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• 65 сезона дирижира професионално
• 50 години доказано се занимава с
импресарска дейност

• Около 50 години е директор или
главен диригент на оперните
театри във Варна, Пловдив, София,
Анкара, Касел
• Дирижирал е над 3500 спектакли
и концерти в почти всички
европейски страни, много от тях е
организирал като импресарио или
като ръководител на музикални
състави
Борислав Иванов е удостоен с
най-високото отличие на Федерална
република Германия „Кръст за заслуги“ I степен. Носител е на златен
медал за пропагандиране на италианската музика по света. Удостоен е
с почетната златна значка на „Аудиториум“ в Палма де Майорка и две
награди за музикално изкуство на
Пловдив. Почетен гражданин е на
Пловдив. През сезон 2003/2004 получи „Златна лира“ от Съюза на българските музикални и танцови дейци
за изключителния му принос в развитието и популяризирането на българското музикално изкуство.

Автор на филма „Път в годините“, който
ще намерите на диск към тази книга,
е Огнян Сурдолов.
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ЧЕТИРИ ВЕЛИКОЛЕПНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ НА „АИДА“
ЕДНО СЛЕД ДРУГО ОТ 85-ГОДИШНИЯ ДИРИГЕНТ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ
Като преглеждах изявите на българските диригенти
в България и по света, открих стряскащия факт, че Борислав
Иванов има най-много изяви и турнета по европейските и
световните оперни сцени и концертни подиуми и така, както
навремето покойният Асен Найденов беше официално признат за Патриарх на българския оперен театър, така този българин в момента е Доайенът на диригентската палка. В края
на февруари тази година присъствах на четири последователни представления на операта „Аида“ на Верди под негово
диригентство. Бях изумен от неговата енергия, от творческия
замах, от умението да подпомага всеки певец и да превърне
всеки спектакъл в забележителен музикален празник. Разбрах и друго. Операта „Аида“ е поставяна от гостуващия режисьор почти през цялото време на тъмна и мрачна сцена.
Диригентът Борислав Иванов вложи толкова сили и енергия
в интерпретацията на творбата, че музиката блесна и освети
тъмните и мрачни сцени, актьорите се оживиха, вживяха се
в ролите си и представлението се превърна в един светъл,
слънчев празник на Верди и на Борислав Иванов, който навлизаше в своята осемдесет и пета годишнина.
От направените изкуствоведски справки за България и
Европа открих, че този българин е най-възрастният действащ
диригент на Стария континент, а може би и на света. Спомних
си бележития диригент Карл Бьом, когото гледах в Залцбург
да дирижира операта „Сватбата на Фигаро“ от Моцарт. Беше
на 82 години. Той дирижираше седнал, размахваше палката
плавно и мисля, че под поставените от Моцарт темпа, но публиката го аплодираше и караше да се покланя повече от десет
пъти на сцената. Тогава Бьом беше най-възрастният действащ
диригент на нашия континент.
След като написах книга за Асен Найденов, по повод
на неговата 80-годишнина, го помолих да отпразнува тази
дата с концерт със Софийската филхармония. Уредих среща с
тогавашния главен диригент Емил Табаков и уточнихме про-
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грамата за зала „България”. Взех партитурите, които щеше
да дирижира, и ги занесох на маестрото. Зачаках с трепет събитието. Бай Асен беше в отлична форма и вярвах, че ще се
справи добре. Споделил пред личния си лекар, че отново ще
се появи на диригентския пулт, докторът му забранил заради
високо кръвно налягане и мероприятието секна.
Борислав Иванов кипи от енергия и вдъхновение и съм
уверен, че той ще има не само 85-годишен юбилей, но ще
дирижира и на 90 години.
Бях поласкан от поканата да напиша книга за неговата
почетна възраст, или както мнозина я наричат – 65-годишна
брилянтна сватба с музиката, и по този повод посетих три
спектакъла на „Аида“ един след друг, с три различни състава
в Софийската опера. От разговорите си с трите изпълнителки на ролите на Аида почувствах и разбрах какво място има
Борислав Иванов в творчеството на трите певици и не само в
тяхното.
Певицата Баясгалан, наричана заради трудното за изговаряне име Байца, ми каза: „Борислав Иванов ме покани
да пея в „Турандот“ на Пучини със състава на неговата опера и отлетях за Тайланд и Корея. Под неговата палка операта
блесна с някаква нова, непозната красота и за мен, и за публиката“.
Втората изпълнителка на Аида, Радостина Николаева,
допълни: „Под палката на Борислав Иванов гостувах няколко
пъти в Испания, в различни градове и фестивали като Аида.
Не мога да забравя представленията в Палма де Майорка, където публиката стана на крака, за да ни аплодира“.
Третата изпълнителка на ролята на Аида, Габриела Георгиева, беше по-кратка: „Аз съм на щат в този театър благодарение на Борислав Иванов. Назначи ме като солистка, когато беше директор на Софийската опера, и вече 10 години се
радвам на изяви в нашия първи оперен театър. Покланям се
на майсторството на този бележит творец“.
Много време за разговори с Борислав Иванов трудно
се намира, защото той е постоянно зает човек. След трите
спектакъла на „Аида“ той веднага отлетя за Истанбул, където
е почетен главен диригент на театъра, а от там – за Анкара

и отново в Истанбул, за да дирижира „Травиата“ и да слуша
своя ученик – диригент, който ще дирижира балета „Корсар“.
След връщането от Турция се срещаме във Варна, за да
разговаряме, да посетя родното му място, да се запозная с
атмосферата на дома му, вилата, да надникна в кабинета му
в Операта на Варна, да присъствам на концерт на хористите
на Операта, в самостоятелни вокални изяви и за да се уверя
колко високо ценят и обичат своя художествен ръководител
и диригент на тържество по повод на рожден ден на една от
хористките на театъра. Хористите, а сред публиката имаше и
много от оркестрантите, не само уважават и тачат Борислав
Иванов, те го боготворят и поставят на свой собствен пиедестал, рекламират го като знаме, знаме, което Варненската опера е развявала по цяла Европа, благодарение на усилията и
работата на Борислав Иванов.
Борислав Иванов, благодарение на организираността,
работоспособността си и бликащата енергия, може и знае как
да се справи с десетките задължения през тази и следващите години, а те са: почетен главен диригент на Операта в Истанбул, артистичен директор и главен диригент на Операта
във Варна, директор на Международния музикален фестивал
в Палма де Майорка, организатор и създател на Музикалния
фестивал на о. Родос, наред с договори за изяви със симфонични оркестри и оперни театри по цяла Европа. Очаква го
появата му на най-големия оперен фестивал в Турция – Аспендос, с гала концерт и операта „Аида“, а в Истанбул – изпълнение на Девета симфония от Бетовен... Трудно е да се
изброи всичко и всяка изява.
Точно това напрегнато ежедневие дава сила и замах на
твореца Борислав Иванов да отстоява с достойнство и прецизност всяка своя поява на оперна сцена или концертен подиум. Неговото горене и ентусиазъм ме заразиха, за да поема ангажимента да напиша следващите страници, посветени
на един голям, самобитен и обичан творец, с когото България
трябва да се гордее и сочи за пример.
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ПРОХОЖДАНЕ С МУЗИКАТА

Семейството Величка и Димо имат три деца. Най-малкият е Борислав. Бащата работи в близката мелница, а майката се грижи за дома и децата. Двете сестри Мария и Йорданка ще учат за учител и стоматолог, но това не им пречи
да помагат в голямата градина на дома. Двуетажната къща,
изградена от червени изпечени тухли, носи и днес своеобразна красота със своята архитектура, а дворът е на две нива,
ограден с плочковидни камъни като здрав зид. Дворът пред
къщата винаги е пълен с цветя, а в големия втори двор се са-

дят картофи, домати и всякакви зеленчуци. Когато прекопава
градината, майката обича да пее. Тя е така организирана, че
никога не прави забележки на сина си или на дъщерите си и
ги оставя да се развиват в хармония с природата. В двора и
мазетата на къщата Борислав обича да отглежда зайци, понякога техният брой надхвърля трийсет, гледат и гълъби, патици, гъски, но момчето най-много обича да се къпе по дълбоките вирове на реката, откъдето донася торба с раци или
риба, които майка му да сготви.
До четвърти клас, тогава четвърто отделение, Борислав
учи в училището на
родното си село,
а след това се налага да ходи в съседното село, за да
завърши прогимназиалното си образование. Всеки
ден той изминава
по три километра
пеш до прогимназията и толкова на
Величка и Димо Иванови пред входа на къщата си
връщане. Това не
го изморява, а калява и прогимназиалното си образование
завършва с много добър успех.
Още от ранна възраст Борислав Иванов започва работа. Веднага след завършване на училището той е изпращан
да работи в мелниците. Там пълни чувалите с брашно, мери
ги на кантар и записва в отчетната книга – и така цял ден. По
този начин той помага в издръжката на семейството. Това не
му пречи да се чувства самостоятелен. Голямата му сестра е
назначена за учителка в едно село на 17 км от дома. Ненавършил 11 години, той тръгва сам, без да знае и познава пътя, на
гости на сестра си. Минава през гъста гора, из която по това
време бродят шумкари, стига до първото село изподран от
трънаците, преминава през него, за да стигне до работното
място на любимата си сестра, която го посреща смутена и радостна.
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Родът на Борислав Иванов е надарен с пословично трудолюбие, огнен патриотизъм и завидно дълголетие. За него
все още се носят легенди и сказания, разказват се приказки,
които омайват слушателите със своята романтика, красота и
изразителност.
Селото, в което е израснал Борислав Иванов, носи името на близката река – Девня, и е известно с изобилието си на
карстови извори с изумително бистра и чиста вода и с постоянната температура зиме и лете от 18 градуса. Край реката
растат клонести върби, а вировете са пълни с риба и раци.

Семейството на Величка и Димо Иванови – 1937/1938 г.

Майката на Борислав Иванов е от многодетно семейство. Тя има десет сестри и двама братя. Една от сестрите,
леля Стоянка, е във Варна и малкият Борислав обича да ѝ
гостува, воден от майка си. Във Варна той за първи път слуша оркестър и това е духовият оркестър на Военноморските
сили, който изнася концерти в Морската градина. Момчето е
прехласнато от музиката, от диригента, от хармонията, която
струи от сцената, и пожелава да се научи да свири на какъвто и да е музикален инструмент. Започва с глинената окарина, за да се почувства истински щастлив от подаръка на един
братовчед, който му подарява своята цигулка, защото се отказва да свири. Намерил една школа за цигулка на Шевчик,
Борислав започва да се самообразова в музиката и да работи
върху пръстовата постановка.
На 14 години Борислав Иванов се премества във Варна.
Записва се ученик в Първа мъжка гимназия и едновременно
кандидатства в новооткритото наскоро музикално училище.
Когато съобщава на семейството си своето решение да се запише в Музикалната гимназия, всички го подкрепят. Сестрите
му казват: „Ще имаме музикант вкъщи, който ще ни прослави!“
На приемния изпит в Музикалната гимназия след изпълнението на творбата комисията пита: „При кого сте учили?“ „Сам съм се учил по школата на Шевчик“, отговаря смутено Борислав. Журито се усмихва снизходително и невярващо,
но го приема за ученик. Негов преподавател по цигулка се
пада жената от журито, която го пита при кого е учил.
Още като ученик в Първа мъжка гимназия Борислав се
включва активно в художествената самодейност. Поверено
му е да дирижира хора и оркестъра на училището. Тогавашният репертоар се състои от популярни съветски песни, български възрожденски песни и особено от творби на Добри
Христов. Оркестърът изпълнява най-вече хора от Дико Илиев,
а най-трудната творба е увертюрата от операта „Ифигения в
Авлида“ на Глук.
Първият концерт на младия музикант се провежда в
края на учебната 1949 година и публиката и целият учителски
състав посрещат изявата на младия диригент топло, насър-

чително, с много аплодисменти. След този концерт Борислав
Иванов твърдо решава, че неговото бъдеще ще е посветено и
свързано с музиката.
Като гимназист на младежа се удава възможност да посети столицата София. Сбъдва се неговото желание да посети
Народния театър, мястото, където се помещава и Операта, за
да има удоволствието да чуе за пръв път в живота си цялостен
оперен спектакъл. Това е операта „Трубадур“ на Верди, дирижирана от Асен Найденов, а на сцената пеят Георги Белев,
Илка Попова и Катя Спиридонова. Младият музикант е покорен от оперната музика и от този момент става неин роб.
По това време във Варна се създава и първата държавна опера в града. Поставени са оперите „Продадена невеста“
от Сметана и „Мадам Бътерфлай“ от Пучини.
Завършил гимназиалното си образование и наред с
това и музикалното си обучение, Борислав Иванов иска да учи
музика и да се запише студент в
Държавната консерватория в София. Моли баща си за съвет и за
финансова помощ, но отговорът
е отрицателен. Баща му работи в „Деспред“ и заплатата му е
малка, има да погасява заеми и
издържа една от дъщерите си,
студентка по стоматология. Той
съветва сина си да започне работа във Варна и да спестява парите от заплатата си, без да помага
вкъщи финансово, и когато събере достатъчно пари, да замине
за София и да учи музика.
Най-напред
Борислав
Иванов започва работа в предприятието, където работи баща
В последната година от гимназията –
му – „Деспред“, за да отиде в
в Морската градина на Варна
Ансамбъла на МВР и да облече военна парадна униформа, с която привлича още повече
влюбените погледи на момичетата. Наред с работата в МВР
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той поема няколко самодейни състава и така за една година
успява да събере пари и да замине за София, за да кандидатства в Консерваторията.
На приемния изпит в Държавната консерватория се
явява с Деветия концерт на Берио и е приет за студент в Теоретичния отдел. Негов цигулков педагог е Боян Лечев, който
наскоро се е завърнал от Москва, където е специализирал
цигулково майсторство при великия Давид Ойстрах. За своя
първи учител в Консерваторията Борислав Иванов си спомня: „Боян Лечев беше широко
скроена личност и особено прецизен във фразировката, в т.нар.
Дишане на музикалната фраза.
Той нямаше асистент, който да
му помага, защото за пръв път
редовно се занимаваше с педагогическа дейност. Бързо се
утвърди като отличен педагог и
блестящ цигулков виртуоз. Беше
постоянен солист на Софийската филхармония, концертираше
из цяла Европа и в България, но
винаги намираше време и топли
думи да окуражи своите ученици и да им даде самочувствие
С униформа на оркестрант
за в бъдеще. Той успяваше така
да организира делата си, че наред с цигулковата педагогика,
с изявите по концертните подиуми имаше време да намери
работа на закъсалите материално ученици, да се включат в
държавни или самодейни платени оркестри, за да могат да
се издържат като студенти“.
В Консерваторията той често се засича на лекции с пианистката Вера Тамбарова – ученичка на проф. Тамара Янкова.
Красивата пианистка е прицел и на други студенти, но тя е
изключително сериозна и амбициозна, на всичко отгоре идва
от чужбина. Тя е учила в Истанбул, във френски колеж, след
което завършва немски колеж в София и владее общо пет
езика, освен френски и немски още гръцки, турски и англий-

ски. В тогавашните години на бедност се облича изключително елегантно. Още от първите контакти между двамата пламва искра, желанието да се опознаят по-добре. Почти всички
студенти от Консерваторията ги смятат за бъдеща семейна
двойка.
Още като студенти двамата сключват брак, а техни кумове са проф. Георги Димитров – тогавашен директор на Българската концертна дирекция и завеждащ катедрата по хорово дирижиране, и неговата съпруга
– драматичната актриса от Народния
театър Мила Пъдарева.
През 1951 г. в Консерваторията
се открива хорово-диригентски клас,
който се ръководи от проф. Георги
Димитров. Желаещите да учат хорово дирижиране са много и молбите
се множат не само от Теоретичния
отдел, а и от Инструменталния. Ректор на Консерваторията е вокалният
педагог и композитор Георги Златев
Черкин. Молбата на Борислав Иванов
Сватбена снимка с Вера
е одобрена и той започва да се обучава в новата си професия. Не е тайна, че под ръководството на
Георги Димитров израстват такива бележити диригенти в хоровото ни изкуство като Кирил Стефанов, Емил Янев, Георги
Робев, за да стигнем до Лидия Гюлева
и Христо Недялков.
„Моят професор Георги Димитров
беше особен в преподаването си. Ние
бяхме и изпълнители хористи, и диригенти. Той ни занимаваше сборно
в голямата зала и по време на разучаването на дадена творба по свое
усмотрение извикваше някой от нас
на диригентския пулт и ни караше да
дирижираме и да правим това, което
той правеше с вещина. Насърчаваше
ни, шегуваше се, правеше ни бележки
Проф. Георги Димитров
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за това, дали сме усвоили даден жест или дадено дихание,
и ни окуражаваше с усмивка. Той ни разрешаваше не да опитваме, а да се налагаме пред състава като творчески личности. Когато му споделих, че поемам хоровия колектив на
читалище „Алеко Константинов“, както и хоровия колектив на
„Спортснап“, той не ми се скара, а ме окуражи с думите: „Внимавай! На прегледа на художествената самодейност ще имам
по-специални изисквания към теб и твоя колектив, така че искам да защитиш работата си повече от добре“. И аз я защитих.
Моите колективи, които непрекъснато се разрастваха, винаги
печелеха първите места на окръжните и националните прегледи на художествената самодейност. “
В края на семестъра в Консерваторията всеки студент
е длъжен да започне стаж по своята специалност в дадено
музикално учреждение. Борислав Иванов е разпределен в
Държавния музикален театър или Оперетата, както го наричат всички за по-кратко. Това е залата с най-много публика и
билетите често се продават на черно. Там вихрят голямото си
изкуство оперетните легенди Мими Балканска, Тинка Краева
и Асен Русков. Диригентът Виктор Райчев има за задача да
подготви премиерата на най-новата творба на композитора
Парашкев Хаджиев със заглавието „Айка“. Още след първото

представление спектакълът е спрян. Причината? Партийният
секретар, един от главните герои в оперетата, е представен
отрицателно и от творбата лъха буржоазна, а не социалистическа идеология. Спорен образ бил и един от кулаците – богаташ, изграден в комедийно-карикатурни краски, но се оказва, че той печели симпатиите на зрителите. Забраната стига
до там, че нито либретистът, нито композиторът имат право
да влизат в театъра. Разочарованието на Борислав от първите
асистентски стъпки е голямо, но той продължава да асистира
на Виктор Райчев.
Борислав Иванов се запознава по-отблизо с композитора Парашкев Хаджиев и дори двамата стават приятели,
което му помага по-късно да започне кариерата си като оперен диригент именно с творба на Хаджиев.
Наред с работата си в Музикалния театър младият Борислав има желание да твори не само в музикалния жанр –
оперетата и операта, той мечтае да ръководи симфонични
оркестри, филхармонии и търси подходящ учител. Намира
го в лицето на Влади Симеонов, професор по диригентство
в Консерваторията, диригент на Софийската филхармония и
на Оркестъра на Българското национално радио. И не на последно място, в близкото бъдеще ще създаде и организира
именития за своето време Пионерски симфоничен оркестър,
който разнася името на България по цял свят и страната ни е
сочена не само като инкубатор на красиви гласове, но и на
талантливи инструменталисти.
Сред преподавателите по диригентство Влади Симеонов се слави като един от най-търпеливите и внимателни
учители, като творец, който прецизно и педантично разчита
партитурата, за да я разгърне с цялата й емоционалност. Борислав взема именно това от своя ръководител – умението
да намери кулминацията на цялостната творба и да наблегне
на нейната патетика и сила на внушение.
„Влади Симеонов беше творец с чувство за мярка в
мелодичната линия и дори в такта. Той държеше учениците
му да изваждат напред кантиленното начало на творбата с
точността на музикалната фраза, като наблягаше най-вече
на балансираната звучност, на цялата оркестрова звучност и
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Хорово-диригентският клас. В средата са проф. Георги Димитров и доц. Димитър Русков.
Борислав Иванов е посочен с кръгче в горния десен ъгъл на снимката

особено на прецизната изработка на отделните групи инструменти. И днес смятам, че неговото търпение и етичност му
помогнаха да създаде Пионерския симфоничен оркестър, с
който демонстрира възможностите на музиката да се интерпретира от млади музиканти. Аз не помня той да е повишил
тон и да е напуснал пулта ядосан, когато нещо не се получава.
Той повтаряше, потретваше, повтаряше дори и пет-шест пъти,
докато не стигнеше до своето виждане за звученето и тълкуването на произведението.“
Получил висока оценка за диригентския си дебют в операта на Парашкев Хаджиев „Имало едно време“ на държавен
изпит, младият абсолвент избира за държавен изпит по хорово дирижиране последното действие от операта „Кармен“
на Бизе. Този откъс от операта е пълен с емоция, настроение,
ритъм и възторг и винаги завладява слушателя. Оценката на
изпитната комисия е висока и Борислав завършва висшето си
музикално образование с диплома за оркестров и хоров диригент.
Приключил със студентството, Борислав остава в София заедно със своето семейство. Той е претрупан от работа и ангажименти като диригент, организатор, член на жури,

почти всичко в рамките на художествена самодейност. Той е
главен художествен ръководител на прочутата по това време
шоколадова фабрика „Малчика“ в Своге, ръководи читалищния хор на Самоков, хора и оркестъра на заводите в квартал
„Илиянци”. Борислав е и един от най-изявените сътрудници
на Центъра по художествена самодейност в София и пътува
из цялата страна, за да оказва помощ на различни творчески
колективи. През 1957 г. се ражда първата му рожба – син, наречен Добромир.

