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Любовта към музиката 
ни сближавани сближава

На 26 септември, имах възможността да присъствам на концерт на X-ground – млада многонационална 
група, изпълняваща оригинална авторска музика, в която джаз импровизациите и комбинацията на еле-
менти от различни стилове явно допада на отбраната й публика и печели нови почитатели.

По извита стълба се на-
сочвам към музикал-
ния клуб (Jamm club) 
на улица Pod kaštany, 
точно на спирката на 

автобус 131, където ще се състои 
концертът, и си давам сметка, че дос-
та отдавна не съм посещавала по-
добно място. Даже не си правя труда 
да пресмятам от колко години. През 
това време малката, но много прият-
на заличка започва да се пълни с по-
сетители – любители и ценители на 
фюжън музиката, приятели и колеги 
на музикантите, членове на семей-
ствата им. Оглеждам се малко нелов-
ко – май само аз съм отговорила на 
предизвикателството на изпълните-
лите и съм облякла част от българ-
ска народна носия. Костюмът обаче е 
толкова красив, че нямам причини да 
се срамувам. 

Много скоро на сцената изли-

зат Страхил Гайдарски (Strahil 
Gajdarski) – китара, Моимир Реж-
ни (Mojmir Řežný) – бас и Томаш 
Хусак (Tomáš Husák) – барабани, 
които с изпълненията си доказаха, 
че красотата на музиката обеди-
нява, сплотява и омагьосва. Точно 
такива смели импровизации като 
техните, в съчетание с елементи 
от различни музикални стилове, 
създават по света малки, високо 
интелигентни и верни на стила 
кръгове, които не се интересуват 
от класации, а от качество. Зараж-
да се онзи тип любопитство, което 
открива стила като произведение, 
а джазът се превръща в събитие, 
което бива споделено с публиката. 

А тя, публиката, възторжено ап-
лодираше изпълненията, изразявай-
ки удоволствието си от това, което 
слуша. На мен лично, най-много ми 
допадна последната композиция от 

концерта (преди изпълненията на 
бис) – джазова творба, в основата, на 
която е залегнала българската Копа-
ница. Когато отшумяха последните 
акорди, не успях да кажа нищо друго, 
освен Уаауу... и да се поклоня пред 
невероятните музиканти.

Имах предварителна уговорка за 
интервю с тях – оказа се, че за гру-
пата това е първият разговор, кой-
то дава за медиите. За мен пък беше 
удоволствие да говоря с талантливи 
хора, с много чувство за хумор.

– Как започна всичко, чия беше 
идеята за създаването на X-ground?

– Моимир: Аз винаги съм се инте-
ресувал от стиловете джаз и фюжън 
и имах желание да свиря такава му-
зика, да работя в тази посока. Затова 
пуснах обява, че търся музиканти с 
подобни интереси – не бързах оба-
че, изчаквах всичко да се случи спо-
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койно. На обявата се отзова Страхил 
Гайдарски и ми изпрати видео със 
свои изпълнения. Когато го видях, 
си казах, че искам да правя такава 
музика. В Чехия има перфектни му-
зиканти, но на мен ми допадна точ-
но това, което прави Страхил. Така 
започна всичко.

– Страхил (официален говори-
тел на групата или, както шего-
вито се изразиха колегите му – чо-
векът, който говори най-зле чешки 
от тримата): За мен всичко започ-
на в България, където имах група и 
понякога свирехме подобна музика. 
Впоследствие, тук, в Прага, създадох 
още много нови композиции. В на-
чалото, когато пристигнах в чешката 
столица, престанах да свиря. След 7 

години срещнах Моимир и започ-
нахме да свирим заедно. Той ми пра-
веше комплименти относно качест-
вата ми на музикант, подкрепяше 
ме и ме убеждаваше, че трябва да 
се развиваме в тази посока. На по-
късен етап имахме нужда от бараба-
нист и така към нас се присъедини 
Томаш. Заедно, като група, свирим 
от декември 2016 г. 

– Името на групата – защо точно 
X-ground?

