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Интервю на Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

В бъдещето – 
верен на мечтите си
На 27 ноември в Jamm клуба на улица Pod kaštany в Прага, за пръв 
път пред публика в чужбина, бе представен дебютният албум Into 
the Future на талантливия ни сънародник Страхил Гайдарски. На след-
ващия ден, 28 ноември, се състоя и неговата официална кръщавка в 
Българския културен институт. 

„Спомням си, че когато бях 
малко момче, мечтаех да 
свиря. Много време не мо-
жех да разбера защо – никой 
от семейството ми не беше 

музикант. Когато попитах родите-
лите си, те ми разказаха легендата 
за един от прадедите ми, който бил 
сред най-великите гайдари на Бъл-
гария. В онези времена животът на 
музикантите бил тежък и един ден 
прадядо ми оставил гайдата си под 
голям камък, изричайки заклинание 
– никой от рода Гайдарски повече 
да не бъде музикант. Бях шокиран, 
а мечтите ми – съсипани, но реших, 
че няма да се откажа от тях и ще 
сложа край на клетвата. Не беше 
лесно, но аз исках да свиря, защото 
обичам музиката!

Този албум е посветен на семей-
ството ми и на всички хора, които 
следват мечтите си и никога не се 
отказват от тях“.

Тази красива история про-
четох на обложката на 
дебютния албум на Стра-
хил Гайдарски. Днес, той 
упорито следва детските 

си мечти – в Родината, почитателите 
на фюжън музиката имаха възмож-
ност да присъстват на концертите и 
официалната кръщавка на Into the 
Future в края на септември в „София 
лайв клуб“ и по време на фестивала 
„Хасково Jazz“. 

Когато човек вярва в себе си, му 
се доверяват и другите – пълният му-
зикален клуб, събрал на 27 ноември 
в Прага почитателите на Страхил 
Гайдарски, бе доказателство за ин-
тереса към творчеството му. Неве-
роятният китарист изпълни своята 
музика заедно с легендарния бара-
банист Христо Йоцов и популярния 
басист Димитър Карамфилов. Какви 
идеи въплъщава албумът, кое вдъх-
новява неговото създаване и какво 

ще се случва в бъдещето – 
за всичко това разказва не-
говият автор:

– Каква е идеята на Into 
the Future и кое бе вдъхно-
вението, искрата, запалила 
неговата реализация?

– Започнах да пиша 
музика веднага, след като 
завърших Музикалната 
академия през 2006–2007, 
сякаш дотогава нямах вре-
ме от толкова много лек-
ции, изпити, а и вероятно 
тъкмо се понаучих. Някои 
от парчетата са написани 
по това време, но нямах 

възможност да ги запиша и все се 
надявах да го направя в бъдещето. 
Какво ли не се случи оттогава, почти 
9 години съм в Чехия и нямах мно-
го време, и възможност да свиря, но 
винаги мислех за бъдещето, останах 
позитивен, пишех нова музика през 
нощта…, всичката музика съм на-
писал през нощта, защото през деня 
работех съвсем различни неща и 
през цялото време мислех за музика, 
слушах, свирех и композирах. Реших 
да запиша всичко в албум, тъй като 
това е начинът да представиш изку-
ството си пред хората и то да остане 
и в бъдещето. Този албум е посветен 
на всички, които преследват мечти-
те си и не се отказват.

– Ти ли си авторът на всички 
пиесите в албума и кои са музикан-
тите, дали насока, стимул в работа-
та ти като композитор и музикант? 

– Албумът е с оригинална музи-

Страхил Гайдарски е завършил Държавна-
та музикална академия „Панчо Владиге-
ров“. Още като студент, през 2006, създава 
„Страхил Гайдарски Фюжън Квартет“, с иде-
ята групата да бъде основа за джем сешъни 
в софийските клубове. Започват с кавъри 
и стандарти, имат много участия. От 2009 
свирят само оригинална, авторска музика с 
джаз-фюжън насоченост. Страхил Гайдарски 
свири и четири години в групата на извест-
ния български тромпетист Райчо Иванов, 
когото често музикантите определят като 
българския Майлс Дейвис. Две години по-
късно се присъединява към „Христо Йоцов 
квинтет“, като в началото на 2009 реализи-
рат заедно албума Seven Steps. От 2010 г. 
Страхил живее в Прага, през 2016 сформира 
групата X-Ground.

Страхил Гайдарски
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ка, която аз съм написал. Участват 
блестящи музиканти, с които съм 
свирил страшно много в България. 
Да свиря с тях беше вдъхновение 
и предизвикателство. Участват 
Христо Йоцов – ударни, Димитър 
Карамфилов – контрабас, Елена 
Ангелова – перкусии и Марио Ива-
нов – електрическа бас китара. 

– Защо избра български музи-
канти, останах с впечатлението, 
че се готвиш да направиш албум 
с колегите си от X-ground?

– Музиката изискваше да за-
пиша албума с тях и, след като го 
направих и чух крайния вариант, 
бях убеден, че е правилното реше-
ние. С тези мои приятели и стра-
хотни професионалисти комуни-
кираме на съвсем различно ниво, 
съзнателно и подсъзнателно. С 
X-Ground решихме, че ще създа-
ваме музика заедно и вярвам, че в 
бъдеще също ще запишем много 
хубава музика.

– Това ли беше детската ти 
мечта – да се занимаваш с музика?

– Когато бях малък, много си 
мечтаех да свиря на някакъв му-
зикален инструмент, имах нужда 
да изразявам себе си, чувствата, 
емоциите си и в един момент от-
крих китарата. Неусетно започнах 
да свиря с часове. И оттогава до-
сега чувството е същото, след по-
вече от 20 години – когато свиря, 
се чувствам щастлив и сигурен в 
това, което правя.

– Какви са следващите ти про-
екти?

– В момента организирам кон-
цертите ни в Европа, ще предста-
вим албума на джаз фестивали 
в Германия, Австрия, Полша и 
България. Имам страшно много 
идеи, които записвам и искам да 
реализирам скоро. Надявам се да 
намеря точните хора за това и да 
го направим. Аз вярвам, че каква-
то енергия имаш, такава и при-
вличаш, а един проект е завършен 
успешно тогава, когато видя, че 
хората, които слушат музиката ми, 
са щастливи.   ◆

Вдъхновено изпълнение на Страхил Гайдарски

Страхотните професионалисти комуникират на съвсем различно ниво

От ляво на дясно: Страхил Гайдарски, Димитър Карамфилов, Христо Йоцов