На концерт в зала „България“ с ансамбъла на Министерството на електрификацията
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ВЪВ ВАРНА
Отдел „Култура” във Варна следи внимателно развитието на своя съгражданин в София и успехите му в регионални и национални самодейни състави, за да вземе решението да го извика от столицата и да му даде път на развитие
на културния хоризонт на града. Не е тайна, че още преди да
стане студент в София, младият творец отговаря за художествената самодейност в Морската столица. Борислав откликва
положително на поканата и пристига със семейството си, но
няма квартира. Настанява се при родителите си. Само след
няколко дни му е предоставено малко жилище в центъра на
града, което обзавежда за съпругата си и своя син.
Новата официална длъжност на Борислав е заместник-директор на Варненската опера, като едновременно с
това ще бъде артистичен директор, ще се изявява като диригент, ще отговаря за ателиетата и рекламата, ще определя
съставите за репетиции и представления и ще съвместява и
длъжността на шофьор. Той и днес си спомня с усмивка как
за провеждането на Първия международен балетен конкурс
във Варна му е предоставена леката кола на осъдения Трайчо
Костов и с нея заминава на летището да посрещне великата
прима балерина на Болшой театър Галина Уланова – председател на международното жури, както и останалите членове.
Вера Иванова е назначена като корепетитор на хора на корабостроителния завод в града и едновременно с това поема
длъжността педагог, преподавател по пиано в градската музикална школа. Синът най-често е при баба си – майката на
Борислав, която се грижи за внучето си с огромна любов.
Директор на Операта по това време е тенорът Емил Трифонов, а главен диригент е Йоско Йосифов. Целият персонал
на Операта е от 309 души и за тях финансово отговарят само
един главен счетоводител и една счетоводителка. Младият
Борислав е претрупан от работа, защото е търсен за всичко –
от шивашките ателиета и техническия персонал до програмите за репетиции или отпуските на оркестрантите. Това не му
пречи да започне и изявите си като диригент. Първата му поява на диригентския пулт е с операта „Имало едно време“ на

Хаджиев, която вече
е работил с наставленията на главния
диригент на Операта
Йоско Йосифов.
Появата на диригентския пулт е посрещната добре не
само от неговите родители, които идват
на представлението
особено развълнувани, но и от членовете
на художествените
колективи, които ръководи във Варна,
дошли да подкрепят
своя бивш ръководител. Отлично е приет и от членовете на
оркестъра, а певците са особено доволни, защото им дава
свобода на действие и внимателно ги следи и съпровожда.
Най-голямата награда за диригента е присъствието на автора
на творбата – Парашкев Хаджиев, който след края на спектакъла се качва на сцената и прегръща Борислав с думи, отправени към публиката: „Браво, браво младежо! Дерзай! Чака те
блестящо бъдеще”.
Йосифов е особено доволен от възможностите на
младия диригент и скоро му дава да дирижира и представленията на операта „Травиата“, последвани от спектакли
на „Трубадур“ и на „Дон Карлос“, всички на Верди. Някои от
представленията са особено отговорни, защото гостуват изтъкнати солисти от чужбина и София.
Една от големите придобивки на Варна е сформирането на голям симфоничен оркестър. Сред първите задачи на
състава са така наречените образователни концерти , в които
звучи най-често програмна, популярна музика, „Унгарски танци“ от Брамс, откъси от балети на Чайковски и Делиб, валсо-
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ве от Йохан Щраус, както и творби на Прокофиев, Берлиоз,
Моцарт… Главен диригент на симфоничния оркестър е Емил
Главанаков, който дирижира и образователните концерти.
Поради внезапно заболяване на Главанаков Борислав
е изстрелян на диригентския пулт на симфоничния оркестър,
за да се изяви и като симфоник. Творбата, която дирижира,
е „Петя и вълкът“ на Сергей Прокофиев, както и валсове от
Щраус, сред които и популярният „На синия Дунав“ и „Радецки марш“. Борислав има само час и половина да прегледа
партитурата и да сподели с оркестрантите темпата и финалните фрази, особено при творбата на Прокофиев. Изявата на
младия диригент е оценена изключително добре и от този
ден той поема работата със симфоничния оркестър не само
в музикалнообразователни концерти, но и вечери на прочути
симфоници.
Наложил се като човек за всичко, както го наричат неговите приятели, наред с работата си в Операта и със симфоничния оркестър Иванов поема и поста на ръководител на
Международния музикален фестивал „Варненско лято“. Неговите постоянни сцени са Летният театър, сцената на Опера-

та и голямата концертна зала. Борислав не само е организатор на прочутия международен фестивал, но и прави плана
за всяка изява, отговаря за рекламата, през неговите ръце
преминават програмите и диплянките, отбелязва часовете за
репетиции и представления, грижи се дори за настаняването
на представителните гости. А те са особено бележити. Сред
тях са Арам Хачатурян и Тихон Хренников – големи композитори на тогавашния Съветски съюз, които отсядат в комплекса на журналистите на Златни пясъци, и певици, които пеят
на сцените на Операта и Летния театър, като Елена Черней,
която се изявява под палката на Иванов и боса като Кармен,
или Зенайди Пали, сравнявана с Илка Попова в същата роля.
Под неговата палка пеят Елена Николай, Питър Глосоп и много солисти от оперите на Стара Загора, Русе и Пловдив.
Арам Хачатурян гостува на Международния фестивал
„Варненско лято“ в творческа командировка и е настанен в
новопостроения хотел на журналистите, един от най-представителните по това време. Той присъства на няколко представления в Операта и е особено възхитен от диригентската
работа на Борислав като ръководител на операта на Парашкев Хаджиев „Имало едно време“. Именитият композитор
присъства и на спектакъл на операта „Тоска“, отново под ръководството на Иванов. Двамата се запознават, говорят много за музиката, за съвременния свят и стават добри приятели. Съветският композитор дори гостува в дома на Борислав,
който вече има удобен и просторен апартамент до Централна
гара. В свое интервю във варненски вестник Хачатурян казва:
„Иска ми се да отбележа младия и талантлив диригент Борислав Иванов, когото слушах в труден дебют и който се справи
отлично със сложната партитура на съвременния български
композитор Парашкев Хаджиев „Имало едно време“.
В един от концертите си със симфоничния оркестър
Борислав включва триптих от балета „Гаяне“ на Хачатурян
с прочутия танц със саби и горещо е аплодиран не само от
публиката, но и от самия Хачатурян. Композиторът и диригентът се разделят като приятели и наскоро последва покана
от Хачатурян до Борислав да посети Москва и да присъства
на представление на балета „Спартак“. В Москва Иванов се
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Първи спектакли с Варненската опера

запознава със съпругата на Хачатурян, Нина Макарова, и гостува в техния дом, където тя свири свои и творби на съпруга
си. На премиерата на „Спартак“ Борислав е в ложата на композитора в Болшой театър и се чувства, че лети в облаците,
защото е обграден с изключително внимание не само от семейство Хачатурян, но и от видни представители на руското
музикално изпълнителско изкуство.
Подобен е случаят и с композитора Тихон Хренников.
Той също пристига за отдих на Златни пясъци и веднага се отправя към Операта, където е посрещнат от Борислав Иванов.
Хренников също е запленен от таланта и възможностите на
младия диригент и го приема в обкръжението си като пръв
приятел. Отново следва покана за гостуване в Москва. При
тази визита българският диригент има възможност да се запознае с Московската филхармония, с творчеството на самия
Хренников и с много членове на Съюза на композиторите на
СССР.
Голямо културно събитие във Варненската опера е
пристигането на именития диригент Курт Мазур – диригент
на Комише Опер в Източен Берлин и главен диригент на Операта в Дрезден. Той е само на 35 години, но името му е известно почти в цяла Европа и естествено най-вече в Източна
Европа, в така наречения социалистически лагер. Мазур е поканен да дирижира операта на Моцарт „Така правят всички“
и да научи певците да пеят в стила и изискванията на композитора, а оркестрантите – да свирят в Моцартовата традиция
на немските музиканти.
Борислав Иванов присъства на всички репетиции и
представления на бележития гост и се учи и попива от богатия му опит.
- Какво беше най-особеното в дирижирането и работата с
певците при Мазур?
- Първо, той стегна оркестъра, направи го по-подвижен,
темпата станаха по-гъвкави, по-живи и едновременно с
това стегнати. Той умееше да налага своята трактовка с
авторитет и същевременно деликатно и етично. Не съм
пропуснал нито един час от работата на Мазур с оркестрантите и певците. Той помоли мнозина от певците да

закръглят тона
и дори фразата, защото не е
тайна, че много
от тях пееха по
руски или славянски образец,
с разтегнатата
емоционална
фраза,
която
Курт Мазур
пречеше на ритмиката на диригента.
Тук ще открия една скоба. В София преди години гостува прочутата Моцартова певица Елизабет Шварцкопф, за
постановката на „Така правят всички“ под диригентството на
Емил Чакъров. Спомням си, че и тя искаше това, което желаеше Мазур от певците.
Курт Мазур посещава всяко представление на Варненската опера и е възхитен от данните на младия диригент Борислав Иванов. Той иска среща с ръководството на града, за
да предложи поканата Иванов да отиде в Берлин и да усъвършенства диригентските си данни като стажант в именитата по
това време Комише Опер с режисьор Фелзенщайн, смятан за
най-авангардния и детайлен режисьор на своето време не
само в Източна Германия и социалистическия лагер, но и в
цяла Европа.
В Берлин Борислав присъства на всяка репетиция и
концерт на Курт Мазур, както и на симфоничните му изяви.
Мазур го запознава с творбите на Рихард Щраус и особено
с интерпретацията и творчеството на Бенджамин Бритън и
Леош Яначек. По това време той поставя на сцената на Комише Опер „Отело“ на Верди и „Рицарят Синята брада“ на Бела
Барток. Иванов отделя от времето си и за Берлинската Щатсопер, където поставят трилогията на Рихард Вагнер „Пръстенът на нибелунга“ с диригент Отомар Суитнер. Младият
диригент е впечатлен от музиката на немския композитор,
който по това време не звучи в България.

18

19

До пристигането си в Източен Берлин в своята творческа биография за изяви в чужбина Борислав Иванов може
да изброи само едно гостуване в Полша – градовете Битом
и Катовицце, където дирижира операта „Тоска“ на Пучини.
В Източна Германия още стажант той получава ангажименти – концерти и цели оперни спектакли в градовете Ерфурт
и Майнинген. В рецензия от 1963 г. във вестник „Тюрингер
Тагеблат“ се чете: „След необикновено бърз възход в родината си България понастоящем Борислав Иванов работи като
асистент-диригент в Комише Опер – Берлин. Той се налага с
голямата си музикалност, фино чувство за стил и пестелив, но
уверен и въодушевен жест“.
Месец след тази изява Б. Иванов дирижира „Травиата“
в операта на Манхайм, за да се озове в Ерфурт и да ръководи
спектакъл на Моцарт – „Вълшебната флейта“ и „Бохеми“, и то
без репетиции, с което получава сред колегите си стипендианти прозвището „Майсторът на примавистата“.
Успехите на българина в Източна Германия се множат и
той е поканен да участва в конкурс за млади диригенти в Ливърпул, Англия, който ще се проведе от 1 до 12 юли 1964 г. Кандидатите са много, но след преценка на журито са допуснати само
седемнайсет души. Сред тях Борислав Иванов е единственият
представител от така наричания по онова време социалистически лагер, или „отвъд желязната завеса“. Сред конкурентите на българина са творци с утвърдени имена като диригента
на операта в Лондон – Джон Макки, на Нюйоркската опера –
Рудолф Роберт, или нашумелия през 1963 г. Корнелиус Еберхард от Мюнхенската опера.
Участниците в конкурса трябва да изпълнят творби на
класици, романтици и съвременни композитори и всичко
това да направят само с 15-минутна репетиция с Оркестъра
на Би Би Си и Ливърпулската филхармония.
Още преди началото на конкурса Борислав започва да
учи английски език, и то във Варна. Когато пътува със самолета за Англия, той се озовава по случайност до един пътник
англичанин. Опитът му да го заговори и да провери своя английски е успешен. Двамата спътници се разбират добре и
диригентът си отдъхва доволен, че ще може да контактува

с оркестрантите на техния роден език. Още на първото прослушване на кандидатите Борислав Иванов се откроява с диригентските си умения и една от кандидатките – Далия Алас,
от Израел – го моли да ѝ преподава частни уроци, макар че
е специализирала диригентство с Израелската филхармония,
но за първи път се явява на конкурс.
По време на конкурса цялата английска преса отделя специално внимание на участието на българина. Вестник
„Дейли Мейл“ от 9 юли пише: „Любимец на филхармониците
стана 32-годишният българин Борислав Иванов, който работи в черноморския курорт Варна. Той дирижира с въодушевление, ритмичност, яснота и със свое собствено тълкуване“.
Друг ежедневник допълва: „Комисията е единодушна, че Борислав Иванов успя да постигне най-красивата музика, чута
на Третия международен конкурс“.
На последния кръг на конкурса Борислав Иванов дирижира творбата на Бенджамин Бритъл – творец гордост за
англичаните – „Вариации върху тема на Пърсел“ наизуст, без
партитура. По време на репетицията от 15 минути, когато му
съобщават по микрофона, че му остава една минута, той се
обръща към оркестрантите с думите „Останалото е долче
престо“ и приключва.
Ако се измерват аплодисментите по продължителност
и сила, сред всички кандидати българинът има най-горещи
и възторжени аплодисменти. Когато излизат имената на наградените, Борислав Иванов е смаян. Тази личност, която желае да се учи от него на диригентство, е носителката на първа
награда, а той – на втора. Възмутен е и главният спонсор на
проявата, който спира материалната помощ за конкурса и намеква, че членовете на журито са подкупени от парите, изсипани от кандидатката от Израел. За този подкуп споменава
и пресата, говори се и сред самите участници. Конкурсът от
музикален се превръща в скандален. Посъветван от мецената на конкурса, Борислав Иванов си взима самолета за България, като демонстративно отказва да присъства на приема,
организиран от английската кралица Елизабет, отказ, който
се раздухва от цялата английска преса.
„Всички смятаха, че аз ще бъда носител на първа на-
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града, че съм неоспорим първенец, и не само от моята конкуренция, диригентите от цял свят, така смяташе и цялата
английска преса, наред с публиката, която ме аплодираше
толкова въодушевено. Бях подготвен за първото място психически и може би затова така остро реагирах на решението на
журито да ме изпревари диригентка, която идва да ме моли
да се учи от моите знания и възможности. Отказах се от приема на английската кралица и реших никога да не се явявам
на международни конкурси в бъдеще, защото разбрах, че в
света на музиката има много корупция и непочтеност. Това
решение ме направи свободен и щастлив музикант“ – сподели истинският носител на първата награда от конкурса за
диригенти в Ливърпул.
Завърнал се в Източна Германия, и то като носител на
награда от толкова престижен конкурс, Иванов се захваща
отново с диригентската палка с още по-голямо упорство. Той
често работи в залата на Берлинската консерватория, където се обучават диригенти от цяла Европа. На една от репетициите, когато българинът дълбае над Шеста симфония на
Чайковски, която много харесва и обича, случайно присъства
големият Херберт фон Караян. Той е впечатлен от показаното
от Борислав Иванов и сам се запознава с българина. В немската преса се появява изявление на бележития Маестро за
младия български музикант, което ще цитирам: „Борислав
Иванов притежава голяма музикалност. Неговата техника се
отличава с прецизност, яснота, сигурност и рутина и това му
позволява да интерпретира репертоара си с голяма изразителна сила“.
Караян пита Иванов накъде върви и към какво се стреми в бъдеще, а българинът отговаря кратко: „Моето желание
е да се уча при Херберт фон Караян“.
Диригентът се усмихва загадъчно и отговаря: „Разрешавам Ви да присъствате на всички мои репетиции, концерти
и записи, а когато в нещо се съмнявате, питайте. Ще Ви отговоря с удоволствие!“
Не е тайна, че бележитият диригент има слабост към
българските музиканти. Той е личен приятел и ценител на
нашия композитор Панчо Владигеров и се дипломира като

„спектакъл на българите”.
Караян гостува в България и със своята Западноберлинска филхармония, имаше чести пътувания, за да лекува
своите болежки, а неговата дъщеря се пресели в нашата страна, за да опита попрището си като изпълнител на поп музика.
Борислав една година стриктно е залепен до изявите
и работата на Караян. Той не само си води бележки, той стенографира негови реплики и изисквания към всеки инструменталист или певец. Един ден, когато Караян репетира с
кръстосани крака Западноберлинската филхармония, бележитият диригент се обръща към Иванов с думите: „Какво ще
ми кажете?” „Ако аз репетирам така, както Вас, с кръстосани
крака, какво бихте ми казали?” – пита в отговор българинът.
„Диригентът, застанал на пулта за репетиции, никога не бива
да се изразходва напълно. Той трябва да работи с вътрешния
ритъм и оркестърът да го хване. Ако Вие нямате този вътрешен ритъм, от работата Ви като диригент трудно ще излезе
нещо голямо. Не всеки има вътрешен ритъм и умението да
го предава на оркестъра без излишни движения и махания.
Силата е във вътрешния огън и ритъм.“
На една от репетициите на Караян на Пета симфония
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пианист с Първия клавирен
концерт на именития ни сънародник. В бъдеще той ще
работи с жар и с баса Николай Гяуров и с него ще има
десетки премиери по оперните сцени, както и с Ана
Томова-Синтова, Маргарита
Лилова, Александрина Милчева... За постановката си в
Залцбург той кани български оперни певци като Николай Гяуров, Никола Гюзелев,
Маргарита Лилова, Димитър Узунов, Надя Добриянова, Милен Паунов. И пресата нарича „Борис Годунов“

Херберт фон Караян

от Бетовен Иванов чува думите на диригента: „Та, та, та, та.
Колеги, това не е сигналът, че съдбата чука на вратата, както казват много критици. Това е сигналът, че съдбата иска да
надникне в душата. А ние не бива да допускаме това. Знайте,
че това е първата, тревожната първа част на тази симфония“.
Днес, когато слушам Пета симфония в интерпретацията
на мнозина диригенти, намирам, че голяма част от творците
се стремят да вложат тълкуването на Караян. А именно – тревожно чукане в същността на човека и ясни и точни акорди,
като че ли извлечени само от един инструмент и едновременно с това мощни и тревожни.
През 1964 г. Борислав Иванов гостува в Швеция. Това
е първата изява на българския диригент в тази страна. Той се
представя с изпълнението на Симфония номер 2 от Бетовен
и с Рапсодия „Вардар“ на Панчо Владигеров. Вестник „Курирен“ от Стокхолм пише: „Концертът започна с Втора симфония от Бетовен. Тя беше отлично дирижирана от Иванов, който се оказа много подготвен, чувствителен и темпераментен
диригент. Начинът, по който водеше, подчертавайки ритъма,
акцентите, умението да фразира, да извлича мек и топъл оркестров тон и да изгражда кулминациите смаяха музикантите. И те свиреха с голяма съсредоточеност и интензивност.
Концертът завърши с една българска творба – „Вардар“ от
Панчо Владигеров. Изпълнението беше фантастично“.
Специализацията при такива имена като Мазур и Караян отваря концертните зали и оперните салони за изяви на
младия диригент не само в Германия, но из цяла Европа.
По повод на изявите му със Симфоничния оркестър на
Ерфурт с „Италианска симфония“ на Менделсон и Рапсодия
„Вардар“ на Владигеров вестник „Дас Фолк“ пише: „Интерпретационното майсторство на диригента Борислав Иванов
от България беше възнаградено с бурни аплодисменти“. Вестник „Дер Тагесшпигел“ от 13 април 1965 г. подчертава: „Отличният, с превъзходна техника диригент Борислав Иванов
остави своя младежки темперамент свободно да се изяви в
„Половецките танци“ на Бородин“.
Успехите следват диригента и при първото му гостуване
в Италия – Болоня. Вестник „Карлино Сера“ от 9 януари 1968 г.

