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Hetman - Czarny chleb i czarna kawa (2001)

01. Bal na Gnojnej - 03:15 02. Hej sokoły - 02:28 03. Po nasemu - 03:16 04. Wisiały,
wisiały... - 00:18 05. Góralu czy ci nie żal? - 04:21 06. Kaśka chłopców z Mokrej - 02:30 07.
Pije Kuba do Jakuba - 01:57 08. Czarny chleb i czarna kawa - 03:53 09. Trzy opowieści 05:12 10. Oczy czarnyje - 04:30 11. Pantera i inni - 04:52 12. Grosza nie mam - 04:45
Jarosław Hertmanowski "Hetman" - acoustic guitar, bass guitar, guitar, vocal; Jerzy Hanausek guitar; Paweł Kiljański - vocal; Marek Makowski - keyboards; Marcin Sitarski - drums;
Aleksander Żyłowski - bass guitar + Wojciech Bruślik - vocal (06); Julia Hertmanowska - vocal
(03); Mirosław Jędras - vocal (04); Paweł Kulicki - guitar (11); Marek Łukaszewski - violin (11)
Krzysztof Ostasiuk - vocal (02, 04); Grzegorz Sitarski - accordion (01).

Hetman to warszawska formacja hard'n'heavy z domieszką szant spod znaku m.in. Running
Wild. "Czarny chleb i czarna kawa" to zbiór rockowych wersji kawałków... ogólnobiesiadnych
pochodzenia góralskiego, ukraińskiego i warsiawskiego nagranych z gościnnym udziałem kilku
muzyków grających na nierockowym instrumentarium. Już powoli można domyślać się jaki jest
repertuar tej płyty ;-) A zaczyna się ona zaczyna w sumie niezłą rockową wersją klymacikowo warsiawskiego standardu "Bal na Gnojnej" a zaraz potem Hetman atakuje słuchacza
najbardziej spolszczonym z ukraińskich folków czyli kawałkiem "Hej Sokoły" - także w rockowej
stylistyce. Dalej jeszcze między innymi "Góralu czy ci nie żal?", "Kaśka chłopców z Mokrej",
"Pije Kuba do Jakuba", tytułowy "Czarny chleb i czarna kawa", szantowe ze sporą dawką
solówek gitarowych "Trzy Opowieści", "Oczi Czornyje" zagrane a la stara Metallica, a także
motywy z... "Różowej Pantery" (też w klimacie starometallicznym). Jednem zasadniczem
słowem klimat ogólnobiesiadny w rockowej stylistyce. I właśnie dzięki tej rockowej stylistyce
strawialny - także w sumie brawa za odwagę dla Hetmana, bo mam pewne obawy, że nie wielu
fanów rocka czy folkloru złapią ten humor. A pomysł jest niezły i to nie tylko na alternatywne
spędzanie wesel. Keep rockin'! ---V.Ziutek, gaz-eta.vivo.pl
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