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Няколко артистични щриха 

за вокалния педагог проф. д-р Свилен Райчев 

 

Проф. д-р Виолета Горчева 

Проф. д-р Свилен Райчев е един от значимите съвременни вокални 

педагози, продължител на линията Георги Златев-Черкин – Руско Русков в 

българската певческа школа, втъкал органично в нейните традиции своя 

индивидуален подход, методика и ярък художествен почерк.  

Името на педагога проф. Свилен Райчев вече повече от 25 години е 

синоним на високо майсторство, компетентност, професионализъм. 

Неговите многобройни възпитаници са удостоявани с редица отличия и 

награди на международни и национални конкурси, изявяват се много 

успешно на престижни европейски и световни сцени, водещи артисти са в 

българските оперни и музикални театри. Сред тях блестят сопраното 

Габриела Георгиева, басите Димитър Дърлев, Петър Бучков и Петър 

Найденов, тенорите Росен Ненчев и Ивайло Йовчев. 

Освен с отличната си певческа школовка, интерпретаторски умения 

и изящна фразировка, бившите и настоящи студенти от класа на проф. 

Райчев се открояват с артистизъм, постигат успешно баланс и синтез 

между вокалното и сценичното, вписвайки се убедително в естетическите 

параметри на съвременния синтетичен певец-актьор. Посоката и здравата 

основа за тези търсения, подготовка и въздейственост на вече утвърдените 

и на съвсем младите певци-артисти е безспорна заслуга на проф. Свилен 

Райчев. Самият той още като студент проявява яркото си дарование и 

комплексността си на творец еднакво убедително и равностойно боравещ 

както с вокала и чистото слово, така и с изразните средства на танца и 

пластиката. Не само като исторически, но и като художествен факт могат 

да се определят първите му роли – Дуньо от „Шумла полка“, Тобиас Мил 
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от „Брачната полица“, Гулиелмо от „Така правят всички“ и др., изиграни 

на сцената на Учебния оперен театър. 

Многобройните певческо-актьорски превъплъщения на проф. 

Свилен Райчев в роли от всички жанрове на музикално-театралното 

изкуство – опера, оперета, мюзикъл, – изявите му в кантатно-

ораториалните и камерните жанрове го нареждат сред малцината творци в 

съвременното българско музикално изкуство, които чрез хармоничната 

сплав, чрез синтеза глас – тяло преодоляват жанровите ограничения и вещо 

боравят с различните понякога диаметрални стилистики и лексики, 

сътворявайки пълноценен и равностоен във всичките му компоненти 

художествен образ. 

Сценичното певческо-актьорско амплоа на проф. Свилен Райчев е с 

широка художествена амплитуда – от героичните и характерни персонажи 

до вихрените каскадни субрети и зловещо-демоничните образи. Сред 

значимите му постижения особено се открояват Иван от „Българи от старо 

време“ и Жупан от „Графиня Марица“.  

Знакова в творческата биография на проф. Райчев е ролята му 

(второстепенна, но ключова) на Полицейския началник в знаменитата 

постановка на придобилата статут на съвременен класически образец в 

оперното изкуство „Лейди Макбет от Мценска околия“ („Катерина 

Измайлова“) от Шостакович, копродукция на Тeatro Real – Мадрид и 

Teatro Colon – Буенос Айрес, поканата за участие в която Свилен Райчев е 

получава лично от Мстислав Ростропович. Спектакълът с участието на 

оперните величия Светлана Добронравова и Кристофър Вентрис е 

реализиран на сцената на Кралския театър в Мадрид през 2000 г. и 

Театър „Колон“ в Буенос Айрес през 2001 г. под диригентството на 

Ростропович, а режисьор е директорът на Театър „Колон“ Серджо Ренан. 
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Проф. Свилен Райчев в ролята на Полицеския началник  

оп. "Катерина Измайлова“ от Шостакович в „Teatro Real“ – Мадрид 2000 г. 

 

В тази роля Свилен Райчев сътворява въздействащ образ, потапяйки 

се на дълбинно ниво в характера на героя си, извлича уникалното като 

манталитет и психофизическо поведение. Владеейки до съвършенство 

тембъра и багрите на гласа, мимиката, жеста и пластиката, той експонира 

на преден план същностните и доминиращи черти на Полицая – коварност, 

подмолност, хамелеонска природа, арогантност, практицизъм. Те са 

постигнати чрез блестяща артикулация, емоционално нюансирана 

фразировка и отлично структурирана психологическа обосновка. При 

подобни роли винаги съществува опасността да се потърси и акцентира 

само върху външното, характерът на героя да бъде еднопланово 

разтълкуван и интерпретиран. Всичко при Райчев обаче е добре премерено, 

логично и балансирано, поднесено с художествена мярка и естетически 

вкус, което прави героя му органичен, действен, пълнокръвен и запомнящ 

се.Чрез умелото съчетаване и равнопоставеността на певческите си и 

актьорски умения Свилен Райчев постига в сценичните си превъплъщения 

цялостни, завършени, ярко индивидуализирани художествени образи. Този 

комплексен подход той предава и на своите възпитаници – настоящите 

оперни артисти и студентите от НМА „Проф. Панчо Владигеров“. 


