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Интервю на Камелия Илиева и Мария Носикова | Снимки: проф. Мичо Димитров

Културата и музиката са непреходни – 
те оформят облика на една държава, 
те изграждат авторитета й!
Казват, че ние, българите, сме „на всеки километър“ – безспорен факт е, че милиони наши сънародници 
живеят по всички краища на света, където със своя труд и талант градят успешна кариера, градят позитив-
ния образ на Родината ни. За нас е чест и удоволствие да Ви представим един такъв българин – блестящ 
цигулар, носител на наградата „Музикант на годината“ за 2013 г. – уникален приз, който се определя от 
слушателите на програма „Хоризонт“ на БНР и предаването за класическа музика „Алегро виваче“. Ако е 
вярна максимата, че „културата е най-добрият посланик на България“, то проф. Мичо Димитров е точно 
нейно потвърждение.

– Проф. Димитров, от 1988 г. 
живеете в Холандия, но сте запа-
зили жива връзката си с България. 
Кои са най-ярките спомени от род-
ния Ви град Пловдив и кое Ви кара 
да се връщате в него отново?

– Чувствам се дълбоко и енергий-
но свързан с родния си град Плов-
див! В този хилядолетен град се връ-
щам на всеки 3 месеца, а понякога и 

по-често, за да се заредя вътрешно... 
и така повече от 30 години, първо 
пътувах от Великобритания, после 
от Холандия.

Още от дете обичах да се разхож-
дам из Стария Пловдив и да поглъ-
щам огромната историческа и кул-
турна традиция на моя град. Помня, 
че преди важни концерти, ходех до 
камбанарията на една стара църква 

и се настройвах вътрешно, концен-
трирах се... 

– Как се насочихте към музиката 
и кои са хората, подпомогнали пър-
вите Ви стъпки?

– Първата ми среща с цигулката 
е на 6-годишна възраст. Желанието 
беше изцяло мое, търпението – на ро-
дителите ми. Първите ми учители са 
Спиридон Колев, Росица Диамандие-
ва, Тодор Кацаров, Татяна Кръстева. 
Те бяха с мен, подред, до 18-та ми 
година и първите 5 конкурса, които 
спечелих. Първите учители ми отво-
риха пътя към голямата сцена!

– Лесен ли беше пътят Ви до го-
лямата сцена и как се постигат по-
добни успехи?

– Пътят към голямата сцена е 
осеян с много и различни труднос-
ти! Необходима е пословична дис-
циплина, абсолютно емоционално и 
физическо себеотдаване на сцената, 
добра нервна система и издръжли-
вост, любов към музиката и хората, 
вяра в крайния позитивен резултат. 
Мои професори по-късно бяха неза-
бравимите Боян Лечев и Владимир 
Аврамов, при които учих 6 години 
с 2-годишен майсторски клас в Со-
фийската академия. През 1980 г. бях 
поканен на специализация в Лондон, 
при големия Ифра Нийман! Останах 
3 години, като последната година 
вече бях преподавател по цигулка и 

проф. Мичо Димитров
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камерна музика в „Ричмънд Коли-
дж“. Имах удоволствието да бъда 
хоноруван преподавател по цигулка 
в Университета по изкуства „Фол-
кванг“ в Есен, Германия през периода 
2010-2012 г. 

От 27 години живея и работя в 
Холандия като концертмайстор на 
Големия оркестър на Радиото в Хил-
версум. От 2 години съм свободен 
артист. 

– Едва десетгодишен печелите 
първа награда в Международния 
конкурс „Ярослав Коциан“ в Чехо-
словакия. Свързан ли сте и днес с 
Чехия и с културния живот в тази 
страна? 

– Щастлив съм, че първият ми 
конкурс беше в прекрасна Чехия – в 
Усти над Орлице през 1967 г. Спе-
челих I-ва награда и Наградата за 
най-добър задграничен участник. 
Международният конкурс „Ярослав 
Коциан“ в тогавашна Чехослова-
кия ми даде много сериозен тласък! 
Оттогава датира и любовта ми към 
Чехия и Словакия! През годините 
съм пътувал много пъти с гастроли 
в двете страни. Свирил съм в Пра-
га, Пилзен, Карлови Вари, Усти над 
Лабем, Тренчанске Теплице, Пиесча-

