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Lost Songs of Kyiv Region «0tava» and Kyiv Kobza Guilds (2000)

  

Zabuti pisny Kyivshiny

  

    01. Скінія ізлатая Ковчег Завєта - церковна колядка (с. Триліси, Фастівський р-н)  02.
Йа ми ходимо, проходжаємо - колядка (с. Забуччя, Києво-Святошинський р-н)  03.
Присвятий Васілій пішов щедрувати - щедрівка (с. Жердова, Броварський р-н)  04.
"Варварії" - псальма (м. Ставище Таращанського повіту на Київщині;
 записано від лірника Мокія Брониченка)  05. Вечірняя зіронька зажигається - лірична (с.
Пасківщина, Згурівський р-н)  06. Птичка невеличка по полю літала - кант (с. Озерне,
Яготинський р-н)  07. "Христу на кресті"* - псальма (с. Бузівка Таращанського повіту на
Київщині;
 записано від лірника Прохора Завертана)  08. Почало на весну да й воскресати -
веснянка (с. Пасківщина, Згурівський р-н)  09. Соловей, соловейко - петрівка (с.
Пасківщина, Згурівський р-н)  10. Не куй, зозуле, й у діброві - веснянка (с. Безусівка,
Драбівський р-н)  11. "Георгію" - кант (с. Богатирка Таращанського повіту на Київщині;
 записано від лірника Ридька)  12. Ой, у лузі, на дубочку - лірична (с. Лехнівка,
Баришівський р-н)  13. Нема в світі правди - псальма з репертуару київського бандуриста
Георгія Ткаченка  14. Що я в батька та й на йодході - весільна (с. Безуглівка, Згурівський
р-н)  15. Послухайте, подружечки - весільна (с. Нечипорівка, Яготинський р-н)  16. Ой, хто
п'є - тому наливайте - до чарки (с. Заворичі, Броварський р-н)  17. Ой, з-за гори да й з-за
кручі - чумацька (с. Забуччя, Києво-Святошинський р-н)  18. Да забєлєлі снєжки, забєлєлі
бєли - солдатська (с. Богданівка, Яготинський р-н)  19. "Про Швачку та Бондаренка" -
гайдамацька пісня 1768 р. (від лірника під Києвом)  20. Бог Создатєль всьому свєту -
многоліття (с. Ніжиловичі, Макарівський р-н)  21. Ісусе мій, прелюбезний - акровірш
святителя Димитрія Ростовського
 [Данила Туптала] за київським бандуристом Георгієм Ткаченком    

 

  

This album continues a series of records of Kyiv region folk music («Songs Of Left Bank Kyiv
Region", 1997 and «As It Was From Ancient Times...", 2000). While two previous CDs
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represent authentic singing and instrumental playing tradition of Kyiv region of the end of
twentieth century, this album accumulates folklore musk performed by young Kyiv artists that
intended to restore and revive already «lost» and forgotten songs. Kyiv region including part of
today's Cherkasy. Poltava and Chernihiv regions (since regional borders have varied during
centuries) is one of those places where the traditional culture was damaged the most due to
various factors. The specific location, dynamic historical events and the pressure from a large
city have influenced significantly the culture of Kyiv land.

  

The songs presented in this album have been widespread on both banks of Dnipro River yet in
the beginning of the twentieth century. Today this valuable musical tribute keeps steadily
disappearing together with its holders - the last represents tives of the great and integral culture.
We could not reproduce the majority of songs offered on this CD in the format they were
recorded, because the songs were performed mainly by very old singers that were forgetting the
words or just were physikally unable to complete a song. Therefore, we had to restore and
perform those songs ourselves. At the same time the CD includes the repertoire that we have
recorded from village singing troops - their original performance is completely adequate for
reproduction. That is a type of singers we can learn from - they have a unique singing style that
was kept intact for centuries, and that is unfortunately being viciously damaged today. ---
folkblog.in.ua

  

download:  yandex 4shared mediafire zalivalka 

  

back

  

 2 / 2

http://yadi.sk/d/DQyaCdkBN2P9k
http://www.4shared.com/zip/28bE4Zo3ba/LstSgoKROaKKG00.html
http://www.mediafire.com/download/8d7g617df7rynyk/LstSgoKROaKKG00.zip
http://zalivalka.ru/137678
javascript:history.back();

