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Кърт е роден през 1967 г. в малкото градче Абърдийн, на 
около сто мили югозападно от Сиатъл. Този град е известен 
с дърводобива си и съответно в него живеят дървосекачи. 
Кърт е срамежливо момче с художествени наклонности: има 
няколко училищни награди за рисуване и дизайн. Баща му е 
немец, майка му - ирландка. Когато Кърт е на седем години, 
родителите му се разделят. Първите две години след това той 
живее с баща си в каравана на голям паркинг, после отива 
при майка си. И така, родителите му си го прехвърлят един 
на друг, докато накрая не му омръзва и на седемнайсет годи-
ни той бяга от тях. Отсяда при приятели, живее както може, 
налага се дори да спи под мостовете. Младият Кърт Кобейн 
няма с кого да сподели своите все още неясни и неоформени 
художествени идеи, затова още от най-ранните си години той 
се затваря в себе си.

✴✴✴

В провинциите на тази необятна страна цари усещането за 
изолация от световната история и култура. Повечето амери-
канци, както е известно, живеят в малки градчета от селски 
тип, където в местната кръчма има един джубокс - и това е 
цялата музика. От слушането на чуждестранните Sex Pistols 
младият Кобейн преминава към домашни групи – Black Flag 

КЪРТ ДОНАЛД КОБЕЙН. КРАТКА БИОГРАФИЯ 
(20 февруари 1967 – 5 април 1994) – американски певец, ком-
позитор, музикант и художник, най-известен като вокалист 
и китарист на рок групата „Нирвана“. През 2003 г. списа-
ние „Ролинг Стоун“ поставя Кобейн на 12-о място в спи-
съка на „100-те най-велики китаристи на всички времена“.
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и Scratch Acid. В такова идейно уединение, неразбиран от 
заобикалящите го в Абърдийн дървосекачи, той завършва 
училище. Работи като чистач, след това в стоматологична 
клиника, а през лятото еспасител на детски плаж. След това 
става камериер в хотел: влиза да почисти стая и ляга да спи в 
нея два часа. Обаче го хващат и го уволняват. Оттогава му ос-
тава способността да заспива на мига, където и да се намира.

Младият Кобейн посяга към наркотиците още в родния 
си Абърдийн. В халюциногенно състояние той драска през 
нощта по стените и върху камионите с дървен материал ло-
зунгите: „Бог е хомосексуалист!“ - или „Цялата власт е на хо-
мосексуалистите!“. Налагат му глоба от 180 долара и месец 
затвор условно.

Негов приятел, барабанистът Дейл Кроувър, го кани в 
своята група The Melvins. Кобейн е сценичен работник, кара 
миниван и разнася оборудването. По това време той вижда на 
живо своите герои, пънк групата Black Flag („Черно знаме“), 
тогава и се запознава с върлинесто момче на име Крис Ново-
селич. През 1985 г. двамата сформират група - The Sellouts, в 
която Новоселич свири на китара, а Кобейн пее, докато е на 
барабаните.
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През 1986-1987 г. Кърт преминава през дузина различни 
местни групи, обслужвайки студентската общност и различ-
ни партита. В Абърдийн се носи мълвата за неговия рокен-
дрол сатанизъм. Кърт не разубеждава никого, да се живее с 
репутацията на сатанист е спокойно. Местните момчета дър-
восекачи, богоязливи хора, странят от рокерите: един дявол 
ги знае що за хора са! През октомври 1987 г. Кърт Кобейн 
и Новоселич основават още една група – Skid Row, а през 
януари 1988 г. техният стар приятел Дейл Кроувър записва 
барабаните за демо лента с десет песни. Записите продължа-
ват шест часа. Продуцентът Джак Ендино показва лентата на 
свой колега, кодиректора на независимата звукозаписна ком-
пания Sub Pop Джонатан Пониман. Записите правят впечат-
ление и след това е организирана среща в Сиатъл, в едно 
кафене. Пониман предлага договор на групата при едно 
условие - групата да се казва по различен начин. На демо 
лентата се появява ново име – „Нирвана“.

През юли 1989 г. излиза първият албум на „Нирвана“ –
Bleach („Белина“). Албумът е издаден от компания Sub Pop 
и продуциран от Джак Ендино, като бюджетът на записа е 

Кърт Кобейн и Къртни Лав
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всичко на всичко шестстотин долара. Подходихме към за-
писите на диска Bleach като към представяне по радио-
то - казва Кърт Кобейн пред вестник Melody Maker през 
1990 г., - най-важното бе да напуснем студиото, преди 
да ни е писнало от песните.

По това време „Нирвана“ са квартет: освен Кърт и Крис 
Новоселич на баса зад барабаните седи Чад Чанинг (той вли-
за в групата през пролетта на 1988 г.), а на китарата е Джей-
сън Евърман (името му е на обложката на диска Bleach). 
По-късно останалите музиканти уточняват, че Евърман не е 
участвал в записите. Той пристига в групата през януари, за-
щото Кърт смята, че имат нужда от втори китарист - но само 
след пет месеца напуска „Нирвана“. „Ние винаги сме били 
трио и не че не се сработихме с Евърман, просто всеки от 
нас имаше различен музикален подход.“ В това изказване се 
проявяват дипломатичността на Кърт Кобейн и нежелание-
то му да говори лоши неща за приятелите си. Свадливият и 
мрачен характер на Евърман се проявява и в следващата му 
група –Soundgarden, в която той е басист: държи се необщи-
телно, мълчалив е и в крайна сметка го молят да напусне. 
Когато работата му в още две групи приключва по почти 
същия начин, Джейсън Евърман си намира занимание по 
призвание: заминава да служи като доброволец във Военно-
морските сили на САЩ.

