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 ТаланТ и ТворчесТво 

Валди Тотев няма нужда от 
представяне. Само за азбу-
карите ще уточним, че е пе-
вец, композитор и пианист, 
известен най-вече като част 

от рок-група „Щурците” и автор на много 
от най-известните й хитове. В началото 
на деветдесетте години започва солова 
кариера.

Заедно с него на сцената беше цигу-
ларката Дими Димитрова. „Кълна се в 
любовта и в Бога, да сторя аз за теб, как-
вото мога!” – се пее в един от хитовете на 
Щурците. Там някъде трябва да потърсим, 
когато говорим за радикалната промяна, 
която Валди прави в живота си преди ня-
колко години, премествайки се да живее 
от София в Русе. И я прави именно заради 
Дими – жената, която обича.

Дуо „Вал-Ди” е резултат на тази връз-
ка. По повод името на дуета, синът на 
Дими подхвърля, че Валди е имал късмет 
с името на майка му. Валди му казва да й 
измисли друго. „Катя” – подхвърля мом-
чето. „Кавал” – отговаря му Валди.

Програмата на концерта беше повече 
от богата. Валди преведе размечтала-
та се публика от най-големите хитове 
на „Щурците” до последното си парче 
–преработка на „Black bird” на Пол Ма-
картни пиано и цигулка. „Пет чáса без 
прекъсване шлайфах цигулката – споде-
ля. – Искам да кача песента в интернет 
– дано да я чуе.”

„Той се шегуваше по време на концер-
та – казва Иван Иванов, инициаторът на 
събитието, – че е жив класик, понеже е в 
пеенката за шести клас, но когато погле-
днем какво има зад гърба си, колко много 
хитове изнесе тази вечер и колко много 
неща е композирал – ще се позамислим, 
дали пък наистина не е така. Имахме уни-
калната възможност да слушаме добре 
познатите ни хитове в аранжимент само 

Легендарният „щурец”  
и романтичната цигулка
Концертът, с който Българският културен институт изненада в първите студени пражки вечери, беше като милувка, 
която не само спира времето, но дори – за миг – го принуждава да обърне ход. И няма как да бъде иначе, след като 
в залата звучаха легендарните хитове на рок-група „Щурците” в изпълнение на нейния пианист и композитор, Валди 
Тотев и на цигуларката в Русенската Държавна Опера, Дими Димитрова – иначе казано, на дуо „Вал-Ди”.
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за пиано и цигулка. При това уникален 
аранжимент!”

„За да цитирам бате Гошо Марков: 
може да е малко фалшиво, но поне е на 
живо” – шегува се Валди.

Няма как да не започнем раз-
говора със спомен за легендар-
ните „Щурци”. Как бихте опре-
делили онези години днес?
Като безметежни. Не мислехме за бъде-
щето. Не ни беше лесно, но въпреки това 
беше хубаво време. Работехме много, 
изнасяли сме по два и по три концерта 
на ден – като кинопрожекции – първият 
от четири часá, вторият от шест и тре-
тият от осем вечерта. Но когато човек е 
млад и има възторжена публика – всичко 
може.

По това време концертите ни бяха по-
къси, разбира се. В един период установи-
хме, че се въртим около магическият един 
час и седемнайсет минути и то независимо 
дали прибавяхме две песни или махахме 
две. Много се шегувахме с това. Преди 
концерта, Кирил предлага да махнем две 
песни, защото малко не е добре с гърлото. 
След концерта Жоро поглежда часовни-
ка – пак час и седемнайсет. Колко сме се 
смяли!

Имали сте срещи с Радой Ралин. 
Какво ще ни разкажете за тях?
През 1971 г с Веселин Тодоров-“кокала” 
създадохме “Формация Фактор”. Една го-
дина свирихме без име и дадохме задача 
на Радой Ралин – да ни измисли име. Ко-
гато след време го срещнахме, попитахме 
го: „Бай Радое, измисли ли ни име?” „Да 
– отговори той. – Ферментите!” защото 
сме били свирили упадъчна, гнила музика 
от запада.

Години по-късно му изсвирих песента 
„Навечерие”, написана по негово сти-
хотворение. Спомням си как седеше до 
рояла и когато музиката свърши, наведе 
се към мен и ми каза: „И да знаеш, че 
„Вивалди” идва от „вива Валди!” Беше 
изключителен човек. Имаше много бър-
за мисъл. Свободен човек в несвободна 
страна.

„Щурците” гасят лампи-
те в апогея на славата си?
Така стана. Беше след турнето „20 годи-
ни по-късно”. Решението беше на Кирил. 
Не знам някой да го е правил в нашия 
бранш. Спомням си, че Георги Мамалев 
не можеше да повярва: „Как ще спирате 
да свирите? Кой прави така?” Разказа ми, 
как случайно срещнал на улицата артиста 

Лео Конфорти, по това време на близо 
осемдесет години. Отивал в радиото за 
да участва в някаква радиопиеса. „Дю-
кян на главната улица – казал му – не се 
затваря!” А ние хлопнахме вратата на най-
главната...

На концерта споменахте, че Ваша 
песен е в пеенката за шести клас?
Песента е „Джени”, по стиха „В цъфналата 
ръж”, на Робърт Бърнс. Има я нотирана в 
пеенката. На лявата страница е „Джени”, с 
нотите и текста, а на дясната – „Für Elize” 
на Бетовен. Затова на всички обръщам 
внимание, че общуват с жив класик!

Как се ражда дуетът „Вал-Ди”?
Когато заживяхме с Дими, самотата запо-
чна да ме гнети. Тя пътуваше с филхармо-
нията, а аз – по концерти. Стана ясно, че 
сме се събрали – а пак сме разделени. Съз-
дадох дуо „Вал-Ди”, за да не се делим.

Дими е изключително изпълнителен 
човек. Има школовката и умението и ха-

ресва това, което правим. В началото се 
притесняваше. Тя не е солист в оркестъра. 
Едно е да си в цялото, а друго е да заста-
неш като солист и погледите да са вперени 
в теб – притесняваше се. В началото й 
възлагах по-леки неща – така де, да не я 
изплаша! Днес вече са много по-трудни. 
Справя се. Упорита е. Тя няма ден без ци-
гулката. Може да отидем на рожден ден 
във Варна, но цигулката е с нас. Заробващ 
инструмент. Никога не бих я предложил 
на внуците си. 

ВалДИ И ДИмИ живеят в Русе, но имат 
и малка вила в село Писанец, на трийсе-
тина километра от Русе. „Писанец е едно 
от красивите селца в Русенско – пише 
журналистката Ася Пенчева. – Къщите са 
наредени сякаш като публика в амфитеа-
тър, която гледа вековно представление.” В 
същата статия, тя шеговито нарича Валди 
„VIP селянин №1 на село Писанец”. „Всяко 
чудо за три дни” – усмихва се Валди.




