tego,
zdaniem to świadczy o kompletnej ignorancji i braku
i energia. To też orkiestra, inspiracja muzyką klasyczną,
co mamy, wrażliwości. To, kim jesteśmy i co sobą reprezentujemy,
poetyckie teksty. Duża zmiana?
Tak. Podobnie jak przy poprzednich płytach tak i teraz bo to czyni to, co nas kreuje, co sprawia, że jesteśmy silni, że jestewarstwą kompozycyjną i producencką zajął się nasz nas wyjątko- śmy ciekawi i jako ludzie, i jako twórcy, to właśnie nasza
przyjaciel Mateusz Pospieszalski! Mateusz jest wielkim wymi. Utoż- kultura, nasza historia. Całe dobro narodowe, które
miłośnikiem Beatlesów. Tworząc tę muzykę, zainspi- samiam się było tworzone przez pokolenia Polaków. Wielkich ludzi,
rował się albumem „Yellow Submarine”. Odkryłem to
z kulturą którzy borykali się naprawdę z wielkimi tragediami,
przypadkiem, ale udział orkiestry w nagraniach już
ludową, jak wojna, zabory, powstania. Wymazywanie tego,
odzieranie z tego samych siebie jest straszną głupotą,
przypadkiem nie jest. Teraz mamy modę na projekty
dostrzegam bo to nas kształtuje i jako naród, i jako ludzi.
symfoniczne, jest nawet symfoniczne disco polo, to
jej urok.
trochę śmieszne – ale zależało mi na tym połączeniu
W
tym tkwi Mówisz o naszej historii jak o skarbie.
ze względu na moje spotkania z muzyką poważną.
moja siła. Bo tak jest. Nie wolno ulegać modom, głupim pomysłom,
Było ich mnóstwo! Począwszy od tego z profesorem
Jerzym Maksymiukiem i Januszem Olejniczakiem przy
projekcie „Głosy gór”, poprzez mój udział jako tenora
w „Harnasiach” Szymanowskiego czy w oratorium Jana
Kantego-Pawluśkiewicza „Radość miłosierdzia”, po
spotkanie z Olą Kurzak. Chciałem, żeby takie brzmienie
pojawiło się na naszej płycie. Udało mi się więc namówić wybitnych muzyków klasycznych, grających jazz,
czyli Atom String Quartet, do współpracy. Tak powstał
bardzo ciekawy projekt. Wszystkie kompozycje i aranże zostały wymyślone z uwzględnieniem orkiestry.
Zrobiliśmy więc płytę inną niż poprzednia. Tamta
powstawała też w bardzo specyficznym czasie – po
wielkiej katastrofie 10 kwietnia, gdy rozbił się prezydencki samolot. Ogarnęło nas wtedy przygnębienie. Jak
mogło do czegoś takiego dojść? Mocno to nami tąpnęło
i taka też atmosfera udzieliła się nastrojowi płyty „Boso”.

które docierają do nas z Zachodu. Myślę, że o uleganiu
im decydują nasze kompleksy. Wpływ na ich powstanie
miały lata komunizmu. Wydawało się nam, że wszystko,
co na Zachodzie, jest lepsze. I teraz, kiedy możemy to
dostać, tak się tym zachłystujemy, że zatracamy siebie.
Staramy się być tacy jak ludzie z Zachodu. Ale tam
wcale nie jest tak fajnie. Owszem, jest może lepsza architektura. Jeśli jednak chodzi o podejście do drugiego
człowieka, to – nie mówię, że wszędzie i zawsze, ale
często – tamten świat wyprany jest z ideałów. Jeżdżę
dużo za granicę nie tylko na koncerty, mam też tam
znajomych. Rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy nie
są Polakami. Z wrażliwymi ludźmi, bo też się w takim
kręgu obracam, wśród muzyków, i ci ludzie często
patrzą na Polskę z wielkim podziwem.

Na tej płycie nie wspominacie jednak wprost o katastrofie prezydenckiego samolotu.

Tak, jak przyjeżdżają tutaj, do Warszawy, i poznają
losy tego miejsca, są pod ogromnym wrażeniem, historię drugiej wojny światowej znają pobieżnie. Moja
koleżanka, która przyjechała z Anglii, wybrała się na
film „Miasto 44” i – mówiąc kolokwialnie – opadła
jej szczęka z wrażenia. Teraz patrzy na Warszawę, na
Polskę, z większym szacunkiem. Skoro więc my, Polacy,
przestajemy do naszej historii przywiązywać wagę,
próbujemy ją spłycić i odrzucić, to tylko jest kwestia
naszych kompleksów, które mamy niepotrzebnie.

