
Първото Ви излизане на пражка 
сцена е през 1960 г., когато участ-
вате в Пражка пролет – било е в съ-
щата зала, в която пяхте вчера.

По това време бях студент в Ху-
дожествената академия в София. 
Журито малко ме пренебрегна и не 
ме класира, дадоха ми само диплом. 
Когато излязох на сцената, за да 
ми го връчат, публиката бурно за-
ръкопляска и дори стана на крака. 
Върна ме за втори поклон, с което 
изрази възмущението си, че не по-
лучих награда. Докато ми връчваше 
диплома, председателят на журито, 
виолончелистът Ласло Садло, ми 
стисна ръцете и ми каза: „Вие един-
ствен от всички тук ще направите 
кариера.“

Имате ли любима сцена сред оне-
зи, на които сте пели?

Невъзможно е да се каже това. За 
артиста сцената е сцена. Няма значе-
ние, дали е голяма или малка, дали 
пее пред 20 000 зрители на Арена ди 
Верона или в театър с 20 човека. Сце-
ната снощи беше малка, но отговор-
ността е същата.

Отговорност пред кого?
Пред самите нас – да предста-

вим музиката, която пеем. Ние сме 
изпълнители. И сме длъжни да из-
пълним творбите по начин, който 
да внуши на публиката онова, което 
гении като Верди са имали предвид. 
Това значи не само да разчетем ноти-
те и думите – това е абсолютно нищо. 
Ако артистът няма присъствие на 
сцената – значи нищо не е направил. 
В същото време е длъжен да бъде ве-
рен на автора. Звучи сложно, но на 
практика нещата са много прости: 
ако можеш – можеш, ако не – отивай 
си в къщи.

За Вас казват, че съчетавате 
българската певческа школа с без-
упречната техника на италиан-
ското белканто и интензитета на 
славянската емоционалност.

По отношение на мен, по едно или 
друго време всички стигат до извода, 
че умея да използвам максимално 
гласа си, но не търся аплодисменти, 
а го правя, за да изпълня онова, кое-
то авторът е замислил. Преди години 
диригент Карло Франч, каза:  „Той 
е в традицията на Шаляпин, повече 
такива няма.“ А един критик в Ита-
лия писа, че „Гюзелев пее сякаш не 
изпълнява онова, което е написано 
от автора, а в момента го измисля 
самият той.“ По-голяма похвала от 
това – здраве му кажи.

Имате ли роли и композитори, 
които ви допадат повече от други?

При нас, певците, зависи от гласа. 
Или си бас, или тенор. И това обу-
славя и репертоара. Разбира се, той 
може да бъде разширен или стеснен. 
Мога да се похваля с това, че никога не 
съм имал „амплоа“. Мразя тази дума. 
Помня един разговор с артистичния 
директор на Щатсопера във Виена. 
Казах му, че искам да пея Дон Жуан 
и той възкликна, че съм бил вердиев 
певец. А един немски диригент, който 
ме чу най-напред във Фигаро, дойде 
да ме поздрави и ми каза, че съм чисто 
моцартов изпълнител. Искам да кажа, 
че хората, дори много специалисти, 
не знаят за какво става въпрос. Не 
допускат, че един артист може да има 
по-широк обхват на интерпретация. 
Моето верую е, че не става въпрос 
толкова за това дали мога или не мога 
да изпея нещо, а за превъплъщаване-
то. И ми е трудно да кажа, че нещо ми 
се удава повече от друго. Аз съм мак-

сималист. Може да не съм най-идеал-
ният в някоя роля, но ще я направя.

Говорите винаги с много топлина 
за своя учител Христо Бръмбаров.

Аз и преди да уча при него пеех 
така добре, че имах договор за Щат-
сопера в Берлин. Беше мой личен 
избор, че останах да уча при него. 
И съм доволен, естествено. Истина-
та е, че между нас се получи неверо-

ятно съвпадение на две личности, 
които се разбират и без думи. Дори 
и възрастово – аз бях много по-млад, 
но вече пеех, а той беше на върха на 
своя опит и кариера.

на 15 декемвРи, в суковата зала в Рудолфинум в пРаГа, се състоя концеРт на световНоизвестНия 
бълГарски опереН бас Никола Гюзелев. заедно с неГо в концеРта участваха неГовите ученици Ра-
достина николаева и БисеР ГеоРГиев. концеРтът Бе оРГанизиРан от БълГаРското посолство в чехия 
и БълГаРския култуРен институт в пРаГа. на поканата на посланик здРавко попов да чуят изпълне-
нието на Големия БълГаРски певец се отзоваха посланици от цяла евРопа. след концеРта имаше 
коктейл, на който пРисъстващите можеха да поГовоРят и вземат автоГРаф от изпълнителите.

