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Особености на пантомимата
ЕТИЕН ДЕКРу И 

НЕгОВАТА РЕфОРМА

Настоящата статия е фокуси-
рана върху особеностите на из-
куството на пантомимата и 
специфичните изисквания към 
актьора-мим. Предмет на из-
следване е специфичният език на 
изразяване на сцената, както и 
предварителната подготовка за 
това.
Пантомимата, като другите из-
куства, е отражение на живота 
в художествен вид, но тя има 
своето определено място сред 
сценичните изкуства, заради 
спецификата на изразителните 
средства. Няма как да се сбърка 
нито с драматичния театър, 
нито с балета, въпреки, че доня-
къде си прилича и с двете.
По какво си приличат творчест-
вото на мима и творчеството 
на драматичния артист? Преди 
всичко те са подчинени на някой 
общи закони на актьорското май-
сторство. Не е малко и сходство-
то в метода на създаване на об-
раза. Имат и една и съща крайна 
цел – емоционално въздействие 
над зрителя. И все пак драмата 
и пантомимата са напълно раз-
лични. Драматичният актьор се 
изразява главно чрез словото, до-

като творчеството на мима е 
безмълвно.
Както е известно и танцьорите 
мълчат. И танцьорите и мимо-
вете ”разговарят” на езика на 
пластическото движение. Не оз-
начава ли това, че същността 
на двете изкуства е една и съща? 
Отговорът е не. Между танца 
и пантомимата всъщност има 
повече различия, отколкото при-
лики. Танцът е невъзможен без 
музикален или поне звуков образ и 
без съответната му танцувална 
пластика. В пантомимата дейст-
вието, като правило, е свободно 
от музикален размер или ритъм. 
Често пантомимата се изпъл-
нява без музика. Ако все пак му-
зиката е нужна като компонент 
на едно или друго пантомимно 
действие, то тя играе подчине-
на, а не водеща роля.
И така, видяхме, че пантоми-
мата съществено се отличава 
от драматичния и танцовия 
театър...и се отличава преди 
всичко с начините за изразяване 
на своите идеи. За мима мълчали-
вото пластическо действие е ос-
новното изразително средство 
при създаване на художествен об-

Марсел Марсо

DE FACTODE FACTO

Таня Жоакимсман

„ти си удивителен човек. аз не толкова виждам, колкото чувам какво правиш. струва ми се, че 
твоите ръце говорят” – 

възкликва, виждайки пантомимен актьор, древногръцкият писател лукиан.
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раз. И оттук произтича напълно 
логичния въпрос: всяко мълчаливо 
действие ли е пантомима? От-
говорът е -  далеч не всяко. Да си 
представим, че гледаме по теле-
визията  спектакъл и по техни-
чески причини звукът спира. На 
екрана актьорите продължават 
да се движат, да жестикулират 
и най-общо казано да действат. 
Това пантомима ли е? Разбира се, 
че не. Пантомимната конструк-
ция изисква специално подбрани 
действия. В този смисъл в пан-
томимата се откриват черти, 
близки до нямото кино (не без 
основание първите киноактьори 

са били мимове). Особено в из-
ползването на беззвучната реч, 
беззвучния смях и плач. Понякога 
се твърди, че мимът не бива да 
движи устни или да отваря уста, 
но това е категорично невярно. 
Практиката на най-добрите пан-
томимисти показва, че премере-
но използваната беззвучна реч в 
определени случаи спомага за по-

пълното изявяване на персонажа. 
Темпераментният монолог на 
Марсел Марсо или изобличител-
ната, пълна с патос реч на проку-
рора в пантомимата „Трибунал” 
на З. Лихтенбаум великолепно 
заостря характеристиките на 
персонажа. Към подобни прийоми 
пантомимистите прибягват не-
рядко. Те допускат „сгъстяване на 
краските” или казано с други думи 
известно преувеличение. Въобще 
сгъстяването, концентриране-
то на действието е характер-
но за всеки вид пантомима. Под-
чертани могат да бъдат както 
жестовете, така и мимиките на 

актьора. Те няма да изглеждат 
преднамерени, ако изпълнител-
ската техника е на достатъчно 
високо ниво. Към преувеличение 
мимът прибягва постоянно, за-
ради по-голямата изразителност 
на действието. Всестранната 
подготовка за самостоятелно 
творчество дава на мим право 
свободно да прибягва към преу-

величението, без риск от преи-
граване. Да обърнем внимание на 
това е важно, защото пантоми-
мата по своя характер принад-
лежи към едни от най-условните 
изкуства. А колкото по-условно 
е едно изкуство, толкова повече 
изискванията за техническо май-
сторство се покачват.
В какво се състои условността на 
пантомимата? Да се отговори 
на този въпрос не е много прос-
то. Да разгледаме прост пример: 
мим с гримирано бяло лице играе 
история, в която се разказва за 
един продавач в магазин за порце-
лан. Идва купувач. Трябва му ваза...

не тази, а по-голямата. Много 
внимателно, стараейки се да не 
счупи нещо, продавачът носи 
пред себе си огромна ваза. Купу-
вачът, обаче, не я харесва, не ха-
ресва и втората и третата ...и 
петата, която продавачът му 
сваля от най-високият рафт в ма-
газина, изкачвайки се и слизайки по 
въображаема стълба.

Марсел Марсо
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Тази история актьора изигра без 
да произнесе нито една дума, а 
само с мимики и жестове. В случая 
като че ли се получава отклоне-
ние от житейската достовер-
ност: защо актьорът „разговаря” 
мълчейки, защо има такъв безжиз-
нен грим – бяло лице, защо води 
безсловесен диалог с партньор, 
който физически не е на сцената? 
Интересното е, че у зрителя, ув-
лечен в сценичното действие, не 
възникват такива въпроси. Не 
възникват, защото някак си те 
признават условията на жанра. 
Артистът някак си се договаря 
с него, че безмълвието на сцена-
та, несъществуващия партньор, 
въображаемите предмети – или 
казано накратко цялата условна 
система се възприема от зрите-
ля, като особена, напълно законо-
мерна форма на изкуство. Именно 
в тази негласна уговорка е заклю-
чено едно от условията за худо-
жествено въздействие на пан-
томимата върху аудиторията. 
Зрителите, които не са добре 
запознати с правилата на това 
изкуство, трябва да се въвеждат 
внимателно. Именно затова Мар-
сел Марсо започвал своите изпъл-
нения с така наречените „стилни 

упражнения” (упражнения, които 
демонстрират технически при-
йоми: „дърпане на въже”, „качване 
и слизане по стълби” и др.). С тях-
на помощ той и неговите думи 
постепенно и ненатрапчиво въ-
веждат зрителната зала  към въз-
приемане на сюжета на пиесата.
Да допуснем, че някой от зрите-
лите е закъснял за кино или дра-
матично представление. Само за 
няколко минути той ще може да 
се ориентира в хода на действи-
ето и развитието на сюжета. 
Ако, обаче, зрителят закъснее за 
пантомимно представление, то 
в повечето случаи няма да разбе-
ре развитието на действието. 
Мимът адресира творчеството 
си към публиката, която от своя 
страна допълва със своята фанта-
зия онова, което не разбира или не 
и е напълно ясно. Условността на 
пантомимата се строи на пъл-
ното доверие между актьора и 
творческото въображение на пуб-
ликата му. Тази особеност може 
би е най-ценната черта на изку-
ството на пантомимата.
Изграждането на образа на пер-
сонажа в пантомимата винаги се 
представя в една супер концен-
трирана форма. Познаваме много 
варианти на темата „раждане, 
живот и смърт”, играна от френ-
ски, полски, чешки, руски, българ-
ски и др. мимове. Развитието на 
сюжета на сцената отнема меж-
ду четири и осем минути макси-
мум. Възниква въпросът: а нима 
драматичният театър и киното 
не са в състояние да „разказват” 
за целия живот на своите персо-
нажи? Могат, разбира се, но при 
тези изкуства зрителят наблюда-
ва развитието на характерите 
с „антракти”: в първа картина 
персонажът е на седемнадесет 
години, после, във втора картина, 
е на двадесет и пет и т.н. Драма-

тургът показва на публиката въ-
трешните изменения, които са 
се случили с героя за този епизод 
от време, с помощта на грима и 
костюмите. В пантомимата не 
е така. В развитието на образа 
няма почивки. То тече без прекъс-
ване, максимално концентрирано 
и промените с персонажите ста-
ват директно пред публиката.
Пантомимата, както вече гово-
рихме, изисква специфични дейст-
вия.  Те са строго подчинени на 
четири условия:
Първото и най-важно условие: 
пантомимата трябва да носи оп-
ределена идея. Само ярката, точ-
на и емоционално изразена мисъл е 
способна да вдъхне живот на пан-
томимата.
Второто условие: да се направи 
правилен избор от обстоятел-
ства и действия, които да оп-
равдават органичното мълчание 
на сцената. Зрителят не бива да 
забелязва мълчанието. Иначе ще 
му се стори, че гледа глухоням те-
атър.
Трето условие: разбираемост на 
действията. При цялата си ус-
ловна природа, всяка пантомима 
трябва да бъде съвършено ясна. 

Марсел Марсо
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Пантомимата не е кръстослови-
ца. Не бива зрителите да се дър-
жат в напрегнато отгатване как-
во иска да каже мимът.
Четвърто условие: в замисъла на 
конкретната пантомима трябва 
да се съдържа повода за емоцио-
налната игра, за да може актьор-
ът да има възможност ярко да се 
изяви в действието. Такъв повод 
може да стане всяко събитие, кое-
то е в състояние да подбуди героя 
към извършване на действия.
Изкуството на пантомимата 
се отличава с голямо жанрово и 
стилово разнообразие. За него 
трябва ясна и силна мисъл, подчи-
нена на определен „стилистичен 

ключ”: Вътрешното самочувст-
вие на изпълнителите трябва да 
бъде настроено на съответната 
„стилистична вълна”. Като стана 
дума за стил трябва да се отбе-
лежи, че чувството за стил е до-
бре да започне да се възпитава от 
самото начало на обучението на 
актьорите. 
Да се пласираш добре на сцената и 
да си неин господар е също важна 
задача, която мимът трябва да 
овладее. Трябва да се има предвид 
освен пространството и време-
то на сцената. Всяка сценична ми-
нута е равна на четвърт час от 
нормалното ежедневно време. Ми-
мът е длъжен да бъде активен в 
сто процента от времето, в кое-
то пребивава на сцената. Тялото 
му говори – в един ракурс е ярко, 
в друг не толкова. Изработката 
на умение да намираш най-изрази-
телните ракурси на своето тяло 
е едно от най-важните задължения 
на актьора-мим.
Сложната вътрешна и външна 
техника на мима и разнообрази-
ето на художествените задачи, 
които му се налага да решава, 
изискват от мима не само ус-
вояването на пантомимната 
техника, но и общите правила 
на актьорското майсторство. 
В обучението на актьора за пан-

томима има немалко прилики с 
обучението на драматичния 
актьор. И тук, както и там, са 
необходими : развиване на вни-
манието, фантазията, наблю-
дателността, ритмичността, 
умение да се определят „черве-
ната нишка на действието” и 
свъхзадачата, работата над об-
раза, изкуството на превъплъ-
щението и много, много други. 
Говорейки за приликите в обуче-
нието, разбира се ще стигнем и 
до разликите. А стигнем ли до 
разликите не можем да не раз-
гледаме една много крайна по-
зиция на един много талантлив 
човек.

Марсел Марсо, шарж вельо Горанов – българският М. Марсо

„Голо тяло на гола сцена” Етиен Декру (1898 - 1991)

„Голо тяло на гола сцена!”. Денят, когато е била изре-
чена тази перифраза на шекспировата „голо тяло на 
голата земя”, можем да считаме за рождения ден на 
съвременната пантомима. Това предизвикателство 
е било хвърлено от младия Етиен Декру, блестящо за-
почващ кариерата си в края на 20-те години.
През 1933-та над новото изкуство на пантомимата 
„построено върху тишина”, започва работа Етиен 
Декру. В началото на своя път, както много други ви-
дни фигури на френския театър, той работи в сту-
дията към театъра на Жак Копо. Една случка там ре-

шава по нататъшната съдба на актьора. Ето какво 
разказва самия той:”Спектакъла се състоеше от мим 
и звуци. Всичко се случваше без думи, грим, костюми, 
реквизит, мебели и декор. Действието се развиваше 
по доста сложен начин, като за няколко секунди събра 
в себе си дълги часове, а различните места на дейст-
вието се сливаха в едно. Пред очите ми изникваше ту 
бойно поле, ту картина на мирен живот, ту море, ту 
голям град. Различните образи се сменяха с удивител-
на истинност. Играта беше вълнуваща, разбираема, 
пластична и пълна с музика”.
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Първото, което той прави след като излиза от 
студията е да призове да се закрият всички тогава 
съществуващи театри в Париж за не по-малко от 
тридесет години, за да може през това време да 
се възпитат нов тип актьори. И веднага след това 
той започнал да се занимава с това възпитание. Зри-
телите били поразени преди всичко от условията на 
сценично съществуване на актьорите от школата 
на Декру, напълно отговарящи на призива „голо тяло 
на гола сцена”. Това било толкова необичайно, че се е 
възприемало като самоцел, а не като средство за по-
стигане на някаква цел, въпреки че той (Декру) не е 
имал желание да изобрети някакъв нов вид изкуство, а 
единственото му желание е било да открие и осъзнае 
онези основи, които осигуряват пълноценно същест-
вуване на актьора в театъра. Декру не си е поставял 
за цел пластическото развитие на тялото на актьо-
ра – напротив, неговата школа развива актьорската 
фантазия, която тялото е длъжно да обслужва в ка-
чеството си на послушен инструмент.
„Театърът – изкуство на актьора” е основното по-
ложение, изказано от Декру. Той категорично не при-
знавал мнението за театъра като синтез от много 
изкуства: живопис, скулптура, музика и актьорско 

майсторство. „Всички изкуства, събрани в театъра, 
се подчиняват на актьора, това е очевидно. Сцено-
графът уточнява мястото на действието, музиката, 
пеенето и танца подсилват въздействието, лите-
ратурата го „поддържа” с две ръце. Всяко изкуство, 
което окупира сцената, се подчинява на действието, 
което е нищо повече от един актьор в движение. 
Това ме кара да мисля, че той е единствения истински 
служител в театралния храм...това ще отговоря аз 
на всички, които определят театъра като синтез на 
изкуствата ”.
Задълбочавайки се в проблема „актьорът и слово-
то”, Декру идва до извода, че в този случай се засяга 
проблема за синтеза между двете, а неговата цел е 
излагане на ключови принципи на театъра, които да 
го изведат на нивото на самостоятелно изкуство. 
Произнесеното на сцената слово от актьора, по не-
гово мнение, се явява завършена мисъл, но не винаги 
онази, която авторът иска да внуши на зрителите. 
Истинският смисъл на казаното се определя от по-
ведението на актьора и се отразява на движението 
на тялото му. Естественото продължение на това е 
убеждението, че единствено движението е способно 
да превърне актьора в истински съзидател на театър 

етиен декру 1948
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и да го освободи от робската зависимост от другите 
изкуства, окупирали театралната сцена. Именно и за 
това Декру започва и разработването на собствена 
система за възпитание на драматичния актьор, до-
бре позната като „mime pur”. Той се стреми да възпи-
та актьор, който в процеса на движение да създава 
пространство и време до така степен образно, че да 
може да бъде наречено произведение на сценичното 
изкуство така, както го е бил видял още в началото 
на кариерата си. Актьорът-мим, както казва Декру, 
излизайки на сцена без декор, аксесоари и партньори, в 
процеса на игра ( и само посредством своята игра) съз-
дава цял свят. Този свят възниква за зрителите като 
илюзия и съществува дотогава, докато актьорът ак-
тивно взаимодейства с въображаемите предмети и 
персонажи от този свят. И така, отказвайки се от 
синтеза на изкуствата в полза на пантомимата, Дек-
ру не е взел предвид, че самата тя е синтетична по 
своята същност – нали мимът играе всичко – себе си, 
със своето тяло създава всичко, от което се гради 
един спектакъл: и сценография, и предмети, и даже 
музика. Самата актьорска игра в пантомимата е син-
тетична.
От 1931 до 1942г. Декру води клас по пантомима в 
школата на Шарл Дюлен, а веднага след това открива 
собствена школа в Париж. Там той създава съвремен-
ната граматика на пантомимата – новата форма на 
движението. Декру открива онова, което е станало 
основния език на пантомимата – „стиловите упраж-
нения”: те нямат сюжет, конфликт и т.н., а са само 
упражнения (като например ходене на място). Тези уп-
ражнения показват борбата на човека с невидимите 
на сцената сили – вода, вятър, огън, земя.

