
14 Роден глас

Фолклорна магия

На 18 януари, приятелите на Българския културен институт в Прага се потопиха в очарованието на българ-

ската и арабската фолклорна музика чрез изпълненията на младите творци Танита Янкова и Ахмад Хедар. 

Вдъхновени и талантливи, те изпълниха песни, предавани от поколение на поколение, от майка на дъще-

ря, от баба на внуче – магични послания, които всеки народ пази в продължение на хилядолетия. 

Фолклорът – вълшебна 
амалгама, към която се 
връщаме, когато тър-
сим своята идентич-
ност. На фона на него-

вата романтичност и, на пръв поглед, 
несъвместимост със съвременния 
свят, все повече млади хора търсят в 
недрата му философията на своя на-

род, извор на творческо вдъхновение 
или просто… на искрена любов. За из-
конната си обич към родното народно 
пеене разказва Танита Янкова. 

– Как възникна идеята за кон-
церт в Българския културен инсти-
тут и имаше ли конкретен повод за 
организирането му?
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– С мен осъществи контакт ди-
ректорът на БКИ, г-жа Галина Тодо-
рова, с идея за концерт, тъй като ме 
познава отдавна и знае за моите му-
зикални дейности. С радост приех 
поканата и веднага реших, че най-
подходящо ще бъде да се изявим с 
Ахмад Хедар, с когото създадохме 
фолклорен дует.

Т
анита Янкова е българка, родена в Прага в се-

мейството на музиканта Антоанета Добрева и ху-

дожника Тодор Янков. Атмосферата на артисти-

зъм и любов към изкуствата безусловно повлиява 

на развитието й – завършва „Джаз пиано“ в Праж-

ката консерватория, като темата на абсолвентската 

й работа е българската народна музика. Преподава 

пиано и пеене на деца в местно музикално училище. 

Свири и концертира с различни групи, изпълняващи 

джаз, фънк, поп, рок и народна музика. Експеримен-

тира с рап музиката и модерната електроника.

А
хмад Хедар е с арабски корени, също роден 

в чешката столица. Завършва успешно Музи-

калната академия със специалност „Пиано“, 

след което се насочва към оперните среди, къде-

то корепетира и преподава. Наред с това младият 

музикант има подчертан интерес към арабската 

народна музика.

Ахмад Хедар и Танита Янкова – с магичните послания на фолклора
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– Как избирате кои песни да из-
пеете и чий е аранжиментът?

– Репертоарът ни се състои от 
комбинация на български, македон-
ски и арабски народни и популярни 
песни. По начало, нямаме конкретен 
начин на избор на песните. Прос-
то повечето от тях са ни любими и 
ги научаваме взаимно един от друг. 
Тъй като и двамата сме пианисти, 
аранжиментите възникват от нас 
двамата по време на репетиции, кое-
то винаги е много забавно. Естест-

вено, стараем се да се запази духа и 
имаме предвид характера и значени-
ето на песните.

– Смяташ ли, че модерната на-
последък симбиоза между фолклор 
и съвременна музика носи смисле-
ни послания към публиката и има 
ли според теб бъдеще подобна ком-
бинация?

– Честно казано, досега не съм 
чула комбинация на модерна и фол-
клорна музика, която да ме заин-
тригува до степен, че наистина да си 
кажа: Еха! Може би съм прекалено 
консервативна, но мнението ми е та-
кова, че народната музика звучи най-
добре в типичната си форма, с тра-
диционното пеене и живи акустични 
инструменти. Това е въпрос на вкус, 
който, мисля си, доста се изкривява 
в днешно време даже и с едно присъ-
единяване на електронни барабани, 
например. Така че смислено посла-
ние ще бъде по-скоро, когато хората 
приемат истинския (автентичния) 
фолклор и неговата музика за нещо 
красиво и дълбоко. ◆
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– Откога датира проектът Ви и 
радва ли се на интерес?

