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Łada Gorpienko – Havdala (2010)

  

    1. Iskra miłości (muz. trad., sł. Ehud Banai, tł. S. Mucha i L. Kwiatkowski) 5:35  2.
Icek-szpricek (muz. E.Kornecka, sł. I. Manger, tł. J. Ficowski) 2:18  3. Evele (muz. A. Nowacki,
sł. J. Masłowski)  4:03  4. Bulbes (tradycyjny) 4:33  5. Eli Ata (tradycyjny)  5:09  6. Debka abaya
(muz. Na'im Rajwan, sł. Emanuel Zamir)  4:35  7.Ein Liedchen (tradycyjny) 2:22  8.Mizmor le
David (tradycyjny)  4:24  9.Ballada o koniku (muz. Matti Caspi sł. Yoram Tahar Lev)  3:32 
10.Yerushalaim (trad. pieśń Żydów kantonistów)  3:30  11.Rakhamono (tradycyjny) 4:58 
12.Mikhol (muz. E.Kornecka, sł. I. Manger, tł. E. Kisler, P. Mallati)  4:55  13.Wiara żydowska
(trad. pieśń Żydów kantonistów)  4:15  14.Havdalah (muz. trad., sł. Sa’adya Ben Amram(XVII
w.))  3:05    Łada Gorpienko - śpiew, gitara  Grzegorz Gryboś - gitara  Dima Gorelik -gitara 
Oleg Dyyak - klarnet, akordeon  Tomasz Kupiec - kontrabas  Gertruda Szymańska – perkusja    

 

  

...Pamiętam stare podwórko w Kijowie pachnące dojrzałą jarzębiną i opadłymi liśćmi. Pamiętam
jak powoli zakradał się zmierzch i przez otwarte okna razem ze światłem wylewał się na ulicę
gwar sąsiadów - wybuchowa mieszanka rosyjskiego, ukraińskiego i jidysz. Pamiętam jak na
ławeczce przed domem zbierała się " Rada Starszych " - ciocia Roza, ciocia Lida i ciocia
Swieta. Ten miejscowy ONZ, Sąd Najwyższy i Kasa Zapomogi w jednym. Wszyscy  razem pod
ogromem gwieździstego nieba... Pięknie..." --- Łada Gorpienko

  

 

  

Pieśni Łady Gorpienko to niezwykłe obrazki, w których codzienna codzienność przenika się z
metafizyczną poetyką Schulza i subtelnym kolorytem Chagalla. W tych magicznych utworach,
granych w równym stopniu powściągliwie co ekspresyjnie, pobrzmiewają echa zapomnianych,
wędrownych muzykantów i klezmerskich kapel. A Łada czaruje głosem i - niczym gawędziarz -
opowiada historyjki i historie, w których unosi się atmosfera niegdysiejszych żydowskich
miasteczek, gdzie wciąż jeszcze codzienny zgiełk miesza się z piątkowymi modlitwami
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pachnącymi chałkami, cymesem, kuglem i innymi szabasowymi przysmakami. ---Jerzy Andrzej
Masłowski, tylkomuzyka.pl
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