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skąd nafwa żywio|ak?
slowo to, zloźonez innych slów, wy'
dawało5ięnam ciekawei trochęd€ .
noniczne, a jednoĆześnie
odwo]uje
się do tego, co nam bliskie - do żywiolu wlaśnie.Nazwa komponuje się
z nasząmuzyką i tym, w jakisposób
Jak interpretujeśfpoięcia takieiak|
heóv rto lk' ho t d.l olk, b io n etal?
Te|mi.n biokŻlol wynyśliłem sam,
Ńwierdzi]iśńy, że szufladkowanie
t€j nufyki do 8atunków J'aŹi'/olŁ lie'
a,y./o]ł.zy innych jest może trafną
a1ezbyt tufinkowe, a mv chcie]iśhy
cze8oś
nowe8o'Poza tym gatunki te
są dziśkoiarzone z wieloma inny.
mi zespołómi,any chcieljśmy
stwo.
|fyć nową jakość'Dlate8o wlaśnią
na użytekPo]skiejsceny muzycznej
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powstałtermin bion?'nl cząstkębio'
tłumczymy sobie jako cośbliskie.
go, a cząstka ł?.tnl odzwierciedla
naszą muzycznąekspresję.Dziśha.
my duźociekawychkaPel folkmeta.
lowych, a|€ dużo wię.€j, niestety, jest
Brup murycznie nieciekawych- nie
chcie]iśmy
się z tym nurt.m utożsa.
miaćdo końca.Folkmeialto galuneŁ
który jeszcze sah się tak naprawdę
nie pofMł i nie wykorzystałswoich

N.o/o,( to szeiokie Pojęcie. Wykorzy.
stuj€ m y lematy ludowe i na ich Pod.
Śtawie tworzymy swoie utwoly' To,
że nie brznią jak utwoly ludow€ nie
oznefa, że nie mają ludowych ko.
rzeni. Inaczej mówiąc - są to tematy
funkcionu'ąc€ jako ludow€, ale roz.
budowan€ lytmicznie i wzbo8acone
melodycznie. Z kaźdej najPiostszej
formy rnuzycznej nożna aobić taką
efemerydę i my takie rzeczy robiny'

określeniełdldńlł kojaffy mi
się zciężkim udelzeniem,ale zespo.
ł' które sły9alem, i ktÓre określa.
no jako hardfo]kowąniewiele mają
z tym wspóln€ g o' Crają raczejPołą.

Gdzi€ śfuka.i€ in5pir..ii?
NŹszą 8lowną insPiracją i$t fo|tIor slowiansti, a rwlaszcza tradyqe
Przed€hrześ.ijańskie, które w Pew.
nym sensiezanikły,choćwiel€ z nich
kultywuje się do dzi' jał na przykład jajka wielkano.ne' maŹanna,
lani€ woŚku i inne. Wielu z nas nie
ma świadomości,
ż€ Podczas świąt

czy neo'olk.i€st muzyką€tnicną
i czyzywiołaktworzytakąmuzykę?
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kultys'ujemy Praslowiańskieobrzę'
dy odziane w nową formę' Wielu nie
wie także,jak iradycja chfz€ścijatrka
wPłynęłana rozumienj€ niektÓrych
pojęć'DziŚ demon jest Śynonimem
,,fleqr,,, szata^^j a kiedyŚ deńony
były nieÓdłącznączęściąludzkiego
życia,za!ówno dobr€ jak i złemoce
były obeĆn€ w naszym .odzimnym
życiu' Ludzie składali ofiaiy, aby de.
nony iń sprzyjały lub zab€zPiecza.
li się Fzed nirni Prz€z Płaktyki ma"
giczne, używającdo i€so na Pzykład
ucha nietoPeźa czy ziela bobowni.
ka. Dziśsą lo zaPomnianehistorie,
a kiedyśto była rzeczywistośÓ któ.
ra rnikła wftz f rofwojeDl cywili.
acji, gdy przetrzeb'ono daMe polencialne sied|iska tychże demonów
czyli lasy, puszcze, a wsie pozamiekres ,'za'
niano w miasta i Położono

Tak, ale na szczęści€ Kapela ze Wsi
Warszawa zrobila juź Pierwszy fef.
menl na świec'e.Trzeba im oddać
hold' Ale noże warto byIoby konty.
nuowaćdzielo pokazywania światu,
czym tak naPrawdęjest Pol,ka, udotylko naro'
wodnić,4 nie jesteśmy
dem od tarczy antyrakietoweji ruro'
cią8u,ale many takżedo aPrefen.
towania swoią t.adycjg możeMwet
w większym stoPniu niż inne kraie'
T, Robert, grasz na typowo folkowych inśtruń€ n tach. Niektó.
re 2 n|ch mogą być d|a pub|iczno.
śCizupełnienieznane.Xiedy miałeś
p|enłśfykontakt z takimi instru.
mentami? Jeśteśśamoukiem? Gra-

łeś
iużw dzieciństwie?

