
Скъпа г-жо Уилсън, 
 
Прочетох в интернет, че търсите подходяща музика за периода на пълна 
изолация, докато се борите с Коронавируса и реших да Ви изпратя една от 
песните – Родопска легенда, която създадохме с майка ми, етномузиколога 
проф. д-р Димитрина Кауфман за Кауфман Проджект. Солистката на 
песента и оригинална певица от Родопите – Марияна Павлова, държи 
рекорда на Гинес за най-нисък женски глас на планетата. Марияна в момента се 
грижи за тежко болната си майка, известната родопска певица Христина 
Лютова в Лондон. „Родопска легенда“ е изградена върху автентична песен, 
записана от татко ми през 50-те години на ХХ век. Тя разказва за водната 
нимфа, която хипнотизира и омагьосва младия и красив Илия. Това е много 
красива песен за вечната любов, която се надявам да Ви даде сила на двамата с 
Том Ханкс да преодолеете Коронавируса! 
 
Двете с мама също така Ви бихме искали да Ви изпратим автентични български 
песни. Надяваме се, че ще Ви трогнат, тъй като това е музиката, която е слушал 
и може би пял Вашият татко като дете. Тази музика никога не е била 
публикувана. Песните са от архива на моя татко, академик Николай 
Кауфман, който почина от деменция в ръцете ни на днешния ден преди две 
години. Това са теренни записи от 50-те и 60-те години на ХХ век от Родопите. 
Последната песен е от Неделино. Неделинският двуглас е открит от татко ми в 
началото на 50-те години. Селото на Вашия татко принадлежи към същия 
културен регион и песните са близки варианти. Другите шест също са от 
Родопите от преселници от Югозападните Родопи и Пиринския край към 
Велинградско. Всичките изпълнителки са между 11 и 14 годишни. Тяхното 
пеене е архаично и изключително красиво. Когато татко е отишъл да ги 
записва, не е имало друг вид превозно средство, освен коне и магарета и 
местните жители никога не са били чували радио. Можете да си представите 
колко добре е била запазена традиционната култура тогава. Петата песен (11. 
Издол иде, ле, Хасанчето) избрахме специално в памет на Вашия татко, тъй 
като в нея се пее за Хасан. Тези песни са обредни: 
 

04.  Я ми подай, мари, ключовету (Сватбена) 
 

07.  Варай, бела Недо (Жътварска) 
 

08.  Гелино, мила, хубава (Сватбена-когато гельосват гелината) 
 

09.  Да знаеш, Яне (Байрамско хоро) 
 

10.  Издол иде, ле, Хасанчето (Хороводна) 
 

37. Юсеине, ранена делийо (Жътварска) 
 

Последна песен – Неделински двуглас 
 

Приемете нашите най-дълбоки почитания за огромните постижения и талант 
на Вас и Вашия съпруг.   
 
Желаем на Вас и на г-н Ханкс бързо възстановяване и Ви изпращаме цялата 
любов на България! 
 
С уважение, 
 

Мария, Димитрина и Роси Кауфман 


