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СВЕТЛА БЕНЕВА: Поканихме 

за разговор по избраната тема 

на нашия семинар писателя Ко-

льо Георгиев, защото знаем, че 

неговите пиеси са играни с ус-

пех в голяма част от български-

те театри през 70-те и 80-те 

години на XX век, а също така 

и заради умението му като ди-

ректор на ДТ „София” през пе-

риода 1978-1986 да изведе теа-

търа напред с висока мярка за 

изкуството на неговата сцена. 

Той събира като ръководство 

и движещ мотор фигури за ко-

ито никой не си е мислел преди 

това, че могат да бъдат съв-

местени и да работят в един 

театър. Имам предвид авто-

рите Първан Стефанов, Сте-

фан Цанев, Иван Радоев, по-къс-

но Константин Илиев, както и 

драматурга Иван Русев и режи-

сьорите Вили Цанков, Пантелей 

Пантелеев, Васил Луканов, зае-

мащи щатни бройки, и гастро-

лите на Леон Даниел, Младен 

Киселов, Крикор Азарян, Юлия 

Огнянова, Любен Гройс, Иван 

Добчев и поредица от имена 

на още режисьори и актьори с 

доказани качества на таланта 

си. ДТ „София” в посочените го-

дини е върхът, мярката, ета-

лона за нещо хубаво, което се 

случва не само като театър, а 

и като позиция, опонираща на 

онова, което тече по инерция 

и според конюнктурата. По-

становката на „Човекоядката” 

от Ив. Радоев в режисурата 

на Мл. Киселов, посещението 

на Т. Живков и последиците 

от това са един от фрапант-

ните примери за намесата и 

контрола на идеологическия 

режим в сферата на културата 

и в театралния процес. Много 

от въпросите, които ни вълну-

ват, можем да ги зададем. 

РОМЕО ПОПИЛИЕВ: Понеже 

в твоите пиеси обикновено ос-

новният сблъсък е между иде-

ала и представите, от една 

страна, и суровата реалност, 

от друга, искам да попитам, 

ти кога за първи път усети 

без възвратността на този 

сблъсък, в смисъл, че той вече 

не може да се отнесе към иде-

алите, а просто все повече и 

повече се принизява в тази су-

рова реалност? 

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ: Ако взе-

мем целия период от 1944 г., 

когато се промени социална-

та обстановка в България, не 

трябваше да бъдеш кой знае 

колко интелигентен, за да раз-

береш, че като сравняваш впе-

чатлението си от миналото 

общество, в новото става 

нещо по-различно. Кое беше по-

различното? Това, че властта, 

нейните приоритети бяха ре-

форми – административни, 

политически, социални, които 

да премахнат традиционната 

болест на българското обще-

ство – бедността. Да кажем 

- в целия фолклор, винаги не-

щастието на хората се дължи 

на бедността, на болестите, 

на потисничеството, изобщо 

всичко, което поражда тези 

беди е лошо. И в онзи момент 

се оказва, че след като имаш 

вече един исторически опит 

на тази земя и по-точно в Ев-

ропа, че такъв опит е напълно 

реален, напълно закономерен, 

напълно морален, защо да не го 

въведеш и у нас. Каквото и да 

Среща - разговор с драма-
турга Кольо Георгиев в рам-
ките на Семинар, провеж-
дащ се в сектор „Театър” 
към ИИ при БАН,  посветен 
на периода на социалистиче-
ския реализъм в българския 
театър.

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ

К. Георгиев



3

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

приказват днес, разделението 

в представите на хората и в 

самия реален живот на бедни и 

богати, си беше дълбоко вкоре-

нено наблюдение и всъщност 

източник на много крайни изво-

ди, които улесняваха мислене-

то и стимулираха гражданско-

то поведение на хората. Мога 

да кажа, че за процъфтяването 

на театъра и на институции-

те, свързани с духовната дей-

ност в България, причината 

беше слабостта на комунисти-

те, да кажем на социалистите, 

към буквите, към думите, кои-

то очертават някаква разлика 

между невежия и просветения, 

между умния и глупавия и т.н. И 

какво направиха те – създадоха 

театри. Примерно, в България 

преди Девети септември е 

имало три-четири общински. 

В цяла Северна България са били 

три театъра – във Варна, Русе 

и в Плевен, докато се стигне 

до времето, когато театърът 

е нещо редовно в бита и в жи-

вота на хората. Някой си имал 

от моето село рожден ден, на-

ема един автобус, качва 70-80 

души, вместо да пият вино, 

отиват да гледат театър в 

Търговище. Това вече беше ка-

чествена разлика между духов-

ните потребности на човека 

по това време в сравнение с 

миналото.

Сега, какво беше за театър 

„София”? Първо имаше условия 

– обществени, администра-

тивни, нормативни за разви-

тие на това дело, като не мога 

да кажа, че всичко действаше 

по посока на развитието или 

обогатяването му. Какво се 

поставяше? Имаше неща, за 

които сега изобщо никой не се 

сеща. Имаше норма. Вие го знае-

те, тези които работехте то-

гава с реалния театър, и много 

от претенциите в критиките 

се позоваваха на неизпълнение-

то на този норматив. 50% от 

репертоара трябваше да бъде 

от български заглавия. Това 

беше задължително, докато аз 

съм бил директор, пък преди 

това съм бил и драматург. 