пише: „Пета симфония на Чайковски докара публиката до
върха на ентусиазма с най-бурни аплодисменти за оркестъра
и за неговия темпераментен диригент Борислав Иванов“.
Едва започнал голямата си международна кариера,
Борислав Иванов е длъжен да се завърне в България, защото
времето за престои и специализация е изтекло, а Варна има
нужда от новия обогатен творец.
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На Босфора

ДИРИГЕНТСКИ И СЪРДЕЧНИ ТРЕПЕТИ
Завърнал се във Варна, Борислав Иванов е обграден от
семейството си с уважение и обич. Неговият син е вече на 12
години и отговаря на името си Добромир – спокоен, разумен,
уравновесен, не създава никакви проблеми на родителите
си. Дъщерята Светла е 7-годишна, блика от енергия и имитира успешно баща си как дирижира. Носителят на награда от
конкурса в Ливърпул, на множество положителни рецензии
от изявите си в ГДР, ФРГ, Швеция, Италия, Швейцария с право може да кандидатства за работа в Софийската опера, както му подхвърлят приятели, но Борислав Иванов се прибира
във Варна. Там той поема диригентската палка в Операта и на
симфоничния оркестър.
За постановката на операта на Моцарт „Вълшебната
флейта“ режисьорът и диригентът решават да направят конкурс за изпълнители на ролите на трите момчета. Кандидатите са много. Явяват се ученици от вокалния клас на Музикалното училище, както и много момичета от различни хорови
ученически състави. След появата на една ученичка от Музикалното училище на име София всички в комисията са впечатлени, а режисьорът извиква: „Конкурсът приключи!”
Борислав Иванов също е впечатлен от излъчването на
младото създание, а нейният глас, макар и неукрепнал, носи
нещо от женствеността на гласа на солистката на Софийската
опера Катя Попова.
София е включена сред изпълнителите в операта „Вълшебната флейта“, но тя засяда в сърцето на Борислав Иванов.
Той започва тайни срещи с младата певица, за да слуша за
желанията на девойката, която мечтае за голяма оперна кариера.
Софи кандидатства в Държавната консерватория в София и е приета в класа на професор Христо Бръмбаров. Но тя
не е само певица, тя има и други таланти. Тя е отлична спортистка, преплувала е река Дунав и има награди от няколко
плувни състезания. Играе добре тенис на корт и на маса. Нейният баща е спортен треньор и управител на хотела на спортистите „Спортпалас“.

Момичето е влюбено в пеенето и нейна най-близка
приятелка е дъщерята на първия сопран на Варненската опера Лиляна Анастасова. С нея са родени в един родилен дом с
разлика от един ден и в живота са се врекли във вечно приятелство.
Борислав и София се превръщат в една от най-коментираните двойки. Диригентът е принуден да поиска развод,
но не го получава. Мнозина от неговите приятели и приятели
на съпругата му смятат, че това е временно увлечение и той
ще се върне при семейството си.
В началото на 70-те години на миналото столетие Борислав Иванов напуска Варна и работата си като диригент на
Варненската опера. Това е неочаквано и необичайно решение и причините според приятелите му са две: или голямата
любов към София, или опит за израстване в музикалната кариера и йерархия.
Главният директор на Дирекция „Музика“ в София професор Богомил Стършинов кани Борислав Иванов да оглави
отдел „Внос и износ“ на музиканти към наскоро сформиралата се Импресарска дирекция. Стършинов е добре запознат
с организационните възможности на Иванов и неговите отлични контакти в чужбина с импресарии, концертни и импресарски дирекции, музиканти, с които той може да спомага за
ангажирането на най-представителните изпълнители от Европа, както и на отлични състави – симфонични и камерни.
Борислав Иванов отговаря положително на поканата, още повече че ще бъде до своята любима и ще може да ѝ помага в
новото поприще.
Борислав намира квартира, в близост до жилището на
професор Христо Бръмбаров, в която се настаняват заедно със
София. Това сближава семействата Бръмбарови и Иванови, те
стават добри приятели и много от вечерите прекарват заедно
в игра на карти. Професор Бръмбаров е оценил качествата на
своята ученичка и е уверен в нейното бъдеще. Още по-горещо вярва в бъдещето на своята любима Борислав, който вече
чака дете от нея.
- Не желаехме да вдигаме много шум около нашия брак,
още повече че София беше в напреднала бременност.
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Просто подписахме и още си спомням как кметът на Балчик при подписването ми каза: „В съседната стая имаме
и помещения за кръщене, можеш отново да ни посетиш“.
Това той го каза, защото се беше вторачил в корема на
булката, която беше бременна в деветия месец.
Административната работа в Импресарската дирекция
не може да задоволи творец като Борислав Иванов и той има
почти всеки месец изяви на диригентския пулт на сцената на
Софийската опера, както и в провинцията. В София той дирижира оперите „Албена“ от Парашкев Хаджиев, „Андре Шение“ от Джордано. Тук искам да вметна, че операта „Андре
Шение“ е последната творба, поставена от патриарха на българския оперен театър Асен Найденов, и точно по това време
започнах да работя книга за неговия живот и творчество. Той
беше надхвърлил седемдесетте години, но твореше с огън и
жар. Беше ми интересно на кой диригент би оставил последното си творение „Андре Шение“ след оттеглянето от театъра. Маестро Найденов не посочи нито едно име от щатните диригенти в Софийската опера и каза: „Слушах Борислав
Иванов как ръководи спектакъла на „Албена“ на Парашкев
Хаджиев и останах много доволен, а когато го чух да дирижира толкова трудна и пълна с емоции и емоционални изблици
„Андре Шение“, останах още по-доволен. Този мъж има много качества и трябва да бъде използван рационално в такива
страстни творби”.
На същото мнение беше и режисьорът на творбата
Михаил Хаджимишев, който беше уверен, че не само Асен
Найденов може да разчете партитурата на тази творба с истинската страст, но и че Борислав Иванов носи потенциала на
Найденов.
Трябва да припомня, че в края на миналото столетие
Асен Найденов беше най-възрастният действащ диригент и
си оспорваше правото да бъде наричан такъв само с Карл
Бьом, а днес, в двайсет и първи век, Борислав Иванов няма
съперник както в България и на Балканите, така и в Европа.
Той е единственият и неоспорим действащ диригент от европейска и световна величина. Това е и причината да намеся
името на Асен Найденов.

Най-голямата радост спохожда Борислав през 1973 г.,
когато се ражда вторият му син. София Иванова го ражда в
родния си град, за да има помощта на майка си. Наричат го
Борислав, на името на бащата. Той завършва икономика и
финанси и днес е именит банкер, оглавява Дойче банк в България и Украйна.
В този период, когато оглавява Българската импресарска дирекция, е особено нашумяло името на Райна Кабаиванска. Тя е поканена да пее в „Андре Шение“ на Джордано на Международния фестивал „Варненско лято“. Борислав
Иванов е изстрелян от София и без репетиция се появява във
Варна, за да се представи триумфално и раздели успеха с бележитата Райна Кабаиванска. Годината е 1971-ва.
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В сватбения ден на София и Борислав Иванови

Античен театър – Пловдив

ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОПЕРАТА В ПЛОВДИВ
Дирекцията „Музика“ на Богомил Стършинов, благодарение най-вече на международната работа на Борислав,
развива крупна артистична дейност. На подиумите в София
или в Пловдив, Варна, Русе и Бургас се изявяват именити музиканти от цяла Европа и най-много от тогавашния Съветски
съюз. Организаторските способности на Иванов са оценени високо и той е поканен да работи в Пловдивската опера.
На стъпалата на паметника „Альоша“ на прочутия хълм той
поставя оперите „Аида“ и „Трубадур“ на Верди. Тази инициатива се превръща в гвоздей в културния живот на града и
Пловдив и неговите оперни постановки стават притегателен
център за почитателите на жанра от цялата страна. Оценките
на българската музикална критика за постановките на хълма
„Альоша“ са повече от впечатляващи. Вестник „Отечествен
фронт“ пише: „Дирижираният от Борислав Иванов спектакъл
на „Аида“ бе един музикален и драматичен празник от първа
величина“. Вестник „Народна култура“: „Борислав Иванов добросъвестно е овладял партитурата, развил е вярно музикалната драматургия, съобразявайки се със солистичните сили,
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както и с хора, с които поддържа постоянна и будна връзка“.
Пловдив се гордее с постановките и желае Борислав да поеме поста главен диригент и директор на театъра. Годината
е 1973-та. Една от първите задачи на новия ръководител на
Операта е да ѝ даде международно признание и име. Той
прави мащабна и зрелищна постановка на оперите „Княз
Игор“ на Бородин и „Борис Годунов“ на Мусоргски. Наред с
редовите членове на колектива привлича и най-добрите певци на Софийската народна опера, като Юлия Винер, Александрина Милчева, Сабин Марков и Димитър Петков в централните роли.
На едно от представленията през 1974 г. на операта
„Борис Годунов“ присъства директорът на Виенската Щатсопер Егон Зеефелнер. Той е очарован както от солистите, така
и от диригентската работа на Борислав Иванов. Без колебание кани българина да се представи пред виенската публика с няколко оперни заглавия, кани и няколко от солистите
да пеят на сцената на прочутия театър. Сред тях са имената
на Александрина Милчева и Стефан Еленков. Стефан Еленков има поредица от спектакли в ролята на Борис Годунов, а
Александрина Милчева получава договор и пее пет години
като редовен член на театъра.
Появата на млад и неутвърден диригент във Виена, и
то в операта „Отвличане от Сарая” на Моцарт, която е дирижирана от такива майстори като Бьом, Матачич, Крипс и Ереде, е истинско предизвикателство.
- Закъснях за гостуването си във Виена – споделя Маестрото. – Нямаше време за никакви репетиции. Изпълнителката на ролята на Костанца внезапно се разболя и само
с едночасова репетиция друга певица я замести. Когато
помолих директора Зеефелнер все пак да имам една цялостна репетиция, макар и преди самия спектакъл, той
ми отговори: „Не се страхувай. Оркестрантите познават
партитурата и следят диригента като обучени кученца,
каквото им подадеш, това ще свирят. Няма нищо страшно
и смущаващо!“
Борислав не се стряска нито от бележитите имена на
дирижиралите „Отвличане от Сарая“, нито от бележките по
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партитурата на тълкувателите на
творбата. Той дирижира прецизно
и внимателно и получава заслужени
аплодисменти от публиката. Представител на агенция София прес по
това време е Ивайла Вълкова. Тя
беше направила извадки от виенския печат за изявата на българина.
Вестник „Курир“: „Снощи в Щатсопер дирижира българинът Борислав
Иванов, който идва тук с поредица
от международни награди и успя да
защити името си на талантлив творец от Източния лагер, доказа международния си престиж“.
На сцената на Щатсопер Борислав
В Щатсопера – Виена
дирижира още две опери: „Палячи“
и „Селска чест“, и то без репетиции. Критиката ще отбележи,
че българинът е взел от тях италианския темперамент и музикалната прецизност в прочита на партитурите. След време
именно тази прецизност ще се превърне във визитна картичка за Маестрото по големите оперни и концертни подиуми.
Представителката на агенция София прес е изпратила кореспонденции за успехите на българина във Виена, но
може би поради важни политически събития или други необясними причини отзивите не са отпечатани.
По време на директорството на Борислав Иванов в
Пловдив за пръв път Операта прави голямо задгранично турне в Западна Европа, в Копенхаген, с оперите „Княз Игор“ и
„Борис Годунов“. На едно от представленията присъства и
кралското семейство, което лично поздравява диригента и
част от солистите. Оценките са от рода на: „Безспорен факт
е, че българите днес са може би най-ярките и талантливи изпълнители на руската оперна класика, която се котира така
добре на нашия континент“, и: „С подобен диригент и също
толкова гласовити певци оперите „Княз Игор“ и „Борис Годунов“ се превърнаха в еталон за подражание на оперните театри в Европа“.

С Пловдивската опера Иванов гостува и в побратимения град Познан в Полша с постановката „Луд Гидия“ на Парашкев Хаджиев и „Борис Годунов“ на Мусоргски. Успехът е
зашеметяващ.
Като директор на Операта в Пловдив Иванов назначава на щат съпругата си София Иванова като солистка, но това
става с конкурс, за да не може никой да го упрекне, че я е
назначил по свое усмотрение. Първата ѝ роля в Пловдив е
Татяна от „Евгений Онегин“ на Чайковски под режисурата
на Георги Първанов – Гец. Пловдивчани и днес говорят, че
по-красива и изящна Татяна не са виждали и не могат да си
представят, че може да има. На пловдивската сцена Борислав
се представя с триптих от оперите на Хаджиев „Луд Гидия“,
„Рицарят“ и „Албена“. Главната роля на Албена е поверена на
София Иванова, която бързо се утвърждава като примадона
на театъра, но не защото е съпруга на директора, а защото е
отлична певица и още по-завладяваща актриса.
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Първата роля в Пловдив – Татяна в „Евгений Онегин“

В разгара на ново турне на Запад през 1975 г. почива
директорът на Варненската опера Мирчо Мирчев. Ръководството на града и на Операта молят Борислав Иванов да се
върне и да я оглави – мястото, откъдето е започнала музикалната му кариера.
Раздвоен е, защото вече се е устроил в Пловдив, съпругата му е поела целия лиричен репертоар, а той води преговори за нови гостувания на театъра в чужбина. Надделява
родолюбието.

ОТНОВО ВЪВ ВАРНА
Със завръщането си във Варна Борислав Иванов започва трескава работа по едно огромно турне на Операта в
Испания. Турнето е осъществено по покана на българския
импресарио от Европа – Владарски, който е организирал подобни турнета и на Софийската опера. Иванов и Владарски се
познават от Берлин и Виена и планът им е особено амбициозен, защото Варненската опера ще има задача да се представи с колектив от триста души в седем различни постановки: „Аида“, „Отело“ и „Трубадур“ на Верди, „Селска чест“ на
Маскани, „Палячи“ на Леонкавало, „Княз Игор“ на Бородин
и „Луд Гидия“ на Парашкев Хаджиев. За солисти диригентът
избира първите певчески сили на България – Гена Димитрова и Александрина Милчева за „Аида“, Стоян Попов и Сабин
Марков за „Трубадур“ и „Княз Игор“. За пръв път ще се изяви
в чужбина и неговата съпруга София – в „Палячи“ и „Отело“.
Иванов се е срещнал с директора на фестивала в Палма де
Майорка Рафаел Ферагут и е запознат обстойно с фамозната сграда, в която се провежда. А тя е огромна и притежава

Със сина си Добромир

Със собственика на Аудиториум в Палма де Майорка Рафаел Ферагут –
един голям приятел на българските оперни певци
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всички екстри на съвременната техника и акустика. Когато се
изкачват на последния етаж на сградата, Ферагут се обръща
към Борислав с думите: „Аз живея тук, на този етаж и съм особено щастлив от това. Мнозина ме смятат за луд, че продадох
кораби, яхти, хотели… за да построя този уникален музикален
комплекс, но аз обичам толкова много театъра, операта, че за
нея мога да направя всичко“.
Той бърка в джоба си и изважда голяма връзка ключове, обяснявайки на Иванов кой за коя врата е и кой музикален салон отваря, после се усмихва почти виновно и го кани в
жилището си.
Така се ражда едно здраво приятелство, продължаващо и днес с трето поколение от фамилията Ферагут, което донася правото на българина да бъде титулуван като Първи артистичен директор на Международния музикален фестивал
в Палма де Майорка, и той дълги години и днес подрежда
културната програма на именития фестивал.
Първият състав, който открива музикалния фестивал в
Палма де Майорка, е Западноберлинската филхармония под
диригентството на Херберт фон Караян, на втората година гостува Мариинският театър за опера и балет на Ленинград. Третата година се пада на България, и то на Варненската опера.
Преглеждам записките на дългогодишния хорист на
Варненската опера Закар Гостанян, който трийсет и осем години е в състава ѝ. Той е направил графа на всички изяви по
света на своя театър, с който е пътувал, и най-много набляга
на турнетата си с Иванов.
- Това бяха турнета, организирани до минутите, до секундите. В толкова часа пристигаме, в толкова ни вземат
автобусите, настаняване, репетиции… Всичко беше направено математически точно и ясно. Всеки ден имахме
представления, които започваха в 9 часа вечерта, а да не
ви разказвам в какви луксозни хотели бяхме настанявани. Аз съм варненец, но такива петзвездни хотели като
в Палма де Майорка ние нямахме, притежаваме едва
днес. Ние бяхме ограничени, не бяхме отсядали в такива
хотели, не знаехме какво е това шведска маса за закуска, не познавахме техническите екстри и обслужването,

но се справяхме с всичко, защото организацията беше на
ниво. Нито един българин от този състав от триста души
не пожела да избяга и да остане в Испания, така както
се е случвало при гостуванията на други колективи. Сутрин на репетиция Борислав ни казваше, по-скоро ни заповядваше: „От 2 до 4 часа всички да са на леглата и да
почиват. Искам сигурни и свежи гласове, а не ръмжене
от умора и скитане по магазините“… И ние изпълнявахме
това негово желание.
Ще попитате какво най-много ме впечатляваше по време на представленията – хората. Те идваха като на голям,
световен празник, облечени в смокинги, фракове, с папийонки, бални рокли… Колите, с които пристигаха пред театъра, пееха с клаксоните си и очите на публиката грееха
като звезди. Спомням си, че на първия ред на балкона по
време на представлението имаше светлини и когато се
вгледах, открих, че познавачите на операта бяха разтворили партитурите, за да търсят грешки на диригента. Но,
слава богу, не откриваха такива, защото Иванов излъчваше от себе си олимпийско спокойствие и хладнокръвие
и щом вдигнеше палката, ни запалваше и ние оряхме с
неговите темпа и ритъм.
В тези десет дни цялата испанска преса пишеше на първите си страници хвалебствия за България, нейните певци и
диригент. Ще цитирам само няколко от тях, защото те са дълги, обстойни и приповдигнати. Вестник „Ла Оха дел Лунес“:
„Душата на всичко беше диригентът Борислав Иванов, който
се отличи в Палма с високата си класа на артист и личност“.
Вестник „Балеарес“ допълва: „Ще е справедливо да кажем,
че в „Селска чест“ и „Палячи“ триумфът на Борислав Иванов
беше абсолютен… Ще повторим с удовлетворение, оркестърът и неговият диригент бяха истински богове. Шумните, пламенни и възторжени аплодисменти на публиката дълго не
стихваха”.
Вестник „Ултима Ора“ от 25 октомври 1977 г. с голямо
заглавие отбелязва успехите на варненци и допълва: „Многобройният оркестър бе безупречен под вещото ръководство
на маестро Иванов“. Положителни са отзивите и за солисти-
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те Гена Димитрова, Александрина Милчева, София Иванова,
Стоян Попов, Стефан Циганчев, Сабин Марков…
Завърнал се от Испания, Борислав Иванов бърза с организирането на второ турне на Операта там, този път във
Валенсия и Мадрид с постановките на „Борис Годунов“ на
Мусоргски, „Княз Игор“ на Бородин, „Златното петле“ на Римски-Корсаков и „Луд Гидия“ на Парашкев Хаджиев.
В това турне директорът не включва солистите на театъра Мария Бохачек и Тодор Костов, които са председатели
на партийното бюро в театъра и от тях зависи много в работата на Операта. Двамата солисти не са се харесали на музикалната критика на Испания и с право Иванов ги игнорира от
турнето.
По време на предишното гостуване на Варненската
опера в Палма де Майорка импресариото Владарски ядосан
пита Иванов защо е взел певци, които са в залеза на своята
кариера и не са подходящи за ролите, на което запитване той
мълчи. Преди второто турне в Испания партийното ръководство на града вика Борислав, за да го мъмри, че не е включил
Мария Бохачек и Тодор Костов, и го наричат официално „пропагандатор на капитализма“.
- Аз заминавам в чужбина да представям България, а не
определени певци – отговаря Иванов и не включва семейната двойка в турнето.
Цял месец България е център в музикалния живот на Испания и за българското музикално-изпълнителско изкуство се
пишат положителни рецензии. Вестник АВС от 4 юли 1976 г. отбелязва: „Едно великолепно представление на операта „Княз
Игор“ на Варненската опера. Оркестърът, дирижиран от Борислав Иванов, отново показа освен класата на своите отделни инструменталисти, също и големите умения за постигане
на синхрон със сцената и забележителен усет към динамичните нюанси. Представлението на „Княз Игор“ бе блестящ и
триумфален завършек на абонаментния цикъл на гостуващият оперен колектив“.
Завоювал триумфален успех в Испания, още на летището в София диригентът е посрещнат от директора на Концертна дирекция проф. Светозар Донев, който директно му

