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Истинско вълшебство - да полетиш с Дейвид Гарет 

 

Толкова много вълшебства има в този пъстър свят! Ако можех да избирам, бих 

пожелала да пътувам с машина на времето. Ще се разходя назад в миналото, 

после напред в бъдещето. А защо не и да променя нещо в настоящето?! Има 

толкова интересни места на планетата, които искам да видя. А още повече са 

интересните хора, с които мечтая да се срещна и да поговоря.  

Категорична съм в избора си – първият, с когото бих полетяла един ден на моята 

машина на времето е Дейвид Гарет! Той е цигулар, виртуоз, изключителен талант, 

гений със завладяващ и омагьосващ чар, с магнетизъм и обаяние, с 

интелигентност и... съвършенство. Бих му казала: 

- Хей, Дейвид, аз съм Деси от „Младите репортери” на Детската академия в 

София. Знам, че ти предстоят два концерта в моята прекрасна страна. Идвай, не 

губи време! Заедно ще полетим! 

Първо, както се разбрахме, нека се върнем назад във времето. Дейвид Гарет е 

роден на 4 септември 1989 г. в град Аахен, Германия. Баща му е немец, юрист по 

образование. А майка му е американка – балерина. Има по-голям брат и сестра. 

Именно за тях е била купена първата цигулка в семейството. Дейвид започнал да 

свири, когато бил само на четири години, а на 7 вече изнася концерти. На 13 

подписва първия си договор като артист на Deutsche Grammophon. 17-годишен 

решава да се откъсне от родителите си и да тръгне по свой собствен път в 

изкуството и живота. За кратко учи в Кралския музикален колеж в Лондон, но 

бунтарският му дух го отвежда в едно от най-престижните музикални училища – 

Джулиард в Ню Йорк. Завършва го през 2004 г. без никаква финансова подкрепа 

от родителите си, защото се издържа сам, работейки какво ли не – от фотомодел 

до чистач на училищни тоалетни. 

Днес Дейвид Гарет изнася концерти в цял свят, а билетите за тях се разграбват 

година напред. Пътува 11 месеца в годината и около месец си е у дома. 

Класическите му концерти са съвършени и прекрасни, истинска наслада за 

сетивата. Той свири на 300-годишен „Страдивариус”. От 1995 година досега е 

издал 17 албума, между които няколко като солист с произведения на Моцарт, 

Чайковски и всички капризи на Паганини. Истинският фурор на артиста е през 

2007 г. с първия кросоувър (бел. ред.: смесица от класическа музика и коренно 



различни други музикални стилове като рап, поп, рок, дори метъл) албум „Free”. В 

конкретния случай той съчетава класическа и рок музика и както самият Дейвид 

Гарет казва: “Винаги съм усещал липса на по-младежка аудитория на 

класическите концерти и тъй като по начало обичам да интегрирам модерната 

поп-култура в свиренето си, реших че е добра комбинация – особено като се има 

предвид, че рокенролът ми е едно от любимите музикални направления. Мисля, 

че пасва много-много добре на инструмента, както и на оркестъра.” 

Любопитно е, че през 2008 г Дейвид Гарет подобрява рекорда за най-бързо 

свирене на „Полетът на бръмчащата пчела” в книгата на Гинес като го изпълнява 

само за 66 секунди. 

Ще добавя още, че на своите 37 години той притежава 16 платинени и 23 златни 

награди от различни музикални форуми. Не случайно тъкмо на него е поверена и 

ролята на гениалния цигулар Николо Паганини в биографичния филм на Бърнард 

Роуз.  

- Дейвид, ще променяме ли нещо от станалото дотук? – питам го аз и му казвам, 

че има право само на една промяна. 

- Не, не мисля да се възползвам от тази възможност! Но ти благодаря, че ми я 

предлагаш... – сякаш дочувам неговия глас. 

Супер талантлив, световно известен, приел цигулката за своя съдба, Гарет винаги 

вярва в това, което прави и му се отдава истински и докрай, защото: „музиката в 

крайна сметка е звучаща емоция”. Обаятелността му се дължи на това, че успява 

да вдъхне съвременно и модерно звучене на класическите произведения. 

Следвайки вътрешния си порив и любовта си към музикални образци в най-

разнообразни жанрове, той успява да претвори за цигулка и оркестър хитови 

парчета на рок-легенди като Metallica, Nirvana, Guns n Roses, Bon Jovi или на поп 

изпълнители като Майкъл Джексън, Джъстин Тимбърлейк, Майли Сайръс, а от 

друга страна и да аранжира в атрактивно модерно звучене класически 

произведения и филмова музика. 

А сега... Да полетим към бъдещето! Непрекъснато на път, Дейвид изминава 

хиляди километри от Германия до Америка, от Япония до Мексико, Китай, Корея, 

Финландия, Русия, Полша и Австралия... А съвсем скоро ще го видим и в 

България. 

Леле, какво пътуване направихме! Благодаря ти, Дейвид Гарет за възможността 

да се докосна до таланта и гениалността ти! Впрочем, аз вече съм била на два 
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твои концерта – в Аахен и Кьолн. А през идващата 2018 г. ще бъда на още най-

малко два – тези в София. Вече имам билети, ще се видим там!  

 

 

 