Bardzo mi przyłro, a|e niesiety nie
mo8ę powiedzieć,że mam dziadka
muzykanta i babcię śPi€ w aczkęlu'
dową' Ale będąc małym dzieckien
jeździłen m wieśdo rodfiny rnoj&
czyli starac|e5ię |udfiom przypo.
go ojca i dzięki temu, spędzając tam
mnie. Coby'owcz€śniei?
dzi€ c iństwo, nie,,złaPalem,, typo'
TaIi bo dziś przeiętny Polak wie
wej odlazy do wsi, jaką możm a'
batdzo mało na temat swojego folk.
obserwować w dzisiejszych cfasach.
loru. Niekiórym wydaje sig że na
j€
s
t
me1odią
lu'
Poza iym ńoja babcia, klóra wycho.
lat,,
Przykład ,,sto
dową''' Także wiedfa o folklorze wala się na wsi, w Pewnym momen'
cie swojego życia przeProwadziła się
u Plzeciętnych Polaków umówmy
z nami do miastą więc folklor mia'
się jest adna| Dlatego tworząc mu.
lem iak gdyby z ka,ne' strony - jak ni€
zykę ańńżujemy ją w taki sposób,
żeĘ ludzi zachęcić do z8łębiania na wsi w wakacją to na co dzień bab'
wiedzy o folkloĘe chcemy pokazać, Cię w domu. Babcia byla muzykalną
kobietą,śPiewała,
aja Powoti nasiąka.
że to co naszą nie iest wca]€ miei
atrakcyjneod folklolu reszty Świaia. i€m fo]klorem' Nie 'rznawałem tego
A takie przekonanie istnieje, najlep- faktu za cośśmieszne8o,no i później'
gdy zetknąłem się ze sc€ną folkową'
szy przykładto nauczaniew sfkol€
a szcagÓ]nie ze scenĘPolską, byłoto
nitologii greckiej,rzymskiej...
dla mnie cośniesamowiciema8ne'
I nikt nie rłi€ , iaki.h bogów mie|i tycfnego. Znalazłem najPieM idee,
a poten środki. Polączyłem wŚzys!
słowianie!
Właśnie|
N'e wiem, czy siyszeliścią ko i zacfąłeń g.ać,ale to, co 8!am
jest oparie mocno na tradyĆji,klóĘ
jak kiedyśw szkolachna Ljtwiewrócono do przedhiotów związanych jednaknikt ni nie Prfekazywał,lnu'
siaien sięjei pÓ prostu nauczye czy
z mitolo8ią ]itewską, bo to mialo Po'
z
odradzaniem
się
]itew.
to z na8rań czy to PoPrzez kontakt
wiązani€
skiej narodowościi Polityką oczy. z muzykantańi ludowymi, których
mówiąc gkoda,
w P€wnym mom€ncle zacząFm szu.
wjś.ie' szcz€Źe
że u nas w Polscenikt nie wpadl na kać' znalazłem i.h !vi€l! i ,,wchloną.
ludową.Myślgżewie
taki ponyŚł,zwlaszcza,żetakze jest łem,,esteiykę
lu muzykÓw mogłobymi zarzuciÓ źe
nie zgłębiłem
wiedzy na temat mu
Ni€ s tety. w Po|!.. scena fo|kowa zyki hdowej w sioPniu wystalczają.
jest ńało popu|arna. ,€ ś |i znamy
.ym, a noim zdaniem to jestwłaśniĆ
stoPień wystarczajEcvbo jeżelisię'
fo|k, to głównie w *ykonaniu bry.
fo|k
ko.
f€
l
połów.
Po|Jki
tyj'ki(h
8nąlbym do niej glębiei, to być może
jarzy lię ludfioń ze śtarśzymi
gó.
moja mufyka nj€ bylabyjuźtak zroralami, którzy grają na instrumen. zumiala d]a ]udzi,Poza wsi,I to wła'
takie
śie dzięki t€ m u, żemamjakjeś
tach ludowy.h.
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- kto dziwniej
rodzaju ,,poprzecfkę,,
zasla' Powymicnialiśnysię brzmie.
niani. Rodzily się jDżPierwsfe Pomysly, tylko zastanas'iaIiśmysię,
jak teraz le pomysiy opnwić' od ja.
kiegośczasu istnieliśmyw ś'odowi.
sku folkowym,obse.wowaliśmy
sce.
no mieliśmystyczność
z ufykami'
1w ien sPosóbwlaśniena Pewnejim
Prezie sPotkalem Ańię Piot.owską'
Momcntalnie przykula moją uwa.
gę. Ponyślałernsobie Boża/nt./iiljl/,,,
.hcidłł'iećzespółz takąi'ufyką, do któ.
rcj ano b]]pasouało
' Za r|zy l^tato ma.
źenie się zrealizowało'zadzwoni.
lem do niej i powiedzialem,źerol,i'
my Projekt,do któregoją zaPraszan'
z |ząspotkalemsięwjeŚfcfeciekae