Принципът на идентификацията

В учебника на един от учениците на Декру, Жан Субе-
ран – „Езикът на безмълвието”, се прилага един много 
ярък пример, илюстриращ един от основните прин-
ципи в пантомимата – принципа на идентификация-
та: „ В съвременната пантомима всички упражнения 
по техника се разглеждат по общия знаменател на 
взаимовръзката между субекта и обекта. Обектът, 
намиращ се извън субекта, му дава своя стил и своя ри-
тъм на съществуване, подчинявайки субекта (т.е. тя-
лото на мима) той самият възпроизвежда обекта. По 
този начин мимът сам създава силата, срещу която 
противостои. Тялото на мима се подчинява на обек-
та, който сам създава. Пример: Аз стоя. Моят поглед 

кръжи наоколо. Изведнъж виждам цвете, което при-
ковава моето внимание. Това цвете като обект въз-
бужда тялото ми, преминава в мен и в крайна сметка 
започва да ме ръководи. Аз искам това цвете: моето 
тяло се привлича към него от своята динамическа 
точка – пъпът. Сега аз не само виждам цветето. Аз 
му се любувам. Благодарение на работата на мозъка, 
моето желание активизира нервната и мускулната 
ми активност, което позволява на моята ръка да 
откъсне цветето. Ето в този момент се ражда же-
стът: като искра възниква в моя динамически център 
и като електрически ток преминава през раменете 
ми, предмищниците, през лактите, за да стигне до 
пръстите, които да се свият и откъснат цветето. 
И ето – връзката между обекта и субекта е изяснена”.
Магическото събитие, при което обектът получава 
живот благодарение на изградената връзка обект-су-
бект, трябва да бъде отбелязан с поза: за миг се спира 
всякакво действие, спира дори дъхът. Тук, все още на-
растващата крива на формиращия се жест достига 
най-високата си точка. Оттук нататък всички дви-
жения на мима се ръководят от цветето (обекта). Те 
напълно определят и цялото му поведение нататък. 
Именно така актьорът се идентифицира с обекта, 

етиен декру 
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който той самият е създал.
Следващият етап – аз вземам 
цветето и това цвете, което 
аз държа внимателно между па-
леца и показалеца си, повежда 
моята ръка към мен. В същото 
време моят субект (моят ди-
намически център) също се на-
сочва към цветето (субектът 
и обектът се движат един 
срещу друг). Аз се любувам на 
цветето и го „вдишвам”( ми-
мовете не помирисват цве-
тята, те ги вдишват). В този 
момент, когато аз съм взел 
цветето, аз ставам цветето, 
т.е. обектът и субектът се 
съединяват.
Сега аз ще дам цветето: в мен 
се появява желание да подаря 
цветето. Моят субект, който вече е единен с обек-
та, търси нов обект: това ще е лицето, на което аз 
искам да дам цветето. С цялото си тяло аз се откри-
вам за онзи, който ще приеме моето цвете. Моята 
ръка, която държи цветето, сега не е моя – тя е само 
мост, съединяващ субекта на даващия с обекта на 
вземащия. Ето, цветето е дадено: аз сътворих парт-
ньор, в когото цветето премина. Моите пръсти се 
отпускат, ръката, чиято функция вече е изчерпана, 
също се отпуска. Действието е завършено”.
Мимът е длъжен да може да улавя всяко, даже най-не-
значителното въздействие на обкръжаващата го сре-
да, да улавя и с десеторна сила да го отрази с пласти-
ческата реакция на своето тяло, в своето движение.
Декру често сравнява актьора-мим с оживяла статуя. 
От тук идва и още един термин – „mime statuare”. В 
упражненията на mime statuare ученикът с една поза 
трябва да разкаже цяла история: да предаде не само 
кулминационния момент на някакво събитие, но и 
онова, което се е случило преди това и предполага-
емата развръзка. Какво е поза по Декру – динамично 
бездействие. Когато не издържайки на заключеното 
в нея напрежение ученикът-статуя оживявал, именно 
тогава се раждало движението. Намирайки посока, 
движението се превръща в жест, в края на който 
възниква нова поза. Считайки, че пластиката е само-
достатъчен език, Декру предлага следната реформа в 
театъра:
1. за тридесет години да се забрани използването на 

каквото и да било друго изку-
ство в театъра.
2. за първите десет години да 
се забранят всякакви подемни 
съоръжения на сцената – стъл-
би, тераси, балкони и т.н. Ак-
тьорът сам трябва да може 
да убеди зрителната зала, че 
той се намира на върха, а не-
говият партньор – долу и при 
положение, че се намират на 
едно и също ниво на сцената.
3. за двадесет години да се за-
брани на актьорите не само 
да произнасят думи, но и да 
издават на сцената каквито 
и да било звуци. В последните 
пет години може да се допус-
нат неартикулирани възгласи. 
И накрая, в последните пет 

години да се допусне живо слово на сцената, но при 
условия, че актьорът сам ще го намира.

Вместо заключение

Съвременната пантомима е изкуство в движение. В 
своята биография Жан-Луи Баро, един от корифеите 
на пантомимата в средата на 20-ти век пише: „ пан-
томимата е дейност, която се извършва изключи-
телно в настоящето и не съдържа никакви обяснения. 
Само една единствена мисъл може да представлява 
достатъчно материал за един цял балет, но половин-
часова пантомима изисква талкова материал, колко-
то драма в пет действия. За „Макбет” в пантоми-
мата биха били достатъчни четиридесет минути”. 
Тези думи се валидни и днес. Нещо повече – понятие-
то пантомима продължава да се възприема от публи-
ката твърде различно, но нека напомним, че главният 
обект на мима е вътрешния свят на човека. Панто-
мимното изкуство е народно изкуство. В неговата 
основа  е човекът – неговия живот, неговата борба, 
неговата радост.
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2. Барро Жан-Луи. Размышления о театре/Пер. с фр. О. И. Пи-
чугина. - М., Изд-во иностранной литературы, 1963
3. Барро Жан-Луи. Воспоминания для будущего/Пер. с фр. Л. 
Завьяловой. - М., „Искусство“, 1979
4. Васил Инджев. Пантомимата/ Наука и изкуство, 1987

етиен декру 
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ванча дойчева  е родена в софия в семейство-
то на писателя-журналист любомир дойчев. 
Майка й ана завършва американския колеж в 
симеоново през 1933 г. брат й,доцент румен 
дойчев,  е доктор на биологичните науки и съз-
дател на катедрата по екология към софий-
ския университет.съпругът й проф. димитър 
Шойлев е основател на клиниката по спортна 
медицина в дианабад, която вече носи негово-
то име.
ванча дойчева завършва вИтИз (сега НатфИз) 
„кръстьо сарафов” през 1964 г. в класа на 
проф. кръстьо Мирски. още от студентските 
си години участва в спектакли на Народния те-

атър, а след завършване на висшето си обра-
зование е назначена за актриса в трупата на 
театъра. личният й репертоар включва над 
250 роли в театъра, киното, телевизионния 
театър и радиотеатъра. Най-значими нейни 
роли  в театъра са: рада Госпожина в „Под иго-
то”, цонка от „казаларската царица”, амалия 
и г-жа трифкович от „двубой” на Иван вазов;
регана от „крал лир”, Гертруда от „Хамлет” 
и дездемона от „отело” на Шекспир; Грушенка 
от „братя карамазови”  и Наташа от „униже-
ните и оскърбените” по достоевски; серафима 
от „бяг” на булгаков, адела от „домът на бер-
нарда алба” на Гарсия лорка, Инес от „Почив-
ка в арко Ирис” на димитър димов, елена от 
„деца на слънцето” на Горки, лизистрата от 
едноименната комедия на аристофан, савина 
от „елегия” на Павловски, Мег в „бившата мис 
на малкия град” на Мартин Макдона, драга в
„д-р” на бранислав Нушич, елена в „Почивен 
ден” на камен донев, флавия в „любов по ита-
лиански” на едуардо де филипо.
Многобройни са участията и във фестивали, 
детски телевизионни предавания и интервюта 
творчески портрети, рецитали, концерти и др.
Председател на съюза на артистите в бъл-
гария (1987-1989г.), член-учредител на об-

ВАНЧА 
ДОЙЧЕВА

Актриса в НТ „Иван Вазов”

в „бяг” от М. булгаков, реж. а. Гончаров, Нт „Ив. вазов”

с л. киселички в „деца на слънцето” от М. Горки, 

реж. ф. филипов, Нт „Ив. вазов”
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щобългарския комитет и фондация „васил 
левски”(1991г.). Носител е на Голямата награ-
да на името на васил левски на община карло-
во(2003 г.) и на наградата на Министерството 
на културата за цялостен принос в развитие-
то и разпространението на българската кул-
тура.

 -  Като дъщеря на писателя Любомир Дойчев, из-
вестен изследовател на делото на Васил Левски, с 
какво той повлия върху професионалната ви ори-
ентация?
ВАНЧА ДОЙЧЕВА: При мен всичко се получи по 
най-естествен начин – не се е налагало баща ми 
Любомир Дойчев или някой друг да се меси и да 
ме насочва при избора ми на професия. Бях само 
на девет години, когато се явих на конкурс в дра-
матичния състав при Двореца на пионерите. Из-
между 1000 деца бяхме избрани само 20. От там 
тръгна и моят път към голямата сцена на На-
родния театър, където ме заведе режисьорката 
от Радио София Славка Матова. Отначало играех 
детските роли, а по-късно като студентка в Те-
атралната академия моят учител проф.Кръстьо 
Мирски ме покани последователно в три негови 
постановки  на сцената на Народния театър.

И така, след завършването на Академията аз ос-
танах в трупата на театъра. Бях много ангажи-
рана с репетиции, представления, снимки в теле-
визията и киното, записи в радиото, концерти, 
рецитали, срещи с публиката... Семейството ми 
неотлъчно стоеше зад мен и насърчаваше всяка 
моя стъпка.
Когато се омъжих за д-р  Димитър Шойлев той 
пое изцяло грижата за мен. Двамата с дъщеря ни 
Анна бяха моето вдъхновение и моята закрила в 
живота. Опитвах се да балансирам между голяма-
та си заетост и семейните си задължения и като 
че ли успявах, обграждана винаги с много любов 
от близките си. Помага ми и работата  в театъ-
ра. Участвам в спектакли на Народния театър, 
които се играят с голям успех: „Сако от велур”на 
Станислав Стратиев с режисьор Бойко Богданов, 
”Крадецът на праскови” по повестта на Емилян 
Станев с режисьор Бойко Илиев, ”Почивен ден” и 
„Работно време” на Камен Донев, както и в една 
от най-новите постановки на театъра „Любов 
по италиански” на Едуардо де Филипо с режисьор 
проф. Снежина Танковска.
- Ученичка сте на един от най-големите естети 
в историята на българския театър – проф.Кръс-
тьо Мирски.Какво научихте от него?
ВАНЧА ДОЙЧЕВА:  За мен проф. Кръстьо Мирски 
бе учител, приятел, втори мой баща. От него 
съм научила всичко за професията. Ние, неговите 
ученици,  пазим скъпи спомени за обичта и гри-
жата, с която ни „отглеждаше” и насърчаваше в 
изкуството.
Той ни завеща кредото си за живота, за мисията 
ни на творци, за етиката в театъра – послания 
и съвети, които всеки от нас грижливо пази и 
ползва ежедневно.
Естет, педагог, режисьор, философ, човеколюбец 
– такъв беше проф.Мирски. Неговата мъдрост 
и хуманност го извисяваха над дребнавостите 
и сивотата в живота, над лицемерието и его-
изма. А щедростта му беше пословична – той 
постоянно подпомагаше с лични средства по-бе-
дните свои студенти.
Често ни събираше в мансардата си на 
бул.”Цариградско шосе”. Заедно с момчетата от 
класа палеше камината докато ние момичета-
та приготвяхме сандвичи. После заедно сядахме 
около огъня и той започваше да ни чете в ориги-
нал немски, английски или френски книги за изку-
ството. Разказваше ни увлекателно спомени от 

в. дойчева – рецитал по стихове на л. стефанова
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пътуванията си и ни питаше за проблемите ни. 
Знаеше как ще  се развие всеки от нас занапред. 
Дори посъветва няколко свои студенти да се от-
кажат от театъра и да се запишат в други спе-
циалности. Тези, които не го послушаха,  много 
сбъркаха. Времето показа правотата на думите 
и прозорливостта му. Щастлива съм че бях люби-
ма негова студентка и с негова помощ изградих в 
Народния театър едни от най-добрите си роли 
в „Казаларската царица”, в „Под игото” и ”Хъшо-
ве” на Иван Вазов, в „Рожден ден” на Драгомир 
Асенов.
- Завършили сте висшето си театрално образо-
вание със Сарафовска стипендия за отличен ус-
пех. Имате и специализация в Лондон и Париж. 
Това оказа ли влияние върху по-нататъшната ви 
творческа кариера?
ВАНЧА ДОЙЧЕВА: От целия ни випуск във ВИТИЗ 
„Кръстьо Сарафов” само двамата с Николай Ни-
колаев (бате Николай) получавахме Сарафовски 
стипендии, заради отличния си успех по актьор-
ско майсторство и сценична реч.
 Няколко години след завършване на Академията  
Комитетът за култура с  председател големия 
наш поет Павел Матев ме изпрати на  триме-
сечна специализация в  Лондон и Париж. Почти 
всяка вечер гледах спектакъл, балетна постанов-
ка или комедийно шоу  в някой от големите теа-
три на тези световни културни центрове.
Посещавах и заниманията  по пластика на арти-
стите от Кралския Шекспиров театър,
 като някои от часовете ми бяха поверявани от 
преподавателката, тъй като имах добра подго-
товка от балета, който съм изучавала като мал-
ка. В  Лондон много ценни за мен бяха съветите 
и помощта на големия български ерудит Петър 
Увалиев, който ме насочваше да гледам  най-до-
брите постановки, изложби и концерти. Върнах 
се в София духовно обогатена и заредена с нови 
идеи за бъдещата си професионална работа.
- Вие сте сред малкото български актриси, изи-
грали многобройни роли на героини от българска-
та класика – в произведения на Иван Вазов, Ст. 
Л. Костов , Емилиян Станев, Димитър Димов...С 
какво тези героини обогатиха творчеснката ви 
биография?
ВАНЧА ДОЙЧЕВА:  Винаги съм посрещала с  голямо 
задоволство разпределението си в някоя българ-
ска пиеса и особено в класическо произведение. 
Защото от малка  съм закърмена в семейството 

си в дух на уважение към националните ценнос-
ти. За всяка роля от произведение на български 
автор се подготвях старателно. Моят баща ми 
помагаше много като ми предоставяше подходя-
ща литература. А и самият той, който имаше 
огромни познания за отминали епохи, ми разказ-
ваше интересни подробности за бита и тога-
вашните нрави на българите.
Няма да забравя колко вълнуващи дни прекарахме 
с майка ми Ана в Сопот и Карлово като обика-
ляхме по чукари, мелници, манастири и църкви – 
прочути места, описани от Иван Вазов. Исках да 
почувствам поне част от атмосферата на Ва-
зовата епоха, за да се доближа до образа на Рада 
Госпожина. Спектакълът „Под игото” на проф.
Мирски имаше магнетично въздействие върху 
публиката и се игра дълги години.
А снимките ни от този спектакъл с Васил Стой-

чев, който чудесно изигра Бойчо Огнянов, бяха 
публикувани в читанките и красяха класните 
стаи и фоайетата на много училища в София и 
страната.
Една от ролите ми на сцената на Народния те-
атър, която играх още като студентка,  бе в съ-
временната  българска пиеса „Рожден ден” на Дра-
гомир Асенов отново под режисурата на проф. 
Мирски. Образът на Калинка беше интересен и 
колоритен. По време на репетициите наблюда-
вах с трепет и се учех от играта на Апостол Ка-
рамитев, Йордан Матев, Виолета Бахчеванова, 
Любомир Кабакчиев...Имах и забавна сцена с вече 
възрастната Невена Буюклиева – пусках й модер-
на музика и танцувах пред нея. Но на едно пред-
ставление отидох да отворя шкафчето,  за да 

в. дойчева, „лека нощ, деца”, бНт
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пусна грамофона и...примрях.
Вратичката на шкафа беше заяла и не  можеше 
да се отвори. Направих няколко отчаяни опита, 
но не успях. И така най-ефектната ми сцена с 
танцуването беше пред провал.
В този момент на вратата на хола се появи 
Апостол,”тежко„ въоръжен с инструменти, 
които беше грабнал от ръцете на сценичните 
работници. Само ми прошепна :”Спокойно!” и 
започна да човърка шкафчето. Разприказвахме 
се, измисляйки си разни шеговити реплики (до-
бре че пиесата беше съвременна).После той се 
ядоса, заудря с юмруци по шкафа, аз се развиках: 
”Давай, вуйчо, давай!”. И вратичката се отвори. 
Изревахме „Ура”, аз пуснах музиката и двамата 
затанцувахме от радост. Публиката  ръкопляска-
ше и не можеше дори да допусне, че цялата тази 
сцена е пълна импровизация в момента и че Апос-
тол е успял да ме измъкне от трудна ситуация. 
Едва ли друг колега би се сетил да ми помогне по 
този начин и то с такава отзивчивост. Зато-
ва винаги ще помня Апостол Карамитев не само 
като голям артист, но и като личност с изклю-
чително големи качества.
- В репертоара ви има и много роли от светов-
ната, руска и съветска класика. Имате ли своя 
любима роля?
ВАНЧА ДОЙЧЕВА:  Като една от любимите си 
роли от руската класика бих посочила Грушенка 
в „Братя Карамазови” по Достоевски. За тази 
постановка беше поканен известният руски ак-
тьор и режисьор Борис Ливанов. В спектакъла, 
който пожъна огромен успех, участваше истин-
ско театрално съзвездие: ВладимирТрандафилов,
Стефан Гецов ( по-късно го заместиха Петър Гю-
ров и Йордан Матев), Асен Миланов, Любомир 
Кабакчиев, Виолета Минкова, Любомир Киселич-
ки...Ролята ми беше изключително сложна, но 
режисьорът ме напътстваше много умело и с 
бащинска топлота.  А на прощалната вечеря в 
театъра преди да отпътува за Русия Борис Ни-
колаевич ме прегърна и ми каза никога да не за-
бравям, че съм родена  за актриса и че най-важно-
то от тук нататък е да продължавам в същия 
задъхан ритъм, със същата всеотдайност към 
работата си. По-късно научих, че на  работното 
бюро в кабинета си в Москва Ливанов държи  моя 
снимка в ролята на Грушенка.
 Искам да разкажа и нещо интересно, свързано с 
една особено оригинална постановка от светов-

