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Увод 

Причините да изследвам творчеството на водещите сопрани в българския оперен 

театър в златния му период (1970-1989 г.) са комплексни. Този „отрязък“ от време е 

голямо предизвикателство, тъй като обхваща някои от най-активните, продуктивни и 

интересни моменти в развитието на целия музикален път на оперна България. В 

изследването си се съсредоточавам върху него, защото по това време в театрите в цялата 

страна се правят мащабни постановки, поставят се нови заглавия и се създават 

множество опери на български език, някои от които се пишат за определени артисти и в 

основата на всичко това стоят успехите на високо конкуретните певци, които пълнят 

салоните с публика. Дисертационният труд всъщност представлява необятна задача, с 

която аз – младият изпълнител-изледовател се сблъсквам в желанието си да придобия 

нови знания и да бъда полезна за себе си и за всеки, който би го прочел. 

 

Обектът на моето изследване са певици, останали в историята и дали своя 

принос за изграждането на музикалното ни изкуство на територията на България и за 

популяризирането му извън пределите на страната. Самата аз съм сопран и за мен е 

важно да проследя творчеството на доказани сопрани, репертоарът на които би могъл да 

се припокрие с моя собствен, според това, че гласът ми притежава качества, сходни с 

тези на разглежданите изпълнителки. По този начин бих разширила собствените си 

знания, но също така трудът би могъл да спомогне за обогатяването на портретите на 

тези личности с интересни факти, базирани на документи, снимков материал, интервюта, 

записи, статии и различни документални предавания, които цитирам и които служат като 

допълнение към моето изследване и изразяване на личното ми мнение и впечатления. 

Така стеснявам кръга на работа до градовете Русе, София и Варна, от където избирам 

певиците: Мария Венцеславова, Валери Попова и Мария Бохачек.  

 

Целите, които си поставям и се стремя да разработя и развия в  научния ми труд 

са: 

1. Съставяне на детайлен творчески профил на изследваните сопрани, 

разглеждайки развитието на техните кариери от самото начало, до края им, 

съсредоточавайки се в най-силните им години – 1970-1989 г. 
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2. Изтъкване на важни факти, свързани с развитието на българското оперно дело 

и разглеждане на някои подробности около тях като се подчертават успехите 

на разглежданите сопрани както у нас, така и зад граница. 

3. Изследване на репертоара на певиците в подробности, като наблягам на най-

важните оперни роли и някои камерни произведения, които са оставили 

трайна следа в българския културен живот.  

4. Обогатяване максимално познанията за трите сопрана, за които до момента 

няма съставен подобен подробен творчески профил.  

5. Директните музикални препратки към записи на певиците да бъдат в помощ 

при творческото развитие на млади артисти и изследователи, които биха 

могли да почерпят информация и да приложат за себе си наученото. 

6. Чрез собствена гледна точка и впечатления, които изказвам и, които са 

базирани на различни документи, трудът да бъде в помощ на млади оперни 

артисти или на изследователи, несъвременници на тази „златна епоха“, да 

изградят собствени творчески критерии.  

Град Русе избрам, тъй като оперният театър в репрезентирания от мен период, е 

на изключително високо ниво. Операта представя града с великолепни постановки, с 

блестящи оперни артисти и съхранява аристократичния му дух. Една от причните да 

избера точно името Мария Венцеславова за моето изследване е нейният специфичен 

драматичен сопранов глас и начинът, по който „борави“ с него – фразировката, техниката 

на пеене, завършеността в стилово отношение, която притежава. Всичко това  перфектно 

оформят изпълненията ѝ и ме кара да бъда любопитна. Огромен късмет имам, че 

работейки върху изследването на личността ѝ, тя все още беше сред живите и ме прие за 

интервю-среща, в което да ми разкаже за себе си и което помествам в приложенията. 

Помощ получих от Стефан Баджаков - бивш артистичен секретар на Русенска опера, 

чийто личен архив от програми и музика ползвам в труда си; от моя колега Владимир 

Попов, от чийто дисератционен труд, посветен на Русенската опера, черпя информация 

и цитирам; от колегата ми Пламен Бейков, благодарение на който срещата с Мария 

Венцеславова се осъществи и от служителите на Регионална библиотека „Любен 

Каравелов“, които ми помогнаха в откриването на статии от вестници и списания, 

цитати, от които помествам в труда.  
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Софийската опера е най-големият и стар оперен театър в България и без него 

дисертацията ми не би имала завършен вид. В София се спирам на името Валери Попова, 

защото тя, според мен, е от най-ярко изявените солистки в периода, който обхващам. 

Освен това ми е изключително интересна, тъй като гради кариерата си в България, но и 

има множество признания и успехи във важни театри извън пределите на страната ни. 

Смятам, че артист, който много пътува променя и обогатява облика на Националния ни 

театър само към добро. Пеенето ѝ е пример за това какъв разнообразен репертоар би 

могло да се изпее, когато вокалната техника е изградена на основата на белкантото. 

Благодарна съм на Александрина Пендачанска и леля ѝ Антонина Бонева, които ми 

предоставиха целия личен архив на Валери Попова, от който да почерпя по-голямата 

част от събраната информация, като рецензии, грамоти и различни видео и аудио записи, 

и се срещнаха с мен лично за два кратки разговора, които помествам в приложенията. 

Заравяйки се в тази богата история, съм изгледала и изслушала различни записи, превела 

съм рецензии в чуждестранната преса, от различни езици като фламандски, френски, 

италиански, английски и руски като повечето от преводите съм направила сама, с 

помощта на речници и преводачни платформи в интернет. За някои, които са на 

английски език, ползвам помощ от моя свекър, който го владее добре. Част от тези 

материали цитирам в труда. Помощ получих и бащата на Александрина Пендачанска – 

Иван Пендачански, който ми помага в разясняването на факти и сверяване на данните от 

архива, но също споделя интерени неща, някои от които споменавам в труда. 

Операта във Варна избирам на случаен принцип. По време на обучението си съм 

се сблъсквала с името Мария Бохачек и макар, че нейната кариера започва доста по-рано 

от разглеждания от мен период, в 70-те години тя вече покорява едни от най-големите си 

върхове. Някои нейни постижения, в разглеждания от мен период, имат огромно 

историческо значение за развитието на българския оперен театър. Например ролите ѝ в 

оперите „Норма“ и „Ариадна на Наксос“ са първите изпълнения на тези партии в 

България. Тя също така прави множество студийни записи на арии и ансамбли, на цели 

опери, някои от които остават до ден днешен единствени в България. Възхищавам се на 

издържливостта на гласа ѝ и психиката, които притежава. Да пиша за нея е 

предизвикателство, защото не успях да намеря връзка с никой неин роднина или по-

близък човек, който да ми каже нещо повече от това, което открих в Регионалната 

библиотека „Пенчо Славейков“ във Варна – с благодарност към служителите там – в 

интернет, или в някои от книгите, които цитирам. Помощ получих и от г-н Любомир 

Кутин, който ми предостави документална справка, изготвена от него, за изиграните от 
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Бохачек спектакли на сцената на „Варненска опера“. Повечето дати, с които си служа са 

от нея. 

Цялостно за дисертацията, не мога пълноценно да използвам данните от архивите 

на нашите оперни театри, защото те са в неблагоприятно състояние и голяма част от 

информацията, съдържаща се в тях не може да се открие или липсва. Единствено архива 

на „Държавна опера – Русе“ е запазен в добро състояние и е достатъчно подреден, 

благодарение на вече покойната г-жа Маргарита Маринова, на която съм благодарна за 

оказаната помощ при сверяването на данни за отделни спектакли, в които са играли 

Мария Венцеславова и Мария Бохачек.    

Идеята за написването на дисертационния труд е да обогатява знания и да бъде от 

помощ на млади певци, които искат да се запознаят с предците си, да разширят 

познанията си и да се научат от по-големите в професията. 
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I. Мария Венцеславова 

Започвам настоящата глава споменавайки моята среща-интервю с оперната 

певица Мария Венцеславова, състояла се на 23 октомври 2018 г., в дома ѝ в град Русе. 

Изграждането и съставянето на творческия профил на сопраното в дисертационния труд, 

се базира основно на тази среща. 

1.1. Семейство и начало на творческия път   

Тя държи изключително много на семейството си и ги обича безрезервно, поради 

което считам за редно да започна изследването си от чисто човешката страна, като 

надникна в живота ѝ. Началото поставям със споменаване имената на цялото ѝ оперно 

семейство – големият български баритон и звезда на русенската опера Анастас 

Анастасов и двамата ѝ сина със световни кариери – баритонът Венцеслав Анастасов и 

басът Орлин Анастасов, и отбелязване на някои любопитни моменти от техния личен и 

сценичен живот.  

В тази връзка наблягам на факт, който смятам за особено важен не само за 

музикално Русе и неговата публика, но и за цялостното развитие на операта в България, 

според мен. Това е именно, че артист като Мария, доказал се на национално и 

международно ниво, отдава живота си на българското оперното дело, избирайки да 

остане в родината заради семейството си. Както казва пред мен и моя колега Пламен 

Бейков, самата певица, по време на срещата ни в Русе: „...Те са били на първо място и 

винаги ще бъдат на първо място. Пред всичко друго“! (из среща-интервю с Мария 

Венцеславова, 23.10.2018.) Независимо, че не заминава да прави кариера зад граница, 

Мария се радва на заслужено внимание и множество ангажименти в Русе и извън него.  

Творческият ѝ път започва още в ранна възраст, около 12-та ѝ годишнина, когато 

се явява на прослушване за хористка и става част от редиците на големия ни детски хор 

„Бодра смяна“. Пяла е в хора пет години и по време на целия този период се е ползвала 

с голямо внимание от страна на ръководителите му, именно поради голямата си дарба. 

Талантът и любовта ѝ към музиката я отвеждат по-късно в Консерваторията, 

където завършва в класа на проф. Елена Киселова, през 1966 г. На следващата година се 

явява на прослушване в „Народна опера – Русе“, където я вземат веднага като солист на 

щатно място. 
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1.2. Първа роля – Флория Тоска  

Първата си роля Мария Венцеславова изпява едва на 23 години и това е Флория 

Тоска от едноименната опера на Джакомо Пучини. Тя се превръща в нейна първа любов 

и първа коронна роля: „Аз: „Коя е ролята, в която сте се чувствали най-добре?“ М. 

Венциславова: „В много! Тоска ми беше първата любов...“ (из среща-интервю с 

Мария Венцеславова, 23.10.2018.) В труда си позволявам да изкажа мои собствени 

наблюдения въху, това което аз смятам за характеризиращо веристичния стил и Пучини 

в частност, базирайки се на преки впечатлния и събирана информация по време на 

собственото ми обучение в университета и в различни майсторски класове и 

специализации, които съм имала възможността да посетя. Те са свързани с вокално-

техническите и интерпретативни трудности, които един млад изпълнител, с 

недостатъчен опит би могъл да срещне при изпълнението на пучиниевия репертоар, 

въпреки логичните образи, сюжетите близки до реалния живот, лесно достъпната за 

публиката музика и множеството ремарки, с които борави композиторът. Според мен 

неговите женски образи носят дълбок драматизъм, който би трябвало да се усети в гласа 

и в играта, поради което се явява труден за младия изпълнител. „Тоска“ на Мария 

Венцеславова, обаче  опровергава тези мои твърдения. Образът, който тя изгражда е бил 

толкова завладяващ, че оставя трайни дири и се помни до ден днешен. Мария 

Венцеславова „Изпълнява ролята над 100 пъти с огромен успех... За нейната 

изключителна Тоска в Русенската опера се говори и до днес.“ (обяснителна табела от 

изложбата „Звездите на Русенската опера“, 23.05.2011.)  

В изграждането на „Тоска“, но и на образите на други героини, в които се 

превъплащава, певицата, тя се води най-вече от себе си. Аз смятам, че този е най-верният 

път, защото играта става най-истинска, а и обликът на героя добива завършен вид, а не 

остава нагоден само по вижданията на режисьора. „... аз просто съм се водила по себе 

си и съм правила мизансцените си логично и вярно. Не съм чакала да ми се каже, тука 

ще стъпиш, от тук ще тръгнеш и така нататък. Изобщо с режисьори не съм имала 

конфликт.“ Аз: „Водили ли сте се по ремарките в клавира, или просто както го 

усещате?“ Пл. Бейков: „Например Пучини има много ремарки.“ М. Венцеславова: „Не, 

не съм! Както съм го усещала е било, а Пучини го обожавам!“ (из Среща-интервю с 

Мария Венцеславова, 23.10.2018.) 

 Интерес представляват детските спомени на двамата ѝ сина, споделени в 

предаването „На опера в събота“, по програма Христо Ботев, които цитирам в труда си. 
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1.3. Първи конкурси, предвещаващи големи върхове  

Тази подглава разделям с два подраздела, които са наименувани: София и 

Тулуза; „Франсиско Виняс” и вагнеровия репертоар в кариерата на Мария 

Венцеславова. 

1970 г. се явява важна за сопраното. След три много успешни сезона на Русенска 

сцена, тя се изявява на „IV-и Международен конкурс за млади оперни певци“ в София, 

където журито не ѝ присъжда награда, но след това получава множество ангажименти за 

различни гастроли точно с ролята Флория Тоска. Бива поканена да пее на едни от най-

значимите оперни сцени в страната – Варна, София, Русе. На IV-тото издание, в 

последния тур изпълнява запомнящо се цялата партия на Тоска, но най-впечатляваща е 

била в арията„Vissi d’arte…”. Всъщност, голямото постижение на този конкурс, според 

мен, е не толкова признанието на журито, измерено непременно в награда, а точно тези 

последващи анагажименти, които я изстрелват нагоре към покоряване на нови върхове. 

Конкурсът е първи в професионалната ѝ кариера, но опитът от него ѝ отваря път към 

други две важни световни признания. 

През 1972 г. Мария Венцеславова печели III-то място на авторитетния певчески 

„Международен конкурс в Тулуза“.  

Двата конкурса, в София и Франция, се явяват като преход към наистина важното 

в национален и световен мащаб постижение – Вагнеровата награда на конкурса 

„Франсиско Виняс“, в Барселона. Мария Венцеславова става първата българка и една 

от малкото в света, които имат честта да се похвалят с това отличие.  

Интересно е да спомена някои факти около този конкурс. Вагнеровите героини 

Сента от „Летящият холандец“ и Елизабет от „Танхойзер“ ѝ печелят приза. Тъй като 

певицата е носител и на награда от престижния конкурс в Тулуза, е била освободена от 

първия тур в Барселона, поради което се представя направо на следващите два и то 

блестящо. Изпълнява разнообразен репертоар, с който доказва владеенето на различни 

стилове и познаването на тънкостите при музицирането в различните епохи. „... беше 

спечелила Вагнеровата награда на конкурса "Франсиско Виняс" в Барселона и можеше 

да направи кариера на Запад именно в този труден репертоар, за който никога няма 

достатъчно добри гласове.“ (Стамболиев Огнян. Мария Венцеславова – едно 

мащабно дарование : 65 години от рождението ѝ. // ЛитерНет, N 1 (110), 14.01.2009, 

https://liternet.bg/publish17/o_stamboliev/m_venceslavova.htm > (12.12.2018.)). 

https://liternet.bg/publish17/o_stamboliev/m_venceslavova.htm
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Интерес представляват двата аудио записа, които прилагам. Единият е от 

„Танхойзер“ с оркестъра на Софийската опера, диригент Борис Хинчев, от 1973 г: „Ария 

на Елизабет“ из II-ро действие на операта „Танхойзер“, част от личния архив на 

певицата, предоставен ми от самата нея (виж Музикалното приложение, запис N 1), а 

другият от „Залезът на боговете“, с оркестъра на БНР, диригент Александър Владигеров, 

от 1976 г: „Финална сцена на Брюнхилде“ из операта „Залезът на боговете“, част от 

предаване на БНР, в памет на Мария Венцеславова. В скобите отбелязвам от коя минута 

започва записът  (Тончева Цветана. В памет на Мария Венцеславова – сопран (6 юни 

1943 – 30 април2019). // БНР Програма Христо Ботев : Неделен следобед, 19.05.2019. 

