
ваканция в България

Не си бил на Джаз феста в Банско тази година, ако не си изживял 
емоцията Соломон Бърк! 260-килограмовият американец – жива 
музикална легенда, The King of Rock ‘N Soul - напълни душите ни със 
соул, държа ни прави, а повечето време всъщност танцуващи и 
направи шоу, каквото дълго ще се помни.
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Текст и снимки: Веселина Филипова

70-годишен, с 21 деца и 90 внуци, той се яви на 
сцената в компанията на най-малката си дъщеря 
и една от внучките си. Успях да щракна двете 
красавици на репетицията следобед. Не по-малко 
атрактивни бяха и двете му красиви виолистки. 
А вечерта площадът беше изпълнен с неговата 
прекрасна музика. Създава първите си хитове още 
през 60-те години. Оттогава не спира да работи. 
През 2006 издава кънтри тава. Албумът му, 
записан през 2008, Like a fire, е номиниран за Грами 
в категорията „най-добър съвременен блус албум 
за 2008”. С друга легенда Уили Мичъл Бърк работи 
върху продукцията Nothing’s Impossible, който излиза 
през април 2010. А през май за пръв път прави турне 
– от Япония и Испания до България и Швейцария. 
Кралят дойде в Банско само за концерта.  Така 
и не стана от червения си трон, но пък успя да 
раздаде по една алена роза на не една, посочена от 
него, красива жена. А както знаем, в България те 
са много. Събра на сцената девойки и деца и ни 
показа, че освен велик музикант, бивш проповедник 
е и естет. След полунощ изпратихме лимузината 
му към хотел Кемпински с бурни ръкопляскания и 
„Браво!”, което на всички езици значи едно и също...
„Инкогнито” – другата размазваща банда. И 
среща, която няма да забравя. За трети път 
са в България и вече ги чакахме като приятели. 
Лидерът й Жан-Пол Муник-Блуи, композитор, 
продуцент, китарист и певец, е известен с това, 
че непрекъснато подменя състава на групата. 
На пресконференцията, попитан дали това не е 
формула за обновяване, той отговори: „Името ни 
е „Инкогнито”, това означава да се променяме. Бях 

в група, където всички бяхме облечени еднакво. 
Мислехме еднакво. Исках да направя банда, в която 
всеки да комуникира с другия. Да пътуваме по целия 
свят. Така създадох състава. Оттогава имаме 
нови вокалисти, нови саксофонисти. Кой знае дали 
и довечера няма да дойде някой, когото не познавам 
просто защото музикантите са го уредили и са 
забравили да ми кажат.” Разказва ни как преди време 
щели да пътуват на турне в Ярония. 
Певицата – пети месец бременна. Той й предлага да 
си остане у дома, но тя се примолва „Трябват ми 
пари, не живея с бащата на бебето.” Добре, тръгва с 
тях, но на втория концерт от 3-месечното турне, 
в Осака, ражда преждевременно. 
„В такъв момент не мислиш за шоуто, само 
тя да е наред. Но на следващия те натиска 
реалността.” Муник отива в американска военна 
база, където е чул, че свирят техни кавъри. Намира 
солиста, преговаря и седем часа се затваря с 
него в една стая да репетира. На следващата 
вечер излиза на сцената с нов вокал. Питаме го 
за удовлетворението от наградите. Тази година групата е номинирана за Smooth Jazz Awards. „Хубаво нещо 

са, но трябва да внимаваш да не ти влязат под кожата” 
отговаря. За съдбата: „Целият ми живот е заобиколен от 
малки щастливи случайности, но не можеш да манипулираш 
ситуацията.” За обичта: „Вярвам в любовта, която идва от 
семейството. Съпругата ми е менаджер, племенницата ми 
– музикален менаджер.” За пътуванията: „Мечтаех да отида 
в Япония. От мечта стана обсебване. Един ден изтеглих 
всичките си спестявания, трябваше да отида. Направих 
го с цялата група от 20 човека. Оказа се най-добрата 
инвестиция. Японците много ни харесаха. Тяхната култура 
стана част от моя живот. Осинових едно тяхно момиченце.” 
За самотата: „Обичам да живея в измислен свят. С годините 
все повече ми харесва да бъда сам. Обичам семейството 
си, но бих могъл да живея и на самотен остров.” Мечтата: 
„Да намеря едно топло място – Бали или Тайланд – където 
да имам всичкото време на света, за да чуя плочите и да 
прочета книгите си. 
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Бих искал да доведа дъщеря ми да ми почете, но 
знам, че тя ще отиде да учи в университет.” 
Семейството: ”Освен дъщеря ми имам още три 
деца. Ожених се на 18 и на 20 вече бях татко. Аз 
самият пораснах без да знам какво е да имаш баща. 
Така имах две семейства – моето и музикалното. 
Понякога не успявах да се справя. Но сега съм 
по-добър баща. Имам търпение, знам повече за 
живота. Мога да давам, без да очаквам да вземам. 
Най-малката ми дъщеря ще спечели повече от мен, 
защото станах по-мъдър.” Снимаме се за спомен. А 
вечерта той продължава да ни разказва живота си 
с всяка една чудесна песен, която е създал.
От Бианка Моралес – финландката с кубински 
корени – получавам автограф. Тя има специален 
сантимент към България, в която идва отново 
след две десетилетия. Децата играят важна роля 
в кариерата й. Тя композира и записва музика 
специално за тях. Йълдъз Ибрахимова пък е в 
Банско с дъщеря си. Обичам необикновения й 
гласов диапазон, забележителната й вокална 
техника. Припомням й интервюто ни преди 
години, когато ми разказваше как със съпруга 
си – известен турски политик - са си правели 
романтични срещи по цял свят. Днес него го 
няма, а щерката е наследила таланта на майка си. 
На малката сцена край басейна на хотел Bansko 