ната класика. Преди години режисьорът Асен 
Шопов постави „Троянки” на Еврипид на голяма-
та сцена на Народния театър. Аз играех хубава-
та Елена. Художник на спектакъла беше Цвети 
Маринова. Идеята й за моя костюм беше неверо-
ятна и аз недоумявах как ще се постигне ефекта, 
който търсеше художничката.
След двете генерални репетиции преди премие-
рата започнаха да ми звънят журналисти, за да 
ме поздравят за ролята и да ме питат с каква 
боя съм била изрисувана, така че да не вреди на 
кожата ми. Те мислели че отпред нямам никак-
ва дреха, която да покрива гърдите и корема 
ми. Пред тях не разкрих тайната, но ето каква 
беше самата истина. Когато започнаха пробите 
за костюмите Цвети ме заведе в ателието на 
известния наш художник Ставри Калинов. Пом-
ня че ръцете му трепереха,  когато ми вземаше 
мерки за костюма. Той много прецизно успя да 
изработи за мен нещо като тънка кожа, която 
така плътно прилепваше към тялото ми и него-
вите извивки, че илюзията за голота беше пълна. 
Отзад ме връзваха стегнато с ширити, а гър-
ба и краката ми бяха покрити с гръцка туника. 
На главата си носех шлем със застинали огнени 
пламъци. Когато се появявах на голямата сцена 
върху един огромен мост и пред мен коленичеше 
великолепният Мариус Донкин в ролята на Ме-
нелай, публиката направо замираше възхитена 
и шокирана. Все още в един голям сандък в гар-

с в. бахчеванова в „казаларската царица” по Ив. вазов, 

реж. кр. Мирски, Нт „Ив. вазов”
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деробната на театъра нашата главна гардеро-
биерка, прекрасната Катя Пейчинова,  пази тази 
моя втора кожа – доста овехтяла, но и напоена с 
прекрасните спомени на младостта ми.
- Вярвате ли в амплоато на актьора?
ВАНЧА ДОЙЧЕВА:  В съвременния театър все по-
малко се говори за амплоато. Днес границите му 
се разширяват и актьорът подлага на изпитание 
възможностите си  в най- различни, дори и  ди-
аметрално противоположни роли.
В началото на кариерата си играех повече ли-
рични и драматични роли, а в по-късен етап бях 
предпочитана от режисьорите за  героини с оп-
ределена характерност. Това ме зарадва, защо-
то успях да разчупя границите на амплоато си и 
да навляза в по-сложните и по-богати простран-
ства на характерността. Сега разбирам колко 
прав е бил проф. Мирски когато ми казваше, че 
най-интересните си роли ще направя в по-зрели 
години, изхождайки от плахите ми студентски 
опити в характерните роли. Но за да разширя-
ваш възможностите на амплоато си е нужна 
смелост от страна на режисьора – да ти повери 
необичайна за теб роля, а и смелост от страна 
на актьора, за да я изгради сложно и неочаквано 
като се опира на уменията си, на житейския си  
опит и на таланта си.  За мен такава роля бе 
Мег Фоулън в пиесата на Мартин Макдона „Би-
вшата мис на малкия град” – една невероятна 
постановка на  проф.Пламен Марков с участие-
то на чудесните Мария Каварджикова, Михаил 
Петров и Димитър Рачков. Мисля че партньор-
ството на сцената е като игра на тенис. До-
бре подадената топка (реплика) трябва да бъде 
върната майсторски и после пак, и пак, и пак...
до края на диалога. Така се  поддържат интереса 
и напрежението у зрителите. Синхронът меж-
ду партньорите трябва да е пълен и истински 
-   тогава прехвърчат искри между сцената и зри-
телната зала, както се получи в спектакъла на 
Пламен Марков - една истинска театрална магия. 
Сложната роля на майката Мег разкри пред мен 
дълбоки пластове и непознати територии, на 
каквито се натъкнах и в някои от следващите си 
сценични задачи.
Най-новата ми роля в театъра е на синьора Фла-
вия в романтичната комедия на Едуардо де Фи-
липо „Любов по италиански”.  Това е образът на 
властна и хитроумна жена, която заради щасти-
ето на застаряващия си син накрая се предава и 

„заравя томахавката” заедно с претенциите си. 
В тази нелека роля плувам  с удоволствие  и уве-
реност, чувствайки пълната подкрепа на публи-
ката.
- Когато навремето идвахме да гледаме спекта-
клите на Народния театър, а  и не само там,  от 
сцената звучеше ясна и звучна българска реч. Днес 
не всички актьори държат на това. Какво е ва-
шето мнение за ролята на дикцията на актьора 
в театъра?
ВАНЧА ДОЙЧЕВА: Добрата дикция е истинско 
оръжие за актьора. Важно е и зрителят от по-
следния ред в салона да чува и да разбира текста, 
който се поднася от сцената. Когато говорът 
е небрежен и се сдъвкват някои съгласни, зрите-
лят се напряга и  пропуска цели фрази, а от там 
и ключови моменти в пиесата. По-леко е за ак-
тьора, когато е роден с добра дикция, но има ли 
проблем в това отношение трябва упорито да 
се бори с недостатъка си, който може да бъде 
поправим. Недопустимо е добър актьор да фъф-
ли и да гъгне на сцената или от екрана. Доволна 
съм, че имам добра дикция по природа и нямам 

с д. рачков в „бившата мис на малкия град” от М. Мак-

дона, реж. Пл. Марков, Нт „Ив. вазов”
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никакви  затруднения при общуване с публиката.
- Какво е отношението ви към младите колеги – 
онези, които са отскоро в театъра?
ВАНЧА ДОЙЧЕВА:  И като дете, и като студент-
ка, и като млада актриса са ме посрещали в те-
атъра много топло и сърдечно. Винаги казвам, 
че съм била „галеното дете” на Народния теа-
тър. Обсипвали са ме с внимание и грижи. Всяка 
вечер преди спектакъл намирах върху масичката 
си в гримьорната цвете, стръкче здравец, ябъл-
ка, шоколад или книга...И знаех, че по този начин 
някои мои колеги или приятели от техническия 
персонал ми пожелават „На добър  час!”. Сега 
изпитвам огромно удоволствие, когато в книги 
със спомени на наши големи артисти откривам 
снимки и топли думи за мен и моята работа - на-
пример в книгите на Ирина Тасева, на Олга Кир-
чева, на Виолета Бахчеванова, на писателя Дико 
Фучеджиев и др..
В Народния театър винаги е имало приемстве-
ност между поколенията. Сега в даден спекта-
къл се събираме колеги от различни възрастови 
групи. И не само че не си пречим, но и взаимно 
се допълваме. Старая се да бъда полезна на по-
младите, защото имам дългогодишен сценичен 
опит, който се добива с практика, а не с четене 
на учебници по сценично поведение.
Изпитанията и изкушенията за младия актьор 
сега са големи, но и възможностите им за изява 
не са малко – постановки, филми, сериали, теле-
визионни реклами, дублажи...
Обогатяването на интелекта и дарбата, по-
стоянството и пълната отдаденост са част 
от битката на младия човек да се утвърди като 
харесвано лице от зрителите. Защото знаем 
как големи таланти са загивали от безволие и ле-
ност, лутайки се между цел и смисъл в живота.
Днес младите ми колежки са момичета с хъс и са-
мочувствие, борбени и пробивни.
Но от тях ще отделя само една, която е моя 
любимка – Теодора Духовникова. Тя носи в себе 
си заряда на духовна извисеност, с прекрасни ка-
чества за сцената и екрана. Освен красота Теди 
притежава и особен финес, който я откроява 
от другите. Пожелавам й да запази тази своя из-
тънченост, тази своя искреност и съвременна 
чувствителност, както и неистовата си енер-
гичност.
- В дългогодишната си кариера сте имали шан-

са да работите с едни от най-добрите български 

театрални режисьори – Кръстьо Мирски, Филип 

Филипов, Николай Люцканов...Какво е за вас добра-

та режисура? Подчинявате ли се напълно на ре-

жисьора или си позволявате и сама да измисляте 

някои детайли в образа, който градите?

ВАНЧА ДОЙЧЕВА:  Тук бих искала да добавя и име-
ната на Асен Шопов, Крикор Азарян, Красимир 
Спасов, Иван Дабчев, Маргарита Младенова, Пла-
мен Марков, Бойко Богданов, Енчо Халачев, Бойко 
Илиев, Галин Стоев...Не бих искала да пропусна и 
имената на чуждестранните режисьори, с кои-
то успешно съм работила в Народния театър 
– Клифорд Уйлямс в „Отело” на Шекспир, Андрей 
Гончаров в „Бяг” на Булгаков, Борис Ливанов в 
„Братя Карамазови”  по Достоевски, Олег Ефре-
мов” в „Сребърна сватба” на Александър Миша-
рин, Бранко Плеша в „Сборен пункт” на Душан Ко-
вачевич. Дълбоко уважавам добрите режисьори и  
се старая да се впиша достойно в цялостното 
им  решение за спектакъла. Опитвам се да пома-
гам като при всяка нова роля внасям нещо „свое” 
в характера на героинята си, в детайлите, кои-
то го изграждат, в костюма, прическата, грима. 
Понякога съм се намесвала в превода на текста, 
добавяла съм някои реплики, дори цели фрази към 
монолозите си, сменяла съм и националността на 
героинята си, като винаги съм го правила с раз-
решението и пълното одобрение на режисьора.  
Не съм от  „послушните” актриси, които безро-
потно „козируват” пред режисьора и тананикат 
текста със запетайките. Винаги имам свое мне-
ние за образа и го отстоявам, когато съм убеде-
на в правотата си.
Обичам работата си в театъра, въпреки изто-
щителното напрежение и безсънните нощи. В 
повечето случаи съм успявала, в някои  не, но ви-
наги съм се старала да бъда честна спрямо пуб-
ликата. Вълнението ми на сцената е  истинско, 
сълзите и смехът ми  - също.
     Дано само „емоционалното” ми сърце да издър-
жи по-дълго, за да имам възможността да нося 
утеха и наслада на хората, както съм го правила 
с удоволствие години наред.

 Ивон Димитрова
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АМЕРИКАНЕЦЪТ  
КЕН МОСКОВИЦ

ЗА БЪЛгАРСКЯ ТЕАТЪР

- Господин Московиц, как се озовахте в България?
- Като служител на държавния департамент мога 
да кандидатствам за работа на различни места. 
Избрах да дойда в България, тъй като тук имам 
стар приятел отреди 30 години, а и преди съм 
работил в Източна Европа. Интересът ми към ва-
шата страна беше съвсем естествен.
- Как решихте да напишете дисертация за наши 
театрални постановки? 
- Винаги съм имал интерес към театъра. В нача-
лото на моята кариера, през 1988 г.,  поставих в 
Унгария пиесата на Уди Алън „Не изпивай водата” 
(Don‘t Drink the Water), дори имах малка роля в нея. 
Работил съм и 8 години като разпоредител в Ке-
неди център за сценични изкуства във Вашингтон. 
Не съм режисьор, нито драматург или актьор, но 
съм имал възможност да наблюдавам нещата в 
театъра отвътре. Като дойдох в България исках 
да приложа знанията, които имам. Така посте-
пенно се роди идеята за моята дисертация. Имах 
късмет да се запозная и с известния драматург 
Едуард Олби, когото срещнах по време на репе-
тициите на „Козата или коя е Силвия?”. Можех 
да избирам къде да правя доктората – дали в Со-
фийския университет или в НАТФИЗ. Спрях се на 

Кен Московиц работи от 1985 г. в Информационната агенция на САЩ, преименувана през 1999 г. 
на Държавен департамент на САЩ. Отговарял е винаги за въпроси, свързани с медиите и култура-
та, включително изкуства, образование, библиотеки, гражданско общество и други. От юли 2009 
до юли 2012 г. работи в посолството на САЩ в София. В този период прави и докторска дисерта-
ция на тема „Театрална адаптация: Зрителската рецепция и критиката на три от последните 
постановки на американски пиеси в България”. В нея той се спира на три постановки на Народния 
театър „Иван Вазов” – „Козата или коя е Силвия” (2008, реж. Явор Гърдев) и „Полет над кукувиче 
гнездо”(реж. Александър Морфов) и „Ангели в Америка”(реж. Десислава Шпатова), част от амери-
канския сезон на театъра през 2010-2011 г. Успешно защитава своя труд. В него Кен Московиц  
стига до интересни заключения за българския театър, както и за отношението на публиката и 
медиите към това изкуство.

к. Московиц
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НАТФИЗ, защото исках да правя нещо по-практич-
но, а и просто ми трябваше някакъв предлог, за 
да се върна обратно в театъра. Така се срещнах 
и с моя научен ръководител проф. Искра Николова, 
на която дължа изключително много и която мно-
го уважавах. За мое огромно съжаление тя почина 
малко преди моята защита.
- Кое ви беше най-трудно?
- Езиковата бариера, въпреки че съм учил български 
във Вашингтон. Като дойдох тук можех да водя 
разговори, макар и не на професионално ниво, но 
трудно разбирах актьорите.
- Темата на вашата дисертация е театралната 
адаптация. Какво имате предвид?
- Под адаптация хората обикновено разбират 
приспособяването на книга към кино или театър. 
В моята работа става дума за адаптирането на 
дадена пиеса от една страна в друга. Според реч-
ника адаптация означава да се направят промени, 
които да позволят разбирането на една творба 
в друг контекст. Адаптацията започва с прево-
да на пиесата, но продължава и по-нататък, за 
да бъде достъпна за публиката и да отговори на 
нейните очаквания. В своята книга „Текстове в 
движение: проблеми на превода и на адаптация-
та” проф. Искра Николова разглежда адаптацията 
в най-общ  смисъл като  взаимодействието между 
различните знакови системи, изкуства, жанрове, 
медии и култури.  Според нея терминът „култур-
на адаптация” по-точно характеризира процеса 
на пренасяне на трите американски пиеси в Бълга-
рия, т. е. както литературните преводи на сами-
те текстове и определени промени в текстови-
те препратки, така и поставянето им на сцена, 
за да бъдат творбите по-разбираеми и привлека-
телни за местната публика. Това е и моето разби-
ране – адаптация за нуждите на публика, за която 
е предназначена.
- Изненада ли ви нещо в това отношение?
- Да, творческите екипи правеха промени в пие-
сите, но по други причини, не заради публиката. 
Да вземем например Александър Морфов, който 
в интерюта  заявява, че има силни идеи и избира 
пиесите като инструмент да ги изрази. В случая с 
„Полет над кукувиче гнездо” го интересува лична-
та свобода в модерния свят, както сам се изразя-
ва, и борбата на индивида срещу ограниченията 
на обществото. Той поставя тази пиеса и в Русия, 
и в България. В московския театър „Ленком” тя 
се играе под името „Упадък” (Eclipse), Морфов пре-