< http://bnr.bg/hristobotev/post/101120294> (21.05.2019), от 6,32 мин.). 

 

1.4. Италиански репертоар   

Подглавата разглежда коронния репертоар на Венцеславова, като го разделям в 

два подраздела: вердиеви роли и връх в кариерата ѝ – операта „Макбет”. 

 

След спечелената в Испания награда тя се завръща в Русе и за близо тринадесет 

години оставя Вагнеровия репертоар на страна. В този период изработва множество 

италиански образи и то основно от опери на Джузепе Верди. Оказва се, че този вердиев 

репертоар не по-малко разкрива певческите ѝ умения и качества и той се превръщат в 

коронен репертоар за Венцеславова. Прекрасна Дездемона, в „Отело“: „О, тя беше една 

прелестна Дездемона“. Много добра!“ (личен разговор между мен и Стефан 

Баджаков); „В творческата си биогафия, към най-трудните сопранови партии и 

вълнуващи женски образи, М. Венцеславова ще прибави и Леонора. Регистрова 

сигурност, метална нюансировка в гласа (а това не се среща често)...“ (Коев Димитър. 

В Русенската опера – нов прочит на „Трубадур“. // Север : Литература, изкуство, N 

13, 27.07.1977 г. (прит. на в. Дунавска правда, N 175.); Аида от едноименната опера; 

Амелия от „Бал с маски“; Елизабет от „Дон Карлос“. Тук особен интерес представлява 

спектакъл игран през 1974 г., когато Николай Гяуров е гост на Русенска народна опера и 

Мария Венциславова си партнира с него и др. Превъплащавайки се в тези образи 

певицата играе с различни партньори, но най-често, се случва така, че си партнира на 

сцената със своя съпруг Анастас Анастасов. Двамата се превръщат в емблематична 

звездна двойка на русенския оперен театър.  

Най-запомнящи се вердиеви образи на Мария, обаче безспорно остават Лейди 

Макбет от операта „Макбет“ и Амелия Мария от „Симон Боканегра, за която през 1975 

http://bnr.bg/hristobotev/post/101120294


11 
 

г. получава награда от „Съюза на музикалните и танцови дейци“ за най-добра певческа 

роля, за спектакли изиграни в сезон 1973-1974 г.  

Ролята на Лейди Макбет, в която се превъплащава заедно с мъжа си Анастас 

Анастасов – Макбет, остава в историята като едно от големите постижения на българския 

оперен театър и връх в кариерата ѝ. Само година след първия за България спектакъл – 

4 април 1975 г. в Русе се състои премиерата на 2-та постановка, като част от програмата 

на фестивала „Мартенски музикални дни”. Постановчик тогава е Константин Димчев, 

диригент – Веселин Байчев. Сюжетът на операта разказва за суровата действителност, а 

музиката на Верди е контрапункт на действието, който свързва историята със 

съвременността. В сценичната форма се изразява голямата тревога, че по света все още 

има насилие и жажда за власт, а в идеята на самия спектакъл е заложен ремаркерът 

„насилието ражда насилие“ – споделено от диригентът  Веселин Байчев пред Владимир 

Попов, във връзка с неговото изследване „Репертоарни насоки и новаторски идеи в 

Русенската опера в периода 50-те 80-те години на XX век“, което аз също си позволявам 

да цитирам в труда.  

Най-голямо впечатление ми направиха спомените на Мария Венцеславова за този 

спектакъл: „Макбет е една любима роля! Макбет и Тоска, това са двете!“ Пл. Бейков: 

„Кажи ми за Константин Димчев и за Макбет.“ М. Венциславова: „Tой беше много 

талантлив! Аз си го харесвах! Много хубав спектакъл направи, много хубав мизансцен 

направи. Нещо, което не бяхме виждали ... То беше голям кеф, защото теренът беше 

наклонен, с един кървав постлан килим, с дълги „косми“, като китеник. И на мен ми 

беше голям кеф, защото тогава бях в еуфорията си. Арията, която беше много тежка, 

тежка роля, обаче нея я пеех на куц крак и отгоре с един апломб забивам колената в 

китеника и започвам да се пързалям надолу пеейки. Това е моя приумица! В публиката 

веднага се чуваше: „Ах!...“ Аз сега в момента изтръпнах. Голями емоции!“ (из среща-

интервю с Мария Венцеславова, 23.10.2018.) 

Опероманите, свидетели на тези времена си спомнят с вълнение спектакъла и 

говорят най-вече за двойката Макбет и Лейди Макбет, за дълбочината и перфектното 

балансиране на точна доза нюанси в гласовете и на двамата при интерпретация.  Според 

мен Мария и Анастас са олицетворение на симбиозата между двама певци, която се 

получава, както в техния случай като естествен ход на целия им съвместен живот, но 

освен това с много самостоятелна работа и с добро познаване на сценичния партньор. В 

подкрепа на думите, в труда прилагам и запис на дуета „fatal mia donna, un mormore...“ 
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в музикалното приложение, съставящ част от личния архив на певицата. (Музикално 

приложение, запис N 2.) 

1.5. Мария Венцеславова и нейните български роли   

Ярките вокални умения, които притежава Венцеславова, съчетани със 

забележителното актьорско присъствие, които демонстрира в класическия Вердиев и във 

Вагнеровия репертоар са действително от огромно значение при изграждането на 

кариерата ѝ. За артистичното ѝ развитие обаче, много голяма роля изиграва българският 

оперен репертоар. Любопитен факт е, че преди да се превъплати в Лейди Макбет, тя е 

изиграла голям брой български роли, които много ѝ помагат да се развие гласово и 

певчески, за да узрее като певица.   

В тази част от труда си изброявам някои знакови български образи, ролята на 

Царица Мария от операта „Цар Калоян” и „Мария Десислава”, създадена за Мария 

Венцеславова които певицата е изиграла на сцената на русенската опера, разгледани в 

отделни раздели. 

 

Някои знакови български образи „Помня я като Милкана. След Тоска изигра 

тази роля. Сякаш тя отпуши гласа ѝ. Чудесна!“ (споделено в личен разговор между 

мен и меломана Стефан Баджаков).  Също „Албена“, от едноименната опера, както и 

Севина, от „Лето 893“; Лили от операта „Тревога“ на Александър Райчев; Сева /Ахинора/ 

от „Хан Аспарух; Елена от „Бунтовна песен“ на Георги Златев-Черкин и др. Акцент 

поставям върху изпълените от нея партии на Царица Мария, от операта „Цар Калоян“, 

за която е поканена лично от композитора Панчо Владигеров да я изпълни и Мария 

Десислава на Парашкев Хаджиев, написана за звездната двойка Венцеславова-

Анастасов. 

   Царица Мария от „Цар Калоян“ – това е една от най-запомнящите се български 

опери, с исторически сюжет и единствената в творчеството на Панчо Владигеров, която 

се оказва много важна в изграждането на традициите в българския оперен театър, но и е 

съдбоносно свързана с развитието на кариерата на сопраното. Композиторът започва 

работа по партитурата на произведението през 1935 г. и година по-късно то вече се играе 

на сцена. Операта е посрещната добре от публиката, но след девет представления е 

свалена по внушение на двореца, тъй като отрицателният образ на царица Мария 

(куманка и съпруга на Калоян) можел да даде повод за уронване престижа на 
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тогавашната царица Йоанна (италианка и съпруга на цар Борис). Няколко месеца след 

това е поставена в Братислава и Любляна, като братиславската премиера се превръща в 

събитие от световен мащаб. Така „Цар Калоян“ става първата българска опера, 

представена в чужбина. Втората постановка в България на операта е представена през 

1962 г. в Русе, като либретото е преработено. Постановката на Русенската опера е 

определена като постижение от национална величина в развитието на съвременния 

оперен театър, на III-я Национален преглед на оперите, в София. През 1975 г., по повод 

75-годишнината от рождението на Панчо Владигеров „Цар Калоян“ отново се играе, в 

София, като в постановката се възстановяват действащите лица от оригиналното 

либрето, правят се някои корекции по финалния текст, също и отделна картина за 

финала, като се подчертава хоровата роля. Същата година с това заглавие се открива и 

ФОБИ в Стара Загора, за който спектакъл лично от композитора, е поканена Мария 

Венцеславова,. „С тази успешна постановка старозагорци се представиха и в Полша, 

където Мария Венцеславова, поканена за ролята на царица Мария, получи може би най-

високата оценка.“. (Стамболиев Огнян. Профили. : Мария Венцеславова. // Седем 

дни в Русе, N 7, 1976. с. 7-8.) Мария Венцеславова остава в историята на „Цар Калоян“ 

и със студийния запис на операта, в който участва като единствен солист, непредставител 

на Софийска народна опера. Ето и какво казва самата тя за тези събития, в личния ни 

разговор: „Панчо, той много се гордееше с мен. Няма да забравя в Плевен имахме 

спектакъл, в Плевенската опера и разбирам, че Панчо е там. Имахме репетиция, когато 

се подготвяше премиера и като ме чува в самото начало и казва: „Ето това е, което 

искам!“ и направи, така че плочата се записа с мен, с мое участие. Всички останали 

солисти бяха от София.“ (из Среща-интервю с Мария Венцеславова, 23.10.2018.) В 

труда прилагам два линка към сайт за свободно споделяне на информация, съдържащи 

едниният – споменатия запис на цялата опера и другият – арията на Царица Мария 

(<https://www.youtube.com/watch?time_continue=563&v=zzbtrcefjnw> (цялата опера 

„Цар Калоян“); < https://www.youtube.com/watch?v=fXMAxlnm1yc > (ария на 

царица Мария)). Позволявам си, в рамките на дисертацията, да изкажа свои мисли и 

впечатления от чутото, като говоря единствено за Царица Мария, тъй като моето 

изследване няма за цел да анализира цялостно операта, а по-скоро да набележи някои 

моменти, които са в пряка връзка с участието на Мария Венцеславова и изграждания от 

нея образ. Интересни са и някои отзиви за участието на певицата, публикувани в пресата, 

които цитирам. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=563&v=zzbtrcefjnw
https://www.youtube.com/watch?v=fXMAxlnm1yc
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 „Мария Десислава“, създадена за Мария Венцеславова – премиерата се 

състои на 28 март 1978 г. Поставя се в Русенската народна опера като част от 

фестивалната програма на „Мартенски музикални дни“, по време на честването на 100-

годишнината от Освобождението на България, което е и поводът за създаването на 

произведението. Известен факт е, че Парашкев Хаджиев го сътворява специално за 

двойката Мария Венцеславова и Анастас Анастасов, на които поверява главните роли на 

Мария Десислава и брат ѝ Иван Шишман.  

По повод 100-годишнината на композитора – 16 ноември 2012г., 34 години по-

късно, „Мария Десислава“ се възражда с нова постановка в Русенска опера. Интересно 

за мен е да проследя гледните точки на двете певици, изиграли главната роля в първата 

и в новата постановки. Мария Венцеславова и Мария Цветкова, които разказват кое е 

водещото, според тях, в изграждането на образа, в статия, публикувана в местния печат. 

Мария Венцеславова: „... голяма беше радостта ми и голяма чест ми бе оказана от 

съдбата да се срещна с тази героиня! Саможертвата ѝ винаги ме е карала да 

настръхвам. Но кой не би дал подобни жертви за отечеството си? Пред прага на 

робството... Точно в това е силата на моята героиня. И любовта. Без любов нищо няма 

на този свят. Любима ми беше молитвата ѝ пред Бога, когато трябва да избере пътя 

на саможертвата.“ 

Мария Цветкова: „Някак дълбоко в себе си чувствам скършената душа на Мария 

Десислава. Разбирам мъката и страднието ѝ, но усещам нейната упоритост и сила. 

Съвсем не случайно в една от репликите си, моята любима нейна реплика, тя казва: 

„Любовта – тя всичко побеждава.“ За да изпълни дълга си към родината, към царя, 

който е нейн брат – това е едно неимоверно тежко изпитание, тя е отделена от 

любимия си, тя е отделена от отечеството си... И само силата остава, която я крепи 

и ѝ помага да оцелее. Любовта към Мирослав, към любимия мъж и любовта към 

България.“ (Димитрова Гергана. Операта „Мария Десислава“ се завръща на 

русенска сцена. : Размисли на двете русенски изпълнителки на главната роля за 

творбата представят преди спектакъла на 1 февруари. : Мария Венциславова: 

Любима ми беше молитвата ѝ пред Бога, когато трябва да избере саможертвата...  

Мария Цветкова: Дълбоко в себе си чувствам скършената душа на Мария 

Десислава // Бряг (Русе) N 23, 29.01.2013, с. 6.). В труда си позволявам да кажа някои 

свои впечатления от запис, който успях да открия и чуя в „Златния фонд на БНР“ – ария 

от II-ра картина. Това, което най-много ми въздейства бяха различните нюанси в гласа 

ѝ и добрата дикция. Чувам редуващите се меланхолия и драматизъм.  
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1.6. Друг оперен и оперетен репертоар       

С цел да обхвана максимално подробно репертоара на Мария Венцеславова 

споменавам и други нейни превъплащения, а някои разглеждам и по-подробно. По този 

начин се стремя да не наруша цялостта на историческото изследване. Отново ги 

разглеждам разделени в отделни подглави с различни подраздели, носещи имената на 

изиграните роли. 

 Шроко застъпени в репертоара ѝ са руски опери. Като пример ще спомена 

„Годеж в манастира“, „Княз Игор“ и „Дама Пика“. Интерес представлява 

любопитният факт, че с последните две певицата е пътувала и зад граница, с трупата на 

Софийската опера през 1980 г., когато във Виена титулярката на ролята на Лиза от „Дама 

Пика“ се разболява и на Венцеславова ѝ се налага да „спасява“ спектакъл, замествайки 

я. 

Споменавам и някои опери от други епохи и композитори, изпълнени от 

певицата. Например заглавието „Тъжен понеделник“, от Гершуин, където 

Венцеславова, в ролята на Вай – единствената женска роля, е гримирана цялата в черно 

като негърка.  

Мария Венцеславова е била певица, за която не е никакъв проблем да играе както 

в централни, така и в по-малки роли, където публиката може да я види в различно амплоа.  

Такива са например ролите на Мерседес, от „Кармен“ и на I-ва дама, от 

„Вълшебната флейта“. 

  В Русе няма музикален театър и оперния се явява място, където да се представят 

оперети. Поради това певците трябва да бъдат на такова високо ниво, че да могат да 

покриват освен обичайния си оперен репертоар и оперетния, и мюзикълен такъв. Вярвам 

също, че в един момент, когато вече толкова много драматични роли стоят зад гърба му, 

певецът има нужда от разнообразие. Да се сблъска с онази различна специфика на пеене 

и игра, които носи оперетата. „Това е майсторлъка. Да можеш да пееш всичко!“ (виж 

Среща-интервю с Мария Венцеславова, 23.10.2018.) 

