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]AK ZRoB|c MUZYCZNĄ KAR|ERĘ
NA ZACHODZIE? TAK SAMO JAK
W PoLScE. NA LUDowĄ NUTĘ. HEJ!

JAREK SZUBRYCHT

o angielsku śpiewamy' po
niemiecku gramy/ Od folk-
loru do jazzu wszystko po-
żyeamy/ Polacy to gęsi'
swojego nie znająl Co na.
sze, to gówno, co cudze,
to srają" - to .GóralskA
muzyka" z wydanej pv ed

15 laty debiutanckiej pbty Homo Ttvist.
Jednak tekt Macieja Maleńczuka powoi-r
się dezalftualizuje. Polska mlodziez znów
śpiewa po|skie pioseŃi i nieźle na tym wy-
chodzi. Dowodem wydane wlŃnie pĘty
(ADell'4e wŚr warszawa r Zl'lMrołała.

Sy&orzcnieni
U tych. kórzy pamiętają kultufę nama-
szczoną świeckim błogoslawieństwem
PRL, wszystko, co odwołuje się do folk-
loru, moźe budzić podejrzeńa. Pństwo
- nomen omen - ludowe wyrt^,1ało bowiem
folklor z jego środowiska nafuralnego, po-
zbawilo kon tektu, przemielilo w politycz-
nych żamach i w}?luło w postaci cepe-
liowskich serwet i ciupag z termometami.
oraz świemego sĘdinąd Mazłlvsza wda.
czanego telewidzom i radiosfu chaczom
w trudrych do zniesienia dawkach. Kie-
dy byliśmy od Europy oddzieleni - szla-
banami' zasiekami, bra.kiem pasą>onów,
nieznajomością języków... - chcieliśmy jej
i sobie za wszelką cenę udowodnić' że ni-
czym się nie ńżnimy' Ze nam tsż smakują
hamburgery i cola. sluchamy rocka, nosi-
my dżinsy, uwielbiamy 

"Gwiezdne 
wojn/.

Ze jesreśmy ob1'rłatelarni świata' Dzisiaj'
po kilku lauch czlonkostwa w Unii Euro-
pejskiej, jesteśmy EuroPejczykami pełną
gęb6 nikomu nie musimyjuź niczego udo-
wadniać i coraz mniej komp|eków zostal<l
narn do zaleczenia, więc chęmie podkreśla-
my swoją odrębność. W obyczajach, kuch-
ni, modzie, ale ńwnież w muzyce.

Tlr na scenę wchodzi folk Pojmowa.
ny jat najszerzej - od ambimych, łączą.
cych foll.cor z muzyĘ współczesną eks.
perymentów Kwadrcfonikz, przez etie.
ny ambient Karpat Magicznych' góralski
dub Psio Creq az po huculskie bolubce Or-
hestry św Mikolaja i biometalorły - sami
tak to nazndi - czad Z}ruiolała. Popular-
ność grup Golec uorkiestaa czy Zakopowet
to komercyjny wierzc}ołek tej samej góry
lodołej' Iao Che teź zdarzalo się odwĄ-
wać do dźwięlów o |rrdowej proweni€ncji.
Fani polskiego folku regularnie spotyka-

ją się na festiwalaĄ mają
swoje audycje radiowe i ma-
gazyn o wiele mówĘcym ty.
tule 

"Gadki 
z Chatkii Wtajem-

niczeni twierdzą że to dopiero
początelc - Jeśli chodfi o odlqTwa.
ńe muzyki przeszlości' Polskajest
raczkując'łn lcajem' Nie widzimy cią.
głości kulfuTowej, odcięto nas od korze-
ń - uwaza Wojciech l(rzak z lapeli ze wsi
Warszawą kóra nie bez vzygyrly zAty-
n owa}a jedną ze swych poprzednich płyt
,g{korzenienie". - Gdybym powiedzial: lu-
dzie, to, co dziś dociera do was z MIV, to ńc
irmego ja.k kolejny etap rnuzyki korzeĄ
uznano by mnie za wariata. A pżeciEz cala
muzyka majakiś począteL Ma}Ell, stonesi,
Presley byli zauroczerri muzaĘ deĘ Missi-
sipi. MarĘ - nadycją nyabinghi' bluesa.
Erykah Badu - gospel.