казва: „Другарю Иванов, Варненското партийно ръководство
не те иска и трябва да си търсиш друго място за работа“.
Когато пристига във Варна, разбира, че всичко това е
дело на партийното бюро и партийния секретар, начело с фамилията Бохачек и Костов. Извикан да се яви пред секретаря на БКП Тодор Стойчев, с когото доскоро е работил добре,
чува думите: „Бориславе, ти си много добър диригент, много
добър организатор, много добър ръководител, но не слушаш
партията…“ И Борислав отговаря: „Цял свят пише и говори за
България и нейните успехи, а Вие ми говорите за идеология и
партийни повели. Напускам с огорчение“. Така завършва вторият период на Маестрото във Варна.
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Палма де Майорка

МУЗИКАЛЕН ДИРЕКТОР И ГЛАВЕН ДИРИГЕНТ
В АНКАРА И КАСЕЛ
		
Иванов не се страхува, че е останал без работа. Той се
води на щат като главен диригент на Симфоничния оркестър
на Западен Берлин и дирижира ежемесечно концерти в залата на Херберт фон Караян, тефтерчето му е пълно с покани и ангажименти по концертните зали на цял свят. Но той е
свикнал да твори на здрава и нормална почва. Наред с това
той се грижи не само за семейството си – София Иванова и
синът им Борислав, но изплаща редовно издръжка на сина си
и дъщеря си от първия брак.
Първата му мисъл е да замине за Източна или Западна
Германия, където много театри ще го приемат с удоволствие,
но той избира друго. Поради тежките политически събития
в Турция са напуснали работата си мнозина добри творци в
музиката и Операта на Анкара търси спешно добър диригент.
Чрез Импресарска дирекция, на която доскоро е бил ръководител, и като подкрепа на съседна държава, която се нуждае
от помощ, той се съгласява да замине, в своеобразна командировка, и да помогне на изпадналата в криза Опера на Анкара.
През сезона 1979–1980 г. Борислав Иванов оглавява Операта на Анкара.
- Това беше един добър оперен театър с много добри кадри, театър,
в който основно се наблягаше на
балета. Турците много харесват
класическия балет – от „Корсар“ и
„Жизел“ до „Спящата красавица“
и „Лебедово езеро“. Наред с това
много им допадат творбите на Пучини, Маскани, Леонкавало, Масне… но особено харесват Верди и
неговата „Аида“ – споделя Иванов.
По това време в страната има С турския композитор Селман
съпруга Королин
икономическа криза, там се разпореж- Ада и неговата
в Истанбул

да военната хунта. Известен е фактът, че турският ръководител и създател на светска Турция Ататюрк е обичал и ценил
много операта и оперетата. С тях той е закърмен по време на
работата си в София и се е утвърдил като горещ почитател и
ценител на оперното изкуство и оперните примадони.
- Още същата вечер на пристигането в Анкара имаше представление на „Травиата“ и аз се настаних в ложата на директора, за да се изненадам. Залата беше пълна с публика, а певците се оказаха на добро професионално ниво.
Не ми се понравиха никои темпа, но това беше трактовката на местния диригент.
Първата опера, която Иванов поставя в Анкара, е „Тоска“ на Пучини. В състава на театъра се оказва, че има добър избор, и той избира най-добрите. Борислав разказва на
певците, че в България има конкурс за млади оперни певци
– единствен по рода си в света, и кани мнозина от солистите
да си опитат късмета в София. През този сезон на Международния конкурс за млади оперни певци се явяват четирима
граждани на Турция, някои от които достигат до трети тур.
Втората постановка, която българският диригент реализира, е „Кармина Бурана“ от Карл Орф, която в Турция се
поставя за първи път. Най-трудната му работа е с хора, който за пръв път се докосва до своеобразното звучене на Карл
Орф. Диригентът е особено щастлив от посещението на своя
син Борислав. Маестрото много държи на съпругата си и още
повече на малкия Борислав, който е едва на 6 години.
Военният преврат в Турция води до затягане на коланите и трудности в икономиката, естествено и в операта. Въведено е военно положение. Борислав Иванов предпочита
да си замине.
Той вече си е уредил работа в Операта на Касел в Германия. Там е назначен за заместник генерален директор и
първи диригент. Театърът на Касел е стар, античен, с отлична
акустика, с красива архитектура, но политиката му не допада
на Иванов. По правило всеки сезон за един оперен театър се
изискват от три до пет оперни премиери и две балетни. Тук
политиката е много различна. За всеки сезон трябва да бъдат
представени дванайсет-тринайсет опери и няколко балета.
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- В Касел театърът се беше превърнал в конвейер от премиери. Вместо да се готви и гони високо качество, всичко
в театъра се оценяваше и броя на оперните заглавия, а
театърът имаше само 24 певци и малък хор. Диригентът и
режисьорите нямаха голям избор и на всичко това театърът искаше да наложи авангардната режисура – споделя
Иванов.
Българският диригент поставя първо операта „Травиата“, следват „Отело“, „Дон Карлос“, „Ернани“… немските опери „Вълшебният стрелец“ на Вебер, „Марта“ на Флотов, „Хензел и Гретел“ на Хумпердинк… и най-вече Моцарт. Борислав
Иванов поставя и дирижира „Сватбата на Фигаро“, „Отвличане от Сарая“, „Така правят всички“ и „Дон Жуан“.
Немската критика е особено ласкава към българския
представител. Едни го титулуват „Майстор на Верди“, други го
наричат „Моцартов тълкувател“, а трети – „диригент с италиански темперамент“.
Третия си сезон в Операта на Касел Иванов приключва
с постановката на „Марта“ от Флотов и се връща в България.
Няколко оперни театъра имат твърди покани към него.

ПРИЯТЕЛСТВОТО С МАРИО ДЕЛ МОНАКО
През времето, когато работи в Касел и по-нататък, Борислав се радва на приятелството си с бележития тенор Марио дел Монако, признат за най-драматичния тенор на ХХ век.
Не е тайна, че Дел Монако открива пътя на голямата кариера
на българската певица Райна Кабаиванска, като с нея пее в
операта „Отело“ на Верди в „Ковънт Гардън“ – Лондон, и в
Метрополитън опера – Ню Йорк. Все още звучат по Българското радио записи на дуета на Сантуца и Туриду от „Селска
чест“ с Елена Николай и Марио дел Монако – операта, която
е наречена „недостижима с изпълнението на италианеца и
българката”.

Берлинска филхармония, след концерт на Девета симфония на Бетовен – с Ева Мария Гросман,
София Иванова, Валерия Мирчева и Орлин Павлов

1977 г. Урок на София Иванова с Марио дел Монако
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Септември 2000 г., Палма де Майорка. София Иванова и Бруно Себастиян в “Отело”

Срещата между диригента и певеца става случайно.
Борислав има изяви в Италия и е чут от Дел Монако, който го
кани за член на журито на певческия конкурс на негово име.
Борислав наред с членството си на жури има и задача да изнесе галаконцерта с лауреатите на конкурса и симфоничния
оркестър. Най-често това е състав от България, поканен лично
от Иванов.
София Иванова, макар че вече е утвърдена оперна
прима и е натрупала десетки международни участия, не се
стеснява да помоли именития певец, вече и педагог, да бъде
приета като негова ученичка. Когато я чува, прочутият тенор
намира, че тя е готова певица, и я приема като певица, с която
да показва на учениците си филирането на тона, елегантното
поднасяне на фразата, емоционалните пианисими и страстните форте.
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Марио дел Монако живее в Тревизо, но обучението на
учениците си провежда във Вила Манин в Удине, където е
живял Наполеон Бонапарт. Семейството на Борислав отсяда
в съседната вила до тази на тенора и те всеки ден са заедно,
спорят за музиката, за певците и, разбира се, работят.
Дел Монако е очарован от изяществото и лирично-еротичния тембър на София Иванова и работи с нея няколко от
най-добрите ѝ партии. Това са Дездемона от „Отело“, Виолета
Валери от „Травиата“ – и двете от Верди, и, разбира се, „Палячи“ от Леонкавало – образът на Неда. В тези опери, без „Травиата“, и днес той остава ненадминат. По време на най-високия си рейтинг негов най-голям съперник като Отело в света
беше българският тенор Димитър Узунов, който също имаше
мощен драматичен глас.
Ще си послужа с думите на покойната София Иванова: „Събират ми се най-малко шест месеца от различни години, когато съм работила с Марио дел Монако, и това изигра невероятна роля в оформянето ми като певица. Той беше
много стриктен и се придържаше към истинския текст и към
чистотата на вокалната техника. Понякога се спираше на някой дребен детайл, но точно от дребното проблясваше как да
се направи цялата роля. Правихме фрагменти от „Травиата“,
„Бохеми“, „Палячи“ и „Отело“. Последната роля правеше наистина забележително. Никога няма да забравя думите му:
„Сега съм болен, ходя на хемодиализа, но ако лекарите ми
разрешат, бих искал да пея с теб в „Отело“. Когато потеглях за
България, той ми подари клавир на операта „Травиата“ с автограф и пожелание за световна кариера, както и последния
компактдиск със записи на великия певец с посвещение на
цялото ни семейство”.
Заключителният концерт на конкурса се дирижира от
Иванов. Обикновено на този концерт един от тенорите изпълнява предсмъртната ария и встъпителната ария на Отело.
На една от генералните репетиции Борислав вижда как в залата влиза учителят Дел Монако и дава знак на оркестъра да
започне встъпителната фраза на Отело в знак на приятелски
жест и уважение към великия тенор.

- Тогава още след първия акорд Марио дел Монако запя и
великолепно изпълни първите фрази, при това без да си
поема дъх. Известно е, че неговото дихание остава и до
днес ненадминато. Това за мен и оркестъра, пристигнал
чак от България, беше едно изключително изживяване.
Макар и много болен, Дел Монако се изявява много
енергично и организира вечери на операта в своята вила, а
сред гостите му са най-бележитите музикални критици на
Италия, както и много именити певци. И днес се говори, че,
преди да умре, е казал: „Искам и там на небето да бъда мавърът Отело!“

София Иванова и Марио дел Монако на репетиция на „Отело“
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VERLEIHUNGSURKUNDE
IN ANERKENNUNG
DER UM DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ERWORBENEN

BESONDEREN VERDIENSTE
VERLEIHE ICH
Herrn

Borislav Iwanov
В залата на Берлинската филхармония, Девета симфония на Бетовен

С НАЙ-ВИСОКОТО ОТЛИЧИЕ В ГЕРМАНИЯ
През 1990 г. отлетях за Източна и Западна Германия с
екип на Българската национална телевизия да заснема филм
за нашата сънародничка Мария Корели – примадона на Берлинската Щатсопер, която живееше в Западен Берлин и беше
носителка на високото звание Камерзенгерин на ГДР, както и
филм за най-видните наши оперни певци, работещи в Източна Германия, в оперите на Лайпциг, Рощок, Дрезден… Когато
уточнявах часовете за снимки с екипа, културният аташе към
българското посолство се обърна към мен с думите: „Господин Бончев, тези имена, които изредихте за снимки, са впечатляващи за оперите в ГДР, но най-изявено и популярно е
името на българския диригент Борислав Иванов. Вие сте попаднали точно на времето, когато той изнася своите концерти със Симфоничния оркестър на Западен Берлин, и можете
да се срещнете и да направите запис“.
Не бях предвидил записи и срещи с Иванов, но той ми
беше добре познат от работата си в Концертната дирекция
и от диригентските изяви на сцената на Софийската опера,
където дирижираше „Андре Шение“ на Джордано и „Имало
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едно време“ на Парашкев Хаджиев. Помолих за телефонна
връзка с българския музикант и среща, за да го включа във
филма сред имената на най-прославените българи, работещи в Германия.
Певицата Мария Корели се оказа много гостоприемна жена и помогна със сърдечните си изповеди да заснемем
бързо филма, за да чуя и от нея за Маестрото: „Той е една от
най-важните и тежки институции в музиката на Западна Германия. Трябва на всяка цена да го заснемете, неговите изяви с филхармонията на Западен Берлин са наистина исторически“.
Иванов беше главен диригент на този престижен състав вече двайсет и пет години и всеки месец имаше изяви с
него в голямата зала на Западноберлинската филхармония на
Караян с разнообразна програма. Създател на този оркестър
беше Виктор Хоенфелс – композитор, диригент и мениджър,
възпитаник на Виенската консерватория. „Господин Хоенфелс беше създал този огромен състав без никакви субсидии
от държавата, с желанието да пропагандира симфоничната
музика – класика, романтика, модерна, импресионистична,
съвременна – за широката публика от работниците и служи-

С Ева-Мария Гросман и Софи

телите в магазините до дребната буржоазна класа и най-висшата аристокрация. Той беше чул приятни думи, изречени
от Херберт фон Караян за моите диригентски възможности,
които бяха потвърдени и от наградата ми от конкурса в Ливърпул, и пожела да се срещне с мен. Бях поканен да дирижирам и след няколко концерта за по-малко от една година
бях помолен да го оглавя и да изработвам репертоарен план,
разбира се, със съгласието на г-н Хоенфелс. И така до днес.
Негов директор след смъртта на Хоенфелс е съпругата му ЕваМария Гросман, с която имаме отлично разбирателство и сътрудничество.”
Със снимачния екип направихме запис на част от концерта на Борислав Иванов. Залата беше претъпкана, а програмата – повече от респектираща, Малер и Чайковски. Публиката още с появата на пулта приветства българина с много
аплодисменти, с което показа уважение и преклонение пред
неговия талант, и замря и се заслуша в творбата на Малер.
Бях уведомен, че това са така наречените популярни концерти за широката публика, но се оказа, че това са изяви пред
високоинтелигентна музикална публика, което личеше не
само от вниманието, с което слушаше, но и от аплодисментите и виковете „браво“, отправени към диригента. Тази широка
публика беше облечена строго официално, като на празнично тържество, и ѝ беше пределно ясно, че тя е на музикално пиршество, в каквото умееше да превръща концертите си
Маестро Иванов.
След концерта в гримьорната на диригента имах удоволствието да се запозная с директорката на този огромен
оркестър Ева-Мария Гросман.
- В тази зала дирижира Херберт фон Караян и това всява
огромен респект. Но тук дирижира и Борислав Иванов,
който беше посочен за ръководител на нашия оркестър
именно от Караян. Така че в тази зала живее духът на двама бележити творци, които се радват на обичта на публиката не само на Западен Берлин, на Източен Берлин, но и
на цяла Германия – Източна и Западна. Силата на вашия
български сънародник се крие в това, че той успя да превърне тези концерти не само в изяви на така наречената
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широка публика или както я наричат на изток – работническа класа, но и ги запозна с шедьоврите на най-бележитите творци. Знаете ли, че нашият оркестър започва и
завършва всяка година с изпълнението на Девета симфония на Бетовен на 31 декември и 1 януари, и тази творба
така е влязла в сърцето на Берлин и на цяла Германия,
че не можем да разпределим местата за желаещите да
присъстват. Това се дължи на огнения и балансиран темперамент на Иванов, за което му благодаря пред вашата
телевизия.
В четирийсетгодишната си работа като диригент на Западноберлинския симфоничен оркестър Борислав Иванов е
поканил на този подиум да се изявяват три поколения български музиканти – певци и инструменталисти. Техният брой
надхвърля над сто и петдесет имена, като Павел Герджиков,
Стоян Попов, Сабин Марков, Юлия Винер, Благовеста Карнобатлова, Нели Божкова, Маргарита Лилова… за да стигнем до
инструменталистите Николай Евров, Людмил Ангелов, Атанас
Кареев, Антон Диков, Жени Захариева. Сред изпълняваните
композитори са и имената на българските творци Панчо Вла-

„Кармина Бурана“ в Античния театър – Пловдив

дигеров, Петко Стайнов, Веселин Стоянов, Любомир Пипков
и Парашкев Хаджиев. Едва ли има друг, който така широко и
щедро да е пропагандирал българското музикално-изпълнителско изкуство, така ярко и от сърце, както го прави Иванов в
Германия. Над трийсет пъти е звучала рапсодия „Вардар“, над
десет пъти – „Български танци“ на Петко Стайнов. Двайсет пъти
е звучала „Кармина Бурана“ на Карл Орф от 1965 до 2000 г.
Музиковедите на Германия и на Европа не познават друг диригент, изпълнявал творбата на Карл Орф в своята кариера
повече от петдесет пъти. Благодарение на режисьора Кузман
Попов тази творба се превърна в бляскав оперен спектакъл,
с който Борислав завладя цяла Европа и цяла България. „Кармина Бурана“ той е дирижирал повече от 150 пъти.
Спомням си думите на покойната оперна дива, Камерзенгерин на Берлинската Щатсопер Мария Корели, споделени във филма: „Едно от най-високите постижения на Борислав Иванов за Западен Берлин беше изпълнението на Девета
симфония на Бетовен. Тя звучеше в края и началото на всяка
година и събираше почитатели не само от Германия, но и от
цяла Европа. Ходих на едно от изпълненията на тази творба и
мога да кажа, че моят сънародник правеше Девета симфония
разбираема, познаваема за обикновения слушател и я превръщаше наистина в химн на братството и мира между хората. В своята дълга кариера на певица не познавам друг диригент, който да е дирижирал толкова пъти тази творба така
познаваемо и разбираемо”.
По времето, когато заснемах филма за Мария Корели
и Борислав Иванов, бях свидетел на падането на Берлинската
стена и обединението на двете Германии. Придвижването от
Източен до Западен Берлин беше изключително трудно, въодушевлението на хората беше заразяващо и трудно можеше
да се премине от улица в улица. Това не се отрази на концертите на Маестро Иванов. Те се превърнаха в своеобразно
обединение на Източен и Западен Берлин.
Правителството на Обединена Германия оцени по достойнство приноса на българина в развитието на музикалния
живот на Западен Берлин и двете Германии и го награди с
най-високото отличие – Кръст за заслуги І степен. Това стана
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на 8 март 1993 г. в София, в посолството на Федерална република Германия.
Посланикът, госпожа Кристел Шефлер, покани на голям прием видни дейци на българската култура, изтъкнати
дипломати, писатели и общественици, пред които да връчи най-високото отличие на българина за дългогодишната
му дейност в Германия. Ще цитирам цялата реч на госпожа
Шефлер:
„Драги гости, първо ми позволете сърдечно да ви поздравя в немското посолство по тържествен протокол, който
ни събра днес: удостояването на генералния музикален директор Иванов, интендант на Пловдивската опера, с Федерален орден за заслуги.
Това отличие е предназначено преди всичко за човека на изкуството Иванов, който постигна отлични резултати в
света на музиката.
Господин Иванов е разгърнал многобройна дейност
в чужбина. Недвусмислената тежест на неговата музикална
дейност е била Германия, а това е втората причина за неговото удостояване с орден. Още през 1963 г. той е специализирал
при проф. Курт Мазур в Комише Опер в тогавашния Източен
Берлин, а година по-късно – при Херберт фон Караян в Берлинската филхармония в тогавашния Западен Берлин. Сигурно примерът на двете големи личности и тяхната безгранична ангажираност към музиката е засилил у господин Иванов
желанието да даде важен принос в българо-немския културен обмен със своето художествено творчество. По време на
тогавашната си дейност в Германия през тежки и по-добри
времена той е могъл да обмени опит с хората от двете части
на Германия и в рамките на музиката и изкуството, които и
в най-трудните времена се стремят към единство и взаимно
оплодяване, сред обединяването на страни с едно неоценено предимство за неговата дейност в днешната Федерална
република.
Откакто е диригент на Симфоничния оркестър на Берлин, с който е свързван от 1965 година до ден днешен, господин Иванов е станал институция в Берлин. Със своите симфоници той гастролира всеки месец в германската столица и
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е изнесъл там над четиристотин концерта. Като върхове на
неговото творчество в Берлин може да се смятат ежегодните
новогодишни концерти с изпълнението на Девета симфония
на Бетовен в салона на Берлинската филхармония. Специално трябва да отделя място за едно събитие в неговата дейност
в германската столица през 1988 г., когато в Берлин пристигна
с 350 членове на Пловдивската опера, за да изпълнят в Дойче
Опер творбата на Александър Бородин „Княз Игор“.
Голямата ангажираност на господин Иванов към българо-немския културен обмен на професионално ниво, неговите инициативи в музикалния живот на запад и на изток в
Германия и продължителността на неговата работа, с която
той винаги е оставал верен на нашата страна, са давали през
последните трийсет години нови импулси на немския музикален живот и на българо-немското културно сътрудничество
и са укрепвали културните връзки между двете страни.
Господин Иванов има особени заслуги за немския музикален живот и за българо-немските културни отношения.
Поради това за мен е голямо удоволствие да удостоя от името на Федералния президент, господин д-р Рихард фон Вайцзекер, с орден за заслуги на Федерална република Германия
– Кръст за заслуги І степен.”
Какво мога да кажа към тези думи, освен да се покаже
факсимиле от указа на президента и самият висок орден.
Поне аз не знам име на друг български музикант, който
да е носител на подобно отличие, и то първа степен, и се удивлявам на българското правителство и Министерството на
културата, че от 8 март 1993 г. Борислав Иванов не е получил
български орден за приноса му към световната музикална
култура и за личния му принос към Република България.