 

Едно от ярките класически оперетни заглавия, които присъстват в репертоара на 

Мария Венцеславова е „Царицата на Чардаша“. „... нейната Силва е неподправено 

естествена, без фалшиви нотки и в диалозите, и в пеенето, и в най-тежките за 
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сценично превъплащение ситуации.“ (Апостолова Румяна. „Царицата на чардаша“ 

или истинските стойнисти на жанра. // Дунавска правда“, N 159, 06.07.1986, с. 3.) 

1.7. Мецосопранов репертоар 

Гласът с годините спада, за това много драматични сопрани в един момент от 

своята кариера минават към мецосопрановия репертоар. Не мога да не спомена две 

мецосопранови роли, които изпълнява Венцеславова – Чипра („Цигански барон“) и 

Мадалена („Риголето“). „Аз бях драматичен сопран! Даже накрая излизах в 

Циганката, в мецосопранов репертоар. В Риголето играх Мадалена.“ (виж среща-

интервю с Мария Венцеславова, 23.10.2018.) 

1.8. Концерти, гастроли, звания 

С цел да не наруша историческата цялост на изследването си споменавам в тази 

подглава някои концерти в България и гастроли извън пределите на България, които 

представляват неизменна част от творческия живот на оперния певец.  

В настоящите редове бих искала да акцентирам основно на изява на Мария 

Венцеславова в София, където тя често е гастролирала. Както вече стана въпрос певицата 

има голям успех с Вагнеровия си репертоар и за това смятам, че за да има профилът ѝ 

максимално завършен вид трябва да спомена концерт, състоял се в зала „България“, през 

1988 г., заедно със Симфоничния оркестър на БР, по случай 175-годишнината от 

рождението на Рихард Вагнер. Тази изява за Мария идва 13 години след спечелването на 

Вагнеровата награда в Барселона. „Когато я слушах, непрекъснато ме гонеше мисълта, 

че ние недобре познаваме изпълнителските си кадри, защото често твърдим: „Нямаме 

певци за Вагнер“. А ето, че е имало, но редица обстоятелства са отделили Венциславова 

от този автор. ...само за два месеца Мария Венциславова упорито заработва и се 

пренастройва на вълната на Вагнеровото творчество. И ето го резултатът – 

изпълнение високо професионално, музикално – с красива фраза. Да, това беше успех за 

Мария Венциславова!“ (Анастасова Лидия. Ярка изява. : Мария Венциславова пее 

Вагнер. // Дунавска правда, Светлоструй, N 11, 26.11.1988, с. 4.)  

Смятам за най-удачно това място в главата, посветена на Мария Венцеславова, за 

да кажа, че през 1980 г. тя получава званието „заслужила артистка“. 
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1.9. Преподавателска дейност на Мария Венцеславова   

Певицата е преподавала в Музикалното училище в Русе пеене, актьорско 

майсторство, пластика, и минзасцен. „Провеждах им часовете с мизансцените, 

мимансите и така.“ (из Среща-интервю с Мария Венцеславова, 23.10.2018.) Смятам 

за много подходящо точно артист да бъде назначен да работи с прохождащите ученици. 

Този, който има голям сценичен опит най-добре би разбрал страховете и вълненията им. 

Най-ясно и точно би им показал различните техники и би ги научил на „рецептите“, 

които знае, за да може когато се сблъскат със сцената да бъдат донякъде подготвени. 

От изследването на репертоара на Мария Венцеславова става ясно, че тя е 

утвърден драматичен сопран и вероятно е можела да бъде от редките явления – 

„вагнерови певци“, но животът ѝ трайно се свързва с русенската опера, от което 

произлиза друга нейна сила – Вердиевите и българските роли, в които е незаменима. 

Нейната техника и интерпретация могат да служат само за пример на моето поколение. 

Възхищавам се на начинът, по който играе ролите си, докато пее, на способността ѝ да 

„променя“ гласа си според ролята.   
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II. Валери Попова 

Както и в предишната глава, така и тук изследването ми започва от съвсем ранна 

възраст и преминава през всички етапи на развитие на кариерния път на Валери Попова.  

2.1. Семейство и начало на певческия ѝ път   

Тя е дъщеря на големия български диригент Саша Попов и на концертиращата 

пианистка Вера Даскалова – Бонева. Израства в дом изпълнен с музика, което 

предопределя и собствената ѝ съдба. От всичко, което прочетох като материали, видях в 

документални филми и чух в лични разговори със семейството ѝ бих могла да заключа, 

че благодарение основно на майка си се занимава с пеене.  

2.2. Музикално образование   

Давам си сметка колко е важно един бъдещ музикант да израстне, слушайки 

постоянно в къщи как някой музицира. Това изгражда не само отношение към музиката, 

но помага в разбирането и възприемането ѝ. Детското развитие на Попова обаче, не 

приключва само със слушането и подсъзнателното възприемане. В труда разглеждам 

етапите на образованието ѝ като ги отделям в разлини подглави. 

 

Музикално училище: На 6 годинки започва да свири на пиано, приемат я в 

детската школа на Музикалното училище в София, а след това се прехвърля на цигулка. 

Разбира се, първите ѝ учители са двамата ѝ родители, които я подготвят и поставят 

първите основи на музикалното ѝ развитие. Валери свири активно до 16-та си 

годишнина.   

Постепенно се запалва страстта ѝ по театъра. Искала е да бъде драматична 

актриса, но тъй като е дъщеря на музиканти е най-логично да продължи по техния път и 

започва редовно да посещава часовете по пеене на Льоли Даскалова. Последнитe две 

години в музикалното училище учи паралелно пеене и цигулка. Завършва гимназията с 

двете специалности.  

Действително пеенето се оказва нейното призвание и това си проличава още щом 

завършва училище, когато накрая на обучителния курс, изнася самостоятелен вокален 

концерт с арии и песни: „Залата беше претъпкана ... Препълнено! Толкова много народ 

имаше. Бяха отворени вратите към фоайето и стълбите нагоре бяха претъпкани. Аз 
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не съм виждала такова нещо! Хората се бяха накатерили, правостоящи на тия стълби, 

за да виждат сцената.“ (из интервю-среща с Антонина Бонева, 27.12.2018.)  

 

Музикална консерватория и първи конкурс: След това през 1967 г., Валери 

кандидатства в Консерваторията където я приемат на първо място и става част от класа 

на големия български вокален педагог проф. Христо Бръмбаров. Още в Консерваторията 

натрупва сценичен и репертоарен опит чрез явяване на конкурси и непрекъснато учене 

на репертоар. Като студентка във II-ри курс, през 1969 г. става лауреат с II-ра награда и 

сребърен медал от „V-то общобългарско състезание за певци и инструменталисти“.  

Първата роля, която подготвя е Виолета Валери от „Травиата“. Тук разсъждавам, 

от моя гледна точка, върху различните причини, поради които един млад артист – 

студент, в началото на своя творчески път, да посегне към такава многопластова във 

вокално-техническо и интерпретативно отношение роля, носеща в себе си различни 

драматургически контрасти, за изразяването на които е нужно артистът да има силна 

психика, добри артистични и вокално-технически умения.  

 

Специализация в Палермо – Италия: Валери Попова завършва своя курс на 

обучение през 1971 г., като същата година печели стипендия за специализация в 

оперното студио на „Театро Масимо” в Палермо, Италия, където работи в продължение 

на две години с музиканти от световна величина – драматичното сопрано и педагог 

Джина Чиня и диригентът Джузепе Патане. 

Споменавайки тази специализация отворям една скоба, имаща отношение 

основно към обучението в Италия и по-точно към белкантовата техника, като вмъквам и 

някои собствени разсъждения за българската вокална школа, която е изградена на 

основата на белкантото. Те се базират на собствени наблюдения по време на обучението 

ми в университета и някои майсторски класове, и специализации, които съм посетила. 

Отварям тази скоба, тъй като смятам, че начинът, по който пее Валери Попова, е пример 

за белкантова техника. 

Дебют на софийска сцена – „Джани Скики“: Интересен факт в периода на 

специализацията ѝ е, че тогава тя прави своя дебют на сцената на Софийска народна 

опера. През лятото на 1972 г. трупата на младите артисти от „Театро Масимо“ представя 

няколко италиански произведения в четири вечери, в рамките на международния 

фестивал „Софийски музикални седмици“.  Валери Попова се изявява с малка роля, на 
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актриса свиреща на цигулка, в първите две вечери, а в следващите – в ролята на Лаурета 

от триптиха на Пучини, което всъщност се явява и нейният дебют на софийска сцена. 

2.3. Пловдиска народна опера   

След като завършва обучението си в Палермо певицата се завръща в България и 

веднага е назначена в пловдивската народна опера, където активно пее от 1973 до 1977 

година. В труда разглеждам подробно голяма част от репертоара, който е изпълнявала 

там, като изследвам различните роли в отделни подглави и наблягам на едни от най-

занчимите за този пловдивски период. Ето и някои от тях: 

 

 „Тя започна в Пловдив, като първото ѝ участие беше като Първа дама във 

„Вълшебната флейта“ с Добрин Петков. За него си спомням, аз като ученичка често 

ходех при сестра ми, по шест часа репетиции правеше. ... Изключителен спектакъл се 

получи. Той, Добрин Петков, за това така постигаше съвършенство, защото много 

работеше!“ (из Интервю-среща с Антонина Бонева, 27.12.2018.)  

Говорейки за Моцарт е необходимо да спомена и ролята на Графинята от 

„Сватбата на Фигаро“, която тя играе първо в Пловдив, а след това става част от 

репертоара ѝ на софийска сцена и на гастроли в чужбина. В дисертационния труд 

прилагам документален запис на арията на Графинята, из III-то действие на операта, 

с диригент Асен Найденов и оркестъра на БР, от 1976 г., като изказвам някои 

разсъждения, базирани на чутото (Музикално приложение, запис N 3.). 

Първата голяма роля на пловдивска сцена – Виолета Валери от „Травиата“ 

на Верди играе през 1973 г. Интерес представляват, според мен, думите на дъщеря ѝ 

Александрина Пендачанска и нейните спомени за пловдивската „Травиата“ на майка ѝ, 

които тя сподели пред мен: „Имам спомени от две, три годишна и я помня все да ходи в 

Пловдив и да пее „Травиата“... пътуваше, сутрин ставаше в пет часа и отиваше на 

репетиции в Пловдив, вечерта се връщаше.“ (из интервю-среща с Александрина 

Пендачанска, 7 март 2019.) 

Следващата роля, която изследвам е на Манон от операта „Манон“ на Жул Масне, 

от която успях да намеря и чуя докуметален запис на арията на Манон от II-ро действие, 

от 1976 г., с диригент Асен Найденов и Симфоничен оркестър на БР, като изказвам някои 

разсъждения, базирани на чутото. Най-силно впечатление ми направи прекрасното ѝ 
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френско произношение. „Вали беше ходила при баба си, понеже тя е французойка, във 

Франция, и беше стояла цяло лято там. Вали говореше перфектно френски!“ (личен 

разговор с Иван Пендачански)  

Друга роля, останала в историята, е тази на Земфира. На 1 май 1974 г. година 

балетът „Дон Жуан“ от Глук и операта „Алеко“ на Рахманинов се представят като нови 

премиери в репертоара на „Пловдивска народна опера”. Телевизията отразява събитието, 

а в архива на БНТ видях фрагмент, заснет по време на генералната репетиция. От него 

ми прави впечатление невероятната стабилност на певицата и различното звучене, което 

има. „Тя като пее „Алеко“ не е лиричен сопран. Тая драматичност си личи!“ (из 

Интервю-среща с Антонина Бонева, 27.12.2018.) 

2.4. Международни конкурси  

Много важна и решаваща част от кариерата на Валери Попова заемат участията ѝ 

в различни международни конкурси. Паралелно с работата ѝ в театъра тя се 

доусъвършенства, явявайки се в подобни формати. Изброявам ги в хронологичен ред, 

според годината на провеждане и ги раделям в различни подглави: 

XXV Международен музикален конкурс „Пражка пролет“ – 1973 г.  се 

провежда през май месец 1973 г. Там Валери печели III-та награда. В българската преса 

постижението е отразено в малко каре, във вестник „Вечерни новини“: „На тазгодишния 

международен фестивал „Пражка пролет“първа награда не бе присъдена. Втора 

награда бе поделена между представители на Чехословакия и ГДР, а третата награда 

бе връчена на българската певица Валерия Попова-Пендачанска.“ (Вечерни новини, 

18.05.1973.) 

 

XXI-ви Интернационален певчески конкурс „Лен Вос“ –  Хертогенбош – 1974 

г. Година след състезанието в Чехия трудът на Валери Попова е възнаграден с 

лауреатското II-ро място на друг авторитетен конкурс, в Хертогенбош – Холандия. 

Самият конкурс е много важен за културния живот в Холандия, за това и местните 

вестници отразяват всичко свързано с него в най-големи подробности. Цитирам превод 

на български. „По време на полуфиналите в Come scoglio на Моцарт, тя дава най-
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доброто, на което е способна (чуха се възгласи браво).“1 (Хек Ханс. Вокална 

оскъдност, богато възнаградена. // Де Волстранд, 09.09.1974.) Откривам и още две 

холандски статии, написани за конкурса. Отразеното в тях, намирам в друг материал, от 

вестник „Народна култура“, от където цитирам: „... Българката Валери Попова показа 

прекрасен глас, превъзходна певческа култура, много добре изработена техника...“... 

„Голямата награда за чисто пеене в комбинация с една брилятна изява се падна тази 

вечер несъмнено на В. Попова.“ На заключителния концерт публиката, станала на 

крака, възторжено аплодира младата певица от България.“ (Василев Стефан. 

Българската култура по света. : Награда за Валери Попова в Хертогенбош. // Народна 

култура, XVIII, N 41, 05.10.1974.) 

 

IX-ти Международен певчески конкурс в Париж – 1975 г.  На следващата 

година, Валери Попова се явява на може би най-важния в кариерата ѝ конкурс, на който 

я забелязва директорът на Фламандската опера, и я кани в своя театър. Конкурсът в 

Париж се провежда от 23 до 27 май 1975 г. До този момент само двама българи са 

печелили награди там – младите тогава Димитър Узунов и Николай Гяуров, през 1955 г. 

В изданието от 1975г. участие взимат близо 80 души от целия свят. Авторитетното жури, 

с председател Бернар льо Фор, тогава артистичен директор на фестивала Екс-ан-

Прованс, ѝ присъжда II-ра Голяма награда, като I-ва не е присъдена! Така 20 години след 

призанието на двамата ни певци, сопраното отново доказва качествата на българските 

оперни гласове на този голям конкурс. В репертоара, с който Валери Попова остава 

запомнена, най-важно място заема Маргарита, от „Фауст“ на Гуно. „...предизвика 

единодушие по отношение на нейния хубав сопран със слънчев тембър, с явна техника и 

вече утвърдена професионалност...Ето очевидно един глас с бъдеще. Начинът, по 

който тя преодоля трудностите на „арията на скъпоценностите“ от „Фауст“ на 

Гуно, би могъл да бъде предложен за пример на много „преуспели певици“. Казва Роже 

Телар. (Ла круа, 09.06.1975.)  