szei sytuacii.oIóż ktośdal o8łosze.
nie w Internecie,żc chce frobić ,,fol.
kowy zesPól pogański,,' Prfyszło tam
parę osób między innym paru ludzi
pżybIiżyć
namWaśzą w 8ainiturach. oczywiścieÓkazalo
czymó9łbyś
jaksięspotka|iś(ie'czyj
historię,
to się, że wszyscy są muzykamiama.
dozałożeńia furani. Ja pojawiłemsię tam f czy.
byl pońyśl,
iał doszł]o
zespołu?
stcj cic|awoścj,chciałemzobaczyć
lldzi, ktÓrfy chcą załozyć,,zesPÓ|
Możeto będzietrochęnóiwną.o po
wiem, ale dla mnie to bylo maSicz- po8ański','l dłu8o by oPowiadać'''
nc sPotkanie'Zywiolaka zalożylen W kaźdym razie w1edy poznałem
.t{ymjeniljśmy
wspólnie 2 RobcrternWasilewskjm' |fę'
się sPoiżenia.
mi, a potemkontakiami'Późniejktoś
spotkaliśmysię na FestiwaluMuzy'
ki Celtyckiej,gdzie grałemfe swo. mi kiedyśPowiedział,ź€ jest taka
ją bylą laPelą ich |role- Wykonywa' dziwna kaPĆlaw o|wocku, któia ma
liśny muzykę insPirowaną bardzo w składziebębnyafrykańskiei dudy
szcrokopojgtymfolkiem,nie ogratri' sfkockie,i 8rająjakąś
dziwną muy'
czaiącsię dÓ żadnejkonkr€ t nE gru.
kę' W tensposÓb lrafilemna nasze8o
py etnicznej,po prostu - twolzyli- pierwsze8o bębniarza Maćka Ła.
śmysobie muzykę' Ale graliśńyteż
Polskie kawalki' Tam spotkałemsię
Co z waszą pie]wizą płytą' Pl€mie.
z Robertem, ktÓry j!Ż dljlo wcze.
śniej,z zesPo]emopen lolkopraco'
rapłytkibyław gtudniu...
wal parę pomyslÓw na autolskąmu. Tak..W8fudni! Pojawiłsię Pierwszy
zykę słowiańską,czelpiącąz demo' singiel' My nazywamy 8o ,,EPką,l
nologii ludowej, o któ.ei dyszałen Z iaką terminologiąspotkalem się
jako fan tego asPołu' W tych cza- w Norwegii, z której Przywiozłem
sachbyłemjednymz wielu ,,koncel. dwie EPki swego ulubionego zespotowychludków,,skacfącychpod sce. łu' są io takie Plytki czteroutwo.
ną na folkowychfestiwalach'
rowe' Ta nazwa jakośprzy]8nęłatak.
A ze swoją kaPelą ich trole ,,ru. żedo naszejProdlrkcji'Takie kńtkie
jako EPki.
szyłem,,temat demonologii ludo. plytki określasię właśnie
wei nie wiedżąc,źejest to demono]o'
Natomiastieże]ichodzi
oPlytg tojest
już na8rana'jednak cz€ k a nas jesz"
8ia ludowa' Po plostu zrobiliśmy so.
bie piosenki o starycĘ słowiańskich cze dlugi Plo.es miksowanią naste.
bÓstwach' I Po|em,iak się sPotka]i- tin8u i całejobóbki dŹwiękowej.
śmyz Robertem to byłoo8romne fa.
skoczenie| Kurcz?' uqad\iś y nn to,0.
Dfiękuj€ m y za rofmowę.
,'o] I tak spotkaliśmysię raz dru'
gi i stwierdziliśmy,
żechyba nie rna
Z Bobertem
Jawof5kimlozmawiała
mu'
]oanna^,lal€ ci KodianczeMonkó
dwó.h tak podobniemyśtących
zykÓw w Polsce,jak ja i Robert wasi
lewski'Założyliśmy
sobietakąswe8o
s$oje wlasn€ spojrzeniena mufykę
]udową,iabuny ]udzi, ktÓre cjągną
na naszekonĆe(y są w stanielznać
naszą muzykę za nieskomPlikowa'
ną ] się nią zaintĆrcsować'
Jakjuz si9
zainteresują,to mo8ą sobie sięgnąć
do bardzo szcze8ółowych opisów,
oPracowań, nagran, Prawdfjwych
,,folklorów", pral'dziwych śPie.
wakÓw i śpiewaczek ludow}'€h. 'a
chciałbym,żebyZywiolak byl iaknn
Pierwsfym Ógnjwem między trady'
cjąa szerokąpublicaością.
A]e pytaleśo instruhcnty''' Na
skrzvPcachnauczyłemsię 8Taćsam.
Najlatwiejg.a się na nich melodie
Iudowe,czyli te melodie,dla których
fostaly one stworzone. ]eżeli ktośma
chęci uPÓr do 8rania folklo.u, to ta.
ką nuzykg noże przyswoićszybciej
niżnuzvkę klasychą ńa przyklad.
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