дизвика сензация с това, което Олби би нарекъл  
„свободна адаптация”. Той лично адаптира те-
кста за  постановката в София. Не се притеснява 
особено от това какво разбира публиката. Убеден 
е, че след като неговата трактовка на пиесата 
има успех в Москва, това ще сработи и в София. 
И се оказва прав – представлението все още се 
гледа при голям интерес.  
- Кое според вас е по-важно в една постановка – глед-
ната точка на режисьора или оригиналният текст 
на автора на пиесата?
- Това е основният въпрос при адаптирането и 
поставянето на дадена пиеса. Авторите  гледат 
на произведенията си като на собствени деца и е 
естествено да ги бранят. Но когато пиесата е из-
брана от някой режисьор, най-важното е как той 
ще я постави, каква музика ще избере и драматур-
гът не може да контролира нещата. Едуард Олби 
е много стриктен и държи да се спазват изисква-
нията му. Той говори за т. нар. свободна адап-
тация, когато режисьорът смята, че има право 
да постъпи с текста, както иска. Олби приема, 
че това е допустимо, когато става дума за кла-
сически гръцки пиеси, чийто автори отдавна са 
починали. Тогава, според него, режисьорите имат 
право да модернизират пиесата – това е терми-
нът, който   използва. Но самият Олби държи на 
авторските си права и казва на режисьорите: ако 
не ви харесва пиесата ми, напишете си ваша. Го-
ворих и с Тони Кушнър - през 80-те и 90-те той 
наблюдава поставянето на пиесата му „Ангели в 
Америка” в различни страни и приема благосклон-
но промените, които правят режисьорите в нея. 
Донякъде се и примирява с тях, тъй като не може 
да контролира нещата, защото не знае съответ-
ните езици. А един от най-известните филмови 
режисьори, Елиа Казан,  смята, че режисьорът 
може да прави каквото си иска с текста, защото 
иначе той е „мъртъв”. Неговият аргумент е, че 
ако текстът казва всичко, защо тогава трябва да 
бъде поставян на сцена.
- Коя от трите постановки ви допада най-много?
- „Козата или коя Силвия?” по няколко причини. 
Познавам Олби. Чел съм пиесата много отдавна, 
гледал съм и нейна постановка във Филаделфия. Тя 
е най-кратката, компактна и лесна за адаптиране 
в сравнение с „Ангели в Америка” и „Полет над ку-
кувичце гнездо”. Познавам и чувството за хумор 
на Олби – а шегите са най-трудни за превеждане. 
Тази пиеса се постави първа и имах и най-много 
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време да разговарям с актьорите.
- Някои от режисьорите чете ли вашата дисерта-
ция?
- Не, дадох я на някои от драматурзите. Режисьор-
ите прочетоха само отговорите на анкетите, 
които бях правил. Не познавам добре езика, а и 
не мислех, че моята компетентност и знания са 
достатъчни, за да преценя сам качествата на пи-
есите. Въпросите от анкетата бяха за това дали 
хората са разбрали пиесите, дали са ги харесали и 
т. н. Не зависех само от моите реакции, но и от 
тези на зрителите. 
- Правите заключение, че в повечето български ме-
дии липсва сериозна театрална критика...
- Бих искал да дам пример с „Полет над кукувиче 
гнездо”. Критиците в Америка, които не одобря-
ват изобщо пиесата на Дейл Васерман по романа 
на Киси смятат, че мелодрамата и  манипулация-
та разрушват стойността й. Докато рецензен-
тите, които го подкрепят, приемат пиесата ка-
квато е и отчитат нейния хумор, развлекателна 
стойност и емоционално въздействие. За разлика 
от тези разнообразни критически публикации, в 
София авторското представление на Александър 
Морфов бе посрещнато с почти всеобща любовна 
прегръдка от страна на критиката. За мен като 
американец  това беше странно, свикнал дори и 
за най-шумните и прочути пиеси, включително с 
награди „Пулицър”, да има поне няколко гласа „про-
тив”. Това всеобщо одобрение отразява не само 
репутацията на Морфов като един от големите 
творци в съвременна България, но и това, което 
няколко български театрали описват като неохо-
та на критическото съсловие да прави открове-
ни критични коментари и рецензии. Но подобни 
неща има и в САЩ. Познавам някои от най-добри-
те критици в Америка лично. За да поддържат 
своята обективност, те имат строги правила 
-  доколко да  се сближават с театрални дейци. 
Например критикът на „Ню Йорк Таймс” не си 
общува прекалено често с театралите и когато 
хареса някоя пиеса, хората му вярвят. Други хора 
правят това, което наричаме рекламаджийство 
– вземат интервюта, присъстват на репетиции 
и  пишат не точно реклами, а развълнувани тек-
стове за предстоящите премиери, защото и те 
самите са развълнувани. Това обаче е в Ню Йорк. 
Извън него не винаги има сериозна критика. Но и в 
България, и в САЩ все по-сериозна критика се поя-
вява в интернет. 

- Какви са приликите и разликите между театрал-
ния живот в България и в САЩ?
- Ако говорите с режисьори и в двете страни, те 
ще ви кажат едно и също - проблемът е по-скоро 
финансов. Директорът на Кенеди център във Ва-
шингтон е известен с думите си: винаги има криза. 
Режисьорите в „Иван Вазов”  нямат този проблем, 
тъй като  и Кенеди център, и  Народния театър 
имат осигурено финансиране. Постановките в На-
родния театър  имаха и допълнително финанси-
ране, така че режисьорите можеха да правят от-
носително пищни постановки.  Но днес повечето 
театри поставят малки пиеси, с ограничен със-
тав – например  само с четирима актьори като в 
„Козата или коя е Силвия?”.  Друга голяма прилика 
в театралния живот на двете страни е състеза-
нието с филмите. В София видях актьори, които 
участват в телевизионни сериали, да играят на 
сцена. Малките театри също искат да ангажират 
известни от телевизионния екран артисти, за да 
привличат публиката. Това го има и в САЩ – нас-
коро гледах Ал Пачино в театрална постановка. В 
София за първи път чух, че в театрите се назна-
чават драматурзи. Това е европейско явление, в 
големите градове. Една от задачите на драматур-
га е да подбира чуждестранни пиеси, подходящи 
за поставяне. Вероятно в САЩ  се играят основно 
англоезични пиеси и затова няма драматург. Това 
е и едно от нещата, които чух в София - че амери-
канците не поставят чужди пиеси. Дори направих 
известно проучване и се оказа, че това не е съвсем 
вярно. Най-много се играе Шекспир и класически 
американски и английски пиеси. Но се поставят  и 
класически европейски произведения. Чужди пиеси 
най-много се играят в регионални, авангардни и 
университетски театри. Това, което много ценя 
във вашия театър, е, че той най-добре изразява 
българския характер, повече от другите изкуства. 
Българският характер може да се изрази и чрез ри-
сунка,  нарисувана в Токио или в който и да било 
друг град по света. Докато Народният театър 
„Иван Вазов” може да съществува само в България. 
Това е неговата мисия и хората, които работят в 
него, знаят това. Българите могат да се гордеят 
с Народния си театър. Той е истинско светилище 
за съхраняване на националното културно наслед-
ство и на българския език.

Зина Соколова
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 БИНА 
ХАРАЛАМПИЕВА
Директор на МгТ „Зад канала”, режисьор

 - Вече 18 години сте начело на Ма-
лък градски театър „Зад канала“. 
Как успявате да съхраните публи-
ката си, да защитите името на 
това арт средище в столицата и 
да не принизявате критериите ?
- В Малък градски театър „Зад ка-
нала“ битката за публика е нап-
рекъсната. Трябва да си интере-
сен, актуален, трупата трябва 
да е от талантливи хора, които 
биха могли да осъществяват 
амбициозни театрални загла-
вия. Това е нещо изключително 
важно, а и то съхранява публика-
та. В основата е богата, разноо-
бразна и талантлива театрална 

б. Харалампиева

СОФИЙСКИ ОБЩИНСКИ ТЕАТРИ

МГТ „ЗА Д КАНАЛА”

„Проектът е съфинансиран от Столична програма 
„Култура“ 2012 г. на Столична община и се 
реализира в подкрепа на кандидатурата на София 
за европейска столица на културата - 2019 г.“

СОФИЙСКИ ОБЩИНСКИ ТЕАТРИ

Родена е на 13 март 1948 
г. в Пловдив. От 1995 г. е 
директор на Малък град-
ски театър „Зад канала“ в 
София. Постановките й са 
награждавани на престиж-
ни театрални форуми у нас 
и са играни в Македония, 
Чехия, Румъния, Израел, Ав-
стрия, Германия.

трупа. Тя да бъде любопитна за големи режисьорски имена,  която да 
предлага любопитни за публиката актьорски имена, които да са на 
пулса на времето и на обществените очаквания. Между тях трябва 
непременно да има заглавия, които да дават една по-широка панора-
ма на класически и съвременни пиеси.
В това отношение Малък градски театър никога не е правил ком-
промиси. Пиесите, които се поставят, са с високи драматургични 
качества. Другото, на което държим през всичките тези години е 
режисьорите, които работят при нас да са интересни, любопитни 
и реализирани имена. Или млади, които тепърва търсят своята пуб-
лика, но и да са интересни, провокативни за актьорите.
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Това, което е много важно, за да 
се привлича зрителското внима-
ние е да се предлага в една много 
силно конкурентна среда на пуб-
ликата неща, които могат да 
се видят само тук, да се намери 
лицето на театъра. За мен това 
е изключително важно и аз вни-
мавам как подбирам и кого каня 
в Малък градски театър „Зад 
канала“. Така през годините аз 
мисля, че успях да подбера една, 
наистина, блестяща актьорска 
трупа. Много силни актьори от 
различни поколения. В последно 
време направих и силна млада 
актьорска трупа. Между поко-
ленията в нашия театър я има 
и щафетата, нещо също много 
важно за един театър. Умения-
та се предават от по-зрелите 
на по-младите. Публиката би ис-
кала да гледа актьори от различ-
ни възрастови групи в различни 
амплоа. Това, с което се гордея, 
е много добре подбраната ак-
тьорска трупа на театъра.
 - От колко души е тя ?
 - Трупата е от 18 души, освен 
тях имам и седем по програма 
„Мелпомена“.
- Лесно ли е да сте директор и съ-
щевременно режисьор с богата 
творческа биография, който поч-
ти всяка година има премиера ?
- Точно този театър, неговият 
формат, е близък до моите режи-
сьорски интереси. И те се покри-
ват до голяма степен с интере-
сите ми като шеф. Режисьорът 
иска да направи постановка от 
една еднородна актьорска тру-
па с определени цели и същото 
прави, когато подбира  състава. 
Съчетанието между целите е да 
се прави добър театър.
- Трябва ли освен добър творец да 
си и добър мениджър, за да оглавя-
ваш успешно толкова години те-
атър ?

- Успях през годините на прин-
ципа за приказката за неволята 
да се обуча като мениджър. При-
добих определени сръчности и 
опит, затова нямам непреодо-
лими проблеми. Успях да запазя и 
нормалния живот на трупата, 
независимо от предизвикател-
ствата, които времето ми под-
нася. Тя остана цяла без хората 
да усетят каквито и да било съ-
тресения. Мисля, че с това мога 
да се похваля. Актьорите са мог-
ли да се чувстват защитени през 
тези години, не са били люшкани 
в едната или другата посока 
от събитията. Реформата, коя-
то се извърши в нашия театър 
като общински, премина успеш-
но. Общината ни допусна много 
близо в изготвянето на прави-
лата и онова, което трябва да 
се направи в такъв момент, и 
аз мисля, че всичко премина бла-
гополучно без сътресения. Тази 
реформа защити състава в Ма-
лък градски театър „Зад канала“ 
в един момент, в който имаше 
сериозни трусове в държавата. 
Театърът остана цялостен и 
спокоен. Даже в годините на кри-
за, която притисна страната ни 
и света, театърът имаше своя 
нормален живот.
- Какво означава да си общински 
театър днес и с какво той е по-
различен от останалите ?
- Моят личен опит като дирек-
тор е предимно в общински теа-
тър, затова твърдя, че грижата, 
която общината прояви и по-
стави като своя цел, е, да напра-
ви от общинския театър една 
стабилна структура, в която 
общината да е един добър сто-
панин. Ние имахме щастието 
цялата театрална и общинска 
реформа да се извърши от един 
и същи човек - г-жа Йорданка Фан-
дъкова, настоящ кмет, а тогава 

заместник-кмет по културните 
въпроси. В това отношение Гос-
под ни помогна. В едни време-
на, когато всеки има патоса да 
оплюва всичко около себе си, аз 
предполагам и другите ми коле-
ги директори на общински теа-
три, сме в „неблагоприятното“ 
положение да бъдем доволни от 
нашия работодател. От общи-
ната. Защото имаме диалог с 
нея. Тя има грижа за нас,  защити 
ни и реформата беше в полза на 
общинските театри, а не в тях-
на вреда. Тоест, ние не стоим 
може би така авангардно, но пък 
стоим стабилно.
Реформата, която се извърши в 
общинските театри, а по-късно 
и в държавните, е финансова. Тя 
беше разумният начин да се фи-
нансира нашата дейност. Това, 
уверявам ви, не са куртоазни при-
казки. Аз съм преди всичко режи-
сьор, който застава с името си в 
афиша не само на този театър, 
нямам нуждата да правя покло-
ни на когото и да било. Не правя 
реверанс към никого. Не бих пре-
мълчала нито един проблем, към 
който имам критично отноше-
ние. Ние имаме свобода в избора 
на творческите ни цели и наме-
рения. В творческо отношение 
сме самостоятелни, във финан-
сово отношение сме защитени, 
дай Боже да вървят все така 
нещата. В тази реформа, поне 
при нас, балансът остана, не на-
тежа нито едното, нито друго-
то. Хем сме самостоятелни, хем 
сме зависими от интересите на 
публиката. Философията на една 
реформа е да бъде защитен тво-
рецът и неговото творчество, 
едновременно с това парите, 
които спечелваме от факта, 
че зрителите са ни предпочели 
пред други, да останат при нас. 
Ние не слугуваме на ниския вкус, 
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но и не отиваме в другата край-
ност, не сме елитарни. Този ба-
ланс е много тънък и той трябва 
да се спазва.
- На какъв принцип подбирате ре-
пертоара си ? Играете доста бъл-
гарски пиеси, което е много добре. 
Имате ли и комерсиални заглавия?
- Аз и хората, които работят в 
този театър, изповядваме идея-
та за това, че българският теа-
тър трябва да прави много бъл-
гарски заглавия, да бъде близо до 
своята публика чрез тези, които 
пишат и мислят, познавайки бъл-
гарина и неговите проблеми. За-
това ние поставяме много бъл-
гарски автори при нас, аз лично 
като режисьор поставям много 
български заглавия. Един от най-
добрите български автори на 
пиеси е драматургът на театъ-
ра Юрий Дачев, много от сери-
озните имена на българска дра-
матургия са наши автори. Да, 
имаме и заглавия, които носят 
много приходи, тоест „касови“. 
Но никога не са били поставяни с 
цел да станат комерсиални. Това 
не е самоцел. Подбираме драма-
тургия от висока класа и когато 
успеем да поставим заглавие, лю-
бопитно и за широката публика, 
и за взискателния зрител, много 
се радваме. Имаме такива загла-
вия. Даже, когато сме правили 
чисти комедии, два-три пъти 
през годините, не сме обслужва-
ли ниския вкус. А сме търсили ви-
соката комедия.
- Какви са финансовите ви отно-
шения със Столична община ?
- Коректни. С ясно заявени бю-
джети, които научаваме навре-
ме.
- С какво столичните общински 
театри могат да подпомогнат 
кандидатурата на София за ев-
ропейска столица на културата 
2019 ?

Илка зафирова в „когато дъждът спря да вали ” от а. бовел, реж. зарница 

софия Попганчева, МГт „зад канала”

„Изобретателната влюбена” от лопе де вега, реж. ел. Панайотова, МГт 

„зад канала”

„Недоразбраната цивилизация”, автор и реж. теди Москов, МГт „зад канала”
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-  Аз мисля, че не само общински-
те, а всички останали театри у 
нас със самото си съществувание 
подпомагат тази кандидатура 
повече от други културни инсти-
тути, защото имаме ежедневна 
среща с хората. Обучаваме пуб-
ликата достойно да посрещне 
тази кандидатура. Участваме 
и в различни проекти, които са 
свързани с това предстоящо съ-
битие. Малък градски театър 
само преди няколко месеца спе-
чели един проект по програма 
„Европа“. Направихме няколко 
много интересни дискусии с мла-
ди хора, които осъществихме в 
нашия клуб. Получи се ярък и сери-
озен дискусионен клуб с интерес-
ни предложения, които ние за-
писахме. Опитахме се по начин, 
който театърът умее, да бъдем 
глашатаи на идеите на една 
наша бъдеща културна столица 
на Европа.
Едновременно театърът всеки 
ден, с всяко свое представление, 
с всяка репетиция прави една 
крачка към тази висока цел на 
2019 година. Онова, което най-
много ни липсваше през тези 20 
години, онова, което трябваше 
да повярваме, че най-лесно може 
да ни изтегли и да реши дори 
някои икономически проблеми, е 
културата на нацията. Една на-
ция с висока култура може да по-

срещне много по-лесно всякакви 
предизвикателства на живота 
и действителността. Защото, 
когато човек е взискателен към 
онова, което прави, постига 
друг стандарт на живот. За съ-
жаление, в съзнанието ни е наби-
вано дълго време, че е важно да 
нахраним първо народа, а после 
да го култивираме. Тези неща 
вървят в обратен ред. Даже „Хъ-
шовете“ изиграха на сцената 
своето представление преди хо-
рата да излязат на улицата. Да 
повярват, че са свободни.
Огромната ни грешка беше, че 
смятахме, че първо трябва да се 
нахраним, а после ще стигнем до 
културата. Затова се храним зле 
и безкултурно, затова сме и по-
болни, защото духовното здра-
ве е в основата на физическото. 
Личната хармония е много ва-
жна. Долу, в залата, сред публи-
ката, режисьорът вижда неща, 
които са важни. Представле-
ния, след които хората излизат 
със светнали лица. Това са хора, 
които вече по друг начин са под-
редили себе си. Те не са в пробле-
мите и стреса си, в хаоса навън. 
Това духовно изчистване на чове-
ка, който е бил в театралната 
или оперната зала, това докос-
ване до изкуството е по-добре 
за човека, отколкото да бъде на 
сауна или на диета. За съжаление 

нашият преход започна лошо. 
Пожелахме всички да бъдем бога-
ти, а не всички да бъдем духовни.
- Как политическата ситуация в 
момента се отразява на театъ-
ра?
- Театърът е изключително фин 
и чувствителен организъм. Всич-
ко, което се случва навън, пре-
минава през нас и много лесно 
отива на сцената. Мисля, че те-
атърът има качествата да те 
прави по-хармоничен. Тези пре-
пълнени театрални зали напо-
следък са показателни, че хората 
имат нужда от изкуство. Проце-
сът е взаимен. Когато актьори-
те виждат одобрение в залата, 
чуват аплаузи, те са готови да 
се раздават докрай. А навън не 
винаги е така. Навън често ни 
мамят, обещават. Актьорите 
имат чудесната природа да да-
ват всичко, на което са способ-
ни, когато срещнат публика с 
разбиране. Един ред повече зри-
тели в залата, един тон повече 
положителна енергия, хвърлена 
от сцената към залата. Това е 
театърът. Актьорите са като 
деца, обичаш ли ги, дават всичко, 
на което са способни. Страхот-
на магия. Обожавам театъра!
- Какво е най-важно за човека Бина 
Харалампиева ?
-  В шума и енергията на работа-
та – бъдещото представление. 
Неговата успешна премиера. А 
вън от това – здравето на мо-
ето семейство. Успехът и здра-
вето на артистите в този те-
атър. 
В тишината моите мечти са 
като молитва за здраве и успех, 
а иначе в енергичния делник аз си 
пожелавам една успешна преми-
ера на „Посещение на старата 
дама“ от Фридрих Дюренмат.