Bez paniki, my z Polski
|opela Z€ Wsi wa$zawa jest w swojej oj-
uyźnie raczej zespołem kultowym (czy.
taj: wie|bion}'m w wąskim groniewrajem-
niczonych) niź populam1'rn. T}mczasem
mamy do czynienia zjednym z najbardziej
znanych na Zachodzie reprezentantów pol-
skiej muzyki rozrywkowej.

- Wszrystko zaczęło się v/ 2003 roku,
kiedy tlli Balss' własciciel \ł}twómi Jarc'
[jeden z najwa'żniejszych gracry na ryn-
ku world music - prz1p. red.], zakochal się
w nasrym graniu i zdecydowal na wyda-
ńe p}yty .Wiosna Iudrr". Wie|e ryz1kowal'
bo muzyka z tej części Europy nikomu nic
nie mówiłą ale kolejne etapy naszej kariery
nawet dla ńego byly z€skocfeniem. My.ślę'
źe by|iśmy pierwszym polskim zespołem
|(tóry w tradyryjnej muz]ce nizin, trans-
owej i prostej, zdołał uwypu}lić elementy
uniwersa'lne - bez fa}szywej skomności
relacjonuje KrzĄ kóry w zespole obsłu-
guje głównie skrzypce. zarazem napomina
mnie, by pamiętać o innych:

-Tleburde.T|.r&i z TWinHe Blońers
przetarli sdaki wiele lat przed nami
A co powiemy o Kroke. jednyn z najbar-
dziej rozpoznawanych fespołów z tej częścl
śńata? Abstrahując od ich poczynari z Ni-
gelem Kennedym, to przecież pupile same-
go Petera Gabńela. co z Motion Ttio?

Muzyk ma rację, międzynarodowe sŃ-
cesy po|skiej muzy&i odwołującej się do lu-
dowych korzeni to żadna nowość. Na-
si jazzmani w latach /0. robili światową

karierę, bo do wynyślonej fa oceanem
srylistyki dodali tęskną slowiansĘ nu-
tę' U jednych pobranieuala ona glŃniej
(Nam}słowski)' u innych ciszej (Kome-
da). ale wszysd<ich zjednoczyla w wyjąt-
kowej polskiej szkole jazzu, tak odległej
od dźwiękowej cepelii, jak tylko się da.
Również czeslaw Niemen spodobal się
na Zachodzie nie za sprawą wariacj i na re-
matJamesa Browną lecz dlatego zł był in-
ny. Dobrzr to rozumial, czego najlepsrym
dowodem firmowana przez niemiecki od-
dział CBS płyta .Russische Lieder'. z ro-
syjskimi pr4iśpiewkami ludow1mi o jo-
dełkaĄ stepie i Bajkale.

od $ydania tamtego albumu minęło
niema] 40lat,mimo to niewiele się zmie-
niło - berlińska wytwómia Eastb|ok szy-
kuje w}aśnie pienvszą w swoirn katalo-
gu skladaŃę z po|skimi wykonawcam,i'
z dumą anonsując potwierdzonejuź na.
zwy: Ibpela fu Wsi Warszawa, Psio Crew,
iryiołak.. - Na zachodnim rynku ńe
ma kompilacji, która przedstawialaby wa-
szą fascynującą scenę. chcemy to zmie-
nić. Uważamy' z€ to śwież€ i nowoczesne
$anie, nadaje się zarówno na palkiety,
jak i do sluchania w domu - powiedzial

"Przrkrojowi" 
Armin Siebert, szef East-

b|ok7astrzegając przy tym' że folk w czy-
stej postaci niezbyt go ńtercsuje. _ Jest
zb}t tadycyjny' nie podoba się mlodyn
|udziom. Zabawa zacąjna sĘ kiedy mu-
zyka korzeni lączy się ze wspdcz€sną mu-
zyĘ Zachodu' na przyklad rockiem, ska,
reggae albo ele]toniką.

