
ДЖАЗ И БИРА – ВЪПРОС НА ВКУС

* букв. – варене на бира,
прен. – удачно смесване
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Ма(ги)ята на успеха

Колкото повече навлизам в двете си хобита – ис-

тинския джаз и истинската бира, толкова повече от-

кривам общото между тях. И също колко неща не

знам. Преди години започнах да ги сравнявам почти

на шега. Най-добрият белгийски джаз-фестивал

Gaume jazz отбелязваше двайсетата си годиш-

нина. По молба на неговия основател, Жан-

Пиер Бисо написах една страница за

юбилейния му фотоалбум. Там си дадох

сметка, че понякога не е по-лесно да

пишеш на родния си език, където липсва

характерния както за бирата, така и за

джаза термин brassage*. Именно това съче-

таване на традиции с характерния идиом, вида

закваска (мая) носи в себе си магията на успеха.

„Bitches Brew“, един от най-успешните ал-

буми на Майлс Дейвис бележи идването

на фюжъна. Brew, в смисъл на бленд,

на варка.

Масата и класата

Година по-късно започнахме свой фестивал и ис-

тинските трудности не закъсняха. не само защото,

както е прието у нас нямахме голяма бира за спон-

сор. Големите концерни, както е известно имат

нужда от големи продажби, а малобройната по цял

свят джаз-публика не е сред приоритетите им. Раз-
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бира се, има и изключения –  бирените гиганти съз-

дават (Heineken в Пуерто Рико) или са основни пар-

тньори на най-големите джаз-фестивали в света:

Labatt’s с Монреал джаз,  Grolsh с Норд Сий и пак

Heineken, от Монтрьо до Сан Себастиан. Естест-

вено, малките фестивали партнират с локални мик-

ропивовари и уникалните вкусове подчертават

новаторството и риска и на едните, и на другите.

Личният ми опит от Gaume jazz – многообразието,

което ти предлага и освежаващата лятна бяла бира,

и традиционен люксембургски пилз за по-непретен-

циозни вкусове, но и Orval -местната легенда, от-

давна покорила света, една от седемте автентични

трапистки бири в света. Нейните последователи

(като дългогодишния друг партньор на фестивала –

Грегори от Марбеан с неговата Rulles с мая от

Орвал) са не по-малко успешни от един от люби-

мите им гости, Ерик Трюфа, който много не обича

да го наричат новия Майлс. Подобно е положението

и в Кутанс – Jazz sous les pommiers е място, където

и Пат Матини опитва местния сидър, но отскоро и

малката пивоварна до Мон Сен Мишел внася своята

blue note** в пейзажа, оценена от тазгодишните хед-

лайнери като групата на Роберто Фонсека и ЕСМ-

легендата Енди Шепърд.

Да не говоря за сънародниците му от САМRA

(Campaign for the Real Ale) и партньорството им на

новата верига BEER&JAZZ FESTIVAL (Грийнуич,

Уиндзор, Хемптън). Джон Роджърс е промоутър на

културни събития и като директор на фестивала на-

мира, че традиционната джаз-публика се допълва от

любителите на истинския ейл и обратно. В трите ве-

чери, когато му гостувам се колебая кое ми е по-при-

ятно: да преоткривам хамънда на Джон Тейлър или

да се оставя на пивоварите да ме водят по дългийя

криволичещ път на познанието. „Между хора, рабо-

тещи със страст не може да има тайни, всички се

учим един от друг“ – категоричен е и Род Джонс от

Meantime Brewery, чиито продукти безапелационно

поставям на едно ниво с вариациите на Къртни

Пайн, включително на госпъла Go Down Moses, на

Beer&Jazz фестивал, Грий-
нуич, 10-13 юли 2009.

Жан-Пол дегустира лек-
цията „Джаз и бира“ –

Гом джаз фестивал,
Белгия, 10 август 2008.

** характерните за джаза
ноти, изпяти с полутон по-

ниско от обикновено и дава-
щи характерното блуз 

и джаз звучене
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които като че ли най-пълно им съответстваше High

Season върху едноименния белгийски стил. Впо-

следствие научавам, че това е пивоварна на годи-

ната, с медали във всички категории от световната

бирена купа и 4 бири в световния Топ 50. 

Бъдещето е на многообразието

И в бирата, и в джаза. Мина времето на мей-

нстрийма. Световната тенденция е за абсолютното

намаляване на количествата консумирана бира и съ-

ответните количества закупена музика. С изключе-

ние на нишовите продукти, като класиката и джаза,

където публиката е малка, но вярна. Такава е нишата

на бирените специалитети, непрекъснато разширя-

ваща иначе скромното си процентно присъствие. Да

не говорим, че вече е въпрос на престиж за най-го-

лемите да имат в портфолиото си джаз: да вземем

само Universal с Verve, Jazzland, EmArcy или EMI с

Beer&Jazz наслада 
с Мартин и Андрей –
колеги и приятели от ВВС

Сан Урхо пъб, Хелсинки, 29
април 2009 - Бирен джем-
сешън след концерта с Георги
Корназов и Маню Коджия
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Blue Note. И съответно абатски, бели, плодови бири:

AB-InBev с Leffe, Hoegaarden, Belle-vue, La Becasse;
Heineken с Wieckse Witte и Affligem или Carlsberg с
Grimbergen.

Както в света на бирата се навлиза от лекия пилз

към тези специалитети, така и в джаза пътят е от

класическия диксиленд, до Чарли Паркър и следов-

ниците му. Затова и не съм пурист в нагласите си

към бирените миксове, ароматните бири и новите

тенденции. След като една истинска черешова бира

може да те заведе при старите kriek и gueuze, защо

един ремикс на Елла и Луи да не насочи младите и

към оригинала? Тук не говоря за т.н. малтернативи

(концентрат+сода), когато целта е easy drinking – ек-

вивалент на easy listening.

Живата музика е като живата бира

При всички случаи, аналогът на актуалните им-

провизирани живи музики са актуалните повече от

всякога, импровизирани от самите пивовари живи

бири с живи съставки. Границите изчезват, ограни-

ченията също. Остава само индивидуалният вкус и

зачитането на този на другия. Това го може джазът

под всичките му форми, включително най-изтънче-

ните прехвърляния в класиката на един Боби Мак-

ферин. Особен случай е американската психеделич-

на джаз група Lambic с парчета, като Wild Yeast (дива

мая), на която трудно можеш да станеш фен след

първо слушане (както и на ламбика след първа

глътка). Може го и бирата, до най-изтънчените ù

нови разновидности, като шампанизираните Deus и
Malheur Brut.  

Възпитанието на вкуса не е налагане на вкус

Това ме подсеща за възпитанието на децата в

Брюксел, в деня на отворените врати на Cantillon –
една от малкото останали пивоварни на стар тради-

ционен ламбик. Децата бяха навсякъде, даваха им

да опитат подобната на сладък чай ечемичена от-

вара, която тепърва щеше да почва да ферментира.

И им разказваха приказки, свързани с тяхното хра-