– Страхил: Ние репетираме на 
Виставището (Výstaviště Holešovice), 
в Exhibition Grounds – място, къде-
то се провеждат много концерти и 
други културни събития. За трима ни 
това е нашият остров извън матрица-
та. Дълго търсихме име за групата и 

Kameliya Ilieva

26. září jsem měla možnost zú-
častnit se koncertu mladé meziná-
rodní skupiny X-ground, která hraje 
originální vlastní tvorbu – snoubí se 
v ní jazzové improvizace s elementy 
různých hudebních stylů, a to zjevně 
oslovuje publikum a získává pro sku-
pinu nové obdivovatele.

Po točitých schodech scházím do 
hudebního klubu Jamm v ulici Pod 
Kaštany, kde se bude koncert konat. Po 
chvíli na scénu přichází Bulhar Strachil 
Gajdarski – kytara a Češi Mojmír Řež-
ný – basa a Tomáš Husák – bicí. Svými 
výkony muzikanti dokazují, že krása 
hudby sjednocuje a okouzluje. Mladá 
kapela vznikla v roce 2016 a její koncer-
ty nemají komerční charakter. Hudební 
kompozice jsou zcela originální a jsou 
dílem Strachila Gajdarského, který se 
mi během rozhovoru svěřil, že další čle-
nové kapely mu pomáhají jak s aranž-
má, tak svými znalostmi a vkusem. V 
příštím roce plánuje X-ground vydat 
své první album.

Přítomné publikum si užilo origi-
nální improvizace vystupujících. Prá-
vě takové improvizace v kombinaci 
s elementy různých hudebních stylů 
dávají vzniknout 

malým, vysoce inteligentním a to-
muto stylu věrným skupinám poslu-
chačů, kteří se nezajímají o hudební 
řebříčky, ale o kvalitu.

Publikum nadšeně tleskalo hudeb-
ní produkci, čímž vyjadřovalo obdiv a 
potěšení nad tím, co slyší. Mně osobně 
se nejvíce líbila poslední část koncertu 
– jazzová tvorba na bázi bulharského 
tance Kopanica. Když dozněly poslední 
akordy, nezmohla jsem se na nic jiného 
než na „uau!“ a na poklonu neuvěřitel-
ným muzikantům. Upřímně jsem jim 
popřála úspěch, neboť jsou talentova-
ní a pracují s láskou a nadšením, a také 
proto, že ne všichni dnes mají odvahu 
následovat své sny.  ◆

Láska k hudběнакрая решихме да я кръстим на за-
лата ни за репетиции, само че в леко 
съкратен вариант. 

– Групата Ви е многонационална 
и включва двама чехи и един бълга-
рин. Какво Ви свързва?

– Моимир: Музиката ни свързва 
(и бирата, добавя шеговито Томаш). 
Това е музика за тесен кръг публи-
ка и няма комерсиален характер. 
Преди години свирех с друга група 
в този клуб и тук обстановката ми 
е позната. Когато вече бяхме гото-
ви за концерти, се обърнах отново с 
предложение към това място, защо-
то обстановката е много приятна, 
създава почти домашна атмосфера. 
А иначе подобен стил на свирене 

никъде по света не печели много 
пари – има по-добри и по-лоши 
моменти, но изпълненията ни не са 
комерсиализирани. Точно любовта 
към музиката ни кара да вървим 
напред. Надявам се да бъдем още 
дълго време заедно като музикан-
ти, защото за мен, това което пра-
вим, е огромно вдъхновение. Може 
пък някой ден да станем много из-
вестни и тогава да започнем да пе-
челим и пари.

– Как избирате репертоара си?
– Страхил: Аз композирам му-

зиката, а останалите ми помагат в 
аранжимента. Например Томаш има 
огромни познания, той е и нашият 
звуков инженер. Моимир пък има 
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висок естетически вкус – винаги е в 
състояние да каже кое е добре и му 
харесва и кое – не. Той е коректив на 
работата ни. Подготвяме и първия си 
албум, който, ако всичко е наред, ще 
излезе след около 6 месеца, през 2018 г. 

Искрено им пожелах успех – защо-
то са талантливи и работят с любов, и 
защото не всеки в днешно време има 
смелостта да следва мечтите си.  ◆


