
Wytwór slowianskiej wyobrazni
Zywiołaki ttl istoty magiczne o nieokreślon1łn kształcie. Powstają na skutek przrywołania przez druida
lub innego maga obdarzonego mocą nadprzyrodzoną, by stano.lvić ucieleśnienie żywiolów:.wody, ognia,
ziemi i powietrza. Czy należy sĘ ich bać?

P.óbę osojenia tqjemicąch stwońw pod. :
jęli artyŚcj grąjący muzykęokreśllnąjłko 3
hea\yfolk'swqi zespołnaaĘlioaywxcie2jy. E
wiołak' Inspirqcię cz€ryią z muŹ1yki fo]kowej'
słowiańśkiej mitologii i mcka topEwd7iwi€
ł?buchowa mieszanlą zktorej pMtaje' jał
mówią ańyści' 

"polsk! 
nuz}'tą nsludowl'.

Twórcy 7€społu 1o RobeńJMĘki i Robęń
Wasi]ewski' JawoNki pasjonuje się instrumen.
tamiśredniowiecznymi' dobr},nrock'n'rol.
iem i sztuką ludową' wcześńej gml w forma'
cji ich trct€' którĆj był twó(ą ow rqp€]i zĆ
wsi waB7Źwa. Z ich trclf rcjestrowal swą
pi€Rsząkompoątję mwiązującą do slowiarń'
shej miio|ogii. \ł&silMki gitźrfłź|A i zaloiry.
ciel zespolu open Folk' jakojed€n z nielic7,.
r'ych muryków folkosrdl w svojej twórczości

rcck' rnetł]. le(}no cry drum nbss. AI1J,ści siq
gają do techniki dub' polegqiącej na przebv.I fł. '

niu nagrań na ź}vo lub w Ńudiu \'/ ce1u łyck.
sponowania wybranego elemeniu utworu,
w Órxinale pozoslając€go na da]są'n plani€' np'
sekcji rytniemej' Nawiązują do hipnotyh cbil.
loutu' Bmicnie opieB się na zrekonstruown.
DyĆh imtm€nlach dawnycĘ Ódkry.iach lech.
nicząych (mpomnisny dub) Ów arĆhaicfr\ych
i vBpó]czesnJth techńlochwokŹlnych.

NĘednego sluchac.Z! na\r}tdegom.fej do up.l
Źąd}owmego barcku c,r, eksp.ęsJ,jnego tangą
prrejdziedB,clEdcz'ssłudeia"Mu4/kipsy.

chodeliĆmej świt,e'anki'' cry,'Baladyo głupim
Mesłxwie,1tle takwlaśnie m.tbyć. MÓbv pże
wodni Zwiolaka l,owlaśnie'demÓnologilludG
wa"' plawiele la| ńeslusznje marginalizMa
j'ko aawisko ńe(iekawe i dawnojużprzebmia'
|e. Na rcdzinĘkultuĘ pr-edchu eścijeską pa.
trry się |ls}.amz}m oki€m dopierc od niedarv.
nn. Badania etnograficzne i antropologiczne
dowodZą' że pewn€ przcjrwv ku]tpowania
przedchrześcijańskich ob.fędów lr},lyobecne
na tereńe Polshjeszśze w xVlII v, a w dosłow.
nych pozostaloMiach nawet przed ]Iwojną śń&
to]vą' Puetnvały wlaśnie w folklor7€. Do dziś

podtyJmrrjemyv'ie]€ nyc,4iów o pogmskim
rodowodzie, nawet o t'n nic wiedzą.: ma]uje.
my wieB(anocnejajka, topimy marznnę, uni.
kaqy witanjŹ sięprzez pńg iodpul'lrjemy v nie

I

sięga bezpoŚrednio do dokonań Zespolów toc.
ko}ych i mctłlosTch: Lcd Zeppelin' Pink Flo.
yd Ćry B1ack sabb. h.

Do tego du€lu do|ączyla'łJłalislkn Izabe
|a B}Tą znana wcrcśniej m.in' z forrnacji D€'

l to*i...rJ, l''u n"*'*ką rclo|jslra'm.n
GośĆi z Nizin' od ef€Nca 2007 n w f}ariola.
ku gra perkusista Maciej DJĄnek. 'czlowiek
o wielu obliczach muzycnych".

. Temal wicvcń pPedchrześcijłńskcł! kń
rystał się bnzą d]a mit.q jesi baMz] wdfięc7-'
Ą}.rn rłor4^l€mattłsb(mym'ykor4sbva.
nym pźez muryków na ebm niemal Świecic
- ł'yjasniają 9lonkosi. ŻyvioIała - s|owo "ł.
wiolak" rojednoznaczŃ€ oddać en€Ęię $y.
kon}Nanej p.fef n'js muąlri. Zwio]ak !o \ły.
Lwór nsrytb slowjańskich w}obmźni.

Muz'.lc ż}viollka irrĘ?adkorva wielu' na
pieNszy rzut ok.l niemofiwych do polącze.
njagahn'|ów mu1łc.łtĘ takjchjah folq punk.
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