ПЛОВДИВСКИ ПЕРИОД
През 1983 г. Борислав Иванов се завръща в България
и започва работа от мястото, където е тръгнала кариерата
му – Варненската опера. Театърът има ново ръководство и
пристигналият Борислав е назначен като диригент и едновременно координатор на Международния музикален фестивал
„Варненско лято“. Само след сезон и половина във Варна той
получава настойчива молба да оглави Пловдивската опера
като директор и главен диригент. Иванов познава добре целия колектив на театъра, от солистите и хористите до инструменталистите, следи развитието и утвърждаването на новите
млади певчески сили и дава положителен отговор на поканата.
Утвърдил името си не само като изтъкнат диригент в
Европа, но и като отличен импресарио и организационен ръководител, Иванов се впуска в една истинска музикална авантюра по европейските и световните сцени, за да наложи името на Пловдивския театър като един от елитните колективи на
опера не само в Европа, но и по света.

На репетичия в Пловдивската опера

56

57

„Аида“ в Античния театър – Пловдив

За петнайсетгодишната си работа като ръководител на
Пловдивската опера Борислав прави над четирийсет нови
постановки и около четирийсет турнета в чужбина. Реализира идеята си да превърне Античния театър във фестивал на
Верди, място, което започва да се посещава от цяла България
и от страните на Балканите и Европа.
Първото голямо турне е в Западен Берлин през 1988 г. с
операта на Бородин „Княз Игор“. Заминават повече от триста

и петдесет души, а постановката се отличава с изключителна
пищност на костюмите, огромен хор и още по-голям балетен състав за прочутите половецки танци. За изпълнители на
главните роли са привлечени певци от Софийската опера. Театърът се представя с три представления на 26, 27 и 29 август
в Дойче Опер. Билетите за тях са изкупени още с първите рекламни афиши и се търсят и продават на черно на изумително високи цени. Цялата немска преса в културните си рубрики пише възторжени хвалебствия за българите в операта на
руския композитор.
- Пловдивската опера, трябва да признаем, е театър със
самочувствие, и то заслужено. Това самочувствие ѝ дава
представлението „Княз Игор“ на Бородин, аплодирано
възторжено и въодушевено от препълнената зала, а солистите на балета бяха адмирирани много, многократно
– в. „Дойче бюлетин“ от 30.08.1988 г.
Още неотдъхнал, колективът пристига в Копенхаген
и Орхус в Дания. Борислав Иванов се представя с три представления на „Аида“ на Верди, две на творбата на Карл Орф
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София и Борислав Иванови в Стария Пловдив – 1988 г.

„Кармина Бурана“ и за финал – с голям галаконцерт.
Завърнали се в България, оперният колектив се подготвя за ново и по-продължително турне във Франция. Договорът
е железен. Пловдивската опера трябва да изнесе 44 представления на операта „Бохеми“ на Пучини в едни от най-големите градове на Франция и Белгия от Клиши до Брюксел и от
Париж до Амиен…
За 50 дни да се изнесат 44 представления е едно изключително натоварване на нарасналия колектив, но стриктната организация по превоза, настаняването, овладяването
на сцените и гордостта на певците да пеят в тези две страни
дават своите качествени резултати.
- Френското и белгийското турне на 1988 година бих нарекъл военни, защото всички участници – от хористите,
оркестрантите, да не говорим за сценичните работници
– бяхме не натоварени, а претоварени и по тази причина дисциплината беше желязна. Ние не допуснахме нито
една изцепка, забавяне или отмяна на представление.
Всичко вървеше като по мед и масло, но при неистово
напрежение. Най-много се грижехме за тенорите – Рудолфовците, защото те бяха по-капризни и нараними от
другите. Може да прозвучи неубедително, но нито един
човек от колектива не се оплака от натоварения график,
нито един не се разболя, нито един не избяга с българския си паспорт, за да се нарече невъзвращенец – спомня
си Борислав Иванов.
Успехът в Копенхаген през 1988 г. донася нови заявки
за изяви на пловдивчани. Те са поканени за представления на
операта „Аида“ в столицата Копенхаген, както и в градовете
Осло, Олборг и Гьотеборг.
Завърнали се, за да вземат участие във Вердиевия фестивал в Античния театър в Пловдив началото на есента, колективът е отново на турне в Копенхаген и Олборг с четири
представления на операта „Травиата“ на Верди, в главната
роля София Иванова.
През 1990 г. Пловдивската опера под диригентството
на Борислав Иванов се представя в Операта на Малта в столицата Ла Валета с постановките на „Тоска“ на Пучини, „Андре
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София Иванова в Копенхаген
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Тоска

Малка почивка по време на гастролите в Малта

Шение“ на Джордано, „Трубадур“ на Верди и „Кармина Бурана“ на Карл Орф, както и със заключителен галаконцерт от
оперни изпълнения.
Продължавам да изброявам по-големите турнета на
Пловдивската опера, но от тези четирийсет изяви в чужбина
много ще пропусна, защото те имат само цифрово значение,
и ще наблегна на най-значимите, които извеждат Пловдивския оперен театър сред най-добрите и престижни театри на
Европа.
През 1991 г. Пловдивската опера включва в репертоара си „Дон Жуан“ на Моцарт за ново турне в Испания. С тази
творба Операта се представя в градовете Мадрид, Ла Коруня, Алкала де Енарес, Авилес, Виго, Валядолид… мястото,
където според легендите се е подвизавал самият Дон Жуан.
В програмата са включени и изпълненията на оперите „Дон
Паскуале“ на Доницети и „Моцарт и Салиери“ на Николай
Римски-Корсаков. Последните две заглавия се изнасят в Лаго –
„Дон Паскуале“, и в Мадрид – „Моцарт и Салиери“.
Иванов е затрупан от нови предложения и договори за
изяви, на които Операта няма физическа възможност да от-

кликва, защото вече е подписал договори за изяви в града на
Верди – Ронколе. Заедно с най-добрите солисти на Софийската опера пловдивчани изнасят четири представления на операта „Аида“, два спектакъла на „Трубадур“ и два концерта на
„Реквием“ на Верди. За финалната вечер е обявен галаконцерт в две части: първа част – руска оперна класика, и втора
част – творби на Джузепе Верди.
В едно от изданията на града, „Ронколе журнал“, четем
част от критиката на Мартино Лазар: „В града на Верди прозвуча истинският Верди, без примадони и бележити личности, но един ансамблов и сплотен музикален колектив, който ни поднесе искрено и въодушевено величието на твореца
Верди, а диригентът, който дирижираше всички спектакли –
Борислав Иванов, беше неуморим и страстен към автора на
творбите и не правеше компромиси нито с музиката, нито с
темпата“.
През 1992 г. Иванов поема за Белгия. Концертите са в
Брюксел, Гент и Антверпен. Програмата обхваща два спектакъла на „Аида“ в Гент, изпълнение на „Реквием“ на Моцарт
в Брюксел и Антверпен. Същата година Пловдивската опера
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гостува под диригентството на Иванов с шест оперни заглавия в Брюксел и Антверпен. Това са оперите „Трубадур“, „Травиата“, „Риголето“, „Набуко“ и „Отело“ на Верди и „Бохеми“
на Пучини.
1993 г. е една от най-натоварените за колектива на
Операта и лично за диригента Борислав Иванов. Тя може да
се нарече „Година на Испания и четвърто поредно гостуване
в Белгия“.
Пътуванията се открояват, както следва. В началото
на пролетта, през март Операта се представя в Мурсия с три
оперни заглавия: „Отело“, „Риголето“ и „Бохеми“, откъдето
отлитат за Белгия – в Брюксел и Антверпен, с оперите „Тоска“, „Мадам Бътерфлай“ и „Бохеми“ на Пучини и „Травиата“
на Верди. През април и май съставът е отново в Испания, за
да представи „Мадам Бътерфлай“ на Пучини и „Реквием“ на

Чо чо сан

Верди в столицата Мадрид, в Аликанте, Саламанка, Сарагоса,
Валядолид, Хихон и Овиедо. През август е в България, за да
участва на Вердиевия фестивал в Античния театър.
През септември същата година, без миг отдих, пловдивчани заминават за Севиля, отново в Испания. Заглавията, с които ще се представят, са четири: „Отело“, „Травиата“,
„Аида“ и „Мадам Бътерфлай“. Не взели глътка въздух след успеха в Испания, съставът лети отново за Белгия. Диригентът
Иванов се представя с оперите „Мадам Бътерфлай“ и „Кармина Бурана“. Представлението на Пучини се играе два пъти,
а на Карл Орф – четири пъти в Брюксел и Остенде.
В края на есента на същата година пловдивчани гастролират отново в Испания с нов репертоар: „Севилският бръснар“ на Росини и „Фаворитката“ на Доницети.
Изброяването на оперни заглавия, дати и години на
спектаклите, градовете и държавите в тези безкрайни турнета
на Пловдивската опера е само хроника от поредица музикални събития, но колкото и да е скучно, очертава възможностите на един престижен оперен колектив и на още по-голям
творец – диригентът Борислав Иванов, и най-вече извисява
престижа на България като страна с най-ярките тълкуватели
на операта, за да я постави сред световния оперен елит.
Това проличава в концертите и спектаклите на оперния
фестивал в Севиля. На представлението на операта „Отело“
пристигат испанската кралица София и сестра ѝ Ирене. Те са
възхитени от изпълнението на ролята на Дездемона – София
Иванова, и на нейния партньор като Отело – Бруно Себастиян. На официална вечеря след представлението кралицата се
обръща към гостите с думите: „Щастлива съм, че бях на това
представление с музиканти от най-висока класа… А госпожа
Иванова беше великолепна. Истинско откровение е нейният
образ на Дездемона“.
Музикалният критик Мануел Фиронд, присъствал на
приема, допълва в пресата: „София Иванова като Дездемона
изнесе лекция по музициране, което ни трогна“.
Вестник АВС допълва: „Публиката се вълнуваше. Когато
видяхме на сцената прекрасната София Иванова, можехме да
си обясним ревността на мавъра към Дездемона. Днес тази
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певица ще е на най-високото стъпало във всеки голям оперен
театър по света. Тя бе магията на севилската нощ. Борислав
Иванов се оказа още по-вещ в изкуството си“.
Ще прекъсна поредицата от изяви и цифри на пловдивчани под диригентството на Борислав Иванов, за да ви
разведря със случки и събития от неговото ежедневие.

С ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ПЕВЦИ

Севиля, 1993 г. Испанската кралица София поздравява София и Борислав Иванови
след спектакъла “Отело”

В творческата си биография Борислав Иванов бъка от
интересни случки с наши и чужди певци, които превръщат
живота му в приказка, но не измислена, а истинска. Ще започна с правителствения концерт, посветен на българо-кубинската дружба през 70-те години на миналото столетие.
Голяма делегация от България, водена от министъра на културата Людмила Живкова, 150 души, се качва на самолета,
за да отлети за Куба. Иванов има за задача да дирижира тържествения концерт, както и да ръководи четири представления на операта „Трубадур“ с участието на бележития тенор
Никола Николов в ролята на Манрико, Стефка Евстатиева като
Леонора, Александрина Милчева като Азучена и Иван Консулов като Граф ди Луна. По време на пътуването Людмила
Живкова не разменя и една дума нито с диригента, нито с
изпълнителите.
Настанени в хотела, Иванов желае веднага да започне
репетиции, както е обявено по програмата за 4 часа. Отговорът е, че репетицията е отложена. Едва след третия ден идват
да го вземат от операта, той попада сред трийсет българи инструменталисти в оркестъра. Те са пристигнали преди няколко години и работят като щатни оркестранти.
След дълга кандърма оркестърът се събира и започва
да репетира „Тържествена увертюра“ от Веселин Стоянов.
По време на репетицията диригентът забелязва, че един от
инструменталистите, който е на контрафагота, е с притворени очи и всеки момент ще рухне на земята. Диригентът дава
знак на оркестъра да спре и в този момент изпълнителят на
контрафагота пада на земята. Иванов моли да извикат бърза
помощ, но причината се оказва съвсем друга. Инструменталистът просто бил заспал и паднал в съня си.
Иванов не знае дали да се смее, или да плаче, защото
тенорът Никола Николов си е загубил гласа и не знае дали ще
пее.
След репетицията на концерта идва репетицията на
„Трубадур“, а Николов все още не е сигурен ще пее или не.
Настъпва денят на галаконцерта, посветен на бълга-
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ро-кубинската дружба. Людмила Живкова е седнала до кубинския ръководител Фидел Кастро и му обяснява реда на
програмата, имената на изпълнителите и тяхната световна известност. Конферансът съобщава името на Никола Николов и
неговото изпълнение, но на сцената не се появява никой, а за
това негово решение не знаят нито диригентът, нито организаторите. В създалата се суматоха излиза Стефка Евстатиева,
която изпълнява блестящо ария от операта „Манон Леско“ на
Пучини и спасява издънката на Никола Николов.
- За представлението на „Трубадур“ Николов беше гласово
в ред и пожъна много аплодисменти, но това не попречи да ни държи под напрежение за всеки спектакъл. Изглежда, че топлият кубински климат не му е подействал
добре. Това не попречи да си останем добри приятели до
самата му смърт, а и вилите ни на морето са разположени в близост една до друга, за да може нещо да наруши
приятелството ни – разказва Борислав Иванов.
Най-фрапантен случай в творческата биография на
Иванов е спектакъл на операта „Травиата“, който Пловдивска
опера изнася в голям зимен курорт в Италианските Алпи. По
договор с италианския импресарио в ролята на Виолета ще
гостува италианска певица, и то без предварителна репетиция. Младата певица пристига нахакано и започва представлението без никакви музикални и актьорски проблеми, но в
антракта интендантът влиза развълнуван при Иванов с думите: „Виолета избяга! Прибра багажа и си замина. Кой ще пее
Виолета?“
- Тогава извиках изпълнителката на ролята на прислужницата на Виолета – Анина, и тя ми разказа как гастрольорката с влизането в гримьорната си прибрала багажа, захвърлила костюма на Виолета и ѝ казала „Сбогом“.
Знаех, че Анина знае ролята на Виолета, и предложих тя
да продължи представлението. Смятах, че публиката ще
бъде шокирана, че ще се бунтува и ще подсвирква. Все
пак бяхме в Италия. Не се случи нищо подобно. Анина се
справи чудесно като Виолета и представлението приключи като нормален спектакъл. След проверката с италианския импресарио се разбра, че гастрольорката е знаела

