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Drewo - Pieśni z Ukrainy #2 (Songs from Ukraine #2) [2002]

  

    1  Szedł brat z siostrą / Brother and sister went walking (ballada wieczorna / spring ballad)   2
 Spił się kozak, spił się / Cossack drunk and drunk (liryczna / lyrical)      3  Dziwna na tym
świecie nastała godzina (Sierotka) / Strange hour has come for this world (An Orphan) (psalm)  
4. Oj ty dębie kędzierzawy / Hey, you gnarled oak-tree (liryczna / lyrical)    5  Pomyśl
dziewczyno, pomyśl / Think, girl, think (weselna / wedding)      6  Marsz weselny / Wedding
march      7  Powiej wietrze, drogą; dołem koniki, dołem / Blow the wind on the road; Horses in
the valley (weselna / wedding)      8  Maryno, Maryno / O Marina, Marina (liryczne / lyrical)      9 
Pod mostem trawa rośnie / Grass grows under the bridge (liryczna / lyrical)     10  Zza góry
wieje wiatr / Wind blows from behind of the mountain (liryczna / lyrical)    11  Kolo rzeki, koło
brodu / By the river, at the ford (liryczna / lyrical)      12  Leciała kukułka, na brzegu usiadła /
Cuckoo was flying, sat down upon the shore (liryczna / lyrical)      13  Oj na górze żyto / Rye
stands tall (liryczna, kozacka / lyrical, Cossacks's)     14  Wygoń, matko, kowala z chaty / Drive
the blacksmith away from the house, mother (taneczna, żartobliwa / dance song, joking)      15 
Hopak "Durybało" (taniec / dance)      16  Na Syjońskiej Górze / On the Zion Mountain (kolęda /
carol)    Drewo:  Jewhen Jefremow, Roman Jenenko, Serhij Ochrimczuk, Tetjana Sopilka -
violin  Hanna Ochrimczuk, Iryna Klymenko, Jewhen Jefremow, Petro Towstucha, Roman
Jenenko,  Sergiy Okhrimchuk, Susanna Karpenko, Tetjana Sopilka - vocals    

 

  

Prekursorzy nurtu "muzyki autentycznej" na Ukrainie na drugiej nagranej dla KOKi płycie.
Odrzucając natrętną praktykę stylizacji i eskponując samoistne piękno surowego śpiewu Drewo
buduje symboliczny pomost pomiędzy dwoma odległymi światami - archaicznej kultury wiejskiej
i współczesnym. Zespół powstał w roku 1979 z inicjatywy etnomuzykologa Jewhena Jefremowa
i studentów kijowskiej Akademii Muzycznej. Członkowie Drewa odtwarzają zebrane w
ekspedycjach pieśni z najwyższą troską o ich pierwotny charakter i wierność lokalnym
tradycjom wokalnym.

  

Druga płyta Drewa - to inny zestaw pieśni, z przewagą lirycznych, ale klimat pozostaje
niezmiennie urzekający: wspaniałe głosy w niezwykłych harmoniach i ornamentyce śpiewu.
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Wtajemniczeni odnajdą na niej kilka klasyków, jak "Spił się, kozak" czy "Maryno, Maryno"... ---
wsm.serpent.pl
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