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА: Из-

винявайте, че ви прекъсвам, 

но имаше ли такова изискване, 

или то беше, така да се каже, 

негласно, имаше ли писмен до-

кумент?

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ: Нямаше 

нищо негласно. Има докумен-

ти, които обобщаваха репер-

тоарите на 36-те държавни 

театри, колкото бяха тогава.

Васил Стефанов беше един от 

ръководителите на тогаваш-

ното репертоарно бюро. Там 

се правеха сметки колко пиеси 

се играят. Е, разбира се, някои 

пиеси, като ги видят на много 

места, могат да ги зачеркнат. 

Давам пример с моята пиеса 

„Съдии на самите себе си”. Като 

видеха, че десет театъра са я 

включили в репертоара си, на-

право императивно, просто я 

зачеркваха. „Намерете друга, 

да не се повтаря; сега пак Кольо 

Георгиев; има и други пиеси“ и 

т.н. Имаше начин да се регули-

ра процесът в желаната посо-

ка, но 50% трябваше да бъдат 

български заглавия в реперто-

ара, 30% трябваше да бъдат 

съветски заглавия, съветска 

драматургия, не руска, не укра-

инска – съветска драматургия. 

От тези оставащи 20% - това 

беше за чуждестранна драма-

тургия, от които 10% за съвре-

менна от капиталистическите 

страни от целият свят и 10% 

за театрална класика. И това 

изискване се спазваше общо взе-

то. 

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА: А дру-

гите социалистически страни 

къде попадаха?

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ: В 10% чуж-

дестранна драматургия. Ако 

погледне човек репертоара 

на ДТ „София” – каква задгра-

нична? Унгарска – имаше един 

Акош Кертеш – „Имен ден”. От 

Чехия нямаше текстове, те 

по-късно влязоха. От поляци-

те Тадеуш Ружевич – „Карто-

тека”, защото имаше дни на 

полската драматургия у нас. 

Ние сме се принуждавали, а то 

беше доста трудно, тъй като 

и нашите тогавашни вкусове 

не съвпадаха напълно и даже не 

винаги съвпадаха и с най-добро-

то, което беше в съветската 

драматургия, да я поставяме. 

Съветска драматургия – това 

беше, да кажем, някакъв азър-

бейджански автор, някакъв 

турчин от Средна Азия или ав-

тор на някоя си „13-ият пред-

седател”, такива истории, но 

общо взето руска. Но в руската 

пък имаше йерархия и йерархи-

ята беше много по-елементар-

на, много по-примитивна, от-

колкото в България, макар че 

културата, руската култура, 

съветската руска култура ви-

наги е превъзхождала официал-

ните държавни култури на дру-

гите социалистически страни. 

Тъй или иначе, и там имаше 

много ретроградни идеи или 

просто некадърни автори, ко-

ито само защото са съветски, 

трябваше да ги включваме по 

протокол. Примерно годиш-

нината от Октомврийската 

революция. Това не биваше в 
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нито един годишен реперто-

ар да се пренебрегва, както и 

Септемврийското въстание, 

особено пък, ако датата е юби-

лейна.

 Аз имам едно непретенци-

озно съждение, че колкото и да 

е била нормативно ограничена 

драматургията, и театрите 

като институции, които би 

трябвало да отразяват по-

литическите тенденции, все 

пак имаше нещо, което беше 

много полезно за хората, кои-

то гледаха театър, или които 

живееха с проблемите на те-

атъра. Това беше една от из-

конните задачи на художестве-

ното творчество, изобщо на 

творчеството. Казано съвсем 

елементарно – да се поощря-

ва духовното усилие на човека 

непрекъснато да подобрява в 

полза на доброто самата соци-

ална обществена атмосфера, 

един вид борбата на доброто 

със злото. И винаги тази борба 

трябваше да завършва както е 

във фолклора, както е в епоса, 

както е в американската кино-

драматургия от холивудския 

период, или от този раздел, в 

който полицая се бори с раз-

бойника. И социалистическият 

реализъм беше много съзвучен 

на тази симпатия към добро-

то и не се дразнеше, ако тук 

се пресилваше нещо, което пък 

даваше известен простор на 

некадърни хора да правят пие-

си. Сега за пиесите. Много хора 

пишеха пиеси. Сега не знам дали 

е така, но нямам впечатление, 

че много хора се занимават с 

драматургия, и то главно по-

ради това, че и възможността 

някъде да ти поставят пиеса 

е много минимална. Но едно 

време – като директор на те-

атър, страшно ме угнетяваше 

и моето задължение да чета 

пиеси. Театър „София” се отли-

чаваше от другите с това, че 

имаше много силно литератур-

но бюро.

 Аз бях директор и формал-

но не влизах в литературното 

бюро, а в административния 

апарат.Така беше направено, 

за да не получаваш хонорар 

като автор. Такива измишльо-

тини имаше. Най-малко по 50-

60 пиеси на графомани идваха 

по нерегламентирания начин. 