 Лилия Динова

„суматоха” от й. радичков, реж. Мариус куркински, МГт „зад канала”
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ПОГЛЕ Д В ДВИЖЕНИЕПОГЛЕ Д В ДВИЖЕНИЕ

1. Полезни ли са българските театрални фестивали?
2. в Процес на оцеляване ли е театърът ни?
3. реална истина ли са Пълните театрални салони?

КРУМ ГЕРГИЦОВ
Театровед

1. Да. В България се оформиха три фестива-
ла, чийто провеждане всяка година ста-

на доминиращ момент от общата картина 
на съвременния ни театрален живот. Това са 
МФ”Варненско лято”, Фестивалът на малките 
театрални форми във Враца и фестивалът 
„Нова българска драма” в Шумен. Бих прибавил 
и фестивала”Вълшебната завеса” в Търговище. 
Те имат определена физиономия, дават въз-
можност да се види българския театър през 
определена призма, която носи фестивала. В 
някои градове също се правят такива форуми, 
но техният неизбистрен формат вече ги пра-
ви само ентусиазирани театрални срещи, на 
които се канят най-нашумелите спектакли за 
сезона. В този ентусиазъм няма нищо лошо, но 
все пак  те не са форуми, извоювали си ста-
тут на  определящи генералната художестве-
на политика на страната, както посочените 
четири. Тъкмо това определя значимостта на 
един фестивал.
    

2. Ако съдим по съществуването на теа-
търа ни във време на театрална рефор-

ма, да. Но се питам дали думата „оцеляване” 
е най-точната. Защото в тази реформа той 
всъщност се преборваше с чисто финансови-
те й условия, които тя предложи на театри-
те. И вече те станаха изпитание за всеки те-
атър - не дали ще оцелее, а дали ще се нагоди 
бързо към новите финансови изисквания. Така 
че имаме не „творческо оцеляване”, а  по-точ-
но „финансово оцеляване”. По-страшното е, 
че тъкмо  това финансово оцеляване естест-
вено се пренесе и върху творческото  разви-
тие на театъра. Можем ли да говорим, че те-
атърът в Смолян или във Варна не са оцелели, 
след като при тях станаха  кардинални рефор-

ми ( единият го закриха, а другият го обедини-
ха с операта). Оказа се, че реформата е един 
много сложен процес, който още дълги години  
ще стои като „дамоклев меч” над театрите 
и ще диктува тяхната художествена и иконо-
мическа политика. Колкото и ясни да са изис-
кванията й. Защото реформата е и процес на 
промяна на мисленето, на статуса в същест-
вуването на театъра. Първата реформа от 
края на 90-те години се оказа неуспешна, а за 
сегашната е още твърде рано да кажем, че тя 
е успешна и завършена.

3. Живея  и работя в Русе и  поради това 
нямам възможност да  гледам  доста-

тъчно количество спектакли – в София и в 
страната, за да имам  по-пълна картина на 
театралния живот. Не. За пълни салони може 
да се говори само в столицата ( поне така 
чувам!), но в извънстоличния театър карти-
ната е съвсем друга. Добре пълни са салоните 
с комедийни пиеси, постановки с гостувания 
на актьори-звезди от телевизионния екран и 
толкоз. При спектакли със сериозна драматур-
гия, а да не говорим за такива с по-експеримен-
талните изисквания – доста трудности има  
по привличането на публика в тях. Въобще по-
сещаемостта на театъра в  селищата, извън 
София, си остава сложен  проблем. Вече стана 
закон, че ще имаш сигурна публика, само ако 
привлечеш в постановката нашумели актьо-
ри - звезди (наричат ги „мечки”). Къде отива 
любовта на публиката от един град към мест-
ните артисти и театър?...

                                   
КРЕМЕНА ДИМИТРОВА
Театровед

1. Не особено. Напоследък заради ограни-
чените бюджети фестивалите стават 
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все по-компромисни. Няма театрален живот, 
колегите нямат възможност да се гледат по-
между си. Пътуват, играят и си тръгват. Няма 
общуване, обмен на идеи, сравняване на ниво, 
вдъхновение. Театрите все по-често отказ-
ват да пътуват, защото участието във фес-
тивал за тях е финансов разход без покритие. 

2. Нито едното, нито другото. Финансо-
вото оцеляване поставя пред труден 

естетически избор и компромиси. Принуждава 
театралните директори да търсят заглавия 
– хем за повече публика, хем да не са халтура. А 
това е общо взето търсене на дървено желя-
зо. Отделни много силни спектакли като цяло 
не променят цялостната картина на един бо-
рещ се  за всеки продаден билет театър. От-
правната точка на правещите театър и ме-
нажиращите театър не е една и съща. 

3. Истината е отново по средата. Комерси-
алните спектакли с участието на звезди 

от телевизионните сериали или спектакли вър-
ху „лека” драматургия, както и някои маркетин-
гови трикове и агресивна реклама създават илю-
зията за пълни салони. Като цяло стана малко 
по-модерно да се ходи на театър като място 
за социален контакт и престиж, но това никак 
не значи, че публиката се е върнала в театрите. 
Публиката стана много по-взискателна и каприз-
на. А отговорността пред нея – още по-голяма.

ПЕНКА КАЛИНКОВА
Театровед
Аз имам поглед само върху продукцията на Пло-
вдивския театър, селекциите на трите фестива-
ла „Сцена на кръстопът“, „Двама са малко, трима 
са много“, „Черната кутия“ и някои гостуващи 
в града представления. Това не ми дава право да 
определя най-доброто и най-слабото представле-
ние, актьор, актриса и т.н. Но аз ще споделя, че 
съм преживяла катарзис с „Нощна пеперуда“ от П. 
Гладилин, реж. Явор Гърдев, и „Рицар на светия об-
раз“ от Боян Папазов, реж. Маргарита Младенова, 
и двата спектакъла са продукция на Народен те-
атър „Иван Вазов“.  Оценявам високо работата 
през годината на Владимир Пенев и Мишо Билалов, 
на Камен Донев и Светлана Янчева, на Мая Ново-
селска и Весела Бабинова, на Стоян Алексиев /в 
Пловдив/ и на Стоян Радев/Варна/...на сценографи-
те Даниела Олег Ляхова и Мира Каланова, на ком-
позиторите Асен Аврамов, Петя Диманова, Калин 
Николов...И т.н. Имаше ли лице тази театрална 
година?Имаше – с опита да се прочетат отново 
големи шекспирови заглавия – „Хамлет” в НТ „Иван 
Вазов”, „Крал Лир” в ДТ Пловдив, „Ричард Трети” в 
ДТ Варна/макар и от края на 2011 г./...
Дали са реална истина пълните театрални салони? 
Да, когато на пловдивска сцена играят Камен До-
нев или Мариус Куркински. 
Хората обедняха и трудно пълнят салоните дори 
при ниска цена на билетите.

Сп.”Театър”

АЛЕКСАНДЪР МОРФОВ -  ДОКТОР ХОНОРИС 
КАУЗА

Университетът по аудио-визуални изкуства, 
Европейска Филмова Академия, ESRA Париж - 
Скопие - Ню Йорк провъзгласи режисьора Алек-
сандър Морфов за Доктор хонорис кауза. Офи-
циалната церемония се състоя в Университета 
по аудио-визуални изкуства ESRA Париж - Скопие 
- Ню Йорк на 12 февруари в македонската сто-
лица. Символично името на Александър Мор-
фов бе сложено до имената на предишните 
лауреати като Мануел Ди Оливейра, Иржи Мен-
цел, Шарл Азнавур, Боро Драшковиц, Предраг 
(Мики) Манойлович, Жан-Клод Кариер, Абдулах 
Сидран и Слободан Шнайдер. („Т”)
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Воден от желанието да започне живота си отна-
чало, един писател напуска своята къща и отива 
да живее в друг град, в друга къща. Дарбата, коя-
то свише е получил по рождение, го тласка към ре-
шението да спре да пише, чувства се недостоен 
за стихотворство.
Новите обстоятелства няма ли да го захвърлят в 
друго желание – за другия живот, различен от ми-
налото, в който е имало колебания, имало е загуби 
и смърт на любим човек? Дали не е зазидан всеки 
от нас в миналото си, колко лакти е мерилото, че 
си го превъзмогнал? („…поетът ходи сам в този 
свят //и в брадясалия дом на свободата// боли да 
бъдеш боли да бъдеш”, споделя Ясен Василев, ав-
тор на пиесата „Зазиданите”.)
Желае ли наистина да се излекува от спомените 
си Бастиан Бертело (в изпълнение на актьора 
Йордан Ръсин), централен герой в сценичната 
постановка на младата режисьорка Тея Сугарева. 
Дали Бертело ще стигне докрай в ранимостта си, 
или много дълго ще се взира, изучавайки най-ценно-
то човешко завоевание – свободата. Мистериоз-
ното място, на което е попаднал сега писателят, 
обаче има свои собствени закони, на които той 
трябва да се подчини, ако иска да оцелее.
В новата къща (аналог на „съхраняващия” се Аз) 
поредицата от необичайни съвпадения ще му на-
помня хронически за изоставеното битие, когато 
то е било населено с любими хора. Интериорът на 
вещите е нищожен пред „интериора” на събуде-
ните страсти и драми.
Трудно е откопчването от него. А дали наистина 
героят го желае без лукавство? („…нося книгата 

навсякъде със себе си, бях измачкал страниците й 
от прелистване…”) Може ли човек да прекрачи 
отвъд представата за себе си?
Вкарването в драматургичното пространство 
на останалите актьори ни кара да се поколебаем 
пред изкушението за „прераждане”, линията на 
вживяване опасно лъкатуши сред мистериозност-
та на обстановката в другия дом, населен с при-
зраци и духове, скърцащи врати и прозорци – про-
цепи, от които би могло да изпълзи плахото ни 
същество от миналото. 

„….Разбира се, оставих ръкописа да отлежи. Исках 
да се върна към него след около половин година, но 
минаха три или четири, не знам точно колко. Ко-
гато го прочетох наново, бях много озадачен. Не 
си спомнях да съм писал такива неща…(…) Исках 
да напиша роман. Голям роман. А това беше книга 
със стихотворения . Кой я беше написал? Какви са 
тези стихове? Сториха ми се много грозни, нераз-
бираеми, а и заглавията не ми харесваха. Бях много 
объркан и захвърлих книгата. След това имам бяло 
петно. Има един дълъг период, в който не помня 
какви са били взаимоотношенията ми с нея. От-
там насетне мога да говоря за обсебването. (…) 
Няколко месеца харесвах едно и то постоянно 
звучеше в главата ми, излизаше в най-неочаквани 
и неподходящи моменти, когато водя някакъв ва-
жен разговор, например. Хората започнаха да се 
плашат за здравето ми и да ме отбягват, но аз 
не се интересувах от нищо друго, освен от сти-
ховете. А всеки следващ прочит ги правеше още 
по-трудни, още по-неразбираеми, още по-далечни” 

ХОДЕНЕ ПО ВОДАТА
(НА МИНАЛОТО) 

„Зазиданите-мистерия” 
от Я. Василев, Младежки театър

Мариана Тодорова

(в най-златния си период юда нарисувал един-единствен разпнат и целунат мъж.1)

МЕЛПОМЕНА БЕЗ ГРИММЕЛПОМЕНА БЕЗ ГРИМ
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– така започва същественият монолог на Басти-
ан от пиесата „Зазиданите”.
Сблъсъкът със статуквото не е от най-приятни-
те неща, порядъчните хора на четири очи с героя 
от пиесата проявяват упоритост и безпардон-
ност. Съществуват достатъчно причини, за да 
ни разлюлее ритъмът на пиесата: „тик-так, тик-
так/ тик, тик, тик, так…” Ще пречупи ли Басти-
ан крехките крила на свободата си, доколко тя не 
е самоцелна, ще се скрие ли зад плахостта на удоб-
ството и страха? 
От фрагменти на поетически текстове режи-
сьорът конструира смисъла на посланията си в 
пиесата. Това „съавторство” е търсено, смляно 
като фина руда под звуците на „тиктакащия” 
хронометър на времето. Рефренът в пиесата, 
с неговата оразмереност („тик-так, тик-так, 
тик-так…”), не е само звуков ефект, той марки-
ра най-важните вътрешни събития за личност-
та, извлечени с усет и мярка от режисьора – чрез 
енергичната игра на актьорите Йордан Ръсин, Де-
ница Петкова, Яна Бобева, Христо Ушев. Разбира 
се, и чрез органичното вплитане на сценография-
та на Каролина Далкалъчева и музиката на Георги 
Стрезов. 
Обаянието и предизвикателствата в пиесата са 
от тоталното внушение за младост, за свобода 
в младостта (израснала без обременената с то-
талитарен привкус битийност), една многокрила 
свобода, която дори не си помисляш да покрови-
телстваш от позицията на собствената зря-
лост… 
Резултатът: благоприятна и напълно артистич-
на екипност, която заживява истински живот на 
сцената като единен организъм, който носи своя-
та безценна младост. Не само защото героите са 
в завидна възраст. Или защото са красиви и дина-
мични. 
Не само защото излъчват безкрайна преданост 
един към друг. Интензитетът на внушението 
идва от това, че всички тези персонажи са „из-
губили” по различни и независими един от друг 
причини своето лично щастие. Станали са твър-
де скептични, но имат смелостта да се борят за 
собствената си свобода. Себепознанието на Аза 
ще ги „възнагради” по особен начин, когато над-
никват в бездната на живота. Без „инструкции-
те” на зрелите години. Енергични до завидност, 
всъщност героите са безхитростни и истински. 
Светостта им в отношението към нещата ги 

приравнява с Бога. Защото персонажите на Тея 
Сугарева (това изцяло е режисьорска заслуга) тръг-
ват от обикновени житейски спирки, домове, 
стени, капещи от болка кранове, пеещи часовни-
ци. И когато се съберат на един житейски терен 
(новата къща, населена с призраци), какво и как ще 
се случи, решава не само авторът, а преди всич-
ко режисьорът (без да неглижираме сценографа). 
Така се предопределя интересът и изтънчената 
индивидуалност на зрителя, персоналното му 
„проглеждане”. 
Чрез актьорско поведение, което не се опира на 
заучени реплики от първоизточника, а се извлича 
в момента напрежението от драматургията, у 
зрителя-съучастник зрее копнеж – какво е свобо-
дата?
Режисьорските решения са дошли по асоциативен 

път чрез богатата метафоричност на образа 
„огледало”. Ето го и рискът за всеки режисьор – 
в една драматургия, почти безсюжетна, да се за-
ложат напълно независими една от друга линии в 
посланията за любовта и смъртта. Но преди всич-
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ко – да се откроят изпитанията пред чувство-
то за „свобода”. Защото няма посочени правилни 
или единствени решения. Няколкократно поетът 
Ясен Василев, а и Тея Сугарева са декларирали, че 
„ако не можеш да бъдеш свободен, не трябва да 
позволиш да бъдеш и роб”. Само толкова. Доста-
тъчно ли е? За сценичното пространство, за зри-
теля именно „ехото”, „ответността”, са важни:

„аз видях тука онзи който ме вижда”

Извеждането на цялостно хомогенно послание 
трябва да стане в рамките на 70 минути – това 
е сценичното време на пиесата, решено от режи-
сьора. Без завеси и паузи, чрез мекото приплъзване 
(такова е сценографското решение) на огледала-
та, обхванати от металните рамки (на врати-
тe – топос на „живота” отвън). Приплъзвания 
без забавяния и отливи на напрежението. Според 
законите на драматургичното пространство, 
решено твърде модерно чрез видимата мно-
гопластовост на събитията, хронологията на лю-
бовта и смъртта, топлата им пресечна точка е 
живецът на истинската свобода, която героите 
повече от всичко желаят. Но вече и зрителите. 
Отвъд „зазиждането”.