 

I-ви Международен конкурс за лирично изкуство – Вервие – провинция Лиеж 

(Белгия) – 1975 г.  Няколко месеца след признанието в Париж, певицата участва в 

първото издание на друг международен конкурс, организиран от оперния център на 

                                                             
1 Оригинален текст: “Terwijl ze in de demi-finale toch in Come scoglio van Mozart ten beste heeft gegeven dat 

er wezen mocht (bravogeroep).“  (Хек Ханс. Вокална оскъдност, богато възнаградена. // Де Волстранд, 

09.09.1974.) 
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Валония в Лиеж, Белгия. Авторитетното жури, с председател френският композитор 

Емануел Бондвил, тогава постоянен секретар на Академията за изящни изкуства при 

Френския институт и бивш дългогодишен директор на парижката „Гранд опера“, ѝ 

присъжда I-ва награда. Този конкурс е оперен! На първия тур се изпълняват арии и сцени 

из опери, без партньори, на втория и третия тур вече с партньори, а по регламент за 

третия тур, на мен лично ми прилича на нашия „Международен конкурс за млади оперни 

певци „Борис Христов“, тъй като и при него, както и при нашия, третият тур 

представлява изиграване на цяла оперна роля, вече в съпровод на оркестър. При нас 

условието е да се изпълни цялото оперно произведение, а в Белгия се изпълнява само 

едно действие. Там певицата се представя с II-ро действие на „Травиата“. Ето какво пише 

за нея белгийската преса, цитирано в превод на български: Една голяма певица каквато 

е тя; еднa изключителнa класa наистина е учебник по забележително пеене. ... Намирам 

в нея един от най-сериозните претенденти за титлата. 2 (Международен конкурс за 

лирично изкуство на оперния център на Валония. Атрактивен първи полуфинал. // 

Льо жур, 24.09.1975, с. 4) 

 

VI-ти Международен конкурс за млади оперни певци – София – 1976 г. През 

1976 година, Валери Попова взема участие в шестото издание на „Международен 

конкурс за млади оперни певци“, който по-късно приема и името на Борис Христов. Там 

певицата получава III-та награда. Опитът, който е придобила от предходните години с 

международни конкурси извън страната, хората, с които се е срещнала – диригенти, 

певци, импресари, директори на фестивали и театри, неминуемо дават отражение върху 

презентирането ѝ, както в „Травиата“, която изпълнява на последния III-ти тур, така и в 

останалите. „... и Валери Попова (България) – „Травиата“ с наситеност на чувстата и 

звука, каквито рядко сме срещали в тази партия.“ (Бикс Розалия. Решителни 

изпитания. // Отечествен фронт, N 9758, 28 юни 1976, с. 4.) „Две песни от Дебюси си 

спомням например: „Коледа“ – изпя я с изключителна топлота и финес Валери Попова 

...“ (Бикс Розалия. Дванайсетте отминали. : Нататък? Международен конкурс за 

млади оперни певци „Борис Хрстов“. Факел,  София, 2011, с. 31.) 

 

                                                             
2 Оригинален текст: Une toute grande cantatrice que celle-là; une classe exceptionnelle vrament une ècole du 

chant remarquable. C'est très beau, très emouvant même! Et on trouve en elle une des plus sèrieuses prètendantes 

au titre. (Международен конкурс за лирично изкуство на оперния център на Валония. Атрактивен 

първи полуфинал. // Льо жур, 24.09.1975, с. 4) 
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Международен оперен и балетен конкурс в Остенде – Белгия – 1977 г. 

Международният конкурс за опера и балет в град Остенде, провинция Западна Фландрия, 

Белгия се провежда в края на август 1977 г. Интересното при него е фактът, че участват 

три големи наши певици и, че и трите си тръгват оттам с награди. Това са мецосопраните 

Стефка Минева, с Награда на публиката, Христина Ангелакова, с I-ва награда и 

сопраното Валери Попова с Голямата награда на град Остенде. По време на проучването 

ми, попаднах на статии, от белгийската преса, в които е отразен конкурсът и се говори 

за българките като за лъвици, които лесно са покорили върховете на състезанието. 

Интересно е да споделя и цитат, относно представянето на Попова:„Българското 

сопрано Валери Попова ... за която написахме, след нейния Моцарт на четвъртия 

концерт, че никога не сме чували подобно съвършенство на стил и музикален нюанс.“ 3 

(Вершор Н. // Хет латсте нюз, N 200, 29.08.1977, с. 2.).  

2.5. Софийска Народна опера –  

През 1977 г. сопраното постъпва като щатен солист в първия ни оперен театър, 

„Софийска народна опера“ и отдава 17 години от живота си на Софийската сцена. В този 

софийски етап отново разглеждам подробно репертоара на Валери Попова в 

националната ни опера, като акцента ми пада върху някои по-значими за личната ѝ 

кариера и българския оперен театър роли, които изброявам и тук. Разделям образите, в 

които се превъплащава на подглави със заглаия: репертоар от чуждестранни 

композитори и репертоар от български композитори, като във всяка една от тях 

разглеждам отделните образи като подраздели. 

 

Репертоар от чуждестранни композитори: „Първо ще спомена „Травиата“, 

Виолета. Мисля, че хората са ме запомнили, не малко пъти съм играла тази роля на 

софийска сцена и по световните сцени.“ (Стефанова Теодора, Атанасов Св. 

Творчеството на знаменитата оперна певица Валери Попова. / Теодора Стефанова, 

Св. Атанасов // БНТ Канал 1, 1992.) 

                                                             
3 Оригинален текст „:..de bulgaarse sopran Valeri Popova die met de grote prijs van de stad Oostende is 

bedacht, van 150 000 frank, en van wie we na haar Mozart op het vierde concert hebben geschreven, dat we nooit 

zo'n volmaaktheid van stijl en muzikale nuancering haden gehoord.“ (Вершор Н. // Хет латсте нюз, N 200, 

29.08.1977, с. 2.). 
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Първата „Травиата“ на Попова в София е от пловдивския ѝ период. През 1974 

г., тя гостува на столичната ни сцена с тази роля. След това, когато вече е на щат в 

столицата, ролята остава в постоянния ѝ репертоар, като се играе в различни години и с 

различни певчески състави. В дисертацията изброявам някои от тях. 

В архива на БНТ се запознах със записи на „Наздравицата“, от концертно турне 

на софийската трупа в Москва, и на арията от I-во действие и в труда излагам някои 

свои разсъждения, базирани на чутото, като правя паралел със записа на „Алеко“, 

споменавайки по-лиричното звучене на гласа в „Травиата“, с което бих искала да изкажа 

мнението си, за това колко е важно при интерпретация да се улавят различните 

характеристики на образите и ситуациите, в които попадат героите и как според това, 

гласът би могъл да се променя.  

 

Изтъквайки способността на певицата да „променя“ гласа си според ролята, 

представям и Джилда, с която Валери жъне голям успех на територията на нашата 

Софийска опера. „ ... френетичен успех, може би най-големия, по-голям дори от 

„Травиата“, сестра ми имаше като Джилда. Тя имаше по-плътен глас, не беше за 

Джилда, лекичкото момиче, но така нежно и красиво, точно такова гласче направи.“ 

(из интервю-среща с Антонина Бонева, 27.12.2018.) Говорейки за България, факт е, че 

сопраното повече е съсредоточена в лиричен репертоар, докато навън, както става ясно 

по-нататък в труда, изпълнява и много спинтови роли, които на по-късен етап от 

кариерата, влизат в репертоарен лист на територията на България. Повечето, след като 

вече са били изпълнявани навън.  

 

Може да се каже, че на различните места, където е пяла са я виждали с различна 

гласова характеристика. Например едно произведение – контрастно на досегашния 

лиричен репертоар е „Силата на съдбата“.  

Валери изпълнява ролята на Донна Леонора ди Варгас, в премиерен спектакъл, 

игран на 12 март 1989 г., в постановка на „Силата на съдбата“ явяваща се втора за 

България, след първото представяне на творбата през 1934 г. „ ... изпъква и почти изцяло 

отличният солистичен състав ... начело на който безспорно се откроява Валери Попова 

(Леонора). В богатата и трудна вокална партия певицата проявява наистина висок 

изпълнителски професионализъм с цялостната си художествена интерпретация, 

изтъкана от многобройни одухотворени и психологически вградени нюанси чрез 

великолепни пианисими и филировки, както и с изцяло издържани във „форте“ 
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кулминации. В общ вокалносценичен аспект артистката познава изтънчено силния 

характер на интерпретирания образ и неговото душевно многообразие, за да се домогне 

до най-пълноценната му изява. В този смисъл могат да бъдат посочени изрядното 

изпълнение на двете арии („Мадре пиетоза верджине и Паче, паче мио Дио) както и 

останалите дуети и ансамбли.“ (Тинтеров Стефанов Ст. Творба за реномирани 

сцени. // Народна култура, N 18 (1576), 28.04.1989, с. 6.) 

 

В труда говоря и за два спектакъла на “Дон Карлос“, където Валери изпълнява 

ролята на Елизабет Валоа, като част от трупата на Софийска опера. Единият – в Стара 

Загора, в рамките на Фестивала за оперно и балетно изкуство, а другият – в София, игран 

по случай 25-годишния юбилей от дебюта на Никола Гюзелев като крал Филип II. 

Тържественият спектакъл в София е на 19 април 1988 г. .  

Запознах се със запис на ария на Елизабет, от IV-то действие, VII-ма картина, 

в изпълнение на Валери Попова, която чух в архива на БНТ. В дисертационния труд 

помествам и свои впечатления от чутото.  

 

От Верди, изследването ми прави завой и се връща назад в годините, в моцартовия 

репертоар. Няколко са моцартовите роли, изиграни в София, но като най-важна в 

исторически план бих искала да изтъкна Фиордилиджи от операта „Така правят 

всички жени“. Спектакълът се състои на 3 юни 1984 г. и е част от фестивала „Софийски 

музикални седмици“. Това е единствената дирижирана на българска сцена оперна 

постановка на маестро Чакъров. Интересен факт от историята на осъществяването на 

проекта е, че за вокален консултант на певческия ни състав е била поканена голямата 

Елизабет Шварцкопф. ” Никога няма да забравя тази постановка, музицирането на 

солисти и оркестър.Това, което най-силно ме порази тогава, беше не само невероятно 

стилната Моцартова музика, която идваше от сцената и оркестъра, а видимото 

удоволствие, еротичният хумор и лекотата, внушавани от всички – една рядко срещана 

на българска сцена артистична безбрежност.“ (Дочева Екатерина. Емил Чакъров – 

остров в паметта. // Култура, N 25 (2949), 29.06.2018 

<http://www.kultura.bg/bg/article/view/27590> (10.12.2018.))  

 

Прехвърляйки се отново в друга епоха бих искала да изтъкна като важна за 

развитието на кариерата на певицата ролята на Флория Тоска, която се превръща в една 

от коронните за кариерата на певицата. Тук, в България, я пее малко.  

http://www.kultura.bg/bg/article/view/27590
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Бих искала да спомена ролята на Елена от операта „Мефистофел“ на Ариго 

Бойто, която е представена във френската версия през октомври 1982 г., за първи път в 

България.  

 

Репертоар от български композитори – Валери Попова има голям успех и във 

възложените ѝ български оперни постановки. Една, от тях е Ахинора, в операта „Хан 

Аспарух“ на Александър Райчев. Тази нова творба е обиколила българските оперни 

сцени, като световната ѝ премиерата е осъществена на 9 март 1981 г., в Русенска народна 

опера. Операта влиза и в репертоара на трупата на Софийската опера по време на турнето 

ѝ в Москва, през 1981 г. 

Друга българска опера, в която е участвала певицата е „Хан Крум Ювиги“, на 

Александър Йосифов. Там тя изиграва ролята на Винеха.  

2.6. Гастроли извън София и зад граница 

Тя е пътувала много, както със Софийския оперен театър, така и като 

самостоятелен изпълнител. В следващите подглави обхващам някои от по-важните ѝ 

роли, останали в историята, като ги разделям на две подглави – играни с трупата на 

„Софийска народна опера“ и самостоятелни.  

Като част от трупата на операта, в труда разглеждам четири заглавия, обособени 

в четири подраздела – „Травиата“, „Хан Аспарух“, „Хан Крум Ювиги“ – представени 

в Русия и „Йенуфа“ – изиграна във ФРГ.  

В следващите редове на автореферата акцентирам само на „Травиата“, тъй като 

я смятам за централна в цялата кариера на певицата, а успехът, който жъне с нея в Русия 

за национална гордост. 

 

През 1984 г. в Русия, Валери изпълнява емблематичната за кариерата ѝ партия на 

Виолета Валери на сцената на руския оперен театър – „Болшой театър“. Спектакълът се 

играе на 24 май 1984 г. По този повод директорът на ГОСКОНЦЕРТ СССР, изпраща 

писмо до концертната ни дирекция „София-Концерт“, в което благодари на певицата за 

яркото ѝ представяне на сцената на театъра. В труда цитирам и самото писмо. Другият 

интересен факт, който е впеатляващ е, възможността сопраното ни да играе с костюмите 

на голямата съветска певица Галина Вишневская. За триумфа ѝ Александрина 

Пендачанска ми споделя колко е било предизвикателно за Валери Попова да отиде през 
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1984 г. в Москва точно с „Травиата“, най-вече заради това, че вече по това време е била 

навлязла в по-драматичния репертоар. Действително турнето идва след гастроли в 

заглавия като „Тоска“ и „Манон Леско“, но въпреки това певицата прави големи 

постижения с вердиевата роля. Аз смятам, че характера, който носи ролята, а и начинът 

на написване са повляли силно доброто ѝ представяне.  

2.7. Самостоятелни гастроли, извън турнетата със „Софийска народна опера“   

В следващите няколко страници изброявам някои гастроли на Валери в 

пределите на страната, като солиращ изпълнител, като тук отново набелязвам по-

значимите роли, подредени в подраздели, като не спазвам хронология. 

 

Няма как да не спомена отново коронната ѝ „Травиата“, която в сезон 1980-1981 

г. изпълнява във Варненска народна опера, като гост в спектакъл номер 300, за 

Варненския оперен театър. 

 

Изброявайки вердиевите партии, изиграни от сопраното няма как да пропусна 

друга нейна емблематична – Дездемона от „Отело“. Бих искала да кажа, че нея Валери 

играе много както в София, така и в Пловдив, и други градове из страната. Самата тя 

споделя за ролята, че освен Виолета Валери, това е другата, за която може да се каже, че 

ѝ е любима.  

Прилагам програма за спектакъл от Бургас, игран 1982 г. Освен нея имах шанса 

да видя фрагмент от арията – „песен на върбата и молитва Аве Мария“, в архива на 

БНТ, заснет от Бургас. Прилагам и аудио запис на песента на върбата и молитвата, на 

италиански език, които намерих в интернет пространството. Песента на върбата, в този 

вариант е изпята от Александрина Пендачанска, по време на концерта-бенефис на майка 

ѝ и това е жив запис от този концерт, а молитвата е запис на самата Валери Попова. В 

скобите прилагам линк, през който записът може да бъде свободно чут 

(https://www.youtube.com/watch?v=QH8DaR0wt4w). 

2.8.  Гастроли зад граница  

„... сестра ми имаше най-големите си успехи в чужбина!“ (из Интервю-среща с 

Антонина Бонева, 27.12.2018.) Разглеждам тази подглава, като я раделям на подглави, 

https://www.youtube.com/watch?v=QH8DaR0wt4w
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със заглавия – имената на театрите, които изследвам и подраздели – отделните роли, 

изиграни в тях. 

 

Цели шест сезона гастролира на сцената на „Кралска фламандска опера“ – 

Гент, Антверпен (Белгия) с роли като „Травиата“, „Сватбата на Фигаро“ – Моцарт, 

Памина от „Вълшебната флейта“  и други, които разглеждам в труда. 

Представляващи по-голям интерес според мен, обаче са два спектакъла, на които бих 

искала да акцентирам:  

 

Паметната постановка на „Фалстаф“ от Верди. Наричам я така, тъй като тя е 

едно голямо събитие за Фламандския театър. От една страна е част от ежегодно 

провеждащия се „Фестивал на операта във Фландрия“, в изданието му от 1980 г., а от 

друга – режисьор на спектакъла е световно известният баритон Тито Гоби. 