От тези автори, които идва-

ха извън регламентирания и 

направляван поток, бяха мно-

го активни разни полковници, 

разни пенсионери и други, кои-

то запълваха с писане на пиеси 

времето си. Някои държаха, не 

безкористно, именно аз да ги 

прочета. Аз съм бил участник 

в Съпротивата преди Девети 

септември, бил съм в затвора 

година и половина-две и смя-

таха, че по тази причина, би 

трябвало да бъда добре разпо-

ложен към авторите, които 

имат в миналото си такива 

преживявания. И когато при-

мерно кажат: „Ти бил ли си наис-

тина в затвора? Е добре, защо 

тогава отхвърляш тази пиеса, 

която е направена за Съпроти-

вата?”, отговарям – „Защото 

има причини”. Как да му ги обяс-

ня? А той казва: „И баща ми е 

бил в затвора. Как аз ще кажа 

на баща си – Кольо Георгиев ми 

отхвърля пиесата? Къде оти-

ваме по този начин?”

 Имаше един писател - Иван 

Мартинов. Него няма да го 

жаля. Знаете го. За него има-

ше вицове. Той пишеше разка-

зи. Имаше един разказ, който 

е христоматиен, нещо като 

много прогресивно четиво, за-

щото той е от тези леви ав-

тори, които са били на леви 

позиции преди Девети септем-

ври. Но какви творци са били? 

Да кажем, че са пращали коре-

понденции: „Стана събрание. 

Дойдоха полицаи и набиха еди 

кого си”. От този тип леви 

творци беше Иван Мартинов, 

макар че имаше достъп до ЦК 

– там беше пълно също с прос-

ти хора, които на един човек 

с неговия манталитет му об-

ръщаха внимание или най-мал-

кото отбелязваха, че еди кой 

си, един от нашите другари, 

дойде и каза: „Абе, какво пра-

вят в театър „София”? Няма 

ли там партийна организация? 

Няма ли партийно бюро? Какви 

са тези?” Така можеха да реа-

гират по този начин на едно 

посещение в идеологическия 

отдел на ЦК. Този човек беше 

опасен, макар и простодушен, 

няма, да кажем, претенцията 

да се мери с връстниците си 

по онова време Христо Радев-

ски или Людмил Стоянов, но 

все пак и той е в категорията 

на заслужилите хора и като ми 

носи пиеса, трябва да я проче-

та. Казвам му: „Бай Иване, тази 

пиеса трябва да я дадем на Бю-

рото да я прочете. Вика: „Кое 

Бюро? Кои писатели?” И аз му 

ги изреждам, а той казва: „Не, 

не, не. Ти, ти. Каквото кажеш, 

това ще бъде. Искам ти да я 

прочетеш”. Аз съм много лоя-

лен и отстъпчив. Съжалявам 

такива хора и казвам: „Добре, 

ще я прочета”. Обаче се чудя по 

какъв начин с този човек ще се 

наложи да приказвам. И вземам 

да чета пиесата, и виждам, че 

той създава образ на човек, 

който е с трансплантирана 

глава. Какво става с човека, 

какви проблеми възникват, ако 

му сменят главата? Написано 
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е,обаче елементарно, не става 

за сцена, макар че самата тема 

я има в литературата, много 

талантливо развита в романа 

„Чуждо лице” на Кобо Абе.

СВЕТЛА БЕНЕВА: Знам, че под-

готвяш за издание един том 

„Пиеси за четене”, по твой ли-

чен подбор с твои пиеси. Защо 

така си го озаглавил?

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ: Понеже 

смятам, че моята тематика е 

вече неприложима. Няма хора, 

които да боравят с такива 

категории и за това, за което 

съм мислил, върху което мога 

да въздействам. Това вече не 

са теми. Да кажем двуличието 

или изневеряването на идеал, 

на принципи и т.н. До голяма 

степен това е тема на моето 

творчество. След това една 

друга теоретично формули-

рана мисъл е това, че идеоло-

гията, като я вземем в нейния 

чист вид, се опитва да органи-

зира така обществото, че то 

да бъде изградено в съответ-

ствие с най-възвишените пори-

ви на човешката душа. Казвам 

това високопарно, защото не 

знам другояче как бих могъл да 

се изразя, че е възможно и че ко-

мунистите бяха тези, които се 

бяха заели с тази работа. Оба-

че тези комунисти не знаеха и 

не си даваха сметка за това, 

че няма идеология, както няма 

и религия, първична, която да 

изтрайва на това разрушава-

що проникване на отровите 

на властта. Затова, защото 

комунистическата идея, както 

и много други идеи, свързват 

победата си с овладяването на 

властта и смятат, че власт-

та може да бъде най-силният 

инструмент за преобразуване-

то на общественото в съот-

ветствие с някакъв възвишен 

идеал. Така бяха първите ко-

мунисти идеалисти, които в 

България започват масово да 

измират, да изчезват след 1919 

г., когато тесняшката партия 

става член на комунистическия 

Интернационал. И тогава, кога-

то стигнеш до този извод, не 

знаеш какво да правиш с идея-

та за революцията. От една 

страна, революцията е тази, 

която най-мащабно, най-масо-

во премахва враждебните ин-

ституции на едно общество, 

които развращават, които хи-

мически разлагат човешката 

духовност. И в същото време 

се оказва, че революцията с 

нейните последствия се пре-

връща в друга разновидност 

на онези фактори, които уни-

щожават, т.е. идеология, идея 

и власт са несъвместими. Аз 

имам една книга, която ми е 

последната. Казва се „Изпове-

ди на захождащото слънце”, в 

която казвам, че революцията 

стига до тези изводи, за кои-

то говоря, тогава, когато тя 

доживее своята зрелост. Но 

няма революция, която да е 

доживяла такъв сезон от сво-

ето развитие – зрелост. Зряла 

става тогава, когато се окаже 

в гроба, който е приготвила за 

своите противници.