Młodzi ludzie z Zachodu patrzą na Polskę z podziwem?

Tak, ale to, co wtedy odczuliśmy, stało się bazą dla
tekstów i muzyki. To było mocne uderzenie i nikt nie
potrafił od tego uciec. Nie tylko ja. Na pokładzie nie było
nikogo specjalnie mi bliskiego, kogoś, kogo szczególnie
bym opłakiwał. Ale mocno przeżyłem wtedy to, co się
stało. Pamiętam, że tego dnia byłem spakowany na
koncert. Zszedłem na dół z walizkami, włączyłem radio
i tak już zostałem. Wiedziałem, że nigdzie nie pojadę,
że nawet gdyby ktoś chciał, żeby ten koncert się odbył,
to ja nie jestem w stanie wyjść na scenę i grać.

W wielu środowiskach nie jest dobrze widziane mówienie o tym, że porusza człowieka nasza historia, że dba
się o tradycję, bo w cenie jest to, co świadczy o byciu
Europejczykiem. Ty mówisz o tym otwarcie.
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Ty jako Polak nie masz kompleksów?
Przez lata obserwowałem, jak to jest z muzyką ludową, jak jest za granicą, a jak w Polsce. Jeździłem na
zagraniczne festiwale, a tam ludzie się nią zachwycali:
„Jakie to niesamowite! Jaką wy macie piękną kulturę,
jakie piękne stroje! Jakie to oryginalne”. A w Polsce

SPOTKANIA
K A R P I E L- B U Ł E C K A

MAJ zwierciadŁo 43

SPOTKANIA
K A R P I E L- B U Ł E C K A

44 zwierciadŁo MAJ

SPOTKANIA
K A R P I E L- B U Ł E C K A

„

Nie ma nic
piękniejszeludzie mówili, że kierpce czy ciupaga to obciach. „Wy,
niemu też brzmienie muzyki klasycznej przeniknęło na
oscypki!”. Nie potrafili docenić, nie potrafili się z ludo- go, co może naszą nową płytę. Znaczenie miała też praca z prof. Jeczłowieka rzym Maksymiukiem, który jest tak charyzmatycznym
wością utożsamić. Brakowało im wiedzy, że te oscypki
w życiu człowiekiem, że nawet drzewo potrafi zarazić muzyką
i góralska muzyka określają nas i odróżniają od reszty
świata. Że nie ma większego bogactwa niż żywa kultura.
spotkać, klasyczną. Polecam klasykę wszystkim znerwicowanym,
niż miłość. wszystkim w pędzie, w galopie! Niech każdy jadący do
Dzięki Zakopowerowi pokochaliśmy góralską muzykę.
pracy włączy sobie w samochodzie Mozarta. Mnie ta
Chcesz
Po Janosiku jesteście drugą ikoną góralskości. Należy
ją mieć, muzyka uspokaja. Koi. Daje coś mojej duszy, bo wproci się za to uznanie!
ale masz wadza harmonię. Staram się jej słuchać, bo pomaga
Jeśli propagowałem muzykę góralską, to dlatego, że
dopiero, mi się rozwijać i jako muzykowi, i jako człowiekowi.
to kocham. Nigdy nie robiłem tego dla nagród, choć
kiedy jesteś Czas czwatej płyty to, rozumiem, czas muzyki klasycznej,
zdarzało mi się nagrody dostawać, już kiedy jeździłem
na nią
na przeglądy muzyki ludowej, gdy jeszcze nie było
Beatlesów i ukojenia po katastrofie. Ale też czas miłości.
gotowy.
Zakopowera. Dla mnie największą nagrodą jest to, że
Od roku jesteś szczęśliwie zakochany w pięknej Paulinie.
młodzi ludzie zaczynają ludową muzykę doceniać i być
z niej dumni. Kiedy zdarza mi się zagrać na koncercie
czysto po góralsku, widzę, że są tym zachwyceni. Widzę
też, jakie nowe zespoły przypadają do gustu Polakom,
na przykład inspirujący się kulturą łemkowską LemON.