Концерт на Никола 
Гюзелев в Прага
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c ТЕКСТ И СНИМКИ: Ели Мандажиева



Какво давате Вие на ученици-
те си?

На моите ученици давам също-
то, което съм получил, но не всеки 
възприема. Или възприемат до едно 
време и когато след това ги чуя да 
пеят – пеят както си знаят. Постоян-
но им повтарям, че певецът трябва да 
има памет – да запамети това, което 
е направил и да го развива нататък. 
А не на другия ден да започваме пак 
от първи урок. Днес например теле-
фонирах до България. Не знам какво 
стана, но не ме чуват. Аз говоря, а от 
другата страна ми викат „Ало, ало!“ 
И с някои ученици имам чувството, 
че е същото – аз им говоря, а те ми 
викат „ало, ало“.

Когато някой ученик възприема 
и запомня – усещането е прекрасно, 
има удовлетворение и удоволствие.

Цял живот сте пътували все по 
работа. Ако имате възможност да 
отидете някъде на почивка – къде 
бихте отишли?

Такова нещо не ми се е случвало. 
Както казахте, цял живот съм пъту-
вал по работа, посетил съм едва ли 
не целия свят. Но смятам, че не ми се 
пътува. И ми се струва, че ако не беше 
тази професия, никога нямаше да се 
зароди желание да отида някъде. До-
като бях малък, майка ми все имаше 
чувството, че стоя само в къщи. Все 
ми казваше да изляза малко, че съм 
се бил „отерличил“.

Хубаво нещо ли е славата?
Не знам. Какво значи „слава“? Сла-

вят го, хвалят го. Какво от това? Човек, 
ако не е човек, никаква слава няма. Има 
хора, които се прославят преди да са 
направили каквото и да е в живота си.

От друга страна приятно е, особе-
но в София, когато ме разпознаят на 
улицата. Миналата година отидохме 
да запишем внука ми Никола в дет-
ска градина. По това време учителите 
стачкуваха и бяха заключили врати-
те. Някой обаче ме е забелязал през 
прозореца и специално ми отвориха. 
Приеха ме с непресторено уважение 
и свършихме работа. И ми напра-
ви удоволствие не толкова лично за 
мен, а че има хора, които още помнят 
времето, когато операта беше слава-
та на България. Това е признание не 
просто към мен, а към една епоха – 
сега говоря в световен мащаб – коя-
то отмина и няма да се върне. Не, че 
няма да има опера – винаги ще има. 
Но не е същото.

Благодаря за разговора, господин 
Гюзелев. 

е роден на 17.VІІІ.1936 г. в Павликени.
Баща му, Николай Гюзелев, по професия 
градинар, свирел великолепно на цигулка. 
Бил е самоук и дори сам си е майсторил 
инструменти. Майка му, Елисавета, била 
шивачка, но на младини играела в само-
дейни театри.
Известно е, че пее от съвсем малък, по-
малко са хората, които знаят, че и рисува 
от дете. Приет е да следва в Художествена-
та академия, специалност „Живопис“. Като 
студент се отличава с ярка дарба и отлична 
техника.
По време на следването си се явява на 
конкурс за нови членове на академичния 
хор „Георги Димитров“. Спечелва го и се 
занизват концерти, фестивали и турнета. 
През януари 1960 г. му предлагат договор 
за работа в Берлин, но се среща с Христо 
Бръмбаров и взема решение да остане 
в България и да учи при него.
През 1968 г. за пръв път стъпва на сцена-
та на пармския театър „Реджо“ и грабва 
сърцата на публиката. Успехът му е коло-
сален.
Гюзелев вае превъплъщенията си на голе-
мите оперни сцени по цял свят: „Ла Скала“ 
– Милано, „Реджо“ – Парма, „Сан Карло“ 
– Неапол, „Щатсопера“ – Виена, „Щатсопе-
ра“ – Берлин, „Ковънт Гардън“ – Лондон, 
„Гранд Опера“ – Париж, „Болшой театър“ 
– Москва, „Метрополитан опера“ в Ню 
Йорк, „Колон“ – Бунос Айрес и др. Опер-
ните образи, в които се превъплъщава са 
над 70.

Никола Гюзелев 
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