Тея Сугарева освен режисьор е и поетеса и вериж-
ни спомнения на сюжети от нейни стихове - „Пет 
дози кислород”, „Бесовщина”, „Малки болки” - се 
явяват като естествени ремарки в драматур-
гичните й намерения. Редно е да ви представя 
с няколко изречения творческата биография на 
младата режисьорка: Тея Сугарева е родена през 
1989 г. в София. Завършва Националната гимназия 
за древни езици и култури „Константин Кирил Фи-
лософ” Публикува свои стихотворения в различни 
литературни издания. През 2007 г. печели лите-
ратурна награда в националния конкурс „Душата 
на един извор”. Също така е носител на награди 
от поетичните конкурси „Петя Дубарова”, „Въз-
кресения” и др., на почетен диплом на сп. „Родна 
реч”. От 2008 г. учи в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” 
- специалност Режисура за драматичен театър, в 
класа на проф. Снежина Танковска, и завършва през 
2012 г. 
Няколко думи и за драматурга Ясен Василев. Роден 
е през 1988 г. Завършва 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламар-
тин”, след което следва Драматургия в НАТФИЗ. 
Автор е на стихосбирката „Сляп виси безкрая”, 
2009; „Андрогин”, 2011, както и на няколко пърфор-

манса по авторски текстове, сред които „Dirtify/
WarX” (2009) и „Хляб и зрелища” (2010) в ТР СФУМА-
ТО. Носител на наградата на публиката на фести-
вала СОФИЯ ПОЕТИКИ. 
*
Обяснима е тяхната дързост в творческите тър-
сения на нови форми и решения, обновявания на 
човешки послания и знаци по пътя, по който се 
състезава младостта.
Например досещаме се защо мистериите в новия 
дом от пиесата „Зазиданите” бързо обсебват пи-
сателското въображение на героя. От една стра-
на, в него те пораждат колебание, но от друга 
- импулс да се създаде ново битие, героят да бо-
готвори мъртвата любима, която му се прови-
жда чрез изненадващото ново присъствие на мо-
миче (ролята на Деница Петкова), която случайно 
ли носи името на мъртвата съпруга – Айви? По-
етът гледа вече с други очи на вещите и техните 
сенки, на призраците от зазиданите в основите 
на къщата човешки същества, завръщат се мина-
лите опитности на ръката и душата му – той 
прекрачва по-леко границата между фикцията и 
реалността, между миналото и сегашното: „…аз 
ли бях написал тези стихове, или те пишеха мен, 
редактираха ме и ме моделираха, както си поже-
лаят? Трябва да избягам, за да ги забравя. Забра-
вих съдържанието им, но формата им остана да 
живее вътре в мен…” (по асоциация с „Думите и 
нещата” от Мишел Фуко). 
Цялата тънкост в дисекцията на характерите 
на героите идва от това, че двама добри млади 
поети, автор и режисьор, са си подали ръка, за да 
създадат една, издържана по всички правила на 
модерната сценична драматургия пиеса, която 
уж се опира на отделни поетически фрагменти, а 
майсторски ги обвързва в един гордиев възел –„За-
зидани ли сме?”
Много напрежение и завидна професионална под-
готвеност се изисква от един толкова млад режи-
сьор като Тея Сугарева, за да постигне от поети-
ческите фрагменти драматургична хомогенност, 
която да поддържа тонуса на зрителския интерес:
.
…велик е този мастурбатор 
себе си изяжда и изчуква 
западът запада а на мен ми липсва 
времето в което никога не съм живял…

(Из стихотв. „Великият мастурбатор” на Я. Василев). 
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Тук Мъдростта, като категория на познанието, 
а и на съвестта, еднолично е поставена в едино-
борство с консуматорското общество. Другото 
му лице наднича от стихотворението на Ясен „Ва-
вилонската гора”– „в тази гора се пазят нашите 
горящи ръкописи” (по аналогия с „Вавилонска библи-
отека” на Борхес, постигната чрез разрези на яв-
ления от различни литературни контексти). Или: 
„и станахме родители още преди да родим”. После 
отново: „Никога и никак не са случайни всички тези 
сънища и стихове,/които са се случили, не са случай-
ни всичките/ забравяния и онези изключвания за се-
кунди,/ всички скелети на скрито, всички травми,/ 
наблъскани в чекмеджета, гардероби,/скринове, до-
лапи, шкафове, килери, не са случайни,/ изпълзяват, 
пропълзяват”.
Ако това беше само един поетически фрагмент от 
собственото му стихотворение, Я. Василев не би 
завихрил центробежно случайни на пръв поглед съ-
бития, призраци, подтекстови значения, намеци и 
символи – а и нямаше ли да бъде празно „огледалото” 
отсреща? „Къщата предчувства скорошно напуска-
не,//тръбите пеят тежки арии, // на прозорците 
не им достига въздух,//от чешмите капят сълзи,// 
вратите ги боли да се открехват, //каналите са пъл-
ни с мисли, //стените стенат тихо,// крушките не 
могат нощем да заспят, //наистина това е краят” 
(Из стихотв. „Къщата предчувства”). 
Фрагментът „Роботът и неговата липса” е сто-
ическа саморазпра със себичността и с компроми-
сите, към които човекът посяга не само в трудни 
моменти. Но според пиесата младостта е грани-
цата, отвъд която компромисите са осъдени. И се 
питаш, разбираемо, и съвсем простичко: „как така 
продължава да ме има // щом нищо в гърдите ми 
не бие?” 
Универсумът, вселена, се подяждат от неукостта 
на ситите и празни души, от компромиса, към кой-
то като че ли повече е благосклонна трезвата зря-
лост:

…масата която някои наричат вселена е кръгла 
и всички сме равни сити и празни като чинии…
(…)
страстта стоманата и страданието сядат на ма-
сата 
всеки който се залавя за нож от нож ще погине 
а тълпите искат кръв и седмократно да си отмъс-
тят 
за трийсет сребърника ще те изцедят като лимон 

и ще те захвърлят гол в градината да береш срам 
после тялото ти ще преразпределят по чиниите 
(Из стихотв. „Причастеният” на Я. Василев) 

Привидно разпокъсаните изповеди всъщност ко-
ригират загубената идентичност на любовната 
игра, нейната подменяемост. Героят си спомня, че 
в старата къща е останал споменът за мъртвата 
любима, накърнена е човешката му цялост. При-
зрачните стени на новата къща раждат болезнени 
въпроси и самопризнания, сякаш без видима връзка 
с останалото, житейският ни опит дебне на вся-
ка крачка и не ни позволява да хитруваме, това е 
безпощадната яснота на огледалото – яснота вър-
ху повърхността на водата, отблясък върху цифер-
блата на часовника: 

…неродените вълни се давят в камък и това море 
не се отваря// водата тук не отмива а в утроба-
та си наноси носи и чак на брега// ти става ясно че 
това море не е море а смърт и сол: ходене по води-
те на миналото… 
(„Паметта на водата”)

Героят на Ясен Василев като в библейска притча 
ходи по водата на миналото, паметта стъпва леко 
и уверено върху спомена:

…поддържа крехката заблуда че се движим
а не висим в нищото замръзнали и спрели тик так 
тик тик…
(„Часовникът”)

Колкото и млади да са драматургът и режисьорът, 
те настояват, изискват неколеблива равносметка. 
Искат „свободата”, лишена от революционното 
клише, свободата като нещо свое – кой е адреса-
тът? Бог, универсумът, собствената съвест? 
През цялото времетраене на пиесата се усеща при-
съствието на смъртта, без пряко да се говори за 
нея. Тя е другата алтернатива на любовта. По де-
беляновски: „…и любовта ни сякаш по е свята, защо-
то трябва да се разделим”. Раздяла, продиктувана 
не от битови неудачи или подозрително раздвое-
ние, а от неизбежната физическа смърт. Тази болка, 
поради неизбежността на ранната смърт, изгаря. 
Тя зазижда. 
Новото място, където се преселва героят, няма да 
му даде отговорите. Момичето е мъртво и споме-
нът няма да се заличи лесно. Тази нишка е сребърна 
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за пиесата, но е ненатрапчива. Усетила го е и Тея 
Сугарева, изпипала го е. Никъде не се казва, че геро-
ят бяга от спомена за своята мъртва любима (не 
мъртва любов, има разлика, в която зрителят се 
убеждава). Героят бяга от стиховете си, защото 
самото завръщане към тях ще донесе допълни-
телна тревожност в самопреценката. Дарбата 
– поставена на колебливата везна на равносмет-
ката! Синоним на един „разпнат и целунат мъж”, 
сюжетът – по новому.
Кое е преимуществото на младите театрали 
днес? Давам си сметка, че отговорът не може да 
бъде еднозначен: но не е ли това рязката дързост, 
тоталната себеотдаденост, с която новото 
поколение, родено извън тоталитаризма, прави 
своята творчес¬ка заявка за присъствие в начало-
то на ХХІ век – с открито лице към проблемите 
на свободата. Но за да се получи, трябва да надник-
неш в бездната на човешката душа. В зазиданото. 
Там има рани, има плашещи тайни за стабилния 
хомо сапиенс, такъв е, ако си е поискал статут за 
обезпеченост. Тази бездна стои пред всеки, стои 
трошливо. Огледалото. 

Това е „огледало” – така завършва пиесата „Зази-
даните”.
Него можеш да счупиш с предмет или юмрук, но 
дори и от парчетата му ще наднича необозримо-
то и безкрайното. 
Тази метафора на словото обема цялата слож-
ност на българската (и не само) литературна и 
културна рецепция на себепознанието – от Й. Ек-

зарх, през Ботев, Дебелянов, Яворов и Далчев, та 
до най-младите представители на поетическите 
нови общества. Според режисьора Тея Сугарева 
нишката, която свързва фрагментите на пиеса-
та с тези от поезията на Ясен Василев, е витална 
енергия от особен род, тя е наносът от голямата 
тревога за чезнещата човещина в съвременния 
свят. Човещината като синоним на свободата и 
на сътвореното от езика. 
Целта на един режисьор като че ли винаги се свеж-
да до постигане на сполучливата рамка на сюжет-
ната интрига, която да може да понесе тежест-
та на сценичната фикция и реалното присъствие 
на актьорите – в случая режисьорът е почувствал 
оголената до нерв лична събитийност, без да пес-
ти неласкател¬ното. 
Свидетели сме днес на възраждащия се, обновен 
театър, с неговото нестандартно европейско 
лице, доказателство за нетрадицион¬ни търсе-
ния. Тук е мястото и на най-младите театрали с 
техните сполучливи попадения. Спектакълът „За-
зиданите”, плод от творческата визия на двама 
поети – автор и режисьор, показва с чувствител-
ни сетива причините за истинския взрив на посе-
щаемост от зрителите в до неотдавна обезлю-
дените театрални зали.

1. Цитатът е от стихотворението „Змийски език”, стихове 

на Бастиан Бертело, главен герой от пиесата”Зазиданите”, 

цитирано от  Granta online, 2012.
 Стиховете от ръкописа  са: ”Змийски език”, „Рибешко око”, 

„Ушната мида”, „Назъбеният нос”,Granta online, 2012.

   Леко, приятно и 
дори абстрактно

„гимнастика за бременни“ от Здрава Каменова в ТМПЦ-Варна

Елица Матеева

  Близо десетилетие на сцената на Варнен-
ския драматичен театър не бе представян 
нов български драматургичен текст. Според 

бивши директори, българската съвремен-
на драматургия не била така балансирана, 
любопитна и уникална като чуждата. Греш-
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ка! Повечето директори на 
театри в провинцията не 
познават родната най-нова 
драматургия, не си правят 
усилие да разлистят алма-
наси, списания, да потърсят 
нови автори. И ако не бяха 
съкращенията по театрите, 
с тази задача достойно би се 
справил щатният драматург 
в театъра. Така бе и с драма-
тичния театър на град Варна, 
който е част от структура-
та ТМПЦ (театрално-музика-
лен продуцентски център). 
Имало обаче промяна! През 
март тази година текстът 
на актрисата-драматург 
Здрава Каменова „Гимнасти-
ка за бременни“ намери своя 
красив театрален остров 
именно във Варна  - по ини-
циатива на актрисата Ве-
селина Михалкова (настоящ 

артистичен директор на 
театралната част от кул-
турния институт). Режи-
сьорът Калин Ангелов, вече 
веднъж поставял същата 
драматургия върху учебната 
сцена в НАТФИЗ, едва ли се 
е затруднил да го реализира 
отново. Според него това не 
е театрален римейк на пър-
вия му опит, а развитие на 
идеята му за т.нар. „игрови 
театър“. Далеч съм от оп-
ита да дефинирам дали сме 
наблюдавали точно техники 
от игровия театър, защото 
той има своите образци. По-
важното е, че присъствахме 
на интелигентен спектакъл, 
направен с вкус и съответ-
стващ на изискванията на 
театралната реформа - да 
пълни салона. Така се е получи-
ло не две в едно, а дори три в 

едно, защото освен приятен, 
забавен, на моменти мело-
драматичен драматургичен 
текст, публиката се радва на 
четири прекрасни актриси 
(Биляна Стоева, Веселина Ми-
халкова, Даниела Викторова, 
Милена Кънева). Всяка от тях 
по автор носи библейското 
име Мария. Но се различават 
по характер и качества като 
четирите посоки на света. И 
докато се срещат уж случай-
но, вътре в тях говори Съд-
бата на бъдещия малък човек. 
Говори от името на мъжко-
то начало чрез актьорите 
Владислав Виолинов, Теодор 
Папазов и Пламен Димитров. 
Те са ту зловещи пророци, 
ту миловидни съпрузи и слуги 
на Мария. Гримирани в стил 
немско експресионистично 
кино, мъжете-Съдба поддър-
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жат ритъма на спектакъла с 
хореографии и с песен. Всъщ-
ност в този спектакъл, освен 
че се играе, се и пее. Пеят се 
популярни композиции: Бий-
тълс, Рой Орбисън, Мадона. 
Те са вид продължение по те-
мата, коментирана в моноло-
зите, или като илюстрация 
на чувствата. Причините за 
появата на песните в спекта-
къла можем да търсим и в му-
зикалното образование на ре-
жисьора, а и все пак в Театър 
„София“ той наскоро постави 
мюзикъла „Скачай“. 
  Четирите Марии създават 
колорит, носят топлина, лу-
дост, любов и независимо 
дали целеустремената изсле-
дователка от БАН е самотна 
майка (Даниела Викторова), а 
персонажът на Веселина Ми-
халкова показва егоцентрич-
ността на артиста и крехка-
та душа на актьора, то пък 
Мариите на Биляна Стоева 
и Милена Кънева са толкова 
ексцентрични по своему, че 
не може да не ги заобичаш. 

Всяка жена е създател, всяка 
жена е възможна майка и ако 
някои от нас направят усилие 
и открият сборника с есета 
„Възможните майки“, изпъл-
нен с истории на жени, кои-
то пишат за сътворението 
на живота, ще стане ясно, че 
дори да не роди жената си ос-
тава майка-творец.
   В какво се състои гимнасти-
ката на бременните, според 
смисъла на драматургията и 
спектакъла? В чувството, в 
сетивността да бъдеш отго-
ворен за съдбата на бъдеще-
то, в гърча да го износиш - не 
е лесна работа. 
  Сцената е празна, но не 
мислете, че празното прос-
транство е продиктувано 
от идеалите на Брук. Брук 
днес не е модерен, не е утили-
тарен - днес модерно е дефи-
лирането. Ето защо аналоги-
ята с моден подиум е добра. 
Бременните ни героини ще 
дефилират по него, докато 
правят своята душевна и сло-
весна гимнастика, свързана с 

износването на бъдещето. 
 Сценографията е дело на Ни-
кола Налбантов. Тя разделя 
пространството по верти-
кали и хоризонтали на  части. 
Дъното на сцената е отреде-
но за мултимедия, от която 
най-любопитната и радваща 
окото е финалната част с по-
явата на новия човек. Други-
те картинни форми от мул-
тимедията, изобразяващи 
планети, са повече илюстра-
ция на опита да се потърси 
глобален контекст на тема-
тичните дискурси. Актриси и 
Съдба (мъжете) ще се гонят 
по стълбите, разположени 
във второ ниво на вертика-
ла, ще общуват задъхано, ще 
бъдат на ръба, така, както го 
подсказва особеният статус 
на бременността.
 „Гимнастика за бременни“ 
трае около час и двадесет 
минути. И ако в това теа-
трално време се отдадеш на 
магията на театъра, явно 
има смисъл от гимнастиката 
(играта) на актьора. 

АКЦЕНТИ

Марин янев 
чества в Народния театър своя 70-годишен юбилей  с бенефисно представление на  спектакъла „ 
„Търси се клоун” от М. Вишниек, реж. Ивайло Христов, в партньорство с  колегите си Стефан Мав-
родиев и Илия Добрев. 

васил МиХаЙлов 
отбеляза своята 75-годишнина с малко турне из страната  в ролята  на Дон Жуан от  „Завеща-
нието на целомъдрения женкар” на Анатолий Крим, реж. Ивайло Христов – постановка на Театър 
„Българска армия”.