Propagowanie ludowej muzyki to twoja misja?
To mnie cieszy, ale czy jest moją ideą? Gram z potrzeby
serca, to mi daje radość. Ale też urodziłem się w takim, a nie innym miejscu, w takiej, a nie innej rodzinie
– z tradycjami – i te tradycje niosę dalej. Utożsamiam się
z kulturą ludową, dostrzegam jej urok i myślę, że w tym
tkwi też moja siła. Nie wolno się wstydzić tego, co mamy,
bo to nas czyni wyjątkowymi. Wystarczy popatrzeć,
który z Polaków zrobił karierę w dziedzinie muzyki?
Fryderyk Szopen – bazował na muzyce ludowej, polskiej,
na mazurkach. On to wszystko wyciągnął stamtąd. I to
się światu spodobało dlatego, że było oryginalne. Karol
Szymanowski – bazował na muzyce góralskiej, tworząc
na przykład balet „Harnasie”.

Karol Szymanowski znał nuty, a ty jesteś z wykształcenia architektem. Czy tu też nie masz kompleksów?
Nie. Z jednej strony to brak w mojej edukacji. Z drugiej – trudno mi tak mówić o sobie, ale myślę, że dzięki
temu to, co robię, jest prawdziwe. Oczywiście, jest mi
trudniej, muszę uczyć się ze słuchu, ale radzę sobie
i nie ubolewam nad tym, że nie znam nut.

Nawet gdy śpiewasz z Aleksandrą Kurzak, wybitną
wokalistką operową?
Nie! Robiłem to, na co mnie było stać, i wiedziałem, że
sobie z tym poradzę. Nie porywam się z motyką na
słońce. Spotkanie z Olą Kurzak było inspirujące. Dzięki

Chciałbym, żeby ta płyta nie była utożsamiana tylko
ze mną. Cały zespół ma swój wkład w jej powstanie.
Teksty napisaliśmy wspólnie z Bartkiem Kudasikiem.
Nie chciałbym więc, żeby doszukiwano się tutaj tylko
echa tego, co się dzieje w moim życiu. Choć, oczywiście,
w tej chwili wszystko jest na pięknej i dobrej drodze.
I oby tak trwało!

Na nowej płycie śpiewasz, że miłość to źródło.
Nie chcę tutaj jakimiś patosami się posługiwać, ale nie
ma nic piękniejszego, co może człowieka w życiu spotkać,
niż miłość. I jej różne oblicza. Ja wiem, wszyscy piszą
piosenki o miłości. Bardzo dobrze, bo im więcej, tym
lepiej. Miłość jest źródłem wszystkiego. To, że jesteśmy
na tym świecie, to, co robimy – o tym decyduje miłość.
Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy w życiu mają tyle
szczęścia, by kochać, być kochanym i robić to, co kochają. Ale trzeba się o to starać, ponieważ miłość zawsze
ukierunkowuje nasze życie. Choćby przez to, że do niej
dążymy. Jako chłopiec chciałem zostać architektem. Nie
powiem, że zostałem, bo to kochałem. Ale teraz kocham
rysować. Podobnie kocham grać. Mogę więc powiedzieć,
że miłość wykreowała mi przyszłość. Teraz czekam na
moje dzieci, które też będę kochał. Na nowej płycie jest
piosenka o ojcostwie, o lęku i o miłości.

Właśnie, projektowanie, granie – trzeba się ich uczyć.
A miłość? Czy też wymaga nauki, by kochać?
Miłość powoduje, że chcesz się uczyć, że nauka nie
jest ciężarem. Chcesz ją mieć, ale masz dopiero, kiedy
jesteś na nią gotowy, kiedy poradzisz sobie sam ze sobą.
Z czym – to zależy od twojej przeszłości, od tego, czym
nasiąknąłeś, czasem nie do końca z twojej winy, bo też
jako dzieci na wiele spraw nie mieliśmy wpływu.
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Ale z nimi wszystkimi musimy się uporać. Są tacy,
którzy nie muszą, bo mają zaszczepione dobre wzory.
Ja musiałem sobie wszystko, co z miłością związane,
poukładać w głowie i w sercu. Bo miałem ojca, ale
nie miałem pełnej rodziny, żeby był i ojciec, i matka
w domu. Nie miałem skąd czerpać wzorca. Oczywiście,
jako chłopiec po prostu tęskniłem za ojcem, dopiero
kiedy dorosłem, zacząłem szukać tych dobrych przykładów. Mam ich mnóstwo wkoło siebie! Moi koledzy,
ci z zespołu, Wojtek Topa czy Bartek Kudasik, są mężami i ojcami od kilkunastu lat. Mogę więc patrzeć,
jak u nich te rodziny wyglądają, a wyglądają bardzo
dobrze. Myślę, że miłości do muzyki i do człowieka są
połączone. Miłość w sensie bycia z kimś wymaga stałej
pracy, stałego pielęgnowania. Tak jak miłość do muzyki
wymaga ćwiczeń. Musisz grać, się rozwijać. Musisz
kochać, podlewać to uczucie, żeby trwało i rozwijało się.