ни, също и в Словакия: Братислава, 
Банска Бистрица, Жилина, Кошице. 
Навсякъде чудесна и топла публика, 
високо интелигентна! Обичам и ви-
соко ценя чешката културна тради-
ция, чешката готическа красота на 
Храдчани, Св. Витската катедрала, 
Карловия мост... Обожавам Прага! 
Високо ценя големия чешки цигу-
лар Йозеф Сук! А Дворжак е един от 
любимите ми композитори... Съвсем 
наскоро, преди 3 месеца, бях съвсем 
наблизо до Чехия, в Кошице, Слова-
кия – свирих с тамошната Филхармо-
ния Панчо Владигеров! Публиката и 
в Словакия, и в Чехия обича и цени 
българската музика! 

– При толкова успешна и богата 
музикална кариера, има ли Ваше 
изпълнение или концерт, които мо-
жете да откроите, защото имат по-
специално значение за Вас?

– Имам много паметни концер-
ти, които няма да забравя: Заключи-
телният концерт в Усти над Орлице 
през 1967 г.; Концертът ми на финала 
на конкурса „Чайковски“ в Голямата 
Зала на Московската консерватория 
заедно с Московската филхармония 
през 1978; Концертът ми в „Холиуел 
Музик Руум“, Оксфорд, 1980, къде-

Мичо Димитров е роден в Пловдив. 
Започва да учи цигулка при Тодор Каца-
ров, а по-късно при Татяна Кръстева. На 10 
годишна възраст печели I-ва награда на 
Международния конкурс „Ярослав Коциан“ 
в Чехословакия. На 16.05.1969 г. е първият 
му солов рецитал в зала „Култура“ в Плов-
див. През декември е солист на Пловдивска 
филхармония под диригентството на Иван 
Ангелов. В 1974 г. завършва музикалното 
училище в Пловдив. Същата година е приет 
в Държавна музикална академия – София, 
в класа на Боян Лечев и в класа по камерна 
музика при проф. Владимир Аврамов, при 
когото завършва и двегодишен майсторски 
клас (1978 – 1980. През 1980 г. Мичо Дими-
тров е специализант на проф. Ифра Нийман 
в Академията „Гулдхол Скуул“ в Лондон. За-
вършва специализацията си с най-високото 
отличие „CONCERT RECITEL DIPLOMA“. 

По време на тригодишния си престой 
в Англия Мичо Димитров е хоноруван пре-
подавател по цигулка и камерна музика в 
„Ричмънд колидж“ и активно концертира 
в Оксфорд, Кеймбридж, Ричмънд, Лондон. 
След завръщането си в България става кон-
цертмайстор на Пловдивска филхармония и 

хоноруван, а впоследствие щатен препо-
давател в АМТИ – Пловдив (1983 – 1988). 
От 1988 г. Мичо Димитров живее и работи 
в Холандия. След пристигането си става во-
дач на камерния ансамбъл АРДИС, с който 
концертира в страната и прави записи за 
холандското радио. През същата 1988 г. 
той вече е концертмайстор на симфонич-
ния оркестър в Хилверсум, а от 1989 г. – 
един от концертмайсторите на големия 
филхармоничен оркестър на холандското 
радио в Хилверсум.

В България е солист на всички големи 
оркестри, участва на международните 
фестивали „Варненско лято“, фестивала на 
камерната музика в Пловдив, „Европейски 
месец на културата“ – Пловдив 1999 г.

Мичо Димитров е гастролирал в Унгария, 
Сърбия, Хърватско, Германия, Румъния, Пол-
ша, Армения, Чехия, Словакия, Франция, Ис-
пания, Куба, Австрия, Швейцария и др.

В последните няколко години, в дуо с 
пианистката Кори Браунзейл, Мичо Дими-
тров концертира в най-известните зали в 
Холандия – „Концертгебау“, Амстердам, „Де 
Дулен“, Ротердам, Парламента в Хага. Мичо 
Димитров води редовно майсторски класо-

ве в Пловдив и София. Участва в журито на 
Националния конкурс „Панчо Владигеров“ в 
Шумен – 2008 г., и Международния конкурс 
„Млади виртуози“ – 2010 г. в София.