Спектакълът е излъчен по белгийска телевизия и аз имах щастието да го изгледам, 

тъй като е запазен като част от личния архив на Валери Попова. Постановката е изградена 

с костюми и декори, в стила на XV век, което е и епохата на произведението. В нея 

режисьорът Гоби е уловил и най-тънките моменти във взаимоотношенията между 

героите и ги е направил изключително комични. Много силно впечатление ми направи 

добрата дикция и прекрасното произношение на певците. Нанета на Валери Попова аз 

видях като красива и с лек комичен характер, влюбена млада девойка. Партньоството ѝ 

с тенорът Ренцо Казелато е наистина събитие. Двамата се допълват съвършено един друг.  

Друго, което ми направи силно впечателние е сцената в гората, където е и арията 

на Нанета, в която Валери Попова пресъздава една красива приказка. Впечатляващи са 

пианисимите, които постига. 

Освен моята гледна точка, смятам, че интересно би било да се прочете какво е 

написано в местната преса:“... мястото на фигурата на Нанета, с която Валери Попова 

беше напълно в средата на прожекторите.“ 4 (Де Гентнаар, 23.09.1980.) 

 

 „Евгени Онегин“, на Чайковски е другата любопитна постанова, поставена на 

сцената на Кралската фламандска опера от актьора и филмов режисьор Джо Дюа, а 

премиерата се състои на 25 януари 1985 г. в Гент и на 15 февруари същата година в 

Антверпен. 

                                                             
4 Оригинален текст: “ ... dè vlek op het figuurtje van Nanetta, waarmee Valerie Popova volkomen onder de 

goede middelmaat voor het voetlicht kwam.“ (Де Гентнаар, 23.09.1980 г.) 
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Щастлива съм да споделя, че имах късмета да изгледам запис и от този спектакъл, 

който отново е част от богатия личен архив на певицата. Нейната Татяна аз видях като 

младо, свенливо и неопитно момиче. В играта ѝ ясно се откроява скромността на 

героинята. Попова брилятно изпълнява II-ра картина на I-во действие или така 

наречената сцена с писмото. В труда подробно описвам преживяванията си за всяка една 

сцена, докато гледам и слушам развитието на образа ѝ в цялата опера.  

 

Други важни театри, в които гостува Валери Попова са Опера Норт и Манчестър 

– Англия. Според мен най-значима роля за този англиски период на певицата е „Тоска“. 

 Дебютът ѝ в „Норт опера“ – Англия предизвиква такова истинско вълнение, че в 

местната преса заваляват суперлативи и анализи най-вече за представянето на Валери 

Попова. Тя триумфира безапелационно, не само на премиерата, но и на всички останали 

спектакли и това съвсем естествено бива отразено шумно, както подобава в оперния свят. 

Тя има богат чувствен сопран без изкуственост и с невероятна наситеност. Това е 

израз на една брачна връзка между първокласен музикален инструмент и отлично 

усъвършенствана техника. Тя е една атрактивна дама, която в своето изпълнение като 

ревнива примадона може да не ви доведе до най-големи върхове на драмата, но чиято 

музика ви дава незабравимо преживяване.“ 5 (Милър Невил. Сензационно сопрано е 

истинска радост за новата трактовка на Тоска. // Истър ивнинг нюз, 19.04.1984.)  

Годината, в която Валери Попова дебютира с „Тоска“ в Англия е 1984. Първите ѝ 

спектакли са в Лийдз, на 9, 14, 17 и 22 март. Те са част от пролетния сезон на театъра. 

„Опера Норт“ или както е на български – Северна опера е създадена е през 1977 г. в град 

Лийдз, като разклонение на Английската национална опера, с цел да се правят 

постановки на място, и в северните райони на Англия. Характерното за нея е, че всички 

спектакли се играят на английски език. Именно, поради тази причина и първата 

постановка на „Тоска“, от 1979 г. е изпълнена на английски, изцяло с английски артисти. 

Пет години по-късно вече пучиниевата драма е преработена и поставена отново, с нов 

състав и вече се изпълнява на италиански език. Премиерата се състои на 9 март 1984 г. 

След нея и последващите я три спектакъла в Лийдз, в театър „Палас тиатър“, в Манчестър 

трупата на „Тоска“ прави нов гастрол.  

                                                             
5 Оригинален текст:  „She has a rich voluptuous soprano that has no affectations, and is gloriously consistant.  

This is a tribute to a marriage of a first-class vocal instrument and superbly honed technique. She is an attractive 

lady who in her acting as the gelous prima donna may not take us to the farthest reaches of the drama, but whose 

music gives an unforgettable experience. (Блюид Дейвид. Ефективна в интимните сцени. // Да Стейдж, 

05.04.1984, с. 26.) 
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Говорейки за „Тоска“ трябва да бъде изтъкнат още един важен дебют с ролята, 

зад океана, през 1986 г., две години след британския ѝ успех – във Флорентинската 

опера, град Милуоки, щата Пенсилвания, САЩ.  

Не бих могла да изкажа свои собствени впечатления, но споделям цитати от 

статии публикувани във вестник „Милуоки сентинел“. Ето и един от тях: „От време на 

време диригентът позволяваше на симфоничния оркестър на Милуоки да доминира над 

певците, но не и над Попова. Без съмнение, никакъв оркестър не би могъл да заглуши 

такъв глас.“ 6 (Лорънс Джонсън. Тоска – една от най-красивите постановки на 

Флорентин опера през годините. // Милуоки Сентинел, 1986, с. 14.) 

 

Там по-късно дебютира с още една драматична роля Валери Попова – Амелия, от 

операта „Бал с маски“. Годината е 1990 и не влиза в упоменатия в заглавието на труда 

ми период (1970-1989 г.), но смятам, че е важно да се спомене, с цел да не се наруши 

цялостта на историческите данни, а и друга причина е, че съставът е звезден. Заедно с 

нашето сопрано на същата роля е и певицата Сюзън Мари Пиърсън, която скоро преди 

това е партнирала на Лучано Павароти в „Ла Скала“. Валери Попова играе заедно с 

Питър Келен като Густаво. По това време той е звезда на операта в Будапеща и прави 

световна кариера в оперни театри като „Ла Скала“, Баварската щатсопера, Виенската 

щатсопера, пее на различни сцени в САЩ – Детройт, Ню Джърси, Едмонд и други.  

 

Най-важният период, според мен, в кариерата на Попова са трите последователни 

сезона, в които пее на сцената на „Ла Скала“. 

Дебютът ѝ е в ролята на Лиу от операта „Турандот“ на Джакомо Пучини, в сезон 

1984-1985 г. Постановката е по режисура и сценография на Франко Дзефирели, 

възстановена от Вирджиния Уестлейк и Лоренца Кантини. Премиерата на „Турандот“ е 

на 6 април 1985 г., но аз бих искала да разкажа за спектакъл, игран на 20 април същата 

година, който за певицата е дебютен.  

Един от интересните факти, който забелязвам, четейки афиша е, че целият състав 

е италиански, само главните героини – Лиу е нашето сопрано Валери Попова и Турандот 

                                                             
6 Оригинален текст: „Occasionally, the conductor permitted the Milwaukee Simphony Orchestra to overpower 

his singers – except for Popova. It`s doubtful whether any orchestra could quell that voice.”( Лорънс Джонсън. 

Тоска – една от най-красивите постановки на Флорентин опера през годините. // Милуоки Сентинел, 

1986, с. 14.) 
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е голямото унгарско драматично сопрано Ева Мартон, известна със своята Турандот. 

Другото интересно при тази вечер и останало като исторически факт е, че спектакълът е 

игран в чест на техни кралски височества принцът и принцесата на Уелс – Чарлз и Даяна, 

които са присъствали в залата. След представлението двамата благородници дават малък 

прием, на който канят не кого да е от артистите, а Валери Попова и Никола Мартинучи, 

който е нейн партньор в ролята на Калаф. Това, според мен е голяма чест за България. 

По мое мнение тази покана показва едно голямо уважение и признание от страна на 

принц Чарлз и лейди Даяна, към труда и представянето на Валери Попова. 

Интерес представлява изказване на Гена Димитрова относно „Турандот“. Ето и 

част от него: "Още звучи в ушите ми нейното прекрасно изпълнение на Лиу в Миланската 

скала през пролетта на 1985 година. В препълнената зала по случай присъствието на 

Чарлз и Даяна аз бях сред публиката и целият ми възторг и възхищение бяха за Валери, 

която от сцената правеше чудеса. Единствена от многото сопрани, които бях 

слушала, с които бях пяла, тя изпълняваше безкрайно трудното Пучиниево piano – 

crescendo на финалите на ариите с плачещо красив, страдащо любящ тембър." (Гена 

Димитрова и Руслан Райчев. Публикация от kultura.bg, 5 октомври 2000 < 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8_%

D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0> (3 януари 2019 г.)) 

Прилагам в музикалното приложение арията от I-во действие –„Signore 

ascolta...”, запис от 1974 г., с „Пловдивска филхармония“ и диригент Георги Матев. 

(Музикално приложение, запис N 4). 

 

Още същата, 1985 г., Валери Попова е поканена да изпее ролята на Чо-Чо Сан от 

„Мадам Бътерфлай“. Тогава певческият състав е изцяло японски, единствено Валери 

Попова е европейка.  

Най-интересно за мен беше, това което казва за нейното участие, съпругът ѝ, 

диригентът маестро Михаил Ангелов: „Спомням си една от седящите репетиции в 

„Скала“, където дирижираше Лорин Маазел, по един изумителен начин. Там певиците, 

които трябваше да пеят Бътерфлай бяха една японка, току що спечелила конкурса в 

Япония „Бътерфлай“ и Валери Попова. Репетицията започна с японската певица, 

която беше безспорно много интелигентна, при това японка, безкрайно подходяща за 

ролята си, но тя пя до някъде, след което Маазел се обърна и каза: „Другата певица, 

мадам Попова, да заповяда“. Тя се появи точно пред арията, прочутата ария на 

Бътерфлай. Изпя арията „Un bel dì vedremo...“, след края на арията аз видях един 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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оркестър, който скочи, а това е не друг, а оркестъра на „Скала“ и един Маазел, който 

аплодираше. Начинът, по който беше приета българката, не японката, беше 

удивителен. Всички бяха заразени от изискаността, от топлотата на тембъра, от 

верността на преживяването и най-важното, което може би пропуснах, 

способността за една финна и дозирана емоционалност... Част от публиката, понеже 

на тези репетиции винаги има публика, реагира по същия спонтанен начин“ (Арнаудова 

Боянка. Кариера с продължение. // БНТ Ефир 2, 1996.)  

 

През следващата 1986 г., Валери Попова е поканена да изпълни една от главните 

роли в новата опера на композитора Лучано Берио, „Слушащият крал“ („Un re in 

ascolto”). Тя се превъплащава в ролята на Сопрано I. Световната премиера на 

произведенето се състои през 1984 г., на оперния фестивал в Залцбург и всъщност в „Ла 

Скала“ се играе за пети път, с премиера на 14 януари 1986 г. когато дирижира Лорин 

Маазел, а на спектаклите на 19 и 21 януари – самият композитор. 

В дисертациония труд въвеждам в действието и иновативните решения на 

спектакъла, чрез преразказ на написаното в ежедневниците „Ла нотте“ и „Кориере делла 

сера“.  

 

Парижката Гранд опера откри новия си сезон с най-новата творба на Лучано 

Берио „Истинска история“. ... Сред изпълнителите, пише Пиер Пети, блести името 

на Валери Попова.“ Критиката е единодушна: „Тя има всичко, за което може да се 

мечтае – съвършена физическа и гласова красота, изключителна музикалност и 

драматично чувство. Гласът ѝ е плътен, с великолепен тембър.“ (Арнаудова Боянка. 

Кариера с продължение. // БНТ Ефир 2, 1996.) 

Година преди да изпее „Un re in ascolto” в „Ла Скала“, Валери Попова бива 

поканена в постановката на най-новата опера на Лучано Берио, в „Гранд Опера“ – 

Париж, изигравайки ролята на Леонора – една от главните женски роли. Спектакълът 

се поставя през 1985 г. Интересното за този ангажимент е, че в него участва и естрадната 

певица Милва. Всъщност, като едната главна роля е поверена на Милва, а другата на 

Валери Попова. 

Очевидно представянето на певицата в тази роля е било толкова запомнящо се, че 

дори след години, когато нейната дъщеря Александрина, вече по време на своята 

кариера, пее в Германия, диригентът, Силвен Камбрелинг, който е работил с майка ѝ по 

„Истинска история“ се е сетил за нея. „... ето сега, например във Франкфурт 
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диригентът, който е бившият диригент на “La monet” във Брюксел ме попита с кого 

съм учила пеене и аз му казах, че съм учила пеене с една певица, която е работила с него 

и, която всъщност ми е майка. И той попита коя е, така се загледа и каза:“ама, 

всъщност Вие наистина приличате на една певица, с която съм работил в Париж и 

става въпрос за операта на Берио и мисля, че това беше “La vera storia“ (Арнаудова 

Боянка. Кариера с продължение. // БНТ Ефир 2, 1996.) 

 

 „Алцеста“ от Кристоф Вилибалд Глук, играна на сцената на Парижката 

национална опера, през 1985 г. Интересен и според мен важен в исторически аспект факт 

е, че главната роля на Алцеста изпълняват афро-американската певица Шърли Верет и 

нашата българка Валери Попова. Във връзка с това бих искала да цитирам спомен на 

съпруга на Валери, маестро Михаил Ангелов: „Гранд Опера“ – Париж. „Алцеста“ – 

Глук. Седяща репетиция. Пее световната Шърли Верет. Валери е нейна дубльорка. След 

втората пауза Шърли Верет е малко уморена. Диригентът Чембърлейн кани 

българското сопрано да довърши репетицията. Следва финалната ария „Divinite du 

Styx”. На блестящ френски, прочувствено и стилно Валери изуми с пеенето си всички! 

Оркестърът, хорът и солистите станаха на крака и я аплодираха възторжено! 

Просълзих се, когато самата Шърли Верет се качи на сцената, прегърна Валери, целуна 

я и заяви: „Вие сте една шармантна певица! Радвам се, че сме на една роля с Вас!“ 

(Ангелов Михаил. Михаил Ангелов на 85 : Старчески драски. София, Аб издателско 

ателие, 2016, с. 54-55)  

2.9. Камерно творчество     

„Смятате ли, че оперният певец трябва да бъде изпълнител и на камерна 

музика? 

Задължително – и това е доказателство за стремеж към добър вкус и в операта.“ 

(Грозева Вера. Срещи и интервюта с три поколения оперни певци, София, Музика, 

1981, с. 186) Отново разглеждам отделните изяви в подглави, носещи заглавието на 

изпълнените произведения. 

 

Прилагам линк към запис от ораторията „Матеус пасион“ на Йохан Себастиян 

Бах („Aus liebe...”), с диригент Добрин Петков 

(https://www.youtube.com/watch?v=uKK_ewO5fVM). 

https://www.youtube.com/watch?v=uKK_ewO5fVM
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Моите впечатления са, че изпълнението е изящно и прецизно, и е изпято с 

перфектна дикция. Наистина мисля, че този запис може да бъде учебник за всеки решил 

да пее Бах.  