– С Ахмад се познаваме от малки 
деца. Той беше съученик и приятел 
на брат ми в началното училище. 
После се засякохме за известен пе-
риод в Консерваторията. От ранна 
възраст сме много добри приятели 
и винаги сме намирали общ интерес 
в музиката. Но самият проект всъщ-
ност започна преди около две годи-
ни, когато записахме няколко видеа 
с телефон и ги качихме във Фейсбук. 

Имахме много харесвания и, благо-
дарение на леля ми, която сподели 
едно от видеата на своята страница, 
получихме голям брой гледания и от 
българи, които ни се радваха за под-
държането на български фолклор в 
чужбина. Що се отнася до чешката 
публика, приемът е изключително 
топъл. За някои, един такъв наш 
концерт дори е малка премиера в 
сферата на тази музика, изпълнена 
на живо и, в повечето случаи, оста-
ват изумени.

– По време на концерта споделяш, 
че българската народна музика е тема 
на абсолвентската ти работа – откъде 
извира любовта ти към фолклора? 
Спомняш ли си първата среща с бъл-
гарската народна музика?

– Темата на абсолвентската ми ра-
бота в Консерваторията беше „Мис-
терията на българските гласове“ и 
по време на писането й аз заминах за 
София, където имах срещи с някои от 
певиците от хора и със самия ръко-
водител, Дора Христова. За мене това 
бе изключителна чест и преживяване, 
тъй като българското народно пеене 
е закоренено дълбоко в моето сърце 
още от много ранна възраст. Благода-
рение най-вече на майка ми, опознах 
фолклорната музика. Тя създаде хор 
„Лира“ към Българското училище 
в Прага и аз още като дете присъст-
вах на техните репетиции. По-късно, 
участвах с тях на няколко изяви. Дру-
гият важен човек, който по някакъв 
начин ме доведе до народното пеене, 
е баба ми. Тя и до ден днешен пее вкъ-
щи за радост и винаги знае всичките 
куплети (което не е никак лесно).

Отляво надясно: Михал Шупак, Ахмад Хедар, Танита Янкова

Folklorní magie
Text: Lilie Nikolaeva

18. ledna se přátelé Bulharského kul-
turního institutu v Praze ponořili do pře-
krásné bulharské a arabské lidové hudby, a 
to prostřednictvím vystoupení mladých hu-
debníků Tanity Yankovové a Ahmada Heda-
ra. Talentovaní a pro hudbu zanícení umělci 
zahráli písně, které se předávají z generace 
na generaci, od matky dceři, od babičky 
vnoučeti – magické poselství, které každý 
národ uchovává po tisíciletí.

O své hluboké lásce k lidovému zpěvu 
vyprávěla Tanita Yankova:

– Od kdy pracujete na tomto pro-
jektu a těší se zájmu publika?

– Známe se s Ahmadem již od dětství. 
Byl spolužák a kamarád mého bratra na zá-
kladní škole. Od útlého mládí jsme přátelé a 
vždy jsme nacházeli společné zájmy v hudbě. 
Samotný projekt však začal zhruba před dvě-
ma lety, kdy jsme na mobilní telefon nahráli 
několik videí a dali je na Facebook. Dostali 
jsme spoustu laiků a díky mé tetě, která 
jedno z videí sdílela na své stránce, jsme zís-
kali velký počet sledujících Bulharů žijících v 
zahraničí, kteří byli nadšení naší snahou udr-
žovat bulharský folklór v cizině. Pokud jde o 
české publikum, přijetí bylo výjimečně teplé.

– Jak vybíráte písně, které zpíváte 
a kdo dělá aranžmá? 

– Náš repertoár se skládá vesměs z 
bulharských, makedonských a arabských li-
dových a populárních písní. Nemáme nějaký 
konkrétní způsob výběru skladeb. Většina 
z nich jsou naše oblíbené písně a vzájemně 
se je učíme. Vzhledem k tomu, že jsme oba 
pianisté, aranžmá tvoříme oba během zkou-
šek, což je vždy velice zábavné. Samozřejmě 
se snažíme zachovat ducha písně a myslíme i 
na její charakter, význam a poslání. ◆


