
 

 

                                       Zaproszenie do muzycznej jurty 

        Zbudził mnie miarowy głos kukułki wybijającej swoją rytmiczną pieśń 
codzienności. Wyszedłem przed mą jurtę postawioną na jajle krymskiej, wsłuchałem 
się w szum spalonych słońcem traw, w miłosnym uniesieniu ocierających się o siebie 
źdźbłami, poruszanymi delikatną bryzą wiejącą od pobliskiego morza. Mój Krym, Stary 
Krym – Eski Qirim… Tu i ówdzie przemykają cienie dawnych wojowników,                     
w nozdrzach czuć jeszcze dym ognisk i zapach warzonej strawy, do uszu dolatuje 
wrzawa bawiących się dzieci i śmiech kobiet, ktoś obok gra łyżką na cytrze… Te 
obrazki przywołują wspomnienia z ogrodu mego dzieciństwa, krainy beztroski, gdzie 
nie było wojen, zdrad i nienawiści… Z błogostanu wyrywa mnie rytm werbla. Sielankę 
burzą myśli o zbliżającej się wyprawie... Choć jestem sokołem-wojownikiem, 
patrzącym dalej niż doleci strzała wypuszczona z łuku, to jednak w głębi duszy 
przecież bliżej mi do gołębia… Jeszcze tylko zanucę kołysankę memu synkowi, 
mojemu lwiątku i wyruszam na hamadę, gdzie bezkresną przestrzeń przemykają 
duchy tych, którym się nie udało szczęśliwie wrócić z wojennej tułaczki do ich 
muzycznej jurty… 

      Słuchając prezentowanych przez Ansambl Peregrinus utworów, jesteśmy 
świadkami zderzenia kultury wschodu, kultury stepowej związanej z przestrzenią 
rozciągającą się od Krymu, przez Tatarstan i Baszkirię, aż po Mongolię, z kulturą 
zachodnią. Współczesne, rozbudowane aranżacje starych, tradycyjnych melodii                      
w żadnym wypadku nie zabijają istoty tej muzyki: tęsknoty za wiatrem, przestrzenią, 
wędrówką... Zespół bardzo mądrze zestawił tradycyjną melodykę ze zmiennymi 
rytmami charakterystycznymi dla współczesnych trendów muzyki alternatywnej, 
tworząc wieloplanowe, bardzo bogate aranżacje. Przy całym wyrafinowaniu aranżu, 
treść muzyczna nie ciąży, jest przystępna i, co rzadkie, płyta może być tak samo 
atrakcyjna w odbiorze dla melomanów, jak i dla uszu mniej wyrobionych słuchaczy. 

       Wydawnictwo jest pięknie opublikowane w postaci broszury z przyciągającą oko 
okładką, przeciekawymi informacjami o muzyce i kulturze tatarskiej. Warto się z nim 
zapoznać, warto posłuchać wielokrotnie, a z każdym kolejnym odtworzeniem 
słuchacz odkryje nowe pokłady piękna sztuki i mądrości ludu, który w naszym 
„europejskim” zadufaniu miał być prymitywnym i dzikim (sic!)... 

     Gorąco polecam.  
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