Бих искала да подплатя думите си като цитирам какво ми каза Александрина 

Пендачанска по време на разговора ни, в дома ѝ: „Забележително е, въпреки че тя е, 

така да кажем, вокална наследница на италианското белканто, в този немски 

репертоар е страхотна. Всъщност, важното да се отбележи е, че тука нямаше 

традиция на това нещо и всичко, което тя има като умения и знания си е набавила по 

собствен път. Тук нямаше, освен ако не отидеш в Германия или във Виена и не поседиш 

по-дълго време там...“ (виж Интервю-среща с Александрина Пендачанска, 7 март 

2019.) 

 

Прилагам линк към жив запис на „Те Деум“ (първо изпълнение за България) от 

Брукнер, с диригент Константин Илиев, с участието на „Българска хорова капела“, 

„Софийска филхармония“ и солистите: Валери Попова – сопран; Христина Ангелакова 

– мецосопран; Марин Илиев – тенор; Димитър Станчев – бас 

(https://www.youtube.com/watch?v=mtZFzb0cocg). 

 

Прилагам два линка към запис на ораторията „Коледа“ (световна премиера) от 

Димитър Ненов, диригент – Милен Начев, „Симфоничен Оркестър на БР“, „Смесен хор 

на БР“ и солистите Валери Попова – сопран и Александър Крунев – баритон.  

(https://www.youtube.com/watch?v=LvQKICXE7fc; 

https://www.youtube.com/watch?v=wU7W4REw9A8) 

 

Тук бих искала да разкажа един спомен на Александрина Пендачанска, който би 

бил добър пример за това как един истински професионалист постъпва когато има 

неразположение и е поел неотложен анагажимент. При изпълнението на „Немски 

реквием“ (за първи път в България) Валери Попова е била много болна, с ангина, но не 

е отложила концерта. Аз знам какво е да ти се налага да пееш болен. Не съм имала 

толкова важни изяви, в малкото ми сценичен опит, но бих могла да се поставя на нейно 

място и да си представя колко е трудно човек да съумее да преодолее физическото си 

състояние и каква концентрация, сила на духа и мобилизация се изисква, за да даде 

артистът всичко от себе си и да представи на публиката един наистина качествен краен 

https://www.youtube.com/watch?v=mtZFzb0cocg
https://www.youtube.com/watch?v=LvQKICXE7fc
https://www.youtube.com/watch?v=wU7W4REw9A8
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продукт. Чух част от запис на немския реквием, поместен в архива на БНТ, и беше 

наистина съвършено изрисувано изкуство. 

2.10. Концертна дейност у нас и в чужбина   

В тази част от труда целя да покажа каква богата концертна дейност осъществява 

Валери Попова, бидейки част от важни концерти както с камерна, така и с оперна музика 

у нас и в чужбина. В труда посочвам няколко примера, обособени в отделни подглави за 

концерти у нас – с „Пловдивска филхармония“, в сезон 1986-1987 г. и “VIII 

Международен фестивал Лауреатски дни Катя Попова” и концерти в чужбина, 

където споменавам един белкантов концерт от 1978 г., в Белгия и десет годишния 

юбилей на кръга „Де Меломанен“, който е съставен от множество аматьори, любители 

на белкантовото изкуство. Състои се в Districtshuis van Borgerhout, сграда, която е била 

кметство на Боргерхут, но при сливането му с Антверпен през 1983 г. остава като сграда 

на областния съвет. 

Имах възможността да гледам концерта на запис. Това което ми прави 

впечатление е, че участие в него взимат трима българи – сопраното Валери Попова, 

тенорът Николай Йосифов и пианистката Антонина Бонева, която изсвирва 

самостоятелно едно произведение и акомпанира сестра си, в изпълненията на две арии. 

В труда се спирам по-подробно върху изпълнената програма. 

 

2.11. Общи сценични изяви с Александрина Пендачанска   

Важна част от творческия път на една майка и учител са съвместните изяви със 

своето дете. В този смисъл е необходимо да се споменат поне две изяви на Валери Попова 

и Александрина Пендачанска заедно.  

 „Стабат матер“ от Росини, на сцената на летния театър във Варна, изпълнен 

в рамките на фестивала „Варненско лято“, през 1996 г., с участието на „Варненска 

филхармония“ и хор „Дунавски звуци“. Диригент е Михаил Ангелов, а солисти са: 

Александрина Пендачанска – сопран; Валери Попова –  мецосопран; Арсений Арсов – 

тенор и Димитър Петков – бас. Както вече стана ясно, на този концерт Валери Попова се 

изявява, пеейки в мецосопрановата теситура. Този факт още веднъж потвърждва 

твърдението, че с добра техника може да се постигне такава лекота и съвършенство при 

звукоизвличане, че човек е способен да изпее всичко. 
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„Вълшебната флейта“ също сме пяли заедно. Майка ми пееше Първа дама, вече 

не пееше Памина, а аз пях Памина тогава на това представление. И това си 

казвам:“Как е пяла, тя вече е била четиридесет и няколко, петдесет годишна, как е 

пяла Първа дама?! Тя е такава висока...тя ѝ е дебютна в Пловдив и се върна към нея 

накрая и си казвам каква невероятна вокална дисциплина е имала да може да я вдигне 

след този тежък репертоар, който е пяла.“ (виж Интервю-среща с Александрина 

Пендачанска, 7 март 2019.) 

2.12. Преподавателска дейност   

Валери Попова преподава на най-незрелите гласове – учениците от музикалното 

училище. Това от една страна е добре, защото по този начин преподавателят би могъл да 

извае гласа на ученика си от самото начало, без да се налага да променя нещо. От друга 

страна има изключителната отговорност да не сбърка, да не подведе в грешна посока 

незрелия глас с неподходящ материал, който вместо да го съхрани за по-дълго да има 

обратния ефект. Аз мисля, че именно поради тези рискове е нужно преподаватели, още 

от училищна възраст да бъдат хора, които имат нужния сценичен опит, търпеливост и 

ухо. За известно време е била и хоноруван преподавател в Консерваторията, но най-ярък 

пример за успешност е дъщеря ѝ, която изгражда световна кариера още със самото 

„отваряне на уста“ и до ден днешен, на основата на наученото от майка си. 

 

Изследването на всички тези роли показва как съвсем в началото на своя 

творчески път певицата пее основно лиричен репертоар и с усъвършенстването си в 

годините, на база белкантовата техника преминава в драматично-спинтовия такъв. За 

мен доказателство, че добрата техника може да удължи живота на гласа е и фактът, че 

вече утвърдена в по-драматичен репертоар Валери се връща отново към „лиризма“ дори 

на доста по-късен етап от кариерата си. 
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III. Мария Бохачек  

Една от големите и най-запомнящи се звезди на варненската опера е 

драматичното сопрано Мария Бохачек. Бих искала преди да разкажа за изследването на 

нейната личност да направя едно уточнение – по-голямата част от кариерата на Бохачек 

се развива в годините преди разглеждания от мен период, (1970-1989 г.) но от 70-те 

години до края на творческия ѝ път тя вече се е наложила като едно от най-изявените 

имена в Българския оперен театър. Някои от важните роли за кариерата ѝ са 

пресъздадени именно в тези златни години. С цел да не наруша цялостта на 

историческото изследване и хронологията на развитие на творческия ѝ път, обаче няма 

как да не спомена нейните важни  изяви в годините преди разглеждания от мен период. 

 

3.1. Образование   

Родена е на 21 октомври 1931 г., в дунавския град Оряхово. Още в детството си 

има влечение към музиката – сама се учи да свири на акордеон и пиано. Обича също да 

пее и се изявява често на училищните прояви. През 1945 г. е приета в гимназията в 

Оряхово където продължават нейните музикални занимания.“Още от детските си 

години пеех и мечтаех за сцената.“ (Грозева Вера. Срещи с три поколения оперни 

певци. София, Музика, 1981, с. 40.) 

През 1949 г., след завършване на гимназиалния курс на обучение, певицата 

кандидатства в Българската държавна консерватория и през есента на същата година е 

приета за редовна студентка. Учи в класа на голямата чешка пианистка, певица и педагог 

проф. Людмила Прокопова. Убедена съм, че брилятната вокална техника и зрялата 

интерпретация на певицата във всяко нейно изпълнение от най-ранните ѝ изяви, до края 

на творческия ѝ път са резултат от задълбочената музикална подготовка, която получава 

от своя преподавател Людмила Прокопова.  

Мария Бохачек завършва обучението си в Консерваторията през 1953 г. 

 

3.2.  Начало на творческия път – „Русенска народна опера“  

Веднага щом приключва четири годишния си курс на обучение е назначена в 

„Русенска народна опера“ където пее до 1961 г. „По това време вече утвърдена  прима 

в театъра е младата лиричка  Пенка Маринова, но трупата се нуждае  и 

от  хубав  драматичен  сопранов глас, защото репертоарът непрекъснато се 

разширява и обогатява с нови класически и съвременни заглавия.“ (Стамболиев Огнян. 
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Мария Бохачек. Певица от европейски мащаб : 80 години от рождението ѝ. // Родово 

имение, N 6 (275) 7-13 февруари 2011, с. 4.) Изследването на репертоара, натрупан през 

този период подреждам в отделни подглави, всяка от които е посветена на дадена роля. 

Изброявам ги в хронологичен ред, според датата на изпълнение на спектаклите.  

 

Мария Бохачек дебютира същата година с партията на Неда от „Палячи“ на 

Леонкавало. В предаването „Срещи, гласове, съдби“, по програма „Христо Ботев“ на 

БНР, откривам подбрани редица записи от Златния фонд на радиото, които могат да се 

чуят, чрез директен линк, който ще изписвам всеки път в скоби, при цитиране. Един от 

тези записи е на дует между Неда и Силвио, в изпълнение от 1956 г., като в ролята на 

Силвио е варненският баритон Михаил Зидаров. Диригент на записа е Васил Стефанов, 

а съпроводът е на Симфоничния оркестър на БР. Освен директния линк, в скобите 

отбелязвам от коя минута започва записът (Тончева Цветана. Срещи, гласове, съдби : 

Мария Бохачек и Тодор Костов – две необикновени гласови дарования. Цветана 

Тончева // БНР Програма Христо Ботев. Неделен следобед, 15 март 2015. 

<http://bnr.bg/hristobotev/post/100532899> от 6,24 мин (23 декември 2018 г.)) В труда 

изказвам някои свои впечатления от чутото. Много силно впечатление ми прави Мария 

Бохачек с прекрасните си височини, със звънливия си, пробивен глас, с изключително 

стабилната си техника. Освен този запис, в труда прилагам и арията на Неда от I-во 

действие, отново изпълнена на български език (Музикално приложение, запис N 5.). 

 

Следващата роля, която разглеждам в труда е Сантуца – „Селска чест“. Дело е 

на режисьора проф. Драган Кърджиев и диригента Ромео Райчев. Прилагам студиен 

запис на дует между Сантуца и Туриду, направен две години по-късно, заедно с 

бъдещият ѝ съпруг Тодор Костов, в съпровод на оркестъра на БР и диригент Васил 

Стефанов (Тончева Цветана. Срещи, гласове, съдби : Мария Бохачек и Тодор 

Костов – две необикновени гласови дарования. Цветана Тончева // БНР Програма 

Христо Ботев. Неделен следобед, 15 март 2015. 

<http://bnr.bg/hristobotev/post/100532899> от 13,14 мин (23 декември 2018 г.)). 

Слушаки записа, това което най-силно ме впечатлява са контрастите, които 

постига в кариерно отношение Мария Бохачек и то още съвсем в началото на развитието 

си. Претворяването ѝ в двата образа, като тук правя съпоставка между партията на Неда 

и Сантуца, използвайки един глас, с различни цветови нюанси при интерпретация е 

изключително любопитно. Млада и все още неопитна Бохачек долавя тънките 

http://bnr.bg/hristobotev/post/100532899
http://bnr.bg/hristobotev/post/100532899
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драматични детайли в облика на своята Сантуца, изразявайки ги с гласа си и 

разграничавйки ги от по-лиричната Неда. Стилово също е прецизна и е много 

изразителна в интерпретативно отношение.  

Сантуца се превръща в една от коронните роли на певицата. В периода от 

постъпването си в „Русенска опера“ през 1953 г. до 1980 г. (когато е вече 20 сезона солист 

във Варна) я изпява 60 пъти, като това са данни, които черпя от книгата „Български 

оперен театър“ том II, на Розалия Бикс. 

 

Не по-малко важно е да отбележа ролята на Татяна от операта „Евгени Онегин“,  

Това заглавие остава паметно за историята на „Русенска народна опера“ като първата 

изиграна постановка на сцената на новооткритата ѝ сграда. Постановката продължава да 

се играе в оставащите четири месеца от концертния сезон общо 17 пъти при пълен салон, 

което според мен наистина е голямо постижение. Разглеждам фактите окол нея по-

отблизо в дисертационния ми труд.  

  

 Голямо предизвикателство за Мария Бохачек се оказва образът на нейната 

Мария от „Мазепа“, станала жертва на любовта си към стария Мазепа. Образът ѝ е 

труден, заради множеството душевни състояния, през които минава героинята – от 

невинно, влюбено момиче, през объркана девойка, не знаеща за тъмната страна на 

своя любим. Младата Мария пострадва най-много от опасния конфликт между 

Мазепа и баща ѝ. Разбрала за планираната екзекуция и виждайки трупа на родителя 

си тя изгубва своя разсъдък.  

Именно при сцената с обезумяването Мария Бохачек среща трудности. 

Действително това е най-силният и според мен кулминационен момент в цялата опера – 

тогава когато не познава въобще възлюбения си и запява своята приспивна песен над 

умиращия Андрей. Аз лично намирам сцената за поучителна, за това как една невинна 

душа би могла да бъде така подведена, че да живее дълго в своето заслепяване и щом 

види истината в очите тя да я „убие“. За мен образът на Андрей в този случай се явява 

ангелът, който избавя душата на Мария.  

 „Въображението на актрисата се отключи. Тя намери онази странна усмивка 

на безумието, любувайки се на звука на произнесените думи, далечна на техния 

истински смисъл. Когато говореше за близки предмети, тя гледаше някъде в 

далечината, а отправила поглед към близкото и познатото, тя го назоваваше с 

отвлечени и несъответстващи наименования. Пеенето ѝ също се измени, провлече се и 
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позаглъхна като в просъница. Този път границата на творческата неприкосновеност 

беше премината не от кой да е, а от гения на Блок.“ (Попов Владимир. Репертоарни 

насоки и новаторски идеи в Русенската опера в периода 50-те – 70-те години на XX 

в., II глава Класически фундаментален репертоар и оперетен репертоар в 

Русенската опера : Откриване на новата сграда : Евгени Онегин (05.02.1956), София 

2014 г., с. 206.) 

Прилагам студиен запис на „Приспивна песен на Мария“, осъществен през 1957 

г. с трупата и оркестъра на „Народна опера – Русе“ и диригент Ромео Райчев. (Тончева 

Цветана. Срещи, гласове, съдби : Мария Бохачек и Тодор Костов – две 

необикновени гласови дарования. Цветана Тончева // БНР Програма Христо Ботев. 

Неделен следобед, 15 март 2015. <http://bnr.bg/hristobotev/post/100532899> (23 

декември 2018 г.), от 44,09 мин.). За мен това е най-красивото и прочувствено 

изпълнение на Мария Бохачек, което съм чувала!  

 

Отивайки една година напред във времето разказвам за едно от превъплащенията 

на певицата, изиграни в русенския ѝ период и останало като коронна роля за цялата ѝ 

кариера. Това е Джоконда. Премиерата се състои на 17 юли 1958 г. Интересен факт за 

„Джоконда“ е, че премиерата не е в Русе, а директно е представена на „II-и Национален 

преглед“ на оперните театри, в София. Това е голям риск, защото се предполага, че 

оперите трябва да се изявят с най-сигурните им заглавия, а всъщност „Народна опера – 

Русе“ рискува, но и пожънва голям успех. „Интересът към „Джоконда“ бе 

изключително голям. Трябваше да се затвърди успеха с „Мазепа“ и „Манон“. 