СВЕТЛА БЕНЕВА: Имаш ли 

текстове, които не си публи-

кувал, а си ги писал през този 

период?

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ: Имам ня-

колко пиеси. Аз късно се разви-

вам. Късно ми дойде на ума, че 

след като вече не мога да пиша 

за партизани, за идеалисти и 

честни ръководители, които 

се борят против злото, все 

още мога да пиша. В някои от-

ношения, макар и не толкова 

елементарни, моите герои до 

голяма степен са заприличали 

на онова, което искат да ми-

слят хората сега, които жаду-

ват за правда, за чест, за мир, 

за справедливост, което си 

мислят за Бойко Борисов. И аз 

така съм си представял, че ако 

имаш такива качества, можеш 

да помагаш на хората да бъдат 

по-щастливи. Моята темати-

ка е минало-заминало, тъй като 

аз съм разбрал, че за дълго вре-

ме, да кажем театърът, е об-

служвал не идеята да помогне 

на хората да разберат какъв е 

пътят към истината, към фи-

лософския смисъл, а към това, 

което може да се открие в за-

мисъла на авангардисткото из-

куство, поставяло си друга цел 

– да видиш, да се убедиш колко 

е наивно да разчиташ, че ево-

люцията е отдалечила човека 

от неговите инстинкти и ре-

флекси. Че нищо от това, от 

което е изградена и антропо-

логията, и психиката на това 

изделие на природата – човека, 

нищо от това, което ти си оч-

аквал, наивнико, нищо от това 

няма да се случи. Американ-

ците са измислили един глагол, 

който сега охотно се приема и 

от хора, които разбират от 

изкуство. Глаголът е „забавля-

вам се”. Изкуството трябва да 

забавлява, защото човекът – 

американският тип човек или 

идеал е да работиш колкото 

може повече. Докато не загу-

биш своята работа, ти можеш 

да разчиташ на много неща. 

Ти много се изморяваш, много 

се амортизираш и трябва да 

се забавляваш. Най-хубавото 

забавление е да отидеш и при 
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проститутки, и да отидеш 

нещо да играеш. Да не говоря 

банални неща. Друга е функци-

ята сега на тези културни ин-

ституции. Всъщност, те вече 

не се смятат приоритет на 

силното човешко общество.

 Занимаваше ме и още един 

въпрос, не като личен - как въз-

приемат живота един възрас-

тен мъж и една млада жена, 

когато нещо ги обединява? 

(Меж ду млад мъж и възрастна 

жена е следваща тема, която 

няма да доживея.) Някаква връз-

ка за известно или за дълго вре-

ме ги споява? И единият и дру-

гият може би търсят някакъв 

изход от наближаващата криза 

или драма, или трагедия? И в 

същото време, когато се осъ-

ществи тази връзка, при тях 

настъпва, да кажем, едно въз-

растово не заболяване, патоло-

гия, но чувство за наближаваща 

безизходица. Колкото остаря-

ваш по-нататък, ти не можеш 

да мислиш, че се приближаваш 

до твоята заветна пролет. 

Няма такова нещо. Искаш да 

бъдеш щастлив, когато знаеш, 

когато си убеден, че това е не-

възможно. И въпреки това то 

става всекидневно. Масово се 

развеждат хора, мъже след 40 и 

няколко години. Когато започне 

да се свечерява, най-напред ми-

слиш, че проблема трябва да го 

решиш творчески, а всъщност 

ти искаш, като човек норма-

лен, да го решиш и философски. 

Както казвам на едно място 

в моето богато творчество, 

докато мъжете са млади удър-

жат невероятни победи, без да 

са учили в някаква школа как се 

постигат те чрез стратегия 

и тактика, когато остареят, 

трябва непременно да се учат 

на изкуството да понасят по-

раженията, защото нищо дру-

го не ги очаква. Е, написах една, 

всъщност две такива пиеси, 

но ми е неудобно да ги давам 

да ги четат. Едната е с малко 

фолклорен завършек, т.е. без 

смърт не може да се реши. Тя 

и без това идва, но без смърт 

не може да се реши проблемът, 

който възниква – на един млад 

човек да му отнемеш жената. 

Как трябва да завърши тази 

работа? Младият още не е 

свикнал да понася поражения. 

Той понася само победи. Зато-

ва вади ножа и убива. 

СВЕТЛА БЕНЕВА: Тези тек-

стове след 1989 г. ли са писа-

ни?

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ: Да. А имам 

и една пиеса, която е посвете-

на на един мой приятел. Той 

беше от големците в йерархи-

ята. Заместник-министър на 

транспорта, началник на въз-

духоплавателната авиация – 

гражданска и селскостопанска. 

Голям човек. Много енергичен. 

В живота нерядко се срещат 

хора, родени за лидери. Дай му 

да ръководи и той знае какво 

да прави. И не го прави само за 

пари, за заплата. Просто има 

хора, които са жадни за това. 