Пътуващо театрално ателие
Проектът „Пътуващо театрално ателие“ гостува на столични детски градини и училища. Ак-
тьорите от Столичния куклен театър ще насочват децата в направата на собствена кукла, при-
личаща на изучаван литературен герой. Целите на ателието  е да провокира творческите способ-
ности на децата и да подпомогне педагозите в диалога им с тях



31

67 години сп. „Театър“ – паметта на българския театър

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ Рубриката води Кева Апостолова

1. Какво е пиесата/текста/драматургията: клет-
ка, в която сама влизате или...? 
- Драматургичният текст е нещо като стено-
грама на живота, на фрагменти от живот; чо-
вешкото същество, поставено в различни ситу-
ации и сюжети и според това как „съживяваме“
мъртвото тяло на текста, превъплъщавайки се 
„регистрираме“ сътресенията на сърцето си.  
Драматургичният текст, ако му се отдадеш, 
те връща към най-съкровените ти желания, бол-
ките, възторга и страданието на душата ти. 
2. Ограждате се с големи имена – Шекспир, Дос-
тоевски, Гьоте, Бекет, Стриндберг, Яворов, Гогол, 
Чехов, Юго -  защото се чувствате слаба или за-
щото сте силна? 
- Дали се чувствам слаба или силна... не знам. 
Дали се ограждам... по-скоро влизам в техните 
светове. Световете на тези автори са завладя-
ващи, а безкрайното вълнение „да те събудят“ 
за живота е равно на самия живот. Поне за мене 
е така. 
А смислите и значенията на текстовете им 
през вглеждането в драмите и копнежите на чо-
вешкото същество, ме карат да разбирам пове-
че за себе си. Или по-малко, не знам.
Но не е съизмерване, а е влизане, от което „изли-
заш“ по-силен дори и да си станал по-раним.
3. Как се постига личен стил – случайно, премисле-
но, неизбежно?
- С любов, лудост, параноични страхове, обсесия 
към жеста и образа. Пристрастяване към възбу-
дата от играта, поезията на текста и музика-
та на гласовете, игрите на мисълта и въображе-
нието. Неистова  вяра и разкъсващи съмнения. 
Възторг от вглеждането в  другия. Страх да се 

ЛИЛИЯ 
АБАДЖИЕВА

Режисьор

л. абаджиева

лилия и васил абаджиеви
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разсъблечеш  и страх да не се разсъблечеш. От-
кровение. Разкъсваща необходимост да даваш 
плът на виденията си и имена на желанията си. 
Психеделично да  влизаш в „дадените“ обстоя-
телства. 
Да откриваш неподозиращо вълнуващите скри-
ти страни на ситуацията, която създаваш. 
 Да обичаш поезията на случващото се. 
Да не се страхуваш да разкриваш душата си 
като средство за публично усамотяване.
 Да предизвикаш среща като пробуждане и  всич-
ко това е част от живота ти: не знаеш дали е 
завинаги, но ти се иска да е така. Опияняващо 
изнурително пристрастяване към начина, по 
който отдаването те променя, но и се превръ-
ща в смисъл и завладяваща красота. 
4. Правите ли режисьорска книга, по която да ра-
ботите, или всичко е „ в главата ви” и от там – 
към съответните етапи на постановката?
- Имам план за репетицията. Пиша си задачите 

за актьорите 
на листа А 4. Нося ги със себе си непрекъснато 
заедно с пиесата.  В края на репетиционния про-
цес, или много след това, ми напомнят за под-
стъпите  към това да се роди образа на една 
или друга сцена или подстъпите към ролята на 
един или друг актьор.
5. Вече не можем да си представим ваш спектакъл 
без сценографията на Васил Абаджиев – заедно в 
живота, заедно и на сцената, един впечатляващ 
и обичан театрален тандем със силна персонали-
зация на постановките ви. Как работите? Обик-
новено сценографът е партньорът, който транс-
лира чрез материя идеите на режисьора-лидер.
- Работата на Васил за мен е опора и вдъхнове-
ние едновременно.
Той много ясно разчита пространствените хо-
дове на текста. Това, което харесвам в рабо-
тата му, е, че не го прави илюстративно, а на 
ниво решение - до степен на условност, която 
архитектониката на декора да предизвика тра-
екториите на играта.
За всеки текст, към който тръгваме, минава 
през различни пространствени „сюжети“. Пред-
лага ми  различни сценографски образи за един и 
същ текст. Всичките са ми интересни, понякога 
неочаквани, но винаги предизвикващи ме да ми-
сля и да разбирам повече за възможния живот, 
който да ми  помогне да  „одухотворим“ те-
кста с актьорите.
Работите му са характерни с това, че са кон-
кретни в няколко посоки: на ниво метафора и на 
чисто функционално, създаващи възможности за 
работа с пространство. В същото време пра-

сн. Петрова и д. донков в „Госпожица юлия” 

от а. стриндберг, реж. л. абаджиева, Нт „Ив. вазов”

ст. радев (Мефистофел) и М. Мутафов (фауст) във 

„фауст” по Гьоте, реж. л. абаджиева, дт – варна
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вят така, че на преден план да излязат големи-
те теми на текста. 
Васил превръща светлината в действащо лице 
при формиране на перспективата на простран-
ството. Гледа на светлината и пространство-
то като възможност да създава свят. 
Свързва сценографските си проекти с предста-
вата си за театър и театралното простран-
ство с  естетическите си пристрастия на ху-
дожник.
Мисля, че работите му са колкото силни, толко-
ва и лаконични, колкото мощни, толкова и при-
вличащи. 
На моменти безкрайно привличащи. Например 
последният му сценографски проект  за  „Париж-
ката Света Богородица“  ми даде  представа за 
декора като за живо същество: непрекъснато 
се променя като нещо живо и създава различни 
пространствени среди.
Идеите му на ниво конструкция, цвят, перспек-
тива, светлина създават реална и иреална сре-
да, която имплицитно, неизменно е свързана с 
големите теми  на текста, е превърнал в уме-

ние да служи неусетно на спектакъла.
Привързана съм към начина, по който строи 
осветлението и пространството така, че да 
се  яви божествената светлина на душата на 
актьора.
6. Какво не може да постави тандемът Абаджие-
ва-Абаджиев? 
- Текст, които ни отдалечава от важните въ-
проси и от представата ни за театралното, 
предполагам. 
7. „Парижката Света Богородица” – една пробуде-

на дебела книга от Виктор Юго, ”прочетена”  от 
сцената на висок глас, с театрални средства. В 
спектакъла на сцената на Театър „София” като  
по учебник участват защитено всички знайни 
театрални компоненти, дори художественото 
осветление. Включени са на високи обороти визу-
ални енергийни системи, децибели – целта е мощ, 
мощна атака, мощно въздействие.  Гледаме  сил-
ното техническо присъствие на сценографията 
(В. Абаджиев), виждаме технологизиран спекта-
къл, който  е и  силно емоционален, емоционален  
до мелодраматизъм, до трагизъм. Как се постига 
това? 
- Степента на отдаденост на актьорите беше 
адекватна  на мащаба на романа на Юго и на  
нивото на идеите, които ни вълнуваха. Големи-
те теми за връзката на човешкото същество 
с Бога, темата за милосърдието, любовните 
копнежи, които вдъхновяват, но и събуждат де-
моничната страна на природата ни. Открити-

к. врачански (квазимодо) и с. Халачева (есмералда) в 

„Парижката света богородица” по в. юго, 

реж. л. абаджиева, театър „софия”

к. врачански /квазимодо
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ето, че да даваш безкористно, те приближава 
до чистата любов и Бога, повече от всички от-
речения. 
Да работиш с талантливи и отдадени хора е 
вдъхновяващо и предизвикващо едновременно. 
Аз се срещнах с талантливи и отдадени актьо-
ри, които не са забравили детството в себе си.
8. Гледайки и оценявайки високо знанията и талан-
та, които режисьора  и сценографа са „ хвърлили” 
в тази постановка, отбутвам встрани, но пак за-
става в центъра въпросът за професионализма на 
българския професионален актьор. Какви са ваши-
те впечатления - подготвен ли е той и подготвя 
ли се ежедневно, работи ли над себе си, за да по-
среща, осмисля и изпълнява режисьорските предиз-
викателства, да се включва класно в енергийната 
система на спектакъла? Или е по-скоро инертен, 
разчита на наученото преди години? 
   - Актьорът по начало е добър. Вярвам, че всич-
ки актьори са добри: в сърцето си и в ума си те 
са дълбоко отдадени на театъра,
посветили са живота си на тая велика игра да 
търсиш  човешкото в човека. Вярвам, че дори 
само в една секунда сценично време намират на-
чини да изразят най-съкровените мисли на сър-
цето си.
Колкото и да е професионален един актьор, ка-
квито и техники на възбудимост да владее, той 
не би могъл да се превъплъти, без да спекулира 
безжалостно с вълненията на сърцето си. В този 
смисъл това е една професия, която е изтощи-
телно обсебваща. С каквато и лекота да изглеж-
да, че играе актьора, тя е резултат от  усил-
ното отдаване, както в репетицията, така и 
вдаване в образа на много нива.
За мен най-голямото предизвикателство пред 
професионализма на актьора си остава съхране-
нието на любопитството. Както и да не се от-

даваш на страха да бъдеш друг. Аз не знам как се 
постига, но всички големи артисти си приличат 
по това, че обладават тия качества.
9. Днешната Лилия Абаджиева има спомен от 
дръзката и непослушна по-млада Лилия Абаджи-
ева (която вървеше срещу течението), щом из-
бира за ролята на  Квазимодо красавеца Калин 
Врачански (впрочем, аплодисменти за „монтажа” 
и „демонтажа”  на Врачански/Квазимодо върху 
металната конструкция на театралната Notre-
Dame de Paris, за пластичната характеристика, 
която той отлично рисува ). Да, днешната Лилия  
Абаджиева избира красавец за Квазимодо, но... 
веднага се коригира като  му слага квазимодо-
вски грим ...Подобно „влизане в релсите” като че 
ли започна с „Ревизор” в Сатирата, видяхме го в 
същия театър и в „Очакване на Годо”... За да не 
бъда точна ще попитам: укроти ли се Лилия Аба-
джиева?
- Не знам дали съм се „укротила“, както казвате 
вие. Спомних си за онзи рефрен от „ Across the 
Universe“ ...
Nothing‘ s gonna change my world...който в тий-
нейджърските ми години ми действаше влудя-
ващо опияняващо, защото когато си млад си 
мислиш, че състоянието на пробуждане е изна-
чално и ще трае вечно. Имаше време, в което 
вярвах, както в Малкия органон за театър, така 
и че театърът може да промени света...
Да се  отдаде  на сюжета на „Парижката света 
Богородица“ 
за Калин Врачански беше като дишането.  Или 
поне лекотата, с която  опитваше да гради 
този образ ден след ден, беше упойваща и вдъх-
новяваща. Като пробуждане.
                                                                                                                             

К.А.

лилия и васил абаджиеви пред notre-dame de Paris



35

67 години сп. „Театър“ – паметта на българския театър

1. Като мисля за българския извънстоличен  теа-
трален директор, мисля социално, а не художест-
вено. Как успява той да има трупа, особено в по-
малък град като Габрово; как намира   сили да се 
отблъснат търговците  и стоката им да не виси 
из храмовите фоайета на театъра; как прави по 
две-три, че и повече премиери на сезон, а  има сили 
за една голяма премиера, но... какво е един театър, 
ако в него непрекъснато не се репетира...
- Аз съм длъжна да мисля едновременно и социал-
но и художествено. Трябва да осигуря на 34 чове-
ка  заплати. Обаче трябва да намеря и пари за 
добри постановки и интригуващи режисьори. 
Опитвам се да правя касови постановки от не-
кромисни текстове. Водя от чужбина и България 
стойностни режисьори – например с невероят-
ната ни млада трупа от девет актьори в момен-
та работи „Ромео и Жулиета” Петринел Гочев. 
За да напише музиката, от Канада пристигна 
Димитър Пенчев. Когато в сезона имаш едно или 
две подобни събития, той вече е художествено 
осмислен. Актьорите ни са сериозно ангажирани, 
репетират и пътуват много - това е цената да 
правиш добър театър в малък град. В едно съм 
сигурна – габровският театър е добра школа и 
създава сериозни навици у младите актьори. Най- 
прекрасното е, че по-възрастните актьори са 
бойки и енергични и не отстъпват на по-млади-
те си колеги.
2. Като мисля за българския извънстоличен теа-
трален директор, мисля защитно, а не обектив-
но, защото ме е страх да не се съберат умни 
глави с власт и да решат да променят предназ-
начението на театралната сграда, базата. А 
увеселителните и международните  хранителни Н. Митева

НЕВЕНА МИТЕВА
Директор на 

ДТ „ Рачо Стоянов“ - габрово, режисьор
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вериги (примерно!)  само това чакат...
- Габровският театър не е застрашен или е още 
по-застрашен – ние нямаме собствена сграда. 
Но аз вярвам в здравия разум на българина и не 
допускам, че той ще посегне на театъра си. Ма-
кар, че такива опити имаше в първите години 
на демокрацията. И тогава забелязах едно пара-
доксално явление – дори градове, в които малци-
на ходят на театър, скочиха в защита на свои-
те театри.
3. Като мисля за българския извънстоличен театра-
лен директор, мисля със занижен критерий,  защото 
знам, че нямат пари да поканят Явор Гърдев, Алек-
сандър Морфов... (а добрият  театър е режисьор-
ски). Не отричам редките удари, които вече пра-

вят млади режисьори...
- Този въпрос има две страни - дали можеш и дали 
искаш да поканиш точно тези светила. Не са 
малко случаите, когато просто се отбива номе-
рът и нито публиката, нито театърът получа-
ва удоволствие от даден гастрол. Симбиозата 
режисьор-актьори е сложно нещо. Не е случайно, 
че  най-добрите режисьори имат своите люби-
ми трупи  и актьори, които постоянно ангажи-
рат. Стремя се да каня творци, които имат 
какво да кажат и направят именно за нашите 
актьори, да държат това да се случи в климата 
и навитостта на нашата трупа. Иначе в пър-
вите си години много рискувах с дипломанти по 
режисура. И се появиха прилични спектакли. Но 

„село, село, пусто село” по чудомир, реж. Н. Митева, дт 

– Габрово
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в момента си давам 
сметка, че нашите 
млади актьори тряб-
ва да се водят от 
веща ръка, да имат 
пълноценен период и 
да продължат да се 
учат. Слава богу, те 
точно това и пра-
вят.
4. Като мисля за бъл-
гарския извънстоличен 
театрален директор, 
мисля тихо (за да не 
разбудя дремещия 
звяр!), когато дирек-
торът  е шеф на дра-
матичния театър в 
града, а в същия този 
град има и Държавен 
куклен театър. Като 
подробност от пейзажа припомням, че   ДКТ (дра-
матично-куклените театри) често притесняват  
с изменчивата си  естетика...
- Да, проблем е, когато в малкия град има и куклен 
театър – често се сблъскват интересите. Прос-
то е необходима коректност и ние с колегите 
я спазваме двустранно. Но трябва да добавя, че 
ако мислим перспективно, това е и предимство 
– някой учи твоите бъдещи зрителчета да ходят 
на театър. Мисията е една, ако не сме задружни, 
днес ще си изкарваме трудно хляба, но утре прос-
то няма да ни има.
5. Като мисля за българските извънстолични те-
атрални директорки, мисля феминистично, защо-
то – колко добри са те! Например, Рада Спасова 
(отиде си от света, но остави театрален Шумен  
и  правеше фестивала „Нова българска драма” кла-
сен), Христина Арсенова (ръководи успешно Държа-
вен куклен театър , Бургас), Вера Стойкова ( Дър-
жавен куклен театър , Варна), Дафинка Данаилова 
(беше доскоро директор  на Драматичен театър 
Варна, където привлече цвета на режисурата ни)...
-  Жените по природа са по-отговорни и по-устой-
чиви. В криза като днешната (и духовна, и финан-
сова) те се държат много мъжки. И успяват.
6. Като мисля за Невена Митева, мисля деликат-

но. Тя е много добър режисьор, но не „глътна” ли 
дългогодишното й директорство творческите  й 
енергии?
- Много труден въпрос! Да, глътна ми време, 
нерви, безсънни нощи. Понякога ме изсмуква до 
смърт. Но и колко много ми даде – аз на сезон 
имам пет-шест премиерни празника като ди-
ректор. И вълнението, и отговорността ми са 
еднакви, независимо дали аз съм режисьор или е 
гост. Позволи ми да провеждам своя културна 
политика в града и региона. Обиколих света по 
фестивали, запознах се с хора, които иначе не бих 
срещнала. Имам възможност да проверявам свое-
то мислене, своята визия за театър в контекста 
на случващото се по световните сцени. Аз съм 
любопитен човек и директорството ме заставя 
да мисля бързо и интензивно, да съм в крак и да 
продължавам да се уча. Когато станах директор 
габровският театър трябваше да става откри-
та сцена. Спасихме го, после върнахме постепен-
но публиката. Започнала съм да градя един дом, 
той има вече стени и прозорци. Искам да сложим 
и покрива, и тогава абсолютно спокойно ще се 
оттегля.
                                                                                                                             

К.А.

Н. урумов в „живот в кашони” от Ив. кулеков, реж. Н. Митева, дт – Габрово
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М. Искренова, сн. Нели томова

МИЛА 
ИСКРЕНОВА

Хореограф

Завършва Държавното хореографско 
училище – София през 1979 г. и специ-
алност „Балетна педагогика” в Ин-
ститута за музикални и хореографски 
кадри през 1981.  Специализира в Тан-
цовата академия – Кьолн, Германия и 
балетна режисура в Лабан данс център 
– Лондон. 
Работи като хоноруван преподавател 
по класически балет в Държавно хорео-
графско училище, ДМА „П. Владигеров” 
и ВИТИЗ „Кр. Сарафов”, балетмайстор 
в БНТ, преподавател по модерен тан-
цов театър в Първо частно театрал-
но училище „Л. Гройс” (1991) и в НБУ. 
Преподава също в Академия Филармо-
ника Месина, Италия. От 2001 г. е хо-
реограф в балет „Арабеск”. Работи над 
пластичното оформление на редица 
спектакли в драматичните театри. 
Носител е на национални и междуна-
родни награди. Автор е на книгата за 
танцов театър „Радостта на тяло-
то - 6 танцови измерения”(2012).