(Неделчев, Петър. За спектакъла на „Джоконда“ от 17 юли. // Дунавска правда, N 

169, 20.07.1958.) 

Още един интересен факт е, че операта „Джоконда“ има един единствен студиен 

запис за България, намиращ се в Златния фонд на БНР. Осъществен е от трупата, 

представила се в София, през същата 1958 г., с оркестъра на Русенската опера и дригента 

Ромео Райчев. Прилагам запис на арията на Джоконда от IV-то действие, като част от 

предаването „Неделен следобед“, в броя посветен на Мария Бохачек и Тодор Костов 

(Тончева Цветана. Срещи, гласове, съдби : Мария Бохачек и Тодор Костов – две 

необикновени гласови дарования. Цветана Тончева // БНР Програма Христо Ботев. 

Неделен следобед, 15 март 2015. <http://bnr.bg/hristobotev/post/100532899> от 35,59 

мин (23 декември 2018 г.)) В рамките на труда изказва моите собствени впечатления от 

този запис, свързани с ярките контрасти, постигнати от певицата при интерпретация. 

http://bnr.bg/hristobotev/post/100532899
http://bnr.bg/hristobotev/post/100532899
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Мини – „Момичето от златния Запад“  е заглавието, което следва. Премиерата 

е осъществена на 17 март 1959 г. с диригент-постановчик Борис Хинчев и режисьор 

Евгени Немиров. Причината за избора на „Момичето от Златния запад“ е 100-

годишнината от рождението на Пучини, която се навършва на 22 декември 1958 г. 

Ръководството на театъра решава да изненада публиката с интересна и съвременна по 

своята драматургия творба. Операта се играе общо десет пъти.  

„Измежду солистите-певци на първо място трябва да бъде изтъкната Мария 

Бохачек, чиито гласови данни извяващи се при почти безпогрешна певческа постановка, 

блеснаха в ролята на Мини (оп. „Момичето от Запада“) с цялото си богатство. 

Абсолютната вокална сигурност, вклюително и пределните височини, голямата 

музикалност и прочувствено изпълнение позволиха на Бохачек да създаде верен и 

убедителен образ на Мини.“ (Бикс Розалия. Български оперен театър. Т 2 : 1944-1980 

Наблюдения и материали. София, Музика, 1985, с. 166.)  

 

„В бурята“ на Тихон Хренников за моето поколение е абсолютно непозната, за 

това беше важно да се запозная както с участието на певицата, така и със самото заглавие, 

и повода да бъде поставено именно в Русе. За целта си послужих с цитати от 

дисертацията на Владимир Попов – „Репертоарни насоки и новаторски идеи в Русенската 

опера в периода 50-те – 70-те години на XX в.”.  

 Премиерният спектакъл преминава с огромен успех. Публиката възторжено 

аплодира, а доказателство, че постановката наистина е направена качествено и, че 

русенският колектив си е свършил работата на едно добро професионално ниво е фактът, 

че „В бурята“ се играе общо 18 пъти, в рамките на сезона, все в пълна и силно аплодирана 

зала. За представянето на сопраното в ролята на Наташа цитирам проф. Розалия Бикс: 

„Наташа от „В бурята“ е ролята, която разкрива възможностите на Мария Бохачек 

да се развие пълноценно и в неиталианския репертоар. Редом с Татяна от „Евгений 

Онегин“ и Мария от „Мазепа“ тя подсказва усет към задълбочено психологическо 

портретуване на образа ...“ (Бикс Розалия. Български оперен театър. Т 2 : 1944-1980 

Наблюдения и материали. София, Музика, 1985, с. 158.) 

 

3.3. Конкурси, фестивали, специализации  

В тази подглава разглеждам спечелените конкурси и направените специализации, които 

Бохачек осъществява в този ранен етап от живота си. Разделям подглавата в два раздела, 
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като единият е свързан със световния младежки фестивал, а другият – със 

специализация в Рим, където учи една година. 

 

„Световен младежки фестивал“ е форум, на който обръщам внимание в труда 

си. В издания V и VI, проведени съответно през 1955 г. във Варшава (Полша) и 1957 г., 

в Москва (Русия) Бохачек печели награда със златен медал в раздел „класическо пеене“ 

както в Полша, така и в Русия, но аз се спирам основно  на наградата ѝ от Москва. 

Събитието се провежда в периода от 28 юли до 11 август 1957 година и е едно от 

ярките за епохата си. В него участие вземат делегации от 47 страни и 34 000 гости, 3100 

участници, в 21 различни жанра обхващащи държави в Европа, Азия, Австралия, 

Америка и Африка, които представят 5-те континента.  

 

Специализация в Рим   

През 1959 г. Мария Бохачек бива изпратена от „Министерство на културата“ за 

обучение в Италия. Точно тази специализация се явява границата на преминаването от 

русенския във варненския ѝ период. Курсът се провежда в рамките на една година в 

столицата на Италия – Рим. Там, по същото време отива и бъдещият ѝ съпруг Тодор 

Костов и така това пътуване се оказва съдбоносно за двамата. След завръщането си в 

България те се свързат както в живота, така и на сцената. Тодор Костов вече е една от 

изявените фигури на варненската опера, а Мария Бохачек заминава за морската столица, 

където от 1961 г., за около 20 сезона, свети ярко на оперната сцена. Така се превръщат в 

един от най-запомнящите се дуети на „Варненска опера“. 

Относно специализацията много бих искала да зная нещо повече за това как ги е 

учел легендарният Луиджи Ричи в Рим. Мога само да предполагам, че са 

усъвършенствали пеене на основата на белкантовата техника, тъй като маестро Ричи е 

един от изтъкнатите в света вокални педагози. 

 

3.4. Варненска народна опера  

В морския град певицата продължава да изпълнява някои от партиите, изиграни 

в Русе, но и прибавя много нови. Така в цялата си кариера участва в около 30 опери, 

изиграни в над 800 спектакъла. В настоящата глава разглеждам подробно част от този 

репертоар, като акцентирам на най-значимите роли във варненския период на певицата. 

Подглавата разделям на две подглави, с подраздели, разглеждащи отделните оперни 

заглавия.  
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  Заглавието на първата подглава е репертоар от чуждестранни композитори, 

като започва с варненския дебют на Бохачек в нова роля (1963 г.), две години след 

назначението ѝ в театъра през 1961 г. – Манон Леско, в едноименната опера на Джакомо 

Пучини. 

Прилагам запис на арията на Манон Леско из II-ро действие, осъществен през 

1966 г. и запазен в Златния фонд на БНР. Той е част от предаването „Неделен следобед“, 

което цитирам в настоящия труд. (Тончева Цветана. Срещи, гласове, съдби : Мария 

Бохачек и Тодор Костов – две необикновени гласови дарования. Цветана Тончева 

// БНР Програма Христо Ботев. Неделен следобед, 15 март 2015. 

<http://bnr.bg/hristobotev/post/100532899> от 0,57 мин (23 декември 2018 г.)).  Моите 

собствени впечатления, на база чутото, изразени в рамките на дисертационния труд са 

свързани с прекрасното легато на певицата, ясното произношение, артикулацията на 

съгласните, чрез която се засилва драматургическия ефект на текста, стилистическото 

изграждане на фразите, изградени върху характерните пучиниеви вълни, които засилват 

интерпретацията, кристалните височини и плътният, и богат на обертонове в ниския 

регистър глас, които демоснтрира Бохчек. Не бих могла да пропусна и прекрасната 

динамика пиано, която постига певицата.  

 

Следващият образ, на който обръщам внимание е Мадалена дьо Коани от операта 

„Андре Шение“ от Умберто Джордано, с премиерата 24 април 1966 г..  

Интересни факти за този спектакъл са, че той се явява втори за България (първият 

е игран в София през 1932 г.) и, че варненската премиера съвпада със 70-годишнината на 

световната премиера на операта, състояла се в „Ла Скала“ през пролетта на 1896 г. 

Прилагам, чрез директен линк, самостоятелен запис на арията на Мадалена из III-то 

действие на операта (https://www.youtube.com/watch?v=oFJwCX5J93Y). 

Изпълнението е на оркестъра на БР, с диригент Васил Стефанов. 

За да придобия по-добра представа за изявата на сопраното в „Андре Шение“ за 

мен е много интересно да прочета отзивите, излязли след премиерния спектакъл в 

местната и специализираната преса. В труда цитирам няколко, но този, който е най-

близко до моето собствено мнение е от статия на Станко Разбойников: „Когато се говори 

за творческите сполуки във варненската версия на „Андре Шение“, трябва да се 

изтъкне приносът на солистичния състав и преди всичко на М. Бохачек и Т. Костов. 

Мадалена е изградена с пестеливи изразни средства. Тя не демонстрира своите чувства, 

http://bnr.bg/hristobotev/post/100532899
https://www.youtube.com/watch?v=oFJwCX5J93Y
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не парадира със саможертвата си. Всичко става абсолютно непосредствено, 

последователно, с такава вътрешна сила и убедителност, че разтърсва слушателя. 

Добре овладеният глас, спокоен и изравнен по целия регистър, прелива от една краска в 

друга, богат и сочен, използван с вкус и динамична нюансираност.“ (Разбойников 

Станко. Две оперни премиери (във Варна и Бургас) // Народна култура N 19, 

07.051966.)   

 

Споменавам също два спектакъла на операта „Отело“, в които участва Бохачек, 

в ролята на Дездемона – единият е премиера от 22 април 1967 г., като постановка се играе 

на фестивала „Варненско лято“ в изданието му от същата година, а другият – има 

историческа значимост, тъй като бележи 3000-я брой представления на „Народна опера 

– Варна“ от създаването ѝ (23 години по-рано) до този момент. Изпълнители на главните 

роли са Мария Бохачек, Тодор Костов и Васил Димитров. Спектакълът преминава с 

голям успех. В труда споделям и какво казват за събитието Мария Бохачек и Тодор 

Костов.   

 

Отбелязвам и участие на сопраното, в ролята на Сантуца, в нова постановка на 

операта „Селска чест“, с режисьор Динко Чомаков и диригент маестро Емил 

Главанаков. Премиерата се състои на 9 януари 1970 г. и е представена заедно с балета 

„Щраусиана“ по музика на Йохан Щраус. 

 

Имайки предвид, че певицата държи основния драматичен сопранов репертоар, 

не може да пропусна ролята на Леонора ди Варгас от „Силата на съдбата“, която тя 

изпълнява 25 пъти в своята кариера. 

Бих искала да кажа няколко думи за спектакъл, игран на 11 юли 1971 г., с гост-

диригент маестро Иван Вульпе и режисьор Димитър Узунов. Той е част от 

международния фестивал „Варненско лято“ `71 г. и е първата премиера на операта, в 

извънстоличен оперен театър. „Искрени думи на похвала заслужават преди всичко 

същинските реализатори на спектакъла – певците. Подпомогната успешно от 

режисьора в намирането на по-пластичен, изразителен жест з. а. Мария Бохачек – 

Костова (Леонора) представи един впечатляващ вокално, но може би най-качествен 

образ. Тя съумя да го насити с неспадаща експресивност (въпреки мащабите на ролята) 

до самия край, където прочутата ария от VII картина прозвуча действително като 

кулминация в развитието на този образ на „фатално страдание.“ (Стателова Роз-
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Мари. Постжения и проблеми : Впечатления от два спектакъла. / Роз-Мари 

Стателова // Народно дело, N 168, 18.07.1971, с. 4.)  

 

Продължавам нататък с истинския връх в кариерата на Мария Бохачек, донесъл 

изключително голям принос за българския оперен театър – изпълнението на Норма, в 

едноименната опера на Белини. Премиерата се състои на 23 май 1972 г., с диригент 

маестро Недялко Недялков и гост-режисьор Михаил Хаджимишев.  

Важна е тази постановка за Варненската опера, защото тя се явява първа в 

България за класическия белкантов стил на най-големия му представител Винченцо 

Белини. Варненският екип подхожда смело към това предизвикателство и в крайна 

сметка то преминава с голям успех. Добрият резултат, който трупата постига се дължи 

не само на режисурата и на прекрасния диригент, но най-големият принос за успеха има 

певческият състав, начело с двата главни женски образа – Норма (Мария Бохачек) и 

Адалджиза (Лилия Дудрева). ... Мария Бохачек – изпълнителката на Норма –  в голяма 

степен ни внушава трагичната съдба на главната жрица на древните друиди. Нейното 

поведение е много логично, чудесно степенувано в емоционалната градация на 

преживяването. .... Тя е от онези наши оперни певици, които носят в гласа си и в 

маниера на игра драматическото начало. И за това всички сцени с подобен характер 

тя насища с много чувства, дълбоко и спонтанно. Белкантовата линия е най-овладяна 

в лирическите епизоди и преди всичко в средния и ниския регистър.“ (Кръстев Венелин. 

Норма на варненска сцена. / Венелин Кръстев // Българска музика, N 6, XXIII, 1972, 

с. 61.) 

Постановката се запазва в репертоара на варненския театър и се играе с успех и 

след премиерата. Самата Мария Бохачек изпълнява партията на Норма цели 30 пъти. 

Това е една внушителна цифра, която не само е достойна за уважение, а е нужно да се 

изтъква, според мен, защото е гордост за развитието на културата ни през годините. 

 

Друга роля, която изследвам е тази на Лиза от „Дама Пика“. Прилагам запис на 

арията на Лиза, чрез директен линк (<https://www.youtube.com/watch?v=rADM-

IwUCqo>). Диригент е Васил Стефанов, а заедно с певицата свири оркестърът на 

Българското радио. В труда изразявам собствени впечатления от чутото, в които говоря 

за дълбокия драматизъм, носещ музикалния език на Чайковски, който се чува ясно в 

арията. Бохачек го обогатява още повече с цветния си, специфичен тембър. Правя и един 

https://www.youtube.com/watch?v=rADM-IwUCqo
https://www.youtube.com/watch?v=rADM-IwUCqo
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паралел между „Приспивна песен“, от „Мазепа“ и арията на Лиза от „Дама Пика“. 

Смятам, че руският репертоар много отива на Бохачек. 

Операта „Дама Пика“ сопраното играе цели 20 пъти за цялата си кариера.  

  

Спазвайки хронологията, идва ред на партията на Леонора, от вердиевият 

шедьовър „Трубадур“. Доверявайки се напълно на проучване на проф. Розалия Бикс, 

което прочетох в книгата ѝ „Български оперен театър“, том II, издадена през 1985г., до 

тогава певицата е направила на сцена този образ цели 100 пъти.   

В труда говоря за спектакъл, игран на 17 декември 1974 г., когато е премиерата на 

нова постановка на „Трубадур“ във Варненска опера. Същата постановка се играе и през 

лятото на 1975 г., в рамките на фестивала „Варненско лято `75” и минава под знака на 

празничните чествания на 50-годишнината от създаването на „Варненски музикални 

тържества“, които са предшественик на музикалния фестивал, такъв какъвто го знаем и 

до днес.  

 Ето и един отзив, поместен в изданието „Българска музика“: „Експресивната 

игра и вокална изява на Лилова, богатият глас на Йорданеску, блестящите височини на 

Костов, лекотата, с която Бохачек преодоляваше най-трудните места, благородният 

тембър и игра на Дюлгеров, темпераментното дирижиране на Занев – всичко това 

създаде един ентусиазиращ парад на италианското белканто.“ (З. Д. // Българска 

музика, N 7, 1975, с. 55.) 