Warsaw Village Band _ bo pod taĘ
nazwą znają ió na świecie - clługo Ę-
li ucieleśnieniem zasady ,,cudze chwali-
cie, swego nie znaciei Te same media, )
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K.p.l.
Z. Wsi

,,lnflnity",
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żyw|olak
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KUTTURA FoT' KAYAX' worc|EcH wÓrToa|c soBoLEwsK/FoRUM (ż)

) kórym do otąbienia sukcesu
polskiego wykonawry na Zacho-
dzie zwykle wystarcza doniesienie
o koncercie w klubie polonijnym dla
200 osób, pfl espały tak dońosłe wy-
daĘenia jak nagroda dla najlepszego
debiutanta od BBc3 czy tłystęp for-
macji na festiwnlu Roskilde. - Nigdy
nie zabiegaliśmy o popularność. Ma-
my swoją działkę, na której działamy
konsekwentnie od lat, i to jest nasza
bajka. A teTaz tochę po gombrowi-
czowsku trafiamy na rodzimy grult
. zallważa Knak I chyba rz*zy-
wiście coś jest na rzeczy. FoĘ neo-
foĘ lcajowa muzyka świata, muzy-
ka etriczna - jak zwał, tak zwał _ co-
raz śmielej pocryna sobie pozaget-
tem' Pomagają zagraniczne sukce.
sy, owoce prztrosi poztt$tristyczna
placa u podstaw i - co być może nai
ważniejsze _ donsta nowe pokole-
nie fanów, kóry'rn ludowość nie ko-
jar,y się z cepelĘ oraf kiczem i któ-
rzy w fascynacji wsią nie widfą wio-
chy. - Kiedy'ś wszystko, co zachodlie,
amerykńskie, stanowiło główny od-
nośnik dla artystów, tylko pop i lock
miĄ szanse' Dzisiaj, w dobie Inter-
netu, nie jesteśmyjuż skazarri na gust
komercyjnych stacji telewizyjnydr
i radiowych. Moźemy słuchac dowol-
nej muzyki z dowolrrego punktu glo-
bu. Pojawila się teź nowa fala muff'-
Mw folkowych zainteresowanych
polsĘ tradycją. To bardzo budujące
zjawisko - potwierdza Robeń wa-
silewsĘ kiedyś filal folkockowego
Open FoU<, dzisiaj gitarzysta Zj'lvio-
łaka. Debiutancki album tego ostat-
ńego, choó firmorłany przez nie-

wielką, niezależną vytwómĘ' u}azał
się z finansowym wsparciem Urzędu
Miasta Stolecznego Warszary onz
Ministe$twa Kulflrry i Dziedrictwa
Narcdowego. Jak to m oiliwe? czyż-
by w noc kupĄ wi$ rzucily utok
na kilku urzędników?

. To dzięki wygranej w konkur-
sie ,,Młode Wilki" organŁowanym
przez warszawski klub stodoła. Mi-
ństerctwo Kultury było partneTem
tej imprezy. wyjŃńa muzyŁ

wsparcie f ministeńahych ury.
ż}.rl to nie byle co, szczególrrie dla
debiutanta - pozwala zafioĄ.zo-
wać koszta własne zespołu i wydaw-
cy (a co za ryrn idzią nagrać lepszy
material - bo w dzisiejsrych czasach
nikt fortuny w debiut nie zainwestu-
je\ a przy t1m może służyć jako znak
jakości. Bo insgtucji rządowej, przy.
najrnniej w teorii, kiepskich arty-
stów promować się nie godzi.

Więcei niż archeologia
Muzykowanie na ludową nutę
jest dla wielu z tych artystów
uzupełnieniem kaTiery nauko-
wej lub wórcrym rozwinięciem cał-
kiem powaźnych naukowych zain-
teTesowań' Dlatego polskie gnrpy
folkowe nader często pE}pomina-
ją lozśpiewane urtiwe6}'tety, które
pod plaszczykiem rozrywki fundu-
ją nam wyldady z antropologii, etno-
grańi, histoń czy wręcz archeoĘii
(Nie wierzycie? Poproście muzyków,
by pokaza'li' na czym grają|) otaz za-
rientowanego na histońę języka nur-
tu filologii polskiej. Marek Styczynski
z lGĘat Magicznych koleĘonuje