На времето бях председател 

на Съюза на писателите – 1990-

1994, в годините, когато ста-

ваха промените. Сега виждам 

колко е било трудно просто да 

се задържиш над водата, без да 

бъдеш ренегат, без да бъдеш 

предател, без да бъдеш шме-

кер, без да бъдеш корумпиран 

или податлив на корумпиране. 

Много малко хора се опазиха. И 

когато ме избраха, тогава вече 

не ЦК определяше кой да бъде 

начело на това или онова - на 

първите демократични избори 

ме избраха - аз получих най-мно-

го гласове. И Николай Хайтов, 

който е по-възрастен от мен, 

но беше в активна възраст, ми 

казва: „Абе, как се съгласяваш? 

Ти знаеш ли какво значи да бъ-

деш председател на Съюза на 

писателите и изобщо да рабо-

тиш за каузата на писателите? 

Това е неблагодарно, подло, ал-

чно племе. Чудя ти се на акъла”. 

Така беше. Но когато изтекоха 

моите два мандата - по устав 

не можех да бъда повече пред-

седател, - възникна въпросът 

кого да предложим за председа-

тел на Съюза. Имаше най-раз-

лични предложения. Един каза: 

„Дай да помислим върху канди-

датурата на Николай Хайтов”. 

Отговорих, че няма смисъл да 

си губим времето, тъй като 

зная неговото отношение към 

тази работа. Освен всичко 

друго - 1990 г., когато стана 

смяната, ако си спомняте по-

възрастните, тогава най-мно-

го и в „Народна култура” и във 

всички опозиционни антико-

мунистически и демократич-

ни издания най-много пишеха 

против Николай Хайтов, про-

тив Леда Милева и т.н. Първо 

това, а второ – дълги години 

е работил в ръководството 

на Съюза на писателите. Беше 

директор на Творческия фонд и 

ги познава много добре. Освен 

това е суров човек. Решихме 

да опитаме и да се обадим на 

Хайтов. Хванахме се и на бас 

за две бутилки уиски.При поло-

жителен отговор – аз губя, при 

отрицателен – колегата. Оба-

дихме се и Хайтов, без никакво 

колебание прие да бъде отново 

на този пост. 

Дойде на другия ден и му 

казвам: „Първо – загубих заради 
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тебе две бутилки уиски. Второ 

– как може, ти на мене – в го-

рата сме ходили и сме се раз-

хождали (защото той живееше 

на улица „Латинка”) и си ми каз-

вал ...”. „Искаш ли да ти обясня 

защо?” Казвам: „Да, обясни ми”. 

И той ми отговаря: „Аз обичам 

да се боря”.

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ: Ние 

завършихме скоро Историята 

на българския театър между 

двете световни войни. Пред-

стои ни да проучим периода на 

социализма, който сигурно ще 

го разгледаме на две части – до 

и след 1968 г. Имам два въпро-

са. Има ли в периода от 1945 до 

1989 г. някакво естествено раз-

деление на културния процес, 

специално на драмата и теа-

търа – 1956 г.; 1968 г. или друга 

година? И вторият – имало ли 

е цензура върху писателите, 

върху режисьорите и актьори-

те и кой всъщност, ако е имало 

такава цензура, я е осъществя-

вал?

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ: Първия 

етап, който се предопределя-

ше от културата на хората, 

които ръководеха и в партия-

та и в държавата театрално-

то изкуство, беше чисто ме-

ханичен. Правеха каквото им 

кажат от Съветския Съюз, за-

щото те ходеха там на срещи 

и курсове. Те не бяха и писатели 

тези хора, които ръководеха 

културните процеси, и по-спе-

циално театъра. Едва ли ще се 

намерят културни писатели, 

които са били в партийните 

и в императивните институ-

ции. Това бяха хора чиновници, 

които бяха доказали, че са ор-

тодоксални, че не се поддават 

на ереси, на естетически увле-

чения. Нещо в духа на изкуство-

то се промени след ХХ конгрес 

на КПСС с темата, която въз-

никна за несправедливостта, 

извършена към личността, не 

към врага. Темата за врага се 

смята за изчерпана. Враг ли е 

– Горки го е казал още в 1936 г., 

като не се предава - ти го уни-

щожаваш. Общо взето, обаче, 

не с такива врагове се е занима-

вала литературата. Тежнения-

та бяха повече хуманистични, 

че човек не може несправед-

ливо да го обричаш на такава 

участ, на такава съдба, на ка-

квато бяха подложени главно 

образците на нещастните 

жертви на насилието в Съвет-

ския съюз в лагерите - както 

концентрационните, така и на 

терора. Що се отнася до цен-

зурата, тя не беше цензурата 

от средновековен тип. В сми-

съл да има специални органи, 

които до четат произведения-

та и да казват, както XVIII - XIX 

в. в Русия е имало специална ог-

ромна държавна институция, 

която е прочитала и е казва-

ла: това – да, това - не. Така-

ва институция в България не е 

имало, макар че имаше по едно 

време подобие на това, което 

в Съветския съюз е легитимно 

- Главлит.

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ: Към 

ЦК сигурно или към Министер-

ския съвет?

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ: Във вест-

ниците, в издателствата, кои-

то четяха.

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА: Това 

е един човек, така ли?