Лятото и есента на 1989 г. „Нирвана“ прекарват в двуме-
сечни турнета из Америка, пътувайки тримата с минивана 
от град на град. Налага се всичко да правят сами: пренасят 
апаратурата, опаковат багажа. Кърт не спира да се оплаква. 
Но любовта му към сцената, нуждата от този незаменим по-
ток от енергия го карат да продължава напред. За пръв път в 
Англия „Нирвана“ пристигат през ноември 1989 г. На афиша 
за концерта в лондонската зала „Астория“ името на групата 
е някъде отдолу, след групите Tad и Mudhoney. „Нирвана“ 
съответно се представят преди тях, но изявата им на сцена-
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та се оказва толкова триумфална, че екзалтираната публика 
дълго не ги пуска да си тръгнат, а за изпълнителите след 
тях е много трудно да привлекат вниманието ѝ отново върху 
себе си.

От януари до май 1990 г. „Нирвана“ заедно с други групи 
на компания Sub Popса по турнета. Няма техническа под-
дръжка за обиколките, музикантите сами носят и монтират 
оборудването. Натрупва се умора, а след много неуспешен 
концерт в Ню Йорк Крис Новоселич бръсне главата си. В 
интервю за вестник Sounds Кърт Кобейн казва, че е готов да 
убие приятелите си, че всичко му е омръзнало и че е Амери-
ка е населена с глупаци. По това време Кобейн живее в ма-
лък апартамент с приятелката си Трейси, три заека, папагал 
и шест костенурки. В края на турнето барабанистът Чад Ча-
нинг е уволнен, но, колкото и да е странно, той не се чувства 
тъжен, остава си вкъщи и с голямо удоволствие започва да 
се занимава с грънчарство - вае риби от глина.

През лятото на 1990 г. Кърт Кобейн и Новоселич остават 
само двамата, барабанист няма. Временно ударните поема 
Дан Питърс от група Mudhoney - същата, с която „Нирвана“ 
свирят в Лондон през 1989 г. Mudhoney преживяват трудни 
времена, но не се разпадат. Питърс се връща в групата си, а 
на следващите турнета с „Нирвана“ тръгва старият им при-
ятел Дейл Кроувър. Групата свири в първата част на концер-
та на Sonic Youth, популярността им излиза от тесния кръг 
на посветените и от тях започват да се интересуват големи 
звукозаписни компании. Sub Pop може да помогне за запи-
сите на диск, но да има мрежа от разпространители, чрез 
които дискът да достигне до всички магазини в страната,е 
по силите само на мощна организация. По това време група 
Sonic Youth, с която „Нирвана“ гастролират, преминава от 
независимата си звукозаписна компания под крилото на го-
лямата корпорация Geffen. Пред Geffen момчетата от Sonic 
Youth превъзнасят до небесата своите приятели. От корпо-



10 11

КЪРТ КОБЕЙН и NIRVANA  Легендарни изпълнители
 

рацията влизат в преговори със Sub Pop, договарят се с тях 
и като цяло всичко е готово - но все така няма барабанист. 
След летните турнета на 1990 г. намирането на барабанист 
вече става наложително. Най-накрая на един концерт Кобе-
йн и Новоселич гледат пънк групата Scream, в която на ба-
рабаните е Дейв Грол. Запознават се и се харесват. Към края 
на 1990 г. всичко си идва на мястото: тричленният музика-
лен състав на „Нирвана“ е налице и заедно с Geffen пред 
момчетата се откриват големи световни хоризонти.

Барабанистът Дейв Грол произхожда от ирландско се-
мейство, в детството и юношеството си сериозно се зани-
мава със спорт, след това на петнайсет години започва да 
се увлича от пънкрок. В първата своя група през 1984 г. той 
свири на китара, след това се прехвърля на барабани. През 
април 1987 г. влиза в състава на пънк групата Scream, а след 
разпадането й се присъединява към „Нирвана“. Държи се 
скромно, встрани от журналистите, води здравословен на-
чин на живот и добре се справя със задълженията си на ба-
рабанист.

Дани Голдбърг и Джон Силва, двамата мениджъри, които 
се грижат за група Sonic Youth и ѝ печелят договор с Geffen, 
сключват договор и с „Нирвана“. От Geffen плащат на му-
зикантите аванс от 250 000 долара, което не е много според 
мащабите на 1991 г. Това, както и тиражите на първия диск - 
40 000 за Америка и 8000 за Англия, - подсказва, че никой не 
очаква особен успех от групата.

Записите на диска Nevermind приключват през юни 
1991 г. Записват го в Лос Анджелис, в студио Sound City, 
като част от аванса изхарчват, за да платят студийното вре-
ме - около 135 000 долара. Дискът е пуснат в производство, 
а през юли и август 1991 „Нирвана“ тръгват на турнета по 
Западното крайбрежие на САЩ. Групата също така изнася 
концерти в Ирландия, а през август участва на фестивала в 
Рединг, Англия. През септември албумът Nevermindе пуснат 
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