само първо и второ действие на творбата.
Почитателите на операта знаят добре, че в този момент един от най-добрите баси на Стария континент отново
е българин – Орлин Анастасов, който ни зарадва с поредица
спектакли на софийската сцена и концерти в НДК. Още преди
да започне кариерата си като оперно чудо, Борислав му дава
своята подкрепа и му предоставя оперната сцена за първите
му изяви.
- Заедно с Пловдивската опера бях на фестивала в Енепетал, един театър на открито с над 5000 места. На този фестивал бях подложен на истинско изпитание. Трябваше да
дирижирам от монитор. На публиката предлагахме поредица от творби на Верди, сред които „Аида“, „Набуко“
и „Травиата“. Един ден преди започването на фестивала
бях изненадан от безапелационното нахлуване в кабинета ми. Това беше двайсетгодишният Орлин Анастасов,
когото познавах, защото бях състудент с неговия баща в
Държавната консерватория в София, познавах и неговата
майка – оперната дива Мария Венциславова, която бях
дирижирал в Русе и чужбина.
„Искам да ме пуснеш да пея“ – ми каза Орлин не като
молба, а като заповед.
„Но ти не си пял никъде, само преди няколко дни се чух
с баща ти и той ми каза това. Как може да бъдеш толкова
самонадеян?“
Ще си призная, че младостта и смелостта на този мъж
ми се понравиха и аз му казах: „Утре те пускам да пееш Главния жрец в „Набуко“, знаеш ли ролята?“
„Знам я. Това е роля в мантия и няма голяма актьорска
изява. Готов съм.“
След спектакъла, от който останах много доволен, той
дойде отново в гримьорната ми, за да ме помоли за нови изяви.
„Утре ще пееш Царя от „Аида“ – сега аз му предложих. Видях как лицето му грейна и се зарадвах на решението си.“
На четвъртия ден му дадох да пее Рамфис – Жреца от
„Аида“, и му казах да се готви за Захария от „Набуко“.
След първото стъпване на оперна сцена и четирите си
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изяви Орлин Анастасов привлича музикалната критика в Германия, а диригентът Иванов му стиска ръцете с думите: „Ти
беше блестящ в Захария и Рамфис и сега аз ти се извинявам,
че бях толкова рязък към теб и твоите възможности. На добър
час по света!“
„Анастасов има брат, също певец – баритон като баща
си. Двамата се изявиха на оперната сцена в София в премиерата на „Дон Кихот“ на Масне и трябва да призная, че бях
раздвоен в решението си кой от двамата е по-добър. Единият
беше Дон Кихот, другият – Санчо Панса.“ Веднага след като
чува баритона Анастасов на сцената в Русе, Иванов го привлича в постановката на „Севилският бръснар“ на фестивала на остров Родос, създаден и ръководен от него. На този
фестивал Иванов води неколкократно колектива на Русенската опера. Той представя младия певец в Родос и в ролята
на Скарпия от „Тоска“ на Пучини, както и в ролята на Евгений
Онегин от едноименната опера на Чайковски в Палма де Майорка.
Борислав дава старт и на изтъкнатия тенор Иван Момиров. Майката на певеца е приятелка на съпругата му София. По молба на София Момиров е прослушан от Иванов и
младият певец е назначен за солист в Пловдивската опера.
Първата роля, с която се представя в чужбина, е тази на Владимир от операта „Княз Игор“ на Бородин, и то избрана от
диригента Борислав за турнето в Германия.
Иванов дава път в кариерата и на певците Александър
Крунев – баритон, и на Орлин Горанов – тенор. Той назначава
и двамата в състава и те се превръщат във водещите лица на
театъра. Ролята на Алфред Орлин Горанов е пял над сто пъти,
и то заедно със съпругата на Борислав, в България и най-вече
в чужбина. Тя самата признава, че винаги са се стремели, доколкото е възможно, да осъвременяват образите на героите
си от „Травиата“, за да звучат реалистично в нашата действителност. С Орлин Горанов те имат отлично партньорство и в
оперите „Мадам Бътерфлай“ и „Бохеми“.
В „Травиата” с Орлин Горанов – Алфред
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ДА ПОКОРИШ ЕВРОПА И АЗИЯ
За написването на тази книга съм използвал не само
разговори и разкази на Борислав Иванов, на негови близки
или участници в турнетата му по света, много наблягам и на
шестте филма на телевизията, направени за именития диригент от Невена Коралова – автор и водещ на филмите, Йордан
Джумалиев – режисьор, и Зефир Близнаков – оператор.
Голямо събитие в творчеството на Иванов и на Пловдивската опера безспорно е гостуването на театъра в Република Корея през 1994 г. Това е първото гостуване на голям
български колектив в далечната страна.
- Познавах се с един от най-известните и продуктивни корейски импресарии, г-н Чо. С него започнахме да обсъждаме възможността за гостуване на Пловдивската опера
в Корея и от обсъждането стигнахме до решението за
бързо реализиране на подобно гостуване. А то беше мащабно и наситено с много напрежение. В плана ни залегнаха около двайсет представления на операта „Травиата“, както и няколко оперно-симфонични концерта.
Четири спектакъла на „Травиата“ трябваше да прозвучат
в столицата Сеул, както и два концерта, останалите до
двайсет – из най-големите градове на страната. Хор, оркестър, солисти, декори, костюми трябваше да се натоварят на самолета. Естествено, голяма част от реквизита
беше изпратен предварително, но когато се настанихме в
самолета, се оказахме доста над нужната тежест. Макар
че бяха предупредени, мнозина от музикантите носеха
повече багаж, и то храна, всеки се беше запасил, сякаш
идват гладни дни. Един от оркестрантите дори си носеше туба с вода. Импресариото не можеше да плати предварително полета за Сеул и се наложи да търся връзки,
които да гарантират плащането. Гарант ми стана Христо
Друмев – директор на НДК, и самият господин Младенов
от „Air Via”. Декорът на художника Иван Попов беше лек
и сгъваем и не заемаше голяма площ. Когато самолетът
потегли, до края на пистата не можеше да се вдигне и да
излети. Едва в последния момент набра сили и скорост,
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за да отлетим за далечната страна – разказва Борислав.
Съставът на Пловдивската опера разчита на своята
звезда София Иванова като Виолета Валери и на Калуди Калудов като Алфред. Когато пристигат в Сеул, нещата се оправят. Билетите са продадени, интересът е огромен и сметките
с аеролинията са уредени. Но от аеропорта предявяват нови
изисквания. Багажът да не надхвърля 30–40 килограма.
- Тогава за връщането решихме декори, инвентар и костюми да изпратим с параход до България, защото целият състав беше луднал по сувенирите и облеклата в тази
екзотична страна и всеки се товареше с багаж. Както при
едно от турнетата в Испания бяха открили много удобни
и евтини обувки и ги бяха кръстили „бориславки”, на мое
име, така и тук бяха намерили някакви кецове, многоцветни, и тях бяха нарекли „бориславки”. Нямаше член
на колектива, който да не беше обут с бориславки или да
не носеше подарък за близките си в България.
Най-много заангажирани в това турне са диригентът,
съпругата му София и Калуди Калудов. Те не могат да смогнат да дават автографи и интервюта за пресата. Задният вход
на операта или централният вход на хотела са задръстени от
почитатели на операта, които молят за автографи и снимки с
главните изпълнители.
Едва започнала есента, Пловдивската опера заминава
за немските градове Енепетал и Нойвил. В първия град се играят „Аида“, „Травиата“ и „Кармина Бурана“, а във втория –
две представления на „Травиата“. Турнето приключва в Операта на Бон с представления на „Аида“ и „Травиата“.
Завърнали се в България, съставът има отдих само от
три дена и заминава за оперния фестивал в Севиля. На остров
Картуха са представени оперите „Тоска“, „Кармен“, „Дон Карлос“, „Евгений Онегин“, „Палячи“ и „Селска чест“.
Още с пристигането си в България съставът стяга багажа за познатата до болка Белгия. Там в Брюксел изнасят
„Набуко“ и „Трубадур“ на Верди и „Бохеми“ на Пучини, за да
пристигнат в Антверпен с „Риголето“ и „Бохеми“.
Борислав Иванов си спомня: „Моите колеги белгийски
импресарии бяха много доволни от нашето представяне със

заглавия на Верди и Пучини и още преди да отлетим за България, подписахме договор за нови изяви на същите сцени,
като към старите заглавия прибавихме и операта „Дон Карлос“. Това трябваше да се случи на следващата година. Новите
заглавия не ме притесняваха, защото за Вердиевия фестивал
в Античния театър ние имахме точно тези опери, които искаха чуждестранните импресарии. Завърнали се в България за
участията си в Античния театър, в началото на есента отново
отлетяхме за Испания и Португалия. В столиците Мадрид и
Лисабон и в най-атрактивните курортни центрове по морето и планините бяхме длъжни да изнесем 28 представления.
Това бяха оперите „Риголето“, „Тоска“ и „Бохеми“. Особено
бях щастлив, че ще дирижирам Бетовен – Девета симфония,
пред изключително емоционална и темпераментна публика
и очаквах с нетърпение концертите. И ако италианската опера
достигаше до сърцето и душевността на испанци и португалци, то Девета симфония се превърна в своеобразен химн за
публиката. Не се изненадах, когато започнах последната част
с хора и солистите и част от публиката запя с нас. Този факт ме
направи още по-щастлив. По това време Ода на радостта не
беше официален химн на Европейския съюз, защото той не
беше роден, но испанската и португалската публика дадоха
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„Кармина Бурана“ в НДК, София

знака, че Ода на радостта е и ще бъде химн на Европа.“
Като потвърждение на думите на Борислав и огромния
успех на състава диригентът и импресариото на Пловдивската опера са поканени да подпишат договор за поредица от
спектакли на оперите „Трубадур“ и „Риголето“ в Сарагоса и да
изнесе оперен рецитал, и то само три месеца след това турне.
През 1996 г. Пловдивската опера е отново на път за
оперния фестивал в Севиля. Любимката на испанците София
Иванова наред с ролята на Виолета ще се представи и с Леонора от „Трубадур“. С напредването на възрастта тя има вече
красиво спинтово звучене и драматично звучащ среден регистър и се справя бляскаво с трудната партия.
- За София не се страхувах. Бях притеснен за „Набуко“, но
за това бях взел такива стабилни певци като Валерия
Мирчева и Антоанета Балджиева, както и Румен Щерионов, Димитър Петков и Александър Крунев. Те оправдаха
моите очаквания. Не само публиката, но и критиката приветства солистите и целия състав. А след представленията
на „Кармина Бурана“ въздъхнах с облекчение. Критици-

„Кармина Бурана“ с Пловдивската опера в НДК, София

те бяха разбрали правилно реализацията на творбата на
Карл Орф от концертна на сценична и дадоха най-висока
оценка за цялостното ѝ представяне.
Критикът Рамон Мария Серера по повод на представленията на „Кармина Бурана“ пише: „Оригиналният замисъл
на Карл Орф е тя да бъде сценично представена. Именно това
направи в тази незабравима нощ Пловдивската опера по време на тържественото закриване на фестивала в Картуха. Една
изключително оригинална версия, с несравнима прелест във
всяко едно отношение, пластика, сценография, хореография
и музикална интерпретация…“
Само отдих от десет дни и турнето на пловдивчани
продължава. Съставът се представя на Балеарските острови
с постановки на „Травиата“ и „Риголето“, за да доплава до
остров Майорка, а след това за фестивала на Палма де Майорка с четири опери: „Трубадур“, „Набуко“, „Травиата“ и „Риголето“.
1997 година е изключително натоварена за състава и
диригента Иванов. След Испания съставът се представя с две
последователни гостувания. Първите са поредица концерти
в курортните градове, за да последват представленията на
операта „Ернани“ – три на брой, „Княз Игор“ – два спектакъла, и най-новата премиера на театъра „Петър Първи“ на Андрей Петров.
- Тази опера поставихме в България за пръв път и тя бе посрещната с интерес, който се прехвърли и към нашите
импресарии в чужбина. Немската публика запълни салона на театъра в Берлин, където беше представлението на
творбата, и то беше посрещнато с добра оценка на музикалната критика, но ние нямахме време да се радваме
на успеха и овациите, защото след Берлин започна едно
дълго музикално пътешествие в познатата ни Испания.
Първо посетихме Севиля, където съставът е добре познат от предишни изяви и винаги е приеман с отворени
обятия, с обновени заглавия като „Тоска“, „Мадам Бътерфлай“, „Бохеми“ и любимата на испанците „Кармен“, за
да вземем участие и на музикалния фестивал Естепона
със спектакли на „Тоска“ и „Мадам Бътерфлай“ и да при-
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ключим турнето в Палма де Майорка. На този фестивал в
Палма ние се чувствахме като у дома, защото с директора
му бяхме първи приятели, а моята работа беше водеща в
организацията на концертния живот – разказва диригентът.
Завърнал се от Испания, съставът си отдъхва само няколко дни и отново стяга багажа за следващо турне, пак в Испания. В програмата са включени осем испански града, сред
които Гранада, Малага и Алхесирас, с представления на оперите „Тоска“ и „Мадам Бътерфлай“.
Така завършва 1997-а за Борислав Иванов и неговия
състав на Пловдивската опера.
Като се вглеждам в изписаните листове от разговорите
ми с Иванов, все повече се изумявам от неговата изключителна памет, логичната последователност на мисълта и изреченията, точността на цифрите, от които аз се обърквам.
Борислав е съхранил в паметта си като съвременен компютър точната хронология на събитията и изявите, имената на
градовете, заглавията на оперите, които са впечатляващи.

При сравнението на датите от критиките, рецензиите,
известията в пресата откривам, че диригентът не пропуска
нито едно събитие и разкрива като историк-археолог последователността на всеки успех на Пловдивската, Варненската,
Русенската и Софийската опера.
1998 година също е запълнена със събития от изяви на
Иванов, които отново ме объркват, но той акуратно и точно
ги реди, сякаш отваря дневник на описани събития и точно ги
поднася на слушателите.
- Първо се представихме в немския курорт Кирн – споделя
Маестрото, – където участвахме в традиционния музикален фестивал с няколко представления на „Аида“ и „Набуко“ и с няколко концерта, както и в градовете Бинген и
Вормс. Върнахме се в Пловдив, за да отлетим за традиционното си участие на фестивала в Палма де Майорка,
а от там заминахме за Барселона. Там имахме няколко
представления на „Кармина Бурана“ и оперен концерт.
И днес, когато съм натрупал опит, се радвам на успеха
на творбата на Карл Орф. Написана е през 1937 година,
а през 1998-а тя разтърсваше, взривяваше публиката.
Аплодисментите бяха вулканични и дълго не секваха, а
интервютата и автографите ме уморяваха повече, отколкото да дирижирам операта.
След Барселона Пловдивската опера изнася над двайсет концерта в най-големите градове на Испания – Валядолид, Памплона, Сан Себастиян, Билбао, Ла Коруня и Мадрид.
В програмата винаги присъства и „Кармина Бурана“. Може
би това е причината музикалната критика на Европа да обяви
тази творба за „визитна картичка“ на българския диригент.
Доказателство за високата оценка на музикалната критика на Европа е, че през 1999 г. Пловдивската опера изнася
16 представления на „Кармина Бурана“ и „Болеро“ в Холандия. Всяка вечер без прекъсване при препълнени салони и
екзалтирани аплодисменти на публиката българският състав
триумфира. Един от ежедневниците в Хага пише: „Европа
трябва да се съобразява с трактовката на тази творба, разгърната така мащабно и завладяващо от диригента Борислав
Иванов“.
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„Княз Игор“ в Дойче Опер – Берлин

През 1999 г. съставът не забравя задължението си да
участва на фестивала в Палма де Майорка с „Кармина Бурана“, „Тоска“, „Риголето“ и „Мадам Бътерфлай“. Обвързани с
договори, всички посрещат новия ХХІ век и новата година с
концерт на Щраус в Барселона и отново новогодишен концерт в Мадрид. Няма да обременявам читателите с изброяването на градовете, концертите и спектаклите… Това са 26
оперни представления, 4 изяви с Девета симфония на Бетовен и нови 10 поредни спектакъла на „Кармина Бурана“.
Пишейки тези редове, не мога да не се възхищавам
на организатора и ръководителя на поредицата от музикални събития Борислав Иванов и да не се питам: Как издържа
това творческо натоварване и музикантско напрежение? От
диригентската палка би трябвало да му излязат мазоли, подхвърлят мнозина музиканти, но такива Иванов няма. Той е и
днес властно изправен на диригентския пулт и нито крайниците, нито ръцете го болят, нито изтръпват. В това турне по
думите на мнозина от оркестрантите и хористите на Пловдив
от диригента лъха желязно здраве, а усмивката му винаги е
младежка и по детски искрена.
Музикалните атаки на пловдивчани не секват по времето на настъпването на новия век. След кратък отдих в
България диригентът подготвя нова програма от Моцартови
творби – „Реквием“ и Симфония № 40, както и концерти от
творби на испанския творец Аранхуес. Това са за градовете
Мадрид и Барселона.
След месец съставът се връща, за да се представи с
Моцартовата програма, както и с изпълнения на „Глория“ от
Вивалди и „Магнификат“ на Бах в най-големите градове на
Испания.
Съставът не забравя и задължението си да се представи на фестивала в Палма де Майорка, място, където вече
пристигат много гости от чужбина и цяла Европа единствено
за да слушат българските музиканти.
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НА РАЗДУМКА НА ВЪЛШЕБНИЯ ИЗВОР
Уверен съм, че читателите ще се изморят от броя на
изявите на Борислав Иванов, имената на градовете и държавите и ще го нарекат работохолик, но това не е истина. Той не
живее и не диша само с концертната си дейност. Той има време за семейството си, за близките си, за хората от колектива
и най-вече за уреждане на обикновените битови проблеми.
Времето му е така организирано, че той може да откъсне от
него, за да изслуша болка или неудача на приятел или член
на оркестъра, да го насочи или да му помогне с връзки или
финансово, да му даде съвет и отново да бъде полезен толкова, колкото е с музиката на концертния
подиум. Той обича
историята и се интересува от местата, в
които е живял и роден, посещава ги и
ги описва по свой си
своеобразен начин,
повече като писател,
отколкото като журналист.
След като разгледахме родната му Девня, Иванов ме заведе в едно вълшебно
място,
наречено
„Вълшебният извор”.
Тук някога е имало
мелници, тепавици,
воденици, казани за
варене на ракия и от
малък през лятото е
работел и пълнел чувалите с брашно. Тук
до извора се е къпал,
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ловял е риба – и днес в този оазис плуват много риби, а на
дъното на потока расте зелена трева, от която става отлична салата. Застанал до самия извор, той се впуска в спомени
и реди поетични слова за преминалото детство и майчината
любов, за да ми разкаже за пристигането на българския цар
Фердинанд на този вълшебен извор.
- Този извор, на който се намираме сега, е истинско чудо
на природата. За него се говори в царския дворец – цар
Фердинанд се заинтересувал и решил да го посети. С него
пристигнал и депутатът от Народното събрание господин
Дуков. По това време мнозина от българските депутати
носели шаячни, дебели, груби панталони. С такива бил
облечен и господин Дуков. Застанали пред извора, Фердинанд се вгледал в бистрата вода и извикал: „Това място
е наистина част от рая“, и решил да запали цигара. Услужливият депутат бързо извадил кибрит и с клечката затъркал върху задната част на панталона. Клечката пламнала и той я поднесъл към цигарата на царя. Фердинанд
го погледнал, усмихнал се и казал: „Много практично, но
неприлично!“
Още много легенди ми разказа Борислав за това вълшебно място, за да влезем в заведението – една истинска
българска приказка, наситена с родни багри, бродерии, керамика… Бяхме поканени на обяд от собственичката на заведението, наречено „Вълшебният извор“, което смайва със
своята просторност, уют, архитектура и не по-малко с живата
едра риба, плуваща в реката до голямото воденично колело,
покрай което се движат екзотични птици, щрауси, пауни, бекаси… Собственичката беше истинска матрона от миналото,
която се държеше с достолепие, гледаше с обожание Борислав Иванов и с трепет го наричаше Маестро. Тя се оказа негова далечна роднина.
- Скъпи Маестро, аз още скърбя за смъртта на твоята съпруга. Всички знаем, че направи всичко възможно да я
спасиш – и тук, и в чужбина, но от тази болест няма спасение. Как се справяш сам?
Очите на Маестрото се овлажниха, преглътна и пое
глътка вода, преди да отговори: „С работа. Работата ми не

позволява да вземе връх
скръбта и аз нямам време да мисля за самотата,
за болката от раздялата с
най-любимия човек. Обграден съм с много любов от всичките си деца,
а синът ми Борислав ми
подари
най-модерната
С Добромир, Светла и Борислав
кола с десетки технически
екстри, които все още не съм успял да овладея. С тази кола и
дойдохме тук на гости”.
- Знаеш ли, Борислав, още пазя подаръка от турнето на
твоята съпруга в Одеса като Виолета от „Травиата“. Голяма певица беше, ама и голяма жена до края на дните си
остана. Умна и красива.
Собствениците на „Вълшебният извор“ се оказаха наполовина с руска кръв и двамата заговориха за бившия Съветски съюз и за Русия. В предишните разговори Борислав
беше пропуснал да ми разкаже за многобройните си изяви в
голямата Русия.
- В Одеса моята съпруга е гостувала заедно с целия състав
на Варненската опера повече от десет пъти с „Травиата“
и там, на руска сцена, беше боготворена. С Пловдивската
опера през 1988 г. също гостувахме в Русия – в тогавашния Ленинград с „Травиата“ и „Бохеми“, също с участието
на Софи, моята съпруга, и смятам, че тя остави своя диря
в интерпретацията на тази роля.
И тъй като започнахме с изявите на София, съпругата
на Иванов, в необятна Русия, искам да отделя редове и за изявите на диригента в бившия Съветски съюз и настоящата Русия.
След диригента Асен Найденов Борислав Иванов е
имал щастието да дирижира операта „Риголето“ на Верди
с колектива на Болшой театър на сцената на Кремльовския
дворец. Той е имал привилегията да дирижира и Московската филхармония с програмата: „Дон Жуан“ от Щраус, „Италианска симфония“ на Менделсон и симфонична сюита „Бай
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Токио, театър Бунка Кайкан

