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Божествената Райна Кабаиванска  
80 години от рождението  

на световноизвестната българска оперна прима

Райна Кабаиванска е родена в Бургас 
на 15 декември 1934 г. От малка сви-
ри на пиано и пее в Детски хор „Бо-
дра смяна“. Завършва оперно пеене 
и пиано в Консерваторията в София, 
след което получава стипендия и за-
минава на специализация в Италия 
през 1958 г. Следващата година. 
Кабаиванска печели оперния кон-
курс във Верчели заедно с Лучано 
Павароти и дебютира в ролята на 
Жоржета в „Мантията“ на Пучини. 
Дебютът й през 1961 г. в Миланската 
скала поставя началото на блестяща-
та й кариера. Тя пее в най-големите 
оперни театри: Ла Скала, Театро Вер-
ди в Триест, Ла Фениче във Венеция, 
Арена ди Верона, Ковънт Гардън, 
Парижката опера, Театро Реал, 
Метрополитън опера, Театро Колон, 
Щатсопер в Хамбург, Дойче Опер 
в Берлин, Софийската опера, Бол-
шой театър, операта в Токио и др. 
Нейни партньори са: Франко Коре-
ли, Марио дел Монако, Джон Викерс, 
Пласидо Доминго, Хосе Карерас, 
Лучано Павароти, Хосе Кура, Марио 
Меланини, Джузепе Сабатини.

Кабаиванска изпълнява над 
60 оперни роли. Незабра-
вими са превъплъщенията 
й като Адриана Лековрьор, 
Манон Леско, Тоска и Мадам 
Бътерфлай. Магнетичното 
сценично присъствие, съ-
вършената вокална техника 
и невероятната красота 
и финес, които излъчва на 
сцената, я правят любимка на 
публиката.
Кабаиванска е Кавалер на 
Ордена на Италия, 5 пъти 
е избрана за най-популярна 
личност на Италия и 2 пъти – 
за музикант на годината. През 
2013 г. в Театро Комунале 
в Болоня Райна Кабаиванска 
получава и международната 
награда за опера – Оскар за 
кариера.
През 2002 г. оперната прима 
учредява в Нов български 
университет фонд „Райна 
Кабаиванска“ за национал-

ни и международни стипендии на 
млади оперни певци. Голяма част 
от приходите от концертите Райна 
Кабаиванска дарява за стипендии на 
млади оперни певци.

„Райна Кабаиванска представя звез-
дите на операта“ в НДК

На 18 декември 2014 г. в Зала 1 на 
Националния дворец на културата 
се проведе юбилейният благот-
ворителен галаконцерт по случай 
80-годишнината от рождението на 
световноизвестната оперна певица 
Райна Кабаиванска. Кон-
цертът е организиран от 
Нов български университет 
във връзка с юбилея на 
именитата ни сънароднич-
ка.
На него присъстваха Прези-
дентът на Република Бълга-
рия Росен Плевнелиев, под 
чийто патронаж се проведе 
събитието, председателят 
на Народното събрание 
г-жа Цецка Цачева, кметът 

на София г-жа Йорданка Фандъкова, 
председателят на Столичния об-
щински съвет г-н Елен Герджиков, 
Президентът на Нов български 
университет проф. Богдан Богданов, 
Ректорът на НБУ доц. Пламен Бочков, 
директорът на Софийската опера 
акад. Пламен Карталов, представи-
тели на дипломатическия корпус, по-
читатели на оперното изкуство и др.
Райна Кабаиванска получи званието 
Почетен гражданин на гр. София от 
кмета Йорданка Фандъкова и пред-
седателя на Столичния общински 
съвет Елен Герджиков.
Българската публика имаше удо-
волствието да чуе най-добрите 
ученици на Райна Кабаиванска, 
които пеят по сцените на световните 
оперни театри – Вероника Симеони 
и Андреа Каре (Италия), София Соло-
вий (Украйна), Виктория Йео (Корея), 
Ана Петричевич (Сърбия), както 
и по-младите изпълнители Мария 
Радоева, Костадин Мечков и Антон 
Марков (България), Анаис Мехиас 
(Пуерто Рико), Елиза Барберо и Ма-
тео Дезоле (Италия). В галаконцерта 
взеха участие хорът и оркестърът 
на Софийската опера с диригент 
маестро Найден Тодоров.
Събраните средства от галаконцерта 
са предназначени за млади оперни 
певци от майсторските класове на 
певицата.
80-годишнината на Райна Кабаиван-
ска бе отпразнувана тържествено 
и в няколко италиански града.
 

Мария Захариева
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Райна Кабаиванска

Райна Кабаиванска и Пласидо Доминго