1. Вие самата сте била професионален танцьор. 
Защо вашето тяло обича да танцува? С какви тела 
то танцуваше най-вярно?
- Винаги съм обичала да танцувам, но никога не съм 
се питала защо.... Може би причината е в емоцио-
налността. Като дете не обичах да говоря. За мене 
танцуването е най-спонтанният и естествен на-
чин да изразя емоциите си.
2. Като хореограф работите с човешки тела, „нала-
гате” им контролирани движения...  Какво разбрахте 
за тези тела - женските или мъжките са по-привиле-
гировани от природата за танц?

- Тялото на танцьора е инструмент – то е рафини-
рано, софистицирано, експресивно. Не деля телата 
на мъжки и женски, а ги определям с други характе-
ристики.  Между танцьорите съществува такъв 
жаргон : „ изразителни крака”, „ драматични стъпа-
ла”, „скучен гръб” и пр.   Тялото е храм и във всички 
случаи отразява състоянието на душата. В танца 
това е основен принцип.
3. Кога движението става танц?
- Когато е израз на душевно състояние, т.е. почти 
винаги. Дори статиката може да бъде танц, ако е 
изразителна.
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4. Какво не може да се изтанцува?
- Математическа формула, макар че и това не е 
съвсем невъзможно. Аз не бих могла да изтанцувам 
нещо , което ме отвращава особено силно.
5. Защо в тази сфера на движеща се плът, заредена 
днес с много еротика, сексуалност и какви ли не  пре-
дизвикателни формообразувания, толкова много се 
търси и говори за духа, вика се за помощ Изтока с 
неговата философия, както и   съхраненото божест-
вено диво в древни островни ритуали? 
- Защото, както казва Жан Бодриар, в „ Пластич-
на хирургия за другия” : „Ако днес сме осъдени на 
собствения си образ (осъдени да култивираме свое-
то тяло, своя външен вид, своята идентичност и 
своето желание) - това е не заради отчуждението, 
а заради края на отчуждението и заради виртуал-
ното изчезване на другия, което е много по-лоша 
фаталност. Фактически - парадоксалният предел 
на отчуждаването е да възприемаш себе си като 
фокус [comme point de mire], като обект на грижа, 
на желание, на страдание и на комуникация. Това 
окончателно “късо съединяване” на другия дава 
началото на ера на прозрачност. Пластичната хи-

рургия [la chirurgie esthetique] става универсална. Хи-
рургията на лицата и телата е само симптом на 
друга, по-радикална: на другостта и съдбата.”
Мисля, че този проблем е много сериозен... Живе-
ейки в една пост-постмодерна среда, ние боравим 
само със спомени за автентичност и ги изразяваме 
с носталгия по собствената ни несбъднатост. Ние 
нямаме право и възможност да се изразяваме таки-
ва, каквито сме, както и да възприемаме другите 
такива, каквито са, поради напредналите унифи-
циращи цивилизационни механизми. Ето защо , не-
вротично търсим изходни пробойни под формата 
на бягство в древни философски системи, учения и 
техники.... Разбира се, тези опити са предварител-
но обречени, защото капакът на цивилизацията е 
херметично затворен над съвременното човешко 
тяло. Ние можем да си въобразяваме каквото си ис-
каме за разтуха, но в момента, в който излезем на 
улицата, сме/ставаме поданици на съвременните 
комуникации и правила на живот. 
6. Пречи ли тялото, за да се изтанцува съвършен-
ството?
- Съвършенството е непостижимо....Но танцът е 

М. Искренова
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опит за приближаване към него, защото е посто-
янно и страстно преодоляване на физическото, на 
материята.
7. Танцува ли се пред сакати, хора-инвалиди или е 
морален проблем?
- Разбира се. Има един действителен случай на 
един богаташ, инвалид на количка, който поръ-
чал ежедневно един майстор по източни бойни 
изкуства да „танцува” пред него в продължение 
на часове.... След време състоянието на пациен-
та значително се подобрило. Танцът действа 

благотворно във всички случаи. Той прави най-
директната връзка между физика и психика и ги 
хармонизира и освобождава. Има много форми на 
танцова терапия, с които се лекуват различни 
заболявания, както психични, така и физиоло-
гични. Има и танцуващи инвалиди – една много 
известна британска трупа например, Candoco 
Dance Company, се състои от хора, претърпели 
произшествия, жертви на злополуки и пр., които 
въпреки това се изразяват чрез танц и то много 
успешно.

„ Нощта преди горите“ от б. М.  колтес, 

реж. вл. Петков, хореограф Мила Искренова

„ Нощта преди горите“ от б. М.  колтес, 

реж. вл. Петков, хореограф Мила Искренова
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8. Сред многото дефиниции за танца 
на светила в този специфичен сцени-
чен арт, каква е лично вашата?
- Ще цитирам себе си с „11 хорео-
графски изречения от книгата ми 
„Радостта на тялото” :
1. Тялото, с което се срещам за 
пръв и последен път - моето 
тяло, е най-добрият ми съвет-
ник.
2. Тялото ми знае преди мене не-
щата, които трябва да направя.
3. В професията на танцьора 
няма нищо лично - танцът е отвъд личност-
та.
4. Движенията на тялото са преди всичко дви-
жения на душата.
5. Танцът се ражда в самота.
6. Танцът е израз на свобода.
7. Танцьорите са нежни гладиатори.
8. Ако едно тяло не те кара да го гледаш, значи 
мястото му не е пред очите ти.
9. Танцът е поезия, дори когато разказва.
10. Танцът е вид интелигентност, чийто език 
е универсален.
11. Танцът е единството на дух и материя в 
действие. 
9. Хореографът в драматичния театър. Тук  при 
раждането на спектакъл по пиеса/текст той е вто-
ростепенно лице и си знае мястото.  Извикват го 
предимно за определени сцени, за изработване на по-
веденческа и  жанрова  стилизация на герои, за специ-
фични танци... Доста често тяхната намеса става  
най-доброто в постановката, но не рядко  е и чиста 
халтура. Кога смятате  намесата му за полезна?
- Когато се създава езикът на едно съвременно 
представление, ролята на хореографа е почти за-
дължителна. Не става дума само за танц и хорео-
граия, а за цялостното поведение на актьорите 
и трактовката на пространството. Разбира се, 
всичко се намира в ръцете на режисьора и хоре-
ографът изпълнява преди всичко неговите изиск-
вания. Напоследък все по-често присъствието на 
хореографа е твърде осезателно, което говори 
за по-голямо разбиране на неговата роля.
10. Разяснете ни разликата в драмтеатъра между 
хореография и пластика.

- Хореографията е завършено про-
изведение, било то отделен танц 
или цялостна творба. Тя има свои 
закони, правила и методи, но във 
всички случаи е завършен образ.  
Пластичните решения се отнасят 
повече до общото присъствие на 
телата, до вида поведение и теле-
сен език, без да създават цялостно 
завършена форма. Така например, 
движението на една масовка по 
сцената не е хореография, дори  да 
е силно експресивна.

11. За кои жанрове предпочитате да работите?
- Нямам специални предпочитания. Разбира се, ра-
ботата в един мюзикъл е голямо изискване и дава 
най-широко поле за изява, но и в една сериозна дра-
ма може да се направят хореографски открития. 
Всичко зависи от режисьорското решение и ниво-
то на идеите.
12. На кой режисьор не бихте отказали сътрудни-
чество, независимо от проекта?
- По принцип не отказвам предложения – за мене 
всяка работа е преди всичко работа върху себе 
си. Но съм отказвала силно комерсиални ангажи-
менти - за много пари, но без никакво творческо 
предизвикателство. Скуката ме убива.
13. Работата в драмтеатъра на кои ваши колеги 
цените?
- Таня Соколова, Росен Михайлов, Боряна Сечанова, 
Виолета Витанова и Светослав Генадиев.
14. Ще се направя, че съм забравила за социалните 
проблеми и бремето на недоимъка в арт сферата и 
ще  ви предложа за финал да хореографирате с думи 
себе си.
- Не зная доколко е възможно да се самоопреде-
ля. Постоянно се променям, което мисля, че е за 
добро. Имам много слаби моменти, в които съм 
като „Умиращия лебед”, но после следва нов по-
дем....Мисля, че ролята на „Пепеляшка” в хибрид 
с Одета –Одилия от „Лебедово езеро” и примеси 
на „Спящата красавица” донякъде може да ме из-
рази...Което не изключва и Жана д’Арк... Да, Жана 
д’Арк би била интересна за танцова интерпре-
тация. Ще помисля за това...
                                                                                                                             

К.А.
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НАТАША КОЛЕВСКА
Драматург в Театър Българска армия (ТБА)

1. дойдат  ли съкращения в театрите, веднага 
режат хигиенистките, след тях драматурзите. 
Първите, като по-нужни, често ги връщат да 
изхвърлят кошчетата, но за върнат драматург 
в театър трудно се сещам. директорът ведна-
га изземва функциите им и това личи най-драс-
тично в извънстоличната театрална система, 
която репертоарно не се измори да преповтаря  
столичната, без да се съобразява със собстве-
ните си  възможностите. ръководствата обик-
новено казват, че драматурзите не ходели на 

работа, че това било синекурна длъжност ... ко-
ментарът ви?
- Вашият въпрос засяга една болезнена тема, а 
именно мястото на драматурга в театъра. Про-
мените, които преживява българският театър 
като жив организъм, неминуемо засягат и профе-
сията на драматурга. Това е професия, която все-
ки сам, според мен, формулира за себе си. Всеки сам 
поставя изискванията за работата на драматур-
га. Това е така не само поради специфичността на 
работата, а и поради липсата на ясна представа 
у много ръководители на театри, за какво би мо-
гъл да послужи един театровед в задъхания бяг по 
изпълнение на едни или други директиви и изиск-
вания, независимо дали идват те от Министер-
ството или от „духа на времето”.
Преди десетина години бях поканена на специа-
лен семинар в Испания, посветен на работата на 
драматурга в театъра. Както знаете, тази про-
фесия доскоро беше почти непозната за страни 
като Франция, Испания, Италия и организатори-
те на семинара търсеха начин да я представят. 
Този семинар стана повод за мен да направя анализ 
на дейностите, с които се ангажирах в театъра, 
както и изискванията към квалификацията, необ-
ходима за изпълнението им.
На първо място драматурзите са онези хора в те-
атъра, които трябва да следят пулса на времето, 
движението на идеите и да имат усещането за 
перспектива. Това се отнася както при избора на 
текстове, така и в избора на актьорски/режи-
сьорски лица и дарования.
За избора на текст, естествено, драматургът 
е отговорен пред самия себе си да бъде в крак с 
всичко ново, което предлага нашата литература 
и драматургия, както и редовно да се информира 
за пиеси и автори, които бележат събитията по 
световните сцени. Без владеене на един или някол-
ко чужди езика това не би била лесна задача. Дра-
матургът е един вид сито, което пресява какво 

Н. колевска
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да предложи на вниманието на режисьорите или 
директора, а освен това и как да го предложи. Не 
трябва да се забравя, че работата на драматур-
га изисква тактичност, разбиране. Драматургът 
трябва да познава много добре натюрела на все-
ки един режисьор, а това изисква да не пропуска 
театралните събития, да е в крак с излизащите 
и гостуващите постановки, новите имена и т.н. 
Съобразно този натюрел и воден от своя вкус и 
донякъде нюх, драматургът прави своите пред-
ложения на актьори, за които е дошъл мигът да 
изиграят една или друга роля, на режисьори, които 
е добре да се срещнат с една или друга творба в 
определен момент от творческата си биография. 
Формата, в която драматургът общува с оста-
налите творци в театъра е различна, тук всеки 
проявява своя личен почерк. Драматургът трябва 
да следи редовно информацията за приходи и раз-
ходи в театъра.
За съжаление има много директори и броят им 
като че ли се увеличава, които не си дават сметка 
какво печелят, ако използват опита и знанията на 
добронамерения, креативния критик в театъра, 
какъвто е драматургът, и това доведе до много 
съкращения на драматурзи в театралната ни сис-

тема. Не искам да ставам пророк, но не мисля, че 
това е далновидна тенденция.
Драматургът в театъра, според мен, има своите 
неотменни задължения и след излизане на преми-
ерния спектакъл. Той е този, който трябва да по-
мага за проправяне на пътя на един спектакъл към 
съответната публика, към вниманието на съот-
ветните критици и издания. Не на последно мяс-
то той е човекът, който трябва да препоръча 
един спектакъл за участие в международни изяви – 
турнета, фестивали и др. и да умее да държи жив 
интереса към театъра си у наши и чуждестранни 
селекционери. 
2. слава богу в столични театри има оцелели от 
този изчезващ театрален специализиран вид, 
учил четири години театрознание в НатфИз – 
сещам се веднага за богдана костуркова в „теа-
тър „софия”, за кремена димитрова в Младеж-
кия, Ина Шкарова в сатирата, рада баларева в 
„сфумато”, светлана Панчева в Народния... вие, 
Наташа колевска, сте в театър, който цени 
този профил, в него има стара, стабилна тради-
ция  – да си спомним за литературното бюро на 
предишните драматурзи росица Ненчева и ради 
радев, които бяха  преди вас и венета дойчева... 

Н. колевска с френския драматург ерик-еманюел Шмит
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защо някои театри имат нужда от тесни спе-
циалисти, а други не? само въпрос на пари ли е?
- Както казах и по-горе, става дума за разбиране 
от страна на ръководствата. Завършила съм те-
атралното си образование по време, когато теа-
трален мениджмънт не се изучаваше. По мое вре-
ме, струва ми се, само на нас, театроведите, ни 
обясняваха каква е функцията на драматурга и ни 
учеха да я изпълняваме с такава деликатност, че 
работата ни да остава почти невидима.
Професор Тенев не се уморяваше да ни напомня, че 
това е една анонимна професия. Тогава мястото 
на драматурга беше заковано в щатното разпи-
сание, но днес то трябва да е дълбоко осъзната 
потребност на директорите за диалог, за просле-
дяване и анализиране на процеси и прогнози.
3. календарно сме в  21 век, но и действено тук-
там  направихме нужни промени – например на  
драматурзите, като щат,  пиарството вече е 
в трудовата им характеристика. как се чувст-
вате – нужна ли сте със знанията си в новата 
реалност?  
- Мисля, че от казаното до тук се вижда, че аз защи-
тавам присъствието на драматурга в театъра. 
В актива си имам записани доста изяви на Театър 
„Българска армия” на най-реномирани театрални 
форуми, а това е въпрос на пиар. Тази дейност се 
извършва най-добре от хората, които най-добре 
познават спектаклите, техните качества и пос-
лания, а след режисьора това е драматургът, кой-
то е работил по създаване на спектакъла.
4. за съжаление много рядко пишете и ни лиша-
вате от интелигентното си и чувствително 
перо, но пък превеждате (от френски). толкова 
ли рядко са театралните събития, които да ви 
„палнят” да напишете за тях? 
- Въпросът отдавна има отговор. Пресата не се 
интересува от „интелигентното и чувствител-
но перо”. По принцип не пиша за неща, които не 
са ми харесали. Като преводач, обикновено се оп-
итвам да действам в качеството си на театра-
лен критик. Не мога да не споделя, че се чувствам 
удовлетворена, например, че още с появата на 
никому неизвестния тогава Ерик-Еманюел Шмит, 

открих едно ново дарование и веднага се заех 
с превода на пиесата му „Валонска нощ”, както 
и на „Посетителят” по-късно. Плод на този вид 
„критическа дейност” бяха и трите сборника със 
съвременна френска и френскоезична драматур-
гия, на които бях съставител, както и на диска с 
шестте съвременни израелски пиеси. Щастлива 
съм, че в тази просветителска работа намерих 
съратници в лицето на колегите си преводачи от 
Клуба на театралния преводач.
5. един поглед от високо, за да се обхване цялото: 
като информирана личност и познавач, какво 
е впечатлението ви от българския театрален 
репертоар?  трябва ли да се търси баланс меж-
ду български и преводни заглавия; баланс между 
жанровете; между класика и новонаписани тек-
стове..., защото някои казват, че сме  в  демо-
крация и театрите  могат да правят какво-
то си искат, стига това да носи пари – тоест, 
приема се за нормално държавните театри да 
се държат като частни, които са с комерсиална 
природа. 
- Комерсиализацията не трябва да е на всяка цена, 
но когато тя е заложена от работодателите, фи-
нансиращи театрите... какво може да се очаква?  
Парадокс е, но е факт...
6. Имате ли любима пиеса, която, въпреки про-
текцията ви, още не се е „качила” на сцената на 
тба?
- Да. Преведох по желание на режисьор от театъ-
ра ни, когото много ценя, пиеса на френския дра-
матург Жан-Люк Лагарс, направихме репетиции за 
сценичен прочит в рамките на фестивала „Апо-
лония”, но заболяване на актьор ни попречи да го 
осъществим. Все още се надявам, че ще видя тази 
пиеса някой ден, поставена от Стайко Мурджев.
7. как си представяте един безупречен сезонен ре-
пертоар в театър? брой заглавия, автори...
- О-оо, не ме бива да давам образци и рецепти. Все-
ки сезон във всеки театър и за всяка трупа е спе-
цифичен. Всъщност, ако се съобразяваме с това, 
мисля, че бихме имали успех.
                                                                                                                               К.А.
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(1939 – 2013)

Тодор Колев (Топузов) в „Човекоядката” от 
Иван Радоев, реж. Младен Киселов, Театър 

„София”, 1978 г.

На 27 март, в деня на театъра, почина 

ХРИСТО КУЗМОВ
  дългогодишен актьор в Драматичен театър – Монтана.
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