Ганьо“ от Веселин Стоянов, дирижирал е оркестъра на Вероника Дударова. Българският диригент е имал и четири представления на „Бохеми“ и „Травиата“ в тогавашния Ленинград,
а само през 2015 г. ръководи галаконцерт в Краснодар, посветен на бележитото мецосопрано Ирина Архипова.
Именитият диригент е дирижирал стотици оркестри в
различни страни на света, от Ню Йорк и Шанхай до Сеул, Токио, Мадрид и Стокхолм. Почти винаги при тези негови изяви
сред оркестрантите се намират и българи, които го приветстват с думите: „Аз съм Ваш сънародник“.
- При първото си посещение в Куба открих повече от трийсет българи – членове на оркестровия състав, така беше
и в Египет. Там българите бяха седем-осем. Да не разказвам за съставите по Европа. Почти във всеки по-голям
или престижен оркестър винаги или почти винаги идваше преди репетициите по някой мой сънародник, който
да ми се представи с усмивка. При едно от последните
си турнета в Китай – Шанхай, бях уверен, че няма да ми
се случи да разговарям с българин. Бях приятно изненадан, когато след концерта в гримьорната ми влезе млада
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жена, която заговори
на родния ми език. Тя
беше цигуларка от оркестъра. Програмата
ми в Китай беше особено тежка – Малер и
Равел.
Когато дирижира
„Аида“ в Гранд опера в
Ню Йорк, няма удоволствието да се срещне със
сънародник.
Новото
столетие
Борислав Иванов посреща в Испания с богата
концертна програма, за
която писах в предишните страници, но новият
век му носи нова радост
и признание на остров Родос. Това е мястото, където той пренася Вердиевия
фестивал от Пловдив и утвърждава нов музикален фестивал
на името на Верди. Борислав се представя с постановките на
„Аида“, „Трубадур“, „Травиата“ и „Отело“, а в края на годината
дирижира Девета симфония на Бетовен, „Реквием“ на Верди
и „Кармина Бурана“ с „Болеро“ от Равел в столицата Атина.
На масата в заведението „Вълшебният извор“ диригентът ми призна своята интерпретация на Девета симфония
на Бетовен.
- За моята интерпретация на Бетовен, наред с този на Караян, най-голямо въздействие ми е оказал диригентът
Ленард Бърнстайн. Когато го чух, бях заразен от бликащата му емоционалност. Той сам демонстрираше задоволството си от изпълнението и това го правеше щастлив.
От заобикалящите ме диригенти аз не само съм се учил.
Те са ми помагали и са се притичвали на помощ, когато е
било нужно. Ще посоча един пример с бившия Съветски
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съюз. Трябваше да дирижирам Московската филхармония и се разболях. Хванах грип и вдигнах висока температура – четирийсет градуса. Концертът трябваше да се
отложи. Тогава именитият диригент Кирил Кондрашин
предложи да поеме репетициите ми и ме остави да се
лекувам. Антибиотиците помогнаха да падне температурата и да се представя на концертния подиум и да получа
ласкави отзиви от самия Кирил Кондрашин.
Запознат съм добре с историческите срещи на Борислав с най-бележитите личности на нашия век и го моля да
разкаже на стопанката на „Вълшебният извор“ в Девня и за
познанствата си с кралските особи на Европа.
- През 1974 г. работех с най-големия импресарио на скандинавските страни, Госта Шварк, и успях да направя договор за гостуване на руските опери „Борис Годунов“ и
„Княз Игор“. Може и да прозвучи странно, но само преди
седмици същите творби, с които щяхме да представим
България, бяха играни от състава на Болшой театър. Не
само музиканти, но и критици смятаха начинанието за
истинска лудост. Малка България да се мери с Болшой театър. По тази причина поканих най-добрите имена, които се изявяват в тези опери в нашата страна, като Юлия
Винер, Александрина Милчева, Димитър Петков, Сабин
Марков, Асен Чавдаров, Владимир Тодоров… да не изброявам всички. Не желая да се впускам в подробности
по провеждането на спектаклите, които минаха жестоко,
изключително добре, за да прочета в пресата: „Българите бяха по-добри от руснаците“ или „Българите надвиха
Болшой театър“. Тези думи и днес звучат в ушите ми, когато бяха прочетени от преводачите, и продължават да
топлят сърцето ми. Един театър, и то от така наречената провинция, може и има сили да изправи ръст срещу
такова ансамблово чудо, каквото беше по онова време
Болшой театър.
На един от спектаклите Иванов е поканен да влезе
по-рано в кошарата на диригента, защото по протокол в залата последна трябва да влезе кралицата. Висшата персона
в големия антракт кани Борислав в ложата си, където са три-

те ѝ дъщери, една от които след няколко години става кралица. След задължителните поздравления и комплименти и
най-вече – кралски възторг от изкуството на българите, диригентът се прибира на диригентския пулт, за да сподели с
оркестрантите и солистите високата оценка на коронованата
глава.
Само след малко повече от десет години Борислав
Иванов гостува с Пловдивската опера в Копенхаген с „Кармина Бурана“ на Орф. Кралицата отново идва, за да аплодира
българите, но сега това е голямата дъщеря Маргарита. Тя запознава Иванов със своя съпруг – принца, и му припомня за
срещите с майка ѝ и сестрите ѝ. Съпругът на кралицата бързо
намира общ език с Маестрото и се заговарят за вино и винопроизводство. Оказва се, че така, както Борислав отглежда
лозя в село Първенец и произвежда вино само за собствена
консумация и за подаръци на приятели, така и датският принц
притежава лозарска ферма във Франция и от нея произвежда вино само за кралската трапеза и за приятели. Двамата се
уговарят да опитат червения нектар при следващи срещи.
Кралица Маргарита е особено впечатлена от сценичната реализация на „Кармина Бурана“, а снимките в програмата на Античния театър ѝ правят несравнимо впечатление.
Акуратен във всички свои ангажименти, българинът изпраща
на кралицата видеозапис на „Кармина Бурана“, направен в
Античния театър в Пловдив. Навярно картините от римската
сграда и хилядолетния декор са подтикнали кралицата при
гостуването си в България да се срещне с Борислав Иванов, и
то в стария Античен театър на Пловдив.
- Когато ме уведомиха от Министерството на външните работи, че кралица Маргарита е поискала със своя съпруг
среща с моя милост, приносителят на съобщението многократно ме запита откъде познавам тази персона, за да
му отговоря кратко: „Те са мои стари приятели, още от
предишната кралица!“ Пратеникът ме изгледа не само
учуден, но и подозрително, на което само се усмихнах –
продължава Борислав.
Срещата в Пловдив е наистина впечатляваща. Кралица
Маргарита е придружена от съпруга си и има за компания то-
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С президента Петър Стоянов

гавашния президент на България Петър Стоянов, придружен
от своята съпруга, която се познава добре с диригента. Тя е и
негова ревностна почитателка.
- Кралицата беше възхитена от забележителностите на
Пловдив, но най-много хареса Античния театър. Тя емоционално разказваше за срещите си с изкуството на българите по време на гостуването на Пловдивската опера
и особено наблягаше на представленията на „Кармина
Бурана“. Тъй като вече се бяхме уговорили с принца, че
той ще опита мое производство вино, аз му подарих две
бутилки мое изделие, наречени „Маестро“. Естествено,
че направих подарък бутилка вино и на президента Петър Стоянов, на което той отговори: „Но аз не съм крал!“
Репликата му беше чута от техни височества и когато им я
преведох, те се засмяха от сърце.
Виното „Маестро“ жъне одобрение и успех в Европа,
защото при всяко турне диригентът носи каси с бутилки. На
празнични коктейли или вечери след премиерите той сервира от българското вино „Маестро“ и подарява на режисьори,
импресарии или гастролиращи певци. На една от най-силните
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си премиери, мащабна по масовост и технически съвършенства, той с гордост споделя: „В град Кьолн, в голямата зала
„Арена”, направихме операта „Набуко“ на Верди. За мащабността на проекта говорят цифрите. Хорът беше от 150 души,
а броят на статистите догонваше 1000. Бяха докарани най-модерните осветителни тела от Франция, костюмите бяха ушити
също във Франция. В пресата на Германия беше ежедневие
да се пише за подготовката на най-грандиозната премиера,
правена в този град. „Набуко“ мина внушително, без никакви
певчески и режисьорски грешки. Най-добре се представиха
певците. Щастливи от успеха, режисьорът и сценографът, които бяха французи, организираха вечеря, озаглавена „Среща
с най-добрите френски вина“. Всички пиха от наистина чудесните френски нектари – и ги харесаха. Тогава ми хрумна да
предложа да опитат от моето пловдивско вино и помолих да
донесат една каса. Виното „Маестро“ беше най-ароматно,
най-благоуханно и беше наречено „олимпийски еликсир“, а
мнозина от гостите ме нарекоха син на бог Дионис. Трябваше
да се върна в дълбините на историята, за да им разкажа, че в
България са живели траките и бог Дионис е бог на виното и на
траките, и на гърците, и на българите“.
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ДИРЕКТОР НА СОФИЙСКАТА ОПЕРА
В своята дълга кариера като диригент Борислав Иванов наред с тази си дейност е бил директор на два големи
оперни театъра – във Варна и в Пловдив. Трябва да признаем,
че именно неговите директорски постове превърнаха Пловдивската и Варненската опера в достойни съперници на Националния оперен театър в София. И Варна, и Пловдив имаха
повече изяви зад граница и членовете на театрите получаваха
високи хонорари от чужбина при гостуванията си. Този факт
не можеше да не дразни мнозина, а и голяма част от състава
на Софийската опера в София желаеха да имат гастролите на
Пловдив и Варна. Част от колектива на Софийската опера отправи скрита молба през 2003 г. към Иванов да участва в конкурса на Министерството на културата за директорския пост в
София. Няма да изреждам имената на кандидатите, също достойни и престижни, но комисията от Министерството, след
като се запозна с атестациите на всеки един и след като ги
прослуша и поиска обяснения по техните концепции, реши
новият директор на Софийската национална опера да бъде
Борислав Иванов. С едно условие. Като диригент новият директор да запази структурата
на старите заварени диригенти
и да се изявява повече като ръководител и организатор, отколкото като диригент.
Тъй като репертоарният план
за сезона беше подготвен от
предишния директор, Иванов
се захвана с организирането
на първото турне в чужбина.
Първото излизане зад граница по времето на Борислав
беше участие на фестивала в
Палма де Майорка с оперите
„Аида“ на Верди, „Палячи“ на
Леонкавало и „Селска чест“ на
Софийска опера
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Маскани. Със състава пътува и екип на
телевизията, за да
отрази
представянето на колектива.
От филма ще цитирам само извадка
от изказванията на
г-н Рафаел Ферагут
– собственик на комплекса „Аудиториум“
в Палма де Майорка:
На директорския пост в Софийската национална опера
„Нашият Международен фестивал в Палма де Майорка е особено щастлив, че
при гостуването на такъв реномиран оперен театър като този
на Софийската опера вие сами видяхте и чухте как възторжено посреща и изпраща представленията на „Аида“ и „Селска
чест“. Уверен съм, че Борислав Иванов отново ще разгърне
големия си импресарски талант и ще ни зарадва и догодина с
нови оригинални оперни заглавия“.
Завърнали се в България, оперният театър в София започва напрегната работа заради предстоящото турне в Япо-

На турне в Япония
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ния. Договорът е направен преди идването на Иванов и клаузите в него са точни и ясни. В договора са изписани имената
на солистите от японска и българска страна.
Операта отбелязва 75-ата годишнина на Николай
Гяуров, починал на 2 юни 2004 г., с „Реквием“ на Верди под
диригентството на неговия син Владимир Гяуров. Година
по-късно си отиде великата Гена Димитрова. Под диригентството на Иванов в салона на Софийската опера беше изпълнен „Реквием“ на Верди. Поставени са оперите „Мадам
Бътерфлай“, „Палячи“, „Селска чест“ и „Дидона и Еней“ под
диригентството на Георги Нотев, Григор Паликаров и Борис
Спасов. Реализирана е и постановката на операта на Александър Йосифов „Пинокио“ и в списание „Съдба за двама“
е отбелязана 250-ата годишнина от рождението на Волфганг
Амадеус Моцарт с премиерата на „Вълшебната флейта“.
Операта гостува на музикалния фестивал в Солотурн –
Швейцария. Третото турне на Националната опера и балет в
София в Япония е под ръководството на Борислав Иванов. В
самолета за Токио се качват 180 души хор, оркестър, сценични работници, солисти. Това е подписано от бившия директор
Пламен Карталов.
- В това японско турне имахме осемнайсет представления на оперите „Отело“ и „Риголето“ в единайсет града
на Япония, и то за 36 дена престой. Пътуванията между
два спектакъла бяха дълги, уморителни, а монтирането
на декорите и репетициите приключваха почти час преди самото представление. Не мога да се оплача от организацията на домакините, но в това турне се оказа,
че всяка минута ни е ценна и скъпа и че всяко забавяне или излизане от графика ще бъде фатално. Трябва да
изтъкна, че Софийската опера, която гостуваше за трети
път, вече имаше много почитатели от предишните си изяви и най-вече в пресата името на българския национален
театър се поставяше наравно с такива състави като Болшой театър, Ла Скала или Виенската Щатсопер, което ме
правеше особено щастлив. Всяка ария от „Риголето“ или
„Отело“ беше изпращана с бурни овации, а така се случваше и при всеки открояващ се дует или ансамбъл. В края
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на спектакъла нашите и японските певци се покланяха по
10–15 минути. Този успех беше документиран от екип на
Българската национална телевизия и филмът се излъчи
след завръщането ни, за да покаже и потвърди това мое
твърдение. По това време в Япония посланик беше Благовест Сендов, който организира голям коктейл в наша
чест. Там имах възможността да се запозная с най-видните музиканти и критици на Япония, които не спираха да
сипят комплименти за българския състав.
По време на работата си като директор на Софийската
опера Борислав се постара да напомни и да отбележи с галаконцерти годишнините от рождението на бележити солисти
на театъра с международен престиж, като 100 години от рождението на мецосопраното Илка Попова, 90-годишнината на
една от примадоните на операта, Райна Михайлова, както и
100 години от рождението на големия певец и вокален педагог проф. Христо Бръмбаров. Начинание, което и днес продължава в театъра.
В Япония наред с българските солисти пеят и три японски сопрани – това са Шинобу Сато, Миека Сато и Мико Мори,
които се превъплъщават в ролите на Джилда и Дездемона.
Истинският гвоздей в представленията на „Отело” е участието на Цветелина Василева, която пристига направо от сцената
на Метрополитън опера – Ню Йорк.
Особено развълнуван в Япония Борислав Иванов е от
срещата си със стар приятел още от 70-те години на двайсетия
век – професор Никагава. С него са участвали като членове на
журито на конкурса на Марио дел Монако и още от Италия ги
свързва топла дружба. Професор Никагава посети „Отело“ на
103-годишна възраст.
Четиригодишният период от работата на Иванов като
директор на Софийската опера е оценен още след първата
година на постъпването му в театъра. За цялостното представяне на сезона 2004/2005 година с девет премиерни заглавия
и няколко успешни гостувания в чужбина Борислав получава
наградата на Съюза на музикалните дейци „Кристална лира“,
а в края на работата си като директор отбелязва и своята 75-а
годишнина от рождението и 55 години на оперната сцена.
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103-годишният проф. Никагава и сем. Иванови

С Шинобу Сато и „Айфеловата кула“ в Токио
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ХОБИ

ДВОЙКАТА СОФИЯ И БОРИСЛАВ
Трийсет и пет години Борислав и София Иванови живеят и творят заедно, като си помагат взаимно един на друг
както в изкуството, така и в живота. Когато случаен човек е
при тях и разговаря с тях, изпитва чувството, че те са едно
цяло, че взаимно се допълват. Тяхната голяма любов и тяхното преклонение един към друг остават пословични за хората от Варненската, Пловдивската и дори Софийската опера.
Винаги усмихната, добронамерена, позитивна с женското си
очарование и приветлива усмивка, София внасяше баланс
към деловата действеност и организираност на съпруга си.
На Вълшебния извор в Девня

За мнозина тя си остава бележита певица, но за други
тя ще остане стожер в развитието на кариерата на Борислав
Иванов и важният стълб, на който той се опира в творчеството си и в живота. Това го подчертава и г-жа Кристел Шефлер,
посланик на Федерална република Германия, при връчването
на наградата „Кръст за заслуги“ І степен през 1993 г.: „Искам
да поздравя сърдечно госпожа Иванова. Без нея дейността на
господин Иванов едва ли би могла да се разгърне така свободно. Не само в изкуството, но и в живота му тя е забележи-

телен партньор като оперна и концертираща певица. Винаги
е насърчавала ангажираността на своя съпруг и при това много често е участвала и самата тя като музикант“.
Нейното име се оказа по-популярно и тачено в Испания, Белгия, Холандия, Швейцария, Франция и Португалия,
отколкото тук в България, защото на сцените на споменатите
държави София е пяла повече от сто и петдесет пъти ролята
на Виолета Валери от „Травиата“, над сто пъти Неда от „Палячи“, над шейсет пъти Дездемона от „Отело“, над двайсет пъти
Мими от „Бохеми“ и Татяна от „Евгений Онегин“… Мнозина я
сравняваха с оперната дива Райна Кабаиванска, а аз я сравнявам с гласовете от миналото на бележитите Нели Карова и
Катя Георгиева.
И ако тя се беше наложила като отлична певица, София Иванова носеше в себе си и организационни флуиди като
Борислав. За мен тя беше завършен дизайнер и архитект в
изграждането и подреждането, ремонтирането и обзавеждането на жилищата им във Варна и София. Тя намираше време да наблюдава строителството и да се грижи за цялостното
обзавеждане на жилищата. Спомням си думите на Златина
Гяурова, която споделяше: „Животът ми премина в построяване на жилища и в тяхното обзавеждане и това не ме уморява повече от музикалното творчество“.
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Програма от първите концерти на София и Борислав в Берлин

В редките минути на почивка

София Иванова не се уморяваше от ежедневните грижи и продължаваше да пее, а когато на сцената излизаше и
нейният съпруг, тя го хващаше за ръката и се покланяше пред
възторжената публика, ритмично стискайки дланта му, за
да покаже как всичко е минало добре. Нейният любим цвят
беше розово. Бях помолил Борислав, преди да започна книгата, да гостувам в домовете му и да почувствам атмосферата
на домакинята. Когато се изкачих на последния етаж на четириетажната кооперация във Варна и погледнах от широката
просторна тераса морето, ахнах. Пред мен блесна красотата
на морето с пълната си сила и привлекателност с параходи и
лодки. Погледът ми се замъгли от красивата панорама. София
беше намерила мястото и се беше включила в общия строеж, тя беше избрала последния етаж, за да живее в архитектурата на своята фантазия. Жилището блестеше от чистота и
сякаш декорирано с любимия цвят на певицата – в помещенията нямаше нито един дразнещ нюанс, който да нарушава
хармонията, внедрена от стопанката. Само след няколко
дни тя си отиде.
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Пожелах да посетя гроба и да поднеса цветя. Мисля, че
това беше най-елегантният и едновременно дискретен гроб
в цялото варненско гробище. Мраморът беше розов, докаран
чак от Португалия, а издигнатият пиедестал представляваше
отворена оперна сцена със завеса, където беше изписано
името София Иванова. На плочата и в мраморните цветарници имаше много, много цветя. Борислав поднесе няколко
жълти рози, такива постави и нейната майка. И аз се съобразих с изискванията на скърбящите и положих две разцъфнали
жълти рози.
Изпитах чувството, че съм с живата София. Тя беше
толкова красива, толкова елегантна и винаги жена без възраст. От нея лъхаше една аристократичност, благородство и
сърдечна усмивка, която те подтикваше да споделиш, да се
изповядаш. На гроба се запознах с майката, с която много си
приличаха. Тя ме смая със своята жизненост, с бистрия си ум,
а щурмуваше деветдесетте години.
Помолих да ме заведат във вилата на Златни пясъци,
която е проектирана и обзаведена от София. Наблизо до хотела на журналистите открих едно малко съкровище. Двуетажна виличка с всички удобства, с тераса, камина и разцъфнали
пролетни цветя – нарциси и лалета. Майката отвори вратите
на стаите и аз възкликнах. Всичко беше подредено с изключителен вкус – цялото обзавеждане беше в червено и бяло,
така бяха дори тоалетните. София живееше във вилата, дишаше в подреждането, в предметите, в сувенирите.