Śpiewasz: „Miłość to święty stan”.
Tak! To święty stan. Ta piosenka pokazuje… no, może
nie dolegliwości, ale odczucia psychiczne, tudzież fizyczne, jakie towarzyszą człowiekowi, kiedy się zakocha.
„To spadło na nas tak jak z nieba, szybsze od błysku,
okamgnienia. Zdobyło ciało, wciąż się jeszcze broni
duch, sił mu zostało mało wiele. Objawów się pojawił szereg, bezsenność, poplątane myśli, brak tchu”.
A w refrenie śpiewam, że mam nadzieję, że będzie wiecznie trwał ten święty stan. Miłość to stan dany nam przez
Boga. Wszystko kręci się wokół tego najważniejszego
z uczuć. A przynajmniej powinno. Bo miłość jest skarbem, lekarstwem na całe zło tego świata i na wszystkie
dolegliwości. Ile razy wracam pamięcią do tych momentów, kiedy kochałem, to po prostu zawsze mi lepiej.

Jak rozpoznać miłość? Masz jakiś test?
Nie! To się czuje. Test to bzdura, wyrachowanie. Za
dużo myślenia, sprawdzania – banalizujemy ten dar.
Oczywiście, im człowiek starszy, tym bardziej się zastanawia. I dlatego na nowej płycie śpiewam, by oczami
chłopca patrzeć na świat. Każdy miał taki czas: beztroski,
wchodzenia w życie jak w masło! Z miłością! W moim
wypadku to dzieciństwo w Kościelisku, czas bez kalkulacji, bez żadnych obaw. I właśnie, żeby pomimo
bagażu doświadczeń uwierzyć, że: „jest coś na ziemi, co

Tęsknię
za dzieciń- będzie wiecznie trwać”, co się, oczywiście, sprowadza
stwem.
do miłości; trzeba patrzeć na świat oczami dziecka. MiAle też mój łość, miłość… Chodzi mi nie tylko o miłość mężczyzny
dom jest do kobiety. W ogóle o miłość do drugiego człowieka,
już gdzie do bliźnich. O szukanie jej w sobie. To trudne, ale jak
indziej. znajdziemy, nic piękniejszego nie może nas spotkać i nic
I dobrze piękniejszego nie możemy dać drugiej osobie.
mi z tym.
Jestem więc Mówisz o miłości w sposób totalny, jak ujmuje ją chrześcijaństwo, a nie kultura konsumpcyjna.
jak
Popatrzmy na ten nasz dzisiejszy świat tak realnie:
rozdarta mamy mieszkanie, mamy samochód, mamy gadżety.
sosna.
Ale przyjdzie jeden moment i wszystko tracimy. Każdy
wie, to kwestia minut – coś się zdarzy i nie mamy ani
jednej z materialnych rzeczy. Materialność jest jak
bańka mydlana. Wszystko, co istnieje, co pozostaje
mimo kataklizmów, to relacje z innymi, miłość.

Dobre ubezpieczenie, lokata, inwestycje nie wystarczą?
A gdzie tam! Ważny jest drugi człowiek – im mamy
więcej przyjaciół, tym jesteśmy bogatsi! Dzięki muzyce
właśnie zdarza mi się spotykać wyjątkowych ludzi
i pozostawać z nimi w bliskiej relacji. Ale żeby tak było,
trzeba się otworzyć. Zaryzykować. Kiedy jesteśmy
pozamykani, pozasklepiani w swoich problemach,
nie dostrzegamy tego, co ma wielką wartość, a myślę
przede wszystkim o ludziach. Przekonałem się, że to
jest największą wartością, kiedy byłem w tarapatach…

W jakich gwiazda może być tarapatach?
A w mnóstwie! Sukces jest okupiony wieloma wyrzeczeniami. Wieloma dolegliwościami, i to takimi, jakich
ludzie by się nie spodziewali. Ja cały czas toczę walkę
ze sobą, bo przez moją wrażliwość wiele rzeczy mnie
dotyka, smuci, sprawia, że jestem przygnębiony i wciąż
muszę walczyć, żeby się nie poddawać, nie wpadać
w czarne dziury.