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ: В „Работ-

ническо дело” (моята кариера 

като пишещ започна там) има-

ше няколко души, които опазва-

ха по-скоро държавната тайна. 

И имаше такива абсурди. На-

пример - бяха открили язовир 

„Кърджали” – огромен обект, 

и не позволиха да се публикува 

снимка. Или не можеше да се 

снима паметникът на Цар Ос-

вободител срещу Народното 

събрание. Но тези институции 

не можаха да се вкоренят, осо-

бено след ХХ конгрес на КПСС, 

1957 г. Те си останаха в Русия 

докрай, а и те имат какво да 

пазят – военни тайни. Русия 

по начало е по-тиранична. Те 

са свикнали, че техните ин-

ституции не се притесняват 

да притесняват човека. Аз съм 

бил там студент. След това 

дълги години съм живял там 

като кореспондент – „по Сове-

тскому союзу”. Нямаше в Бълга-

рия в такъв вид цензура, нито 

ние бяхме озверели. Властта, 

тези, които управляваха, не 

отиваха към това озверяване 

по отношение на човека. Може 

би така е в по-малките и по-

периферните държави. Макар 

че социализмът, така както е 

дефиниран в партийните до-

кументи, не може да се сбъдне, 

даже и по простата причи-

на, че дори и реформиращ се, 

не допускаше плурализма, т.е. 

съществуването на различни 

партии, които няма да бъдат 

като Земеделския съюз в Бълга-

рия и комунистическата пар-

тия. Един виц имаше по този 

повод, че Земеделският съюз 

се отличава от комунистиче-

ската партия само по това, 

че не изключва членовете си за 

морално-битово разложение. 

Социализмът в България до го-

ляма степен можеше да бъде 

оцветен от вродения българ-
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ски демократизъм, имахме и 

веротърпимостта, онова, ко-

ето робството беше научило 

и е научило българския човек да 

се отнася малко по-различно. 

Никога той не е мечтаел, при-

мерно, да бъде хегемон. Натри-

ли са му носа много отдавна, 

че няма да стане ръководител 

на Балканите, или в региона, 

или в Източна Европа, макар че 

историците и мегаломаните 

смятат, че ние сме били вели-

ка държава в Източна Европа. 

У нас можеше да се избегне 

това, което стана 1990 г., и да 

се демократизира обществе-

ният строй чрез премахване 

на I член от Конституцията, 

който казва: единствената 

партия е еди коя си. Ние сме 

Европа, не сме Азия. Можеше 

с постепенни, разумни, инте-

лигентни действия нещо да 

се спести на българския народ. 

Социализмът, такъв, какъвто 

беше експериментиран, няма-

ше как да стане. Не можеш да 

водиш хората, да им осъщест-

вяваш възвишени амбиции или 

желания и непрекъснато да ги 

подбутваш с камшик. 

ЙОАНА СПАСОВА: В интер-

нет видях една статия на Пе-

тър Хаджинаков от 13.10.2009 

г. Нарича се ”Кольо Георгиев 

– класиката на модерността”. 

Нова е и много позитивна за 

вас. Говори за прозата ви, но 

накрая споменава и за драма-

тургията. Искам да зачета, 

защото въпросът ми е свързан 

с това. Разсъждавайки върху со-

циалистическия период, как да 

наричаме типа пиеси, които 

са посветени на партизанско-

то движение, на съпротивата. 

Човекът ги нарича пиеси на 

антифашистката тематика. 

Контекстът на статията е 

класиката в българската дра-

матургия. Напоследък поста-

виха „Музика от Шатровец” и 

в самата програма пишеше, че 

това не е партизанска пиеса. 

Имаме голям проблем как да 

наричаме тези пиеси, които са 

посветени на партизанското 

движение, на съпротивата, на 

идеализирания герой. Вие сега, 

от днешна, от наша позиция 

как бихте нарекли тези пиеси? 

Може ли да ги наричаме социа-

листическа драматургия? Има 

ли въобще такова понятие? 

И като погледнете назад във 

времето, виждате ли ваши ко-

леги, които са ни класиците, но 

именно с тази тематика? Виж-

дате ли по-нататък бъдеще за 

тези пиеси? 

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ: Няма нуж-

да да се измисля. От край време 

има реализъм, натурализъм, ро-

мантизъм и т.н. То е художест-

вен реализъм. Напълно естест-

вено е да се употребяват тези 

термини. Социалистически реа-

лизъм е идеологизиране на това 

понятие, отвъд онзи образ на 

обществена динамика, който 

се развива в болшевишка Русия. 

В Америка са създадени вече 

нови понятия. Например „коло-

низация на западните щати”. 

Резултат от някакви енергии, 

които е развило обществото. 