Royal Towers всеки следобед се лее джаз. Избирам си 
The Belles, „Хубавиците” – пеят приятно и, вярно, са 
красиви момичета. Разпускащо. Лежерно. Не ти се иска 
да свършва. Но изкушенията са много. Среднощен джаз 
в хотелите Перун лодж, Флоримонт, Кемпински Гранд 
Арена и Бъндерица. Развазващо. Ако пък ти се поиска 
да се върнеш в златните времена на джаза – моля – 
Тома Спространов представя всеки ден в залата на 
апартхотел Лъки Банско филми портрети на икони в 
джаза. Доставям си удоволствието да комбинирам 
неговата чудесна образователна беседа с изпълненията 
на Ела Фицджералд и Франк Синатра. В друг ден успявам 
да изгледам и Дюк Елингтън – Кралят на Джаза, но 
времето не стига... Пирин ме зове. Със зелените си 
величествени борове. Със студената планинска вода 
на реките си. С прохладните си сенки. С лифт стигам 
до хижа Без бог и изумявам пред Безбожкото езеро. 
Оставам без дъх от красотата, която ме заобикаля 
наоколо. Търся перфектния кадър, за да запечатам мига. 
Радвам се на белите облаци, сякаш ги виждам за пръв 
път. Упойвам се от аромата на свежест и дори се 
намятам, защото тънък студен ветрец напомня, че 
сме доста високо в планината. Бях си обещала миналата 
година да стигна до връх Вихрен. Е, малко се изсилих. 
Ентусиазмът ми стигна до най-близкото езеро до хижа 
Вихрен – Окото. Обожавам спокойствието на това уж 

малко, а всъщност дълбоко цели 5 метра езеро. Името 
му е чудесно измислено. Миг на наслада. На връщане 
срещаме млада двойка. Всеки накачулил на гърба си по 
едно хлапенце. „Ей, вие май няма да си раждате трето”, 
подкачам ги развеселена. „Защо, първият ще проходи...” 
бодро ми отговаря таткото. Оставям си един следобед 
и за прочутото село Добърско и неговата уникална 
църква,  под защитата на ЮНЕСКО Св. св. Теодор Тирон и 
Теодор Стратилат. Построена през 17 век, невероятно 
малка като площ, тя е трикорабна базилика от камък 
и хоросан, вкопана в земята с малка порта, пред която 
задължително трябва да се наведеш. Без камбанария 
и купол, с малки прозорчета-бойници, храмът прилича 

повече на непристъпна крепост. Но добърчани компенсират с 
пребогата вътрешна украса. Невероятните над 460 библейски 
лица на стенописите и автентичната архитектура на храма 
го причисляват към най-ценните образци на българското 
изкуство. Удивлявам се на многобройните женски ликове на 
светици и най-вече на прочутата фреска на Исус Христос 
в капсула като астронавт, която като магнит привлича 
многобройни туристи. Отпивам глътка от лековития извор 
в чудесно поддържания двор и щраквам за спомен колоритни 
нашенски баби, дошли в носии да се поклонят на светиите... 
Ваканцията в Банско няма да е пълна, ако не отдадеш своя 
дан на СПА-то. Едва ли не всеки хотел разполага с открити 
или закрити басейни, които се надпреварват да предлагат 
релаксиращи масажи, контрастни душове, сауни и турски 
бани, всякакви глезотийки за душата и тялото. Гоня жегата в 
хладката вода и мечтая ваканцията да не свършва...   