Z powodu złośliwych komentarzy, złych recenzji?
Nie, na to jestem odporny, wypracowałem to przez lata.
Zawsze znajdą się lepsi lub gorsi ode mnie. Staram się
ani jednymi, ani drugimi nie przejmować. Bo jeżeli
będę patrzył na tych lepszych, to popadnę w kompleksy. A budowanie siebie w kontekście tych gorszych

sebastian karpiel-bułecka rocznik 1976; wokalista, skrzypek, muzyk grający także na dudach i fujarze słowackiej.
Lider zespołu Zakopower grającego pop, folk, jazz. Z wykształcenia architekt, absolwent Politechniki Krakowskiej.
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sprawi, że popadnę w pychę. Idę środkiem, by robić
to, co kocham. Na tym jestem skupiony. Oczywiście,
jak ktoś mówi miłe słowo, jestem podbudowany. Jeśli
ktoś mnie krytykuje w konstruktywny sposób, biorę to
pod uwagę. Ale kiedy krytyka jest złośliwa, to znaczy,
że jej autor ma sam ze sobą problem i go nie słucham.

Stylizacja: Dominika Zasłona-Dukielska i Marcin Brylski, charakteryzacja: Natalia Grewińska. fryzury: Anna Cagiel. produkcja: Dominika Zasłona-Dukielska.
Sebastian KARPIEL-BUŁECKA ma na sobie: bluzę VISTULA, płaszcz z kapturem ROBERT KUPISZ, t-shirt MARKS & SPENCER, spodnie LEVI’S, buty ADIDAS, koszulĘ COS.

To co cię zasmuca?
Jejku! Mnóstwo jest takich sytuacji. Jest wiele rzeczy,
które mogłyby się wydawać błahe, ale one mnie dotykają. Muszę sobie z tym radzić, odpychać od siebie...
Zauważyłem, że jak mam problemy, to od razu zaczynam
się wsłuchiwać w teksty piosenek. Zazwyczaj tego nie
robię. Ale jeśli tylko mam jakiś kłopot, zaczynam słuchać i analizować, i szukam w tym ratunku dla siebie.
Podpowiedzi. Ktoś przeżył to co ja? OK! Nie jestem
sam. Pisząc tekst, zastanawiam się też nad tym, czym
ze swego życia chciałbym się podzielić ze słuchaczami?
Na nowej płycie jest piosenka zainspirowana wierszem
Herberta „Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego
miasta”: „Gdybym tam wrócił/pewnie bym nie zastał
/ani jednego cienia z domu mego/ani drzew dzieciństwa”.
Pomyślałem, że chciałbym napisać o tym, że kiedy
wracam w rodzinne strony, to wszystko mi się wydaje
inne. Las, te drzewa, ten dom. Inny obraz. I nigdy już
nie będzie, tak jak było. To ani dobrze, ani źle. Tęsknię
za dzieciństwem. Ale też mój dom jest już gdzie indziej.
I dobrze mi z tym! Jestem więc jak rozdarta sosna. Z jednej strony w nowym świecie, a z drugiej – w tęsknocie
za patrzeniem oczami dziecka. Napisaliśmy więc tę
piosenkę, by podzielić się z ludźmi tym rozdarciem.

A po co dzielić się swoimi przeżyciami?
Właśnie po to, żeby słuchacze nie mieli tego poczucia, że
są sami w swojej tęsknocie, w rozdarciu. Żeby wiedzieli,
że ktoś już się z tym w życiu zmagał.

Miłość cię zmieniła? A może zmieniło się to, jak kochasz?
Myślę, że dojrzałem do tego, żeby kochać i być kochanym.

Wiesz, wielu ludzi nie doświadczyło nigdy jeszcze miłości,
a tu straszą nas wojną…
Na pewno trzeba miłości szukać i wierzyć, że ona do
nas przyjdzie. A wojna... Szczerze? Ja się złapałem na
tym, że zupełnie nie mam czasu na czarnowidztwo.
Wiem, co się dzieje na świecie, ale też wierzę w ludzi
i mam nadzieję, że wiara i pozytywne myślenie kreują
przyszłość. Warto się na nie otworzyć! 
●
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