Pozując do rodzinnej fotogtafri'
z'|wiol]1k potrafł z^chować żmną krew
Ab na koncertacŁ ptoszę państwa' to żywio|!

nie rylko d.ivięki sprzed vrieków. ale ta.l.cże instru-
menty, z kórych je łydobyłano (można je obej.
rzeć w nowosądeckiej galerii stary Dom), oikie.
stra św Mikolaja próbuje ocalić od zapomnie-
nia tradyryjne pieśni Łemków (choćby na płycie

"Lem-agination"), 
a członkowie lbpeli Ze .Wsi

Warszawa tropią po wioskach ludowych muzy-
ka]ttów. Mieszczuchom plezenfują kulturę ludo-
wą w stołeczn}łn Muzeum Et]:rogmficznym w Ia-
mach cyklu imprez ,,Muzyka w muzeum''. Nie pró.
bujcie imjednak sugelować, że naukowe podejście
do temafu mofe loępować wolność a1tystyczną.
Ja ten błąd popełniłem. - To pżecież w stu pro-
centach autorska pbta! Inspirowaaa przeszłościfu
ale czerpiąca ze współczesnej muzyki. Znajdziesz
tu i blues, i soul, i hip-hop - oburza się Wojciech
IGzak z lbpeli. Owszem, antropolog, ale przy qm
ploducent muzyczny i wraz z wokalistĘ Mają
Kleszcz wspdkompoz1tor,,Infi nitll

- W odńżnieniu od innych twórców mam
świadomośó swojej przeszłości i z niej czerpię, ale
mńe to komplemie ńe zamyka. Etap alcheolo.
gii muzycanej przerobiłem, kiedy Ęem nastolat-
kiem. To iluzja. Nie ma czegoś takiego jat muzyka
wsi. Chyba źe uznamy za takową disco poio.

Czas na rusalkę
Zostawmyjedaak lemĘ i wróćmy do podbijania
świata. IGpela Ze wsi Warszawajuż zrobiłakarie-
rę na Zachodzie, oczywiście na miarę swoich ogra-
niczonych moż|iwości. Zyviołaka, jeśli przebije
sĘ poza grarricami naszego kraju, również czeka
los egzotycznej ciekawoski. Owszem, puszcranej
w BBc, lecz w autorckich audycjach po północy
i zapraszanej na najwiękze festiwale, choć raczej
na boczne sceny. Może się jednak zdarzyć, że uto-
rują orli drcgę pierwszej mięĄnarodowej gviez.
dzie muzyki pop z Polski rodem. Niemożliwe?
Przekonamy się, kiedy jaka.ś utaientowala woka-
|istka' zamiast imitować whimey Houston w war-
szawie, zdecyduje się na udawanie rozśpiewanej
słowiańskiej rusałki gdzieś w lond1nie albo No.
vymJorku.

o żeńskie
demony
plzFody
objav.iające się
pod postacią
pięknych
dz|ewcząt.
omotać
męzczy'znę'
obiecując mu to
i ołvo, to dla
takiej wiły kaszka
z n ekiem

q$EW .zwottek 5 lutego po\odzinie l5.OA
a falku słuchoi w aldycii ,,Bloq FM,,
w Radiu ToK FM Zap|osfd '|rklb ]ońiszewŚki

cl|toP P0IĘGĄ JEST I BASIA!
FoLK (CzAsBM STOSOWANE wY.
miennie z emo) to nowe imię dla
starej dobrej muzyki ludowej.
Nie mylić z folkiem w wydaniu
amerykańskim, kóry jest zu-
pdnie odębrytn gatunkiem
muzycn}'m (w t'm ujęciu bar.
dziej folkov-a od orkiesny św.
Mikolaja jest ostatria Maryla
Rodowicz). Z kolei vykonawcy,

kórzy z folku czerpĘ pdny-
mi gańciami, ale niekoniecznie
skupĘą się na mufycznym mu.
zealnictwie, miesfając star€
z now}'n, lokalne ze ś]wiatołr}m
(na przyldad swoją nadycję lu-
dową z rockiem lub taneczną
elektroniĘ, woĘ posługiwać
się pojemniejszymi termńami
world music lub neofolk tr
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