Сталин измисля какво е болше-

визъм. Болшевизъм било руски 

революционен подем плюс 

американска деловитост. Да 

кажем, понятието постмоде-

рен социалистически реализъм 

– то няма социализъм, пък как-

во да е ... Според мен това е 

една модификация на хумани-

зма в изкуството, който си го 

има в изкуството, откакто 

то съществува. Специално за 

България смятам за дълбоко по-

грешна и антинационална тази 

тенденция всичко, което е 

било преди Девети септември 

– антифашистката борба и 

партизанството, да се смята 

за криминално деяние. Особено 

във вестник „Труд” има едни 

дами, които непрекъснато се 

надуват да им пораснат муста-

ци, да се окосмят като мъже, 

защото подвикват и говорят 

с институциите като с кукли, 

като с оловни войничета. Не 

правят разлика между хората 

и порива на хората, които ис-

кат да се борят. Аз съм бил в 

затвора от 16 до 18-годишна-

та си възраст. В най-чистата 

ми, кристално чиста възраст, 

когато всичко ми е правило 

впечатление. Толкова силно ми 

е въздействало хубавото у чо-

века, че съм се опитвал да му 

подражавам. Това са го предиз-

викали преди всичко тези 500 

хора в затвора, пригоден за 80, 

които са минали пред очите 

ми за тези почти две години 

– от 03.03.1943 г. до 1944 г. Аз 

съм бил в затвора с баша ми и 

с двамата ми чичовци. Бях не-

легален ръководител на РМС в 

Поповската гимназия, в която 

имаше 800 ученици и четири 

конспирации. Конспирация оз-

начава нелегална организация 

против държавата. Коя беше 

държавата преди Девети сеп-

тември? Разни невежи хора 

казват, че България била цве-

туща страна в навечерието 

на войната. Е, как ще е цвету-

ща страна, когато в България 

имаше един и половина мили-

она безработица? Не си спом-

ням през всичкото това време 

нито един разговор, нито един 

път да е употребена думата 
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власт или „когато ние вземем 

властта какво ние ще правим, 

как ще колим, ще бесим, как ще 

се обогатяваме”, как ще показ-

ваме бандитската си порода. 

Нямаше такова нещо. Един от 

добрите приятели на баща ми 

беше убит само за една нощ 

следствие – Стамо Костов от 

село Заветно, на 33 години. И 

да ми казват на мене, че ние, 

които не сме имали оръжие... 

В нашия край убиха около 200 

такива. Най-възрастният в 

нашия затвор беше 44-годи-

шен човек. Обаче той знаеше 

стихотворение на Петьофи. 

Беше художник. Такива хора 

много рядко се срещаха между 

нас. Иначе затворниците бяха 

бедни селяни, гимназисти и 

тук-таме студенти. Никакви 

работници. Революционната 

работническа класа я нямаше 

изобщо, защото няма такава 

класа по начало. Как дефини-

рат тези от „Труд”, че онези, 

които са от антифашистката 

съпротива, които участваха в 

конспирациите, са терористи? 

Никакви стрелби, никакви сабо-

тажи, нищо такова не е имало. 

Пишеха се писма с лявата ръка 

– да не те хванат. Големият 

номер! Против германците ес- 

тествено, в полза на Съветския 

съюз. Ама цяла Европа беше в 

полза на Съветския съюз. Как-

во ще ми пишат сега – кой бил 

Съветският съюз – страната 

с лагерите. Лагерите е едно, 

войната е друго. Патриоти-

змът на едните, бандитизмът 

на другите и т.н. България и 

възпитанието на българската 

личност много губи от това, 

че изкарват партизаните те-

рористи, антидържавни еле-

менти. България, паметта Ӝ 

прости на Крали Марко, че е 

бил наемник на турците. Прос-

ти на Индже войвода, че е бил 

разбойник, а не може да прос-

ти на партизаните. В България 

нямаше дисидентско движение 

както в Чехия, Унгария или в 

Полша. Един от най-добрите 

ми приятели е Христо Тро-

ански – великолепен писател, 

певец. Най-хубавата антико-

мунистическа книга, която е 

написана в България, е негова-

та. Казва се „Кървавочервено” 

и разказва за зверствата, из-

вършени от комунистите, но 

не като партизани и ятаци, а 

като органи на властта. Книга-

та му е документирана и мно-

го добре написана. Изложение-

то и тезите му са подкрепени 

с факти. Той представи моята 

антифашистка книга. Излезе и 

една книга на друг много добър 

писател и мой приятел – Нико-

ла Радев. Препоръчвам ви я. На-

рича се „Когато Господ ходеше 

по земята” и е в защита на зва-

нието „борец”. Борецът може 

да бъде и комунист и антико-

мунист. Важното е, че когато 

се бориш, се бориш по някакви 

правила и когато ги спазваш, 

значи си достоен да бъдеш 

уважаван, тачен и помнен. Да-

ваха възнаграждение за убити 

партизани по 50 хиляди лева 

на глава. За удостоверяване им 

режеха главите. Същата жес-

токост, същата свирепост. За 

онова, което не се поддава на 

контрол, на идеята, на принци-

па, на каузата... Има го у човека 

независимо на коя партия и на 

коя идеология и религия служи. 

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА: Раз-

брах, че имате икономическо 

образование. Защо решихте 

да пишете пиеси и въобще да 

се занимавате с драматургия? 

Другият ми въпрос е каква 

беше ролята на литературни-

те дискусии, за които сме чели 

като студенти и които се 

провеждаха в парк-хотел „Мос-

ква”? Някакви творчески места 

за обсъждане на това как да се 

пише, как да се развиват неща-

та ли бяха? 

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ: Априлски 

дискусии се наричаха. Априлски 

пленум, априлско поколение 

– през април. Марката идва от 

събитието. По първия въпрос 

- наблюдателен съм. Бялата 

хартия ме привлича. Изпитвам 

гравитацията на белия лист. 