Проф. Мичо Димитров е носител на след-
ните награди: Финалист и почетен диплом от 
конкурса „П.И.Чайковски“ – 1978 г.; Специална 
награда от конкурса „Крайслер“, Виена – 1979 
г.; Наградата на Фондация „Майра Хес“, Лондон 
– 1982 г.; Мемориалната награда „Алфред Гиб-
сън“, Лондон – 1982 г.

то великият Георг Фридрих Хендел 
е дебютирал в Англия през 1708 г. 
Първият ми концерт с Холандското 
радио в „Златната зала“, Виена, учас-
тието на „ПРОМС“ в „Роял Албърт 
Хол“, Лондон пред 6 хил. души през 
2009. Гала-концертът в НДК София, 
където получих бронзовата статуе-
тка „Музикант на годината 2013“... 

– Провеждате майсторски кла-
сове в България – какво е Вашето 
послание към младите музиканти?

– Започнах работа с младото по-
коление цигулари в България в пър-
вите си майсторски класове в Плов-
див преди почти 20 години. Оттогава 
провеждам традиционно и ежегодно 
такива класове в Пловдив, София, 
Бургас, Оряховица – към Фондаци-
ята на големия българин  – проф. 
Минко Балкански, Разлог  – Лятна 
академия „Огънят на Орфей“, а от 
тази година и във Варна – „Европей-
ска музикална академия“. Расте пре-
красно младо музикално поколение, 
талантливо и емоционално! Искам 
да им предам всичко, което съм на-
учил от моите учители. Старая се да 
разберат, че културата и музиката са 
непреходни – те оформят облика на 
една държава, те изграждат автори-
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тета й! За съжаление, в България има отлив от тези 
ценности в последните години, затова и Преходът 
е тежък! Трябва повече да гледаме към страни като 
Чехия, която в тези тежки преходни години, запази 
великолепната си културна традиция във всички 
изкуства и върви и надгражда уверено напред!

– Как се насочихте към изобразителното изку-
ство и с какво Ви обогатява рисуването?

– Започнах да рисувам преди 3 години и няко-
ло месеца съвсем спонтанно... Никога преди това 
не съм предполагал, че ще се случи! Вече имам към 
850 работи, направих 11 изложби през тези годи-
ни, 7 самостоятелни и 4 съвместни! От тях една в 
Холандия! Ако в музиката съм интерпретатор, то 
в рисуването съм създател и нямам ограничения. 
Подхождам към изобразителното изкуство с много 
обич и удоволствие, но без претенции! Аз съм ама-
тьор-художник и професионален музикант! Люби-
мите ми сюжети са европейски и български църк-
ви, замъци, святи места, графични импровизации 
и разбира се свободни фантазии! Както казах, оби-
чам чешката готика, затова се опитах да нарисувам 
замъка „Карлщейн“. 

– Като говорим за цветове и за музика – свърз-
вате ли нотите с различни цветове? Какъв е цветът 
на любимата Ви музика – класическата?

– Не бих казал, че свързвам нотите с определени 
цветове, но според моята публика, в свободните ми 
фантазии има много музика. Първата ми изложба 
беше озаглавена „Като музика“. Любимите ми цве-
тове са всички отенъци на кафявото до червено и 
всички отенъци на синьото до сребристо. Обичам 
всички цветове! 

– Кои са Вашите приоритети в момента?
– Моите основни приоритети в този, вече есенен 

период от живота ми, е да продължавам и в двете 
прекрасни изкуства: музика и живопис. Все по-често 
използувам формата „Концерт-Изложба“, където из-
насям импровизиран рецитал с различно времетра-
ене, заобиколен от произведения, излезли от моята 
ръка. В момента тече изложба в Информационния 
център на Европейския парламент на ул. „Раковски“ 
в София с мои неща и на още две художнички – Стефка 
Попова и Юлиана Павлова. Открихме с три мои им-
провизирани кратки рецитала в „Нощта на музеите“ 
на 16 май. 

Накрая искам да споделя моето „Верую“: Искам 
да направя хората на този свят малко по-щастливи 
и усмихнати, бих желал да насоча тяхната енергия 
по пътя към красотата и Бога, с талантите, които 
Той ми е дал. Талантите са от Бога и са дадени все-
киму, за да носи Светлина! Пожелавам си само да 
бъда достоен и на ниво за дарбата, която ми е „спус-
ната“ отгоре и да я разделя, с колкото може повече 
хора на тази земя!  ◆
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