
ОПЕРАТА „ЛЕТЯЩИЯТ ХОЛАНДЕЦ” В БЪЛГАРИЯ ДО 1930 Г. 

 Неотдавна при представянето на морските книги в България през 

1917 г. описах накратко първото българско издание на най-известната 

опера на морска тема в историята на класическата музика – „Летящият 

холандец” от знаменития немски композитор Рихард Вагнер. Тогава 

съобщих, че на българска сцена тази опера е „представена за пръв път на 

10 февруари 1930 г. в София под диригентството на Венедикт Бобчевски и 

Херман Щанге” [1]. Тъй като историята на оперната музика в България е 

встрани от проучванията ми, за това сведение потърсих информация в 

интернет, при което веднага установих единодушие на авторите за 

българската премиера на операта – 1930 г., но за диригента –  

противоречието от три варианта: I. Асен Найденов [2], [3]; II. Венедикт 

Бобчевски [4, с. 84], [5]; III. В. Бобчевски и Херман Щанге [6], [7]. Извън 

това класиране беше мнението на известния критик, журналист и преводач 

Огнян Стамболиев, който през 2015 г. публикува две различни версии: 

отначало – В. Бобчевски и Херман Щанге [8], после – В. Бобчевски [9], 

[10]. Тъй като статията ми беше за историята на морската книга в 

България, сметнах за нецелесъобразно да занимавам читателите с  

противоречията и неяснотите относно историята на представянето на 

операта „Летящия холандец”, доверих се на твърденията на 

специалистите за първата ѝ премиера в България през 1930 г. и само 

направих допълнително проучване в достъпната за мен периодика от 1930 

г., за да установя кой все пак е бил диригент. Така издирих неизвестната 

досега статия „Вагнер на българска сцена” от 12 февруари 1930 г., в която 

специалистът (композитор и диригент) и очевидец на събитието Йосиф 

Чешмеджиев (1890–1964 г.) съобщава, че тогава дирижират В. Бобчевски и 

Х. Щанге [1, с. 3 и с. 10, т. 9].  

 Народният театър  София, 1910 г. - http://stara-

sofia.com/Scan2875.jpg 

 Наскоро проучвах столични вестници от 1909 и 1910 г., за да изясня 

неизвестни досега първи полети на самолети над територията на България 
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по онова време. Така, покрай непознати досега сведения за ранната 

история на авиацията у нас, попаднах и на нова информация за ранното 

представяне на „Летящия холандец” на българска сцена.  

 Картина на 

последната сцена от операта „Летящия холандец” при нейната 

световна премиера на 2 януари 1843 г. (н.ст.) в Дрезден. –  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Holl%C3%A4nder-

Dresden-1843.jpg 

 На 20 април 1909 г. в салона на Военния клуб в София 

благотворителното дружество „Евдокия” организира концерт, в който 

женски хор, съставен от гимназистки под диригентството на Добри 

Христов, „изпълни „Хорът на предачките” от Вагнеровия „Хвърчащ 

Холандец” и то доста задоволително” [11]. 

 Добри Христов (1875–1941 г.) – композитор – 

http://ref.blog.libvar.bg/wp-content/uploads/sites/4/2015/12/11-217x300.jpg 

 В началото на април 1910 г. в. „Реч” съобщава, че през следващия 

месец в Народния театър в София ще гостува германска оперна трупа от 

над 100 души под ръководството на М. Халперн – директор на 

Придворната опера Унтер ден Линден в Берлин. Освен известни певци от 

няколко придворни театъра в Германия, в нея влизат хор от 45 души, балет 

от 20 балерини, оркестър от 45 музиканти на Великохерцогския придворен 

театър в Шверин с диригент придворния капелмайстор Едмунд фон Щраус 

от Берлин [12], [13].  
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 На 14 май 1910 г. германската трупа дава голям Вагнеров концерт, в 

който е изпълнена и увертюрата на „Летящият холандец”, дирижира – 

капелмайстор фон Щраус [14]. Първото цялостно представяне на тази 

опера от гостуващата трупа на сцената на Народния театър е на 17 

май [15], на 20 май – втори път, като тогава дирижира младият българин 

Рудолф Холчев [16] – „следвал в Дрезден и след това е бил ангажиран 

като капелмайстор в Кобленц и Бремен” [17]. На 22 май 1910 г. започва 

представянето на операта „Танхойзер”, но още в началото се оказва че 

изпълнителят на ролята на Танхойзер е настинал силно и след 

завършването на първо действие вместо тази опера представят за трети път 

„Летящият холандец” [18]. 

 
Рудолф Холчев – български диригент. 

  

Моля читателите на „Морски вестник” да приемат извинението ми за 

това, че неотдавна [1], предоверявайки се на автори, проучвали историята 



на Вагнеровата музика в България, към историята на българския превод на 

книгата от Рихард Вагнер „Скитникът холандец”, издаден през 1917 г., 

добавих оказалото се грешно твърдение, че първото представяне на 

прочутата опера на българска сцена било през 1930 г. В действителност 

това се е случило две десетилетия по-рано … [19].    
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представление на „Кармен”…).  
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http://www.blitz.bg/obshtestvo/kultura/fragmenti-zabavni-i-seriozni-ot-

nyakogashnata-blgarska-vagneriana_news79121.html  (Публикувано 20 май 

2010 г.). 

21. Харлаков, В. Кармен. –  Реч, № 996, 26 май 1910, с. 3. Хроника, 

25 май.  

22. Стамболиев, Огнян. Бизе на българска сцена. –   

http://www.operasofia.bg/novini/item/2119-bize-na-balgarska-stzena 
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