 

Още един връх в кариерата на Бохачек, на който искам да акцентирам е ролята на 

Примадона – Ариадна, в операта „Ариадна на Наксос“. Премиерата на операта се 

състои на 30 юни 1975 г. на сцената на Летния театър във Варна. Любимият на героинята 

на Бохачек Ариадна отново е партньорът в живота ѝ Тодор Костов, в ролята на Тенор 

(Бакхус).  

„Ариадна на Наксос“ е опера, която е оставила ярки следи в историята на 

българския оперен театър. Това е премиерната постановка за България на тази 

съвременна творба. До преди това щраусова опера в страната ни е играна само един път 

– „Кавалерът на розата“ (Софийска народна опера, 1969 г.). 

Доброто представяне на певците, режисурата на Кузман Попов, преодоляването 

на съвременния стил и обогатяването на репертоара в театъра, както и работата на 

диригента Недялко Недялков, който успява умело да води своите оркестранти и певци, 

така че да достигнат убеждаващо стила на композитора, са сред качествата на 
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постановката, които са изтъкнати в отзив за спектакъла, публикуван в „Българска 

музика“, като част от представянето на програмата за международния фестивал 

„Варненско лято“,който аз цитирам в труда. Ако трябва да говорим най-вече за вокалните 

партии, то мисля е редно да се каже, че трудностите, които носят те не са малко, имайки 

предвид и, че до момента подобна опера не е правена във Варна. „На пръсти се броят в 

България певците и инструменталистите, които притежават подготовка с такава 

точност, стилова яснота и неличащо усилие да превъзмогнат наистина стъписващите 

трудности на партитурата на Щраус – Хофманистал. С искрено и чудесно браво се 

обръщам към чудесната млада Алис Багдасарян, и към опитните майстори В. 

Кокошарова, М. Бохачек, Т. Костов,към Г. Койчев, отзивчивите оркестранти, отлично 

спетите и навлизащи в образа нимфи и комедианти, макар че твърде много и тежко е 

пеенето, за да бързаме с безкомпромисната взискателност на актьорските им 

прояви!“ (Бикс Розалия. Ариадна и темата за верността. // Народно дело, N 130, 

06.07.1975, с. 4.) 

 

Идва ред на ролята на Чо-Чо Сан в спектакъла „Мадам Бътерфлай“ на 

Варненската опера от 1976 г. който искам да разгледам, като част от изследването на 

ролите на Бохачек. Той е дело на режисьорът Кузман Попов. Интересното при него е, че 

режисьорът използва като отправна точка „...стремежът на Бътерфлай да съхрани 

своята красива илюзия, своето малко нещастие, верността ѝ към тази илюзия – една 

позиция, която не би трябвало да бъде чужда и на една съвременна душевност.“ Според 

него „Това е една чисто човешка история, която би могла да се случи и днес ...“ 

(Станчева Росица. Това е една човешка драма. / Росица Станчева // Полет, N 27,  

05.07.1976.)  

Относно Чо-Чо Сан на Бохачек: „... новата варненска постановка на „Мадам 

Бътерфлай“ успява да докаже, че М. Бохачек има гласа и вещината да изпее и изиграе 

една достатъчно разнообразна в средставата си Чо-чо Сан ... За нея, за досегашния ѝ 

път и за варненската биография на образа, тази партия явно носи удовлетворение и 

смисъл. В оскъдната тенорова палитра на съвременните ни оперни театри, роля като 

Пинкертон на Т. Костов притежава достойнствата на вокалната щедрост и 

актьорската сърдечност, подобаваща на Бътерфлай на Бохачек.“ (Бикс Розалия. 

Мигове от делниците на един театър. : Новата постановка на „Мадам Бътерфлай“. 

// Народно дело. N 164, 11.07.1976, с.4.)  
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Прилагам и запис на дует на Чо-Чо Сан и Пинкертон от I-во действие на 

операта, в изпълнение на двамата партньори Мария Бохачек и Тодор Костов, осъществен 

с оркестъра на Българското радио и диригент Васил Стефанов. (Тончева Цветана. 

Срещи, гласове, съдби : Мария Бохачек и Тодор Костов – две необикновени гласови 

дарования. Цветана Тончева // БНР Програма Христо Ботев. Неделен следобед, 15 

март 2015.  <http://bnr.bg/hristobotev/post/100532899> от 57,37мин (23 декември 2018 

г.)) 

 

Още една партия, изпълнена от сопраното е Аида от едноименната опера на 

Джузепе Верди. Това е роля, която сопраното изиграва 80 пъти в цялата си кариера и е 

сред коронните в репертоара ѝ.  

Бих искала да разкажа за нова постановка на варненска сцена, която се състои на 

6 юли 1977 г., като премиерата е била част от фестивалната програма на „Варненско лято 

`77”. Диригент е маестро Борислав Иванов, а режисьор-постановчик – гостуващата 

Марта Лантиери, която по това време е режисьор в Щатсопера във Виена, което е и 

представляващо интерес. Постановката е подготвена специално за представяне на 

сцената на „Летен театър“ – Варна, което допълнително ѝ придава престиж.  

Относно ролята, която изиграва Мария Бохачек ще цитирам думи на Александър 

Абаджиев, публикувани в рецензия за спектакъла: „... засл. артистка Мария Бохачек и 

нар. артист Тодор Костов представят двойката Аида – Радамес в подчертано 

ескпресивен план, използувайки характерните средства на италианскто оперно 

изкуство.“ (Абаджиев Александър. Аида – една от най-интересните фестивални 

прояви / Александър Абаджиев // Народно дело, N 148 (9911),  09.07.1977, с. 4.) 

Прилагам запис на арията на Аида от III-то действие, чрез директен линк за 

достъп (https://www.youtube.com/watch?v=6Pld_LwJxmE). Записът е осъществен с 

оркестъра на Българското радио, на пулта е маестро Васил Стефанов.  

 

Заглавието на втората подглава е репертоар от български композитори. В нея 

разглеждам само едно заглавие, тъй като не намерих много информация, относно 

родните заглавия, в които е взела участие певицата. 

 

Значителната за развитието на българския оперен театър опера „Цар Калоян“ е 

седмата поред постановка за България. Играе се на 22 юли 1978 г., като част от 

http://bnr.bg/hristobotev/post/100532899
https://www.youtube.com/watch?v=6Pld_LwJxmE
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програмата на Международен музикален фестивал „Варненско лято“ `78. В нея Бохачек 

изиграва главната женска роля – на Царица Мария. 

Отзивите в местната преса са насочени предимно към певческия състав, който 

според критиката е „... най-важното, най-необходимото ...“ за изграждането на това 

така трудно заглавие, каквото е владигеровия „Цар Калоян“. (Стателова Розмари. 

Вярвам, че спектакълът ще бъде търсен. Рецензия. // Народно дело, N 125 (10159), 

04.08.1978., с. 4.) Относно представянето на Мария Бохачек, цитирам:”Мария Бохачек се 

наложи като водеща фигура, двигател в музикално-сценичното изграждане ...“ 

(Стателова Розмари. Вярвам, че спектакълът ще бъде търсен. Рецензия. // Народно 

дело, N 125 (10159), 04.08.1978., с. 4.). „Впрочем, стилът и характерът на вокалните 

партии, както и на цялата творба въобще, е такъв, че увлече за пълноценна певческа 

изява двамата доайени на варненския оперен колектив Мария Бохачек и Тодор Костов. 

Емоционално и вокално те се почувстваха в измерения, като че близки на техния обчаен, 

небългарски, преобладаващо белкантов репертоар. Подготвили се, както винаги, 

професионално-стабилно, те наситиха партиите си с голямо напрежение, вокално и 

експресивно, изграждайки образите на Мария и Балдуин в приповдигнато-героизиран 

план...“ (Стателова Розмари. Цар Калоян във Варна. // Българска музика, N 8, 1978, 

с. 50.) 

 

3.5. Гастроли в страната и чужбина   

Една голяма част от кариерата на Мария Бохачек заемат различните гастроли, 

които певицата прави на територията на нашата страна и извън граница. Една от най-

търсените драматични сопрани, тя пее на сцените в България, Румъния, Съветския съюз, 

Белгия, Куба и други, като част от трупата на Варненската опера или като солов 

изпълнител.  

В настоящата подглава разказвам за някои от по-значимите за кариерата ѝ 

гастроли, като ще ги изброявам по хронологичен ред, в зависимост от годината на 

изявата и според това дали са гастроли в България или гастроли в чужбина. 

 

В Софийската опера Бохачек редовно гастролира като част от състава на 

Варненския оперен театър или като солиращ изпълнител. Пример давам с гастроли 

постановките „Аида“ и „Отело“, осъществени през 1969 г. със съпруга ѝ Тодор Костов. 

Мария Бохачек редовно гастролира в чужбина. Давам примери с турнета на 

територията на Белгия, Куба и Румъния.  
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Белгия: „Мария Бохачек в ролята на Леонора показа много хубав сопран, който 

тя вае с голямо майсторство и изисканост. Медиумът на гласа ѝ е топъл, плътен и 

изразителен. Бохачек предаде изживяванията на своята героиня със сантиментална 

чувствителност.“ (Велински П. Една двойка от величина. // Народно дело, N 278, 

15.11.1974, с. 4.)  

 

Куба: Следващият гастрол, който споменавам е на територията на Куба. Там 

певицата се изявява в театър „Гарсиа Лорка“, днес известен като „Гран театро де ла 

Хавана“. През месец февруари 1971 г. Бохачек участва в 6 спектакъла на операта 

„Трубадур“, като част от основния солистичен състав, в който се представят и други 

наши сънародници. „... Блестящият глас и доминиращата абсолютна техника на 

Мария Бохачек ѝ позволиха  с безукурно овладени средства да поднесе на сценатана 

театър „Гарсиа Лорка“ една убедителна Леонора ...“ (Велински П. Една двойка от 

величина ... / П. Велински // Народно дело, N 278, 15.11.1974, с. 4.)  

 

Румъния: Особено място сред добрите отзиви в местната румънска преса е 

отделено за спектакъл на „Отело“, състоял се в края на октомври 1971 г. като част от 

турне на варненската трупа, гостуваща на одеския театър. 

„С изкуството на изпълнителите на Отело и Дездемона одесчани се срещат не 

за първи път. З. а. Мария Бохачек и Тодор Костов са опитни артисти, притежаващи 

прекрасни лирико-драматични гласове и великолепна техника в създаването на 

сценичните образи. Бохачек използува най-силните изразни средства. В песента на 

върбата, молтвата тя особено убедително обрисува трагичната обреченост на 

своята героиня.“ (Маркова Е. Варненската опера в Одеса. // Българска музика, N 1, 

XXIII, 1972, с. 87.) 

 

3.6. Концертни прояви   

Една от най-запомнящите се концертни прояви на певицата и съпругът ѝ е 

„Девета симфония“ на Бетовен. Нея разглеждам в два подраздела, които свързани с 

представянето ѝ във Варна и София. 

Варна: На 10 февруари 1975 г., в залата на дома за художествена самодейност във 

Варна се състои концерт, на който е изпълнена „Девета симфония“, с участието на 

„Варненска филхармония“, хор „Морски звуци“, под палката на маестро Емил 
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Главанков. Солисти са: Мария Бохачек, Нели Божкова, Тодор Костов и Павел 

Герджиков.  

 

София: Следващото изпълнение на творбата, със същия състав е в София, само 

месец след това – на откриването на „Дни на варненската музикална култура“, което се 

състои на 15 март, в зала „България“. 

 

 Изследването на всички тези роли показва, че Мария Бохачек е била утвърден 

драматичен сопран, с невероятна гласова издържливост. Нейната брилятна вокална 

техника, основана на школата на професор Прокопова ѝ е дала добра основа, върху която 

певицата изгражда своя репертоар.  
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Заключение  

Изграждането на портрет на един артист представлява комплекс от качества, 

достойнства и постижения, които да бъдат изтъкнати. В този смисъл, в научния труд се 

докосвам до трите певици, характеризирайки спецификите на репервсяка една от тях 

като индивидуален изпълнител чрез мненията както на други автори, които цитирам от 

статии, книги, интервюта, филми и различни предавания, така и чрез собствените ми 

разсъжденията, базирани на записи, мои интервюта с близки на певиците или както в 

случая с Мария Венцеславова, разговор със самата нея.  

За мен е важно да проследя творческия път на имена, допринесли за развитието 

на българския оперен театър в златните му години 1970-1989, за които ние – по-младите 

изпълнители знаем малко, освен това самата аз съм сопран и голяма част от репертоара 

на тези три певици, би могъл да бъде и мой собствен. Това провокира необходимостта от 

подробно изследване на репертоара на тези дами, като същевременно набелязвам най-

важните техни постижения: 

 Мария Венцеславова остава в историята с множеството изиграни главни 

роли на сцената на Русенската опера, с  превъплащенията ѝ във 

Вердиевите героини, от които най-запомняща се остава „Лейди 

Макбет“; също с нейната любима „Тоска“ на Пучини; с българските 

образи, някои от които изпълнени за първи път в България – например 

„Мария Десислава“, написана за нея; също така и с титлата „Вагнеров 

изпълнител“, която я прави първата българка носеща това звание.  

 Валери Попова е запомнена с множеството си изяви на софийска сцена и 

редовните си гастроли в чужбина; с коронните си образи в „Травиата“ 

на Верди, „Тоска“ на Пучини, „Истинска история“, „Кралят, който 

слуша“ в модерните опери на Лучано Берио, с първите изпълнения за 

България на различни кантатно-ораториални произведения, като 

„Немски реквием“ от Брамс, „Те деум“ на Брукнер и „Коледа“ на 

Димитър Ненов, както и с множеството си големи награди и първи 

места на престижни международни конкурси, благодарение на които 

прославя страната ни и българските гласове по целия свят.  

 Мария Бохачек остава в исторята като драматичен глас, с невероятна 

издържливост, с множество изиграни спектакли, бройката на които са 

достойни за „Гинес“ рекорд, с първите изпълнения в България на 
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„Ариадна на Наксос“ от Щраус и „Норма“ от Белини, с много записи 

на отделни номера от опери и цели такива, незаписвани от други до 

момента, с редовните си гастроли, по време на които печели симпатиите 

на публика и критика, и прославя страната ни.  

Смятам за  Мой научен принос: 

1. Събиране и подбор на данни и информация за певиците, от източници като 

интернет, радио, телевизия, аудио и видео записи, вестници, списания, книги, 

лични архиви, разговори със съвременници на епохата и меломани, и лични 

интервюта с техни близки или тях самите (когато е възможно). 

2. Задълбочено запознаване с репертоара и особеностите в него за всяка една от 

трите сопрана.  

3. Подробно проследяване, описване и анализиране на някои отделни образи и 

камерни произведения, като акцента пада върху най-важните за изграждането 

на собствената кариера на трите изследвани сопрана и развитието на 

българския оперен театър.  

4. Систематизиране и дигитализиране на част от личния архив на певиците 

Мария Венцеславова и Валери Попова, и поради липса на личен архив за 

Мария Бохачек, създаване на творчески профил чрез материали, взети от 

книги, преса, радио, интернет или аудио записи. 

5. Прилагане на мои собствени възгледи и разсъждения по повечето въпроси, с 

цел както личностното ми и музикално развитие, така и дообогатяването на 

научния труд с различни гледни точки. 

6. Запознаването ми, до колкото е възможно, с личността в страни от сцената на 

всяка една от сопраните, с цел създаване на по-завършен творчески профил. 
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