Семейната вила
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За да влезем във вилата, трябваше да слезем по едни
стръмни железни стъпала, направени от Иванов, които той
наричаше „корабни стълби“. Тези стръмни стъпала не се оказаха мъчни за 90-годишната майка на София, но за мен се
оказаха трудно препятствие. От малкото кокетно дворче имаше 175 стъпала до плажа на морето. Борислав винаги намира
време да отдъхне. Слиза по стъпалата, без да се умори. Така,
както София нямаше възраст и години, така и Борислав нямаше възраст и години, гледайки го как бодро крачи по стръмните стълби.
На обяд в един от елитните ресторанти на Варна имам
възможност да разговарям с майката на София.
- Мъката по кончината на моята дъщеря е неизмерима.
Питам се защо аз съм жива, а тя е в земята. Но утехата са
моят внук и моят зет. Трудно е да намериш в днешно време мъж така да уважава и цени съпругата си след нейната
смърт, както Борислав, а да не говорим за внука ми, който носи името на баща си. Той е толкова грижовен, даже
разточителен в тази любов към мен и своя баща. Той и
неговите две деца са моята утеха, моето щастие. Видяхте
вилата. Самата аз пожелах тя да остане такава, каквато я
направи дъщеря ми.
Моят внук се метна и взе мениджърските способности на баща
си, умението да контактува с хората и да ръководи техните финанси. Наследи и това, което видяхте и почувствахте на вилата, умението да нарежда, да впечатлява
с подреждането на цветовете, от
майка си, а има и нейната усмивка, с която печелеше и най-заклетите си врагове. Не съжалявам, че
не стана музикант. Майка му беше
щастлива, че няма да се мъчи на
Тримата Бориславовци
сцената, пред публиката. Може
музикалният ген да се прехвърли в правнука ми, защото
той вече се опитва да дирижира и маха ръце като дядо си

на пулта. Ако стане
така, ще бъда много щастлива горе на
небето.
Преди да започна тази книга,
пуснах филма на
Българската национална телевизия за
София Иванова на
режисьора Йордан
С внучката Софи-Кристин
Джумалиев, за да
освежа паметта си и отново да почувствам вълшебството от
излъчването ѝ.
Отново почувствах това, което пише музикалната критика на Испания за нейната Дездемона. Много ми допада
фразата: „За разлика от гласовитите мъже певци обречената
героиня Дездемона беше интерпретирана с уникално великолепие“, за да цитирам думите на критика Харолд Гринберг:
„София Иванова е не само изключителен сопран, но и чудесна актриса, попаднала в сложния водовъртеж на лъжа и ревност“ – отново става дума за нейната Дездемона.
Мнозина от приятелите на Борислав знаеха, че София
е неговата най-голяма слабост. Вярвам, че това е знаела и самата певица. Тя никога не се възползва от тази слабост. Със
съпруг директор на Софийската опера, можеше да поиска да
излезе да пее, но тя не злоупотреби с доверието, което е гласувано на мъжа ѝ. Тя познаваше добре възможностите си и
добре регулираше взаимоотношенията си с колегите и особено с партньорите си, дубльорки в една и съща роля. Тя не
говореше със суперлативи за своите колеги, но не ги порицаваше и не ги злепоставяше. Нейният тон винаги беше премерен и никога не водеше до конфликти и разрез в отношенията с колегите.
Семейство Иванови обича не само да пее, но и да танцува. В дома си наред с богатата оперна и симфонична музика на дискове семейството притежава и много от най-популярните хитове на така наречената поп музика. Борислав и
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днес, когато е претоварен от работа, обича да пуска записи на
Орлин Горанов и да се радва на неговите изпълнения.
- Орлин Горанов твореше на две противоположни сцени и
ги съчетаваше много добре. Понякога си мисля дали това
раздвоение не му попречи да направи голямо международно признание в Европа и Америка, но кариерата му на
отличен оперен певец е безспорна и международна. Той
постъпи точно както желаеше и не изневери на себе си и
вътрешното си Аз. Неговите поп песни ми носят настроение и спокойствие, когато пътувам с колата, дават ми наслада, така както ми даваше удовлетворение от това, да
дирижирам неговия Алфред или Рудолф. София много го
обичаше и той за нея беше предпочитан партньор.

ТВОРЧЕСТВОТО НЕ Е ПОДВЛАСТНО НА ВЪЗРАСТТА
По принцип, когато един творец премине 70-те години, той се отдава на пенсионната си почивка и прави равносметка на изминалото време, търси плюсовете и минусите на
изминалия живот, радва се на постигнатото, изграденото и
най-много на успехите на децата и внуците. Така би трябвало да е и при Борислав Иванов според неписаното човешко
битие, за да чуем неговата реплика: „Творчеството не е подвластно на възрастта“.
Тази фраза той изрече на своя юбилей по повод на
75-годишнината си, който се проведе в Софийската опера.
Като директор на театъра и днес, когато навлиза в своята
85-годишнина, той отново я подчертава.
- Не мога да бездействам. Когато през 2000 г. бях освободен от поста на директор на Пловдивската опера, създадох импресарска дирекция „Интерконцерт“ и продължих
работата си като организатор на активна концертна деятелност и в Европа, и в света, както и на родна земя. И
днес се чувствам щастлив, че организирах турнета в чужбина на Софийската държавна филхармония, на Българската хорова капела „Светослав Обретенов“, уредих шест
турнета на Русенската опера, гостувания на оперите във
Варна и Бургас, както и на някои оркестри. Когато станах

Честване на 80-годишния юбилей, Летен театър – Варна

С Даниела Димова, директор на ТМПЦ – Варна, Жанпиеро Собрино – директор
на Арена ди Верона Италия и Стефано Сегедони – диригент
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директор на Софийската опера, наред с директорската си
работа продължих и импресарската, но в по-прибран вариант, защото все пак бях директор на най-големия оперен театър на България, и когато ми изтече мандатът и
бях поканен да подам молба за продължаване, аз отказах, но продължих да работя. Отново се върнах в родната
Варна да продължа творчество и работа, защото за мен
творчеството е работа и работата е творчество.
Когато преглеждах листовките с отбелязаните турнета
на диригента по света, се оказва трудно да ги подредя и особено да ги изброя. Това беше направил самият Борислав.
- Ще призная, че и за мен е трудно да отчета точно изявите си, турнетата, гостуванията по различни държави – и
във всяка страна по няколко пъти съм гостувал, а да не
говорим за градовете, залите, концертните подиуми...
До днес, когато съм пред своята 85-годишнина, аз мога
с гордост и самочувствие да кажа, че имам над 125 големи турнета в чужбина с оперите на Русе, Пловдив, Варна,
Бургас и Софийската национална опера на три континента. Извел съм над 25 000 музиканти в чужбина. Средно по
200 души на турне. Изявите ни са преминавали отлично
организирани, получавали сме бляскави отзиви от публиката и критиката… Само в Берлин като диригент на Дас
симфони оркестър в Берлинската филхармония – повече
от 150 българи, прозвучали са творби на български композитори… Почти всеки месец в афиша беше изписано
българско име. Преди десет години, когато чествах своята 75 годишнина, в груби сметки нахвърлях над 3000 концерти и представления, а днес, след десет години, мога
да кажа, че са 4000. На диригентския пулт съм вече 65-и
сезон. Това е равносметката на творчеството и на живота
ми.
Борислав Иванов наред с успехите и постиженията от
реализацията си по оперните сцени и концертните подиуми
се радва и на успехите на своите деца и внуци. Дъщерята и
двамата синове са завършили висше образование и имат успешен старт в живота и работата си.
Най-големият син Добромир е завършил Политехниче-

ския институт в София и работи към фирмата Ай Би Ем. Неговата съпруга Славея е икономист. Синът им Велислав е възпитаник на Математическата гимназия в София, за да завърши
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Семейството на дъщерята Светла – Виктория и Никифор

Синът Добромир със семейството си

ЖИВОТ В ДВИЖЕНИЕ

Борислав Иванов с децата на сина си Борислав

За творческите изяви на Борислав Иванов са заснети седем телевизионни филма. Те са плод на работата на
Невена Коралова – ръководител на отдел „Класическа музика“ към Българската национална телевизия, и на режисьора Йордан Джумалиев. Ще изброя заглавията на филмите, минали по екрана на телевизията преди доста години.
Това са: „Български певци в сърцето на Берлин“, „Вечното
стремление“, „Третото турне“, „Винаги ще има утре“, „Път в
годините“, „Уловени мигове – срещи с диригента Борислав
Иванов“ и „Живот в движение“.
В книгата e включен филм на диск, който ще подпомогне читателя да разгадае успехите и живота на бележития творец. Ето какво сподели Невена Коралова за работата си над
многото филми, направени за Борислав.
„През есента на 1992 г. Пловдивската опера, водена
от Борислав Иванов – по това време неин директор, главен
художествен ръководител и диригент, заминава на турне в
Белгия и Холандия, а със състава и телевизионен екип, за да
направи филм за гостуването. Два или три месеца след връщането на трупата колегите ми все
още не бяха монтирали заснетия
материал. Явно огорчен от безотговорността на екипа, Маестро Иванов
ме помоли да се заема с монтажа и
излъчването на репортажа. Признавам, че не ми беше приятно да правя
предаване за нещо, на което не съм
присъствала, но обещах да помогна.
И бях доволна, че не отказах ангажимента, защото всъщност така по-късно се роди идеята за една нова
рубрика на редакция „Класическа
музика“, която нарекохме „Опера на
колела“. Поддържахме я почти пет
В Берлинската филхармония
години, най-вече с предавания за
с водача на ударните инструменти
гастролите на Пловдивската опера в
Авгиринос
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Синът Борислав

Никол със Софи-Кристин и Борислав

дипломация в чужбина и понастоящем да работи за своя докторат.
Дъщерята Светла е завършила специалност „Икономика на туризма“ и е ръководител на собствена търговска фирма. Съпругът ѝ Никифор е действащ бизнесмен, който търгува най-много с Австралия. Тяхната дъщеря Виктория е на 17
години и е ученичка в частна езикова гимназия.
Най-малкият син Борислав е завършил своето висше
образование в Германия и работи в банкa. Неговата съпруга
Никол е германка. Двамата се радват на две очарователни
деца – момче и момиче с имена Софи-Кристин и Борислав.

Европа и Азия, организирани от господин Иванов. Маестрото си даваше сметка, че това, което снимаме за нашите филми и показваме по Българската национална телевизия, беше не само
наша гледна точка, но и обективна
оценка на чуждестранната публика
и на критиците за представянето
на целия оперен колектив. Свидетелка съм на сложната организация
на турнетата и на изключителното
търпение на Маестрото. Иванов не
само се грижеше за подготовката на
оперния спектакъл, но и за умението на състава да се справя удивително спокойно с всяка непредвидена
ситуация, възникнала при пътуванията.
Обикновено се представяха
по три-четири, а понякога и повече заглавия, като например ВердиС режисьора Екта Кара и
композитора Селман Ада
евите „Набуко“, „Трубадур“, „Аида“,

„Риголето“, „Травиата“, „Ернани“,
„Отело“, Пучиниевите „Бохеми“,
„Тоска“ и „Мадам Бътерфлай“. Редовно и с голям успех се приемаха
сценичният вариант на „Кармина
Бурана“ от Карл Орф, „Княз Игор“
от Бородин, „Борис Годунов“ от Мусоргски, „Петър Първи“ от Андрей
Петров (представена в Дойче Опер –
Берлин). Освен опери се случваше
да прозвучи и „Реквием“ на Верди
или „Реквием“ на Моцарт. Като солисти участваха не само артисти от
Пловдивската опера – често Борислав канеше най-добрите за моменАрена ди Верона, Италия
та български певци от други оперни
театри, както и солисти от чужбина.
Спомням си прекрасната атмосфера и представлението на артистите на фестивала в Севиля, където спектаклите се
играят в Открития театър, построен за Световното изложение
през 1992 г. Публиката заемаше местата си един час преди
началото, а в края аплодисментите дълго не стихваха.
Борислав Иванов има усет
за това, какво би се харесало на
публиката в съответната страна, и притежава енергията да го
представи в най-добрия му вид.
Подобна мисъл изказа в интервюто си известният режисьор и
директор на Дойче Опер – Берлин, г-н Готц Фридрих при гостуването на Пловдивската опера
през 1997 г. Всяка вечер залата
на Дойче Опер беше пълна, а
интересът на публиката се оказа най-истинското признание за
С акад. Пламен Карталов, директор на
Софийската национална опера, пред
професионализма на български„Сцена на вековете“ – Велико Търново
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Откриване на оперния фестивал в Аспендос, Турция, 2015 г.
С оперните певици Димитринка Райчева и Елена Чавдарова-Иса

те артисти. Преживяла съм вълненията около гастролите, както
и радостта от успехите, и смятам,
че тази атмосфера е отразена
добре във филмите, които създадохме с моите колеги. И не на
последно място – това е един визуален документ за дейността на
Борислав Иванов като диригент и
като администратор, нещо, с което той заслужава да се гордее.“

Със Светла на турне в Палма де Майорка

ЕПИЛОГ
В целия си творчески живот имах щастието да напиша
много книги и да се докосна до националните и световните
кариери на най-бележитите представители на България в музикалното изкуство – от Илка Попова и Люба Велич до Асен
Найденов, Гена Димитрова и Райна Кабаиванска, да опозная
техния живот и творчество, да ги документирам в представителни творби, които да останат за поколенията. На преклонна възраст се срещнах и създадох едно от най-добрите си
творения, посветено на диригента и човека Борислав Иванов,
чието творчество и биография не отстъпват с нищо на споменатите по-горе имена на певци и диригенти.
Мнозина ще се запитат защо.
Борислав Иванов се оказа конгломерат от надареност,
успешност, от организираност, мениджърски способности,
които наред с таланта му на диригент го извисяват сред
най-бележитите представители на съвременното диригентско поколение не само в България, но и в Европа, Америка,
Азия. Неговото име е по-популярно, уважавано и тачено в

С Даниела Димова и Вежди Рашидов

Откриване на оперния фестивал с Истанбулската филхармония.
Истанбул, 2 юли 2016 г.
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Германия, Испания, Белгия, Франция, Швеция и още десетки
страни, отколкото в България, защото мнозина не можаха да
преглътнат неговия мениджърски гений и способността му
да бъде дипломат в преговорите за пропагандиране на българското музикално-изпълнителско изкуство в чужбина и се
стремяха да му бъдат спирачки. НО – спирачки за Борислав
Иванов няма.
Той е уникален не само като диригент, но и личност,
която може да издържи да дирижира седем различни оперни заглавия в седем последователни вечери, като „Бохеми“,
„Травиата“, „Набуко“, „Аида“, „Евгени Онегин“, „Кармина Бурана“ плюс Девета симфония на Бетовен, нещо, което не е
правил нито един диригент на нашето съвремие.
Когато пишех книгата за Илка Попова, тя ми разказа,
че през 1934 г. Миланската скала и Парижката Гранд опера
се състезават за име на сцената на прочутия театър „Колон“ в
Буенос Айрес с пет различни заглавия италиански и френски
опери, които се играят в пет последователни вечери и дирижират от един диригент. Това са колосите на своето време
Алберт Волф – главен диригент на Парижката Гранд опера,

и Тулио Серафини – главен диригент на Ла Скала. На третото поредно представление на операта „Кармен“ Волф не издържа на напрежението и припада. Неговата палка е поета
от неговия колега Тулио Серафини – диригент на Миланската
скала. След този случай между диригентите по света негласно е решено оперните диригенти да дирижират през вечер.
Борислав Иванов е дирижирал в двайсет дни двайсет
представления на операта „Травиата“ – експеримент, който
се прави от малцина диригенти, за мен това е истинско геройство и творческо предизвикателство. В тези последователни представления „Травиата“ не се тълкува по един и
същи стереотип всяка вечер. Борислав Иванов се вживява и в
изживяванията на главните действащи лица, следи силата и
качеството на гласовете, акцентира за силните музикални моменти, подчертани от композитора, и винаги неговите трактовки приключват с бурни аплодисменти и овации. Върхът на
неговите постижения беше турнето във Франция, където за
50 дни издирижира 45 спектакъла на „Бохеми“ на Пучини в
45 града, с ежедневно пътуване по 200–300 км.
През този сезон Борислав Иванов имаше четири последователни спектакъла на операта „Аида“ – на всички е
известно колко тежък и отговорен е този спектакъл – и то на
сцената на Софийската опера, и то на 84 години. Това беше
един триумф за Борислав Иванов, който показа, че той не познава пределите на възрастта и дирижира представленията
може би с още повече жизненост, отколкото в младежките си
години. С тази диригентска изява той се наложи в България
и Европа като най-възрастния диригент, който се реализира
по световните оперни сцени, а може би и в света, защото от
прегледите на световните музикални справочници Борислав
Иванов води и държи първенство.
Доказателство за неговия принос за развитието на музикално-изпълнителското изкуство по света са множеството
организирани чествания в негова чест в различни точки на
Европа, където името му присъства неотлъчно в афишите.
Осемдесет и пет годишният юбилей на Борислав Иванов ще
бъде отбелязан с поредица от концерти и представления във
Варна, в Софийската национална опера, в Испания на фести-
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Оперен фестивал в Истанбул, с Ана Дитрих и Калуди Калудов

вала в Палма де Майорка – мястото, където той е представял колективите на Варненската, Пловдивската, Русенската и
Софийската опера, в Германия – страната, която го е отличила с най-високия орден за заслуги в областта на културата, с
концерти в залата на Херберт фон Караян и също залата на
Борислав Иванов, защото там той по един неповторим начин
предлагаше музиката на Бетовен, Моцарт, Чайковски, Верди... Разбираема и възприемана от обикновения слушател от
така наречената средна класа и извоювала името Борислав
Иванов да се произнася с уважение и респект. Чествания за
българския диригент ще има в Турция, Германия, Дания.
За написването на книгата имах малко време и днес
съжалявам, че не познавах Борислав Иванов от неговата младост и зрелост. Борислав Иванов е уникален не само с това,
че може да дирижира в двайсет последователни вечери различни опери в различни стилове и време, но той умее да
вълнува публиката, да контактува с певците и слушателите в
залата. Той е роден дипломат и може да върши едновременно няколко задачи, да се заобикаля с хора, които могат да
го подпомогнат и да изпълнят стриктно всяка негова повеля.
Той е човекът, който винаги идва на срещата три минути преди уреченото, знае колко време ще му отнеме, за да тръгне
за други задачи, а вечерта да дирижира в операта или концертната зала и да се прибере у дома или в хотела, да събере мислите си и да анализира новите срещи и разговори за
следващите турнета на операта по света. Това не му попречи
да отделя от времето си за своите двама синове и дъщеря си
и да им осигури завидно образование. И те, повлияни от примера на баща си, да продължат да работят с неговата енергия
в избраното поприще и в живота.
Борислав Иванов ще остане загадка в българската музикална история, защото все още не се е намерил музикален
анализатор, който да разучи, да изтълкува живота и творчеството на този творец в най-малките детайли и да разкрие
тайната на това негово въздействие на диригентската палка
върху слушателите и най-вече – неговите уникални мениджърски способности да развява българския трибагреник по
цял свят и да популяризира българското. Нека тази задача да

бъде разрешена от подрастващото българско музикознание,
а Борислав Иванов притежава богат архив и още по-богати
записи от опери и симфонии.
Ще завърша с думите:
Борислав Иванов усещаше пулса на времето на шейсетте, седемдесетте, осемдесетте години, края на двайсети век и
началото на двайсет и първи век, за да стигнем до 2016 г. Той е
във времето и живее с пулса на музиката.
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С внука Борислав

Посвещаваме тази книга на нашия татко
по случай неговата 85-годишнина
Добромир, Светла и Борислав

Херберт фон Караян:
Борислав Иванов притежава голяма музикалност. Той интерпретира репертоара си с голяма изразна сила.
„Дейли мейл“, 9 юли 1964 г.:
Любимец на ливърпулските филхармоници
стана 32-годишният българин Борислав Иванов. Той дирижира с въодушевление, ритмичност, яснота и със свое собствено тълкуване.

ISBN ???????????????

Маестро Борислав Иванов –
доайенът на диригентската палка.
Път в годините
Първо издание
Автор – Марин Бончев
Редактор и коректор – Габриела Каменова
Дизайн и предпечат – Драгомир Димчев
Издателство ФИЛ, Варна 2016 г.

„Курирен“, Швеция, 8 ноември 1964 г.:
Бетовеновата Втора симфония бе отлично
дирижирана от Борислав Иванов, който се
оказа един много добре подготвен, надарен,
чувствителен и изпълнен с темперамент диригент.

плик с DVD

„Л‘авенире д‘Италиа“, Болоня, 9 ноември 1968 г.:
Многобройната публика аплодира оркестъра
и диригента за изключителната любов и разбиране на Петата симфония от Чайковски.
„Балеарес“, 26 октомври 1977 г.:
Ще е справедливо да кажем, че в „Селска чест“
и „Палячи“ триумфът на диригента Борислав
Иванов бе пълен и абсолютен. Ще повторим
с удоволствие: оркестърът и техният диригент бяха истински богове!