Започнах в БНР да драматизи-

рам моите разкази. Ана Кара-

костова – драматург на НТМ 

ме повлече. Каза ми да опитам, 

щом като разказите ми ста-

ват за драматизации. И тя 

ме изтезаваше до последната 

пиеса, която съм писал. Имам 

една метафора за писателите, 

които пишат пиеси и книги. За 

мъжа автор да напише първа-

та си книга, е все едно първия 

му любовен контакт с жена. И 

винаги от този контакт не се 

получава голяма радост. С все-

ки следващ опит се опитва да 

докаже, че нещо става, нещо 

може. И така целия му живот 

минава като пише книги. От-

начало просто бях принуден 

от нейните настоявания да 

пиша. Публиката ги харесваше. 

И за собствено удоволствие 

да напиша нещо, смятайки, че 

технически съм понаучил някои 

неща, докато се изчерпа този 

заряд. В междинния период на-

писах една пиеса. Исках да се 

пошегувам с театралното 

ежедневие. Нарича се „Гнездо 

на чучулиги”- какво му се налага 

да преживее на един директор 
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на театър. Написана е преди 

десет години. Едни приятели 

от Стара Загора я поставиха и 

повече не съм я давал. 

РОМЕО ПОПИЛИЕВ: Как точ-

но приключи твоето пребива-

ване в театър „София”?

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ: Само 

Дико Фучеджиев беше с по-го-

лям стаж от мен като дирек-

тор. Изкара 14 години. Имах 

големи неприятности главно 

с репертоара – с българските 

пиеси и не само. С авангард-

ните съветски и западни пие-

си също. Личната ми позиция 

беше силна. Като бивш полит-

затворник, никой не би посмял 

да ме обвини, че съм антико-

мунист. И можех да пледирам 

за тези пиеси, че те не могат 

да променят ориентацията 

ми. Самият фон беше благо-

приятен. Начело на Комитета 

за изкуство и култура беше 

Георги Йорданов – откровено 

предан на културата и буден 

деец на номенклатурата. То-

дор Живков му имаше пълно 

доверие. Нямам никаква морал-

на причина да ги поставям в 

смешно или неудобно положе-

ние. Все пак това си бяха номен-

клатурчици. За тях имам пиеса 

„Четвъртият закон”, която не 

е публикувана. Четвъртият за-

кон е, че и подлецът може да 

е честен, стига нищо да не му 

коства това, т.е. да направи 

нещо честно и да не го инкри-

минират като антипартийно 

и антидържавно. Имаше гру-

па от хора, които формираха 

критичната оценка на обще-

ството. Владимир Каракашев, 

Димитрина Гюрова, Севелина 

Гьорова и т.н., които, макар 

и не в еднаква степен, искаха 

да правят корекции на линия-

та на театрите и на линията 

на творците да се придържат 

по-стриктно към партийните 

формули за главния герой, за но-

вия човек. Аз съм си позволявал 

открито да споря с един от 

секретарите на ЦК – професор 

Стоян Михайлов, на когото 

съм му казвал по повод на „Чо-

векоядката” на Иван Радоев, че 

няма изобретен начин чрез ли-

тература или чрез проповеди 

да се промени природата на 

човека. Новият човек е изкуст-

вено книжно изобретение. Кри-

тиците, които споменах, смя-

таха, че новият човек трябва 

да е възприемчив към идеята 

за справедливо, щастливо об-

щество, че трябва да работи 

върху себе си, че трябва да се 

грижи за младото поколение, 

че трябва да бъде трудолюбив 

– все банални неща. Искате но-

вите хора да ги представите 

като някакъв букет от морал-

ни добродетели? Не могат да 

бъдат всички такива. Трябва 

да бъдат, примерно, като вой-

ник от фронта на Балканската 

война. Тогава не е имало нито 

комунизъм, нито антикомуни-

зъм, а е имало българи, които 

отиват да се борят срещу ве-

ковния поробител. Но е имало 

нещо, което ги хипнотизира. 

Това е идеята за България, иде-

ята да няма ново робство. Как-

во лошо има в библейския чо-

век? Какво лошо има в десетте 

божи заповеди – сублимация на 

мъдростта – житейска и ис-

торическа на народите? Меж-

ду другото, аз бях в една ложа 

с Тодор Живков, когато гледа 

„Човекоядката”. Не на премие-

рата, а след няколко предста-

вления. Бяхме само двамата. 

Харесваше много Леда Тасева. 

И каза: „Вашият театър има 

право да бъде в авангарда на 

театрите”. Много му хареса 

това представление. Ние, ли-

тературното бюро, правихме 

една анкета и нашите зрители 

средно бяха 30-годишни. Крити-

ката на Иван Радоев беше ари-

стократично надменна. Чув-

стваш се леко унизен. Такава му 

е структурата на окото. Гледа 

на човека чрез вица. С висока 

литературна култура. Блес-

тящ поет. С елегантно, хуба-

во, осезаемо чувство за хумор. 

На Тодор Живков му хареса пи-

есата. И само след десет дни 

в „Литературен фронт” излезе 

една критическа статия – ре-

дакционна, за „Човекоядката”. 

Тодор Живков я харесва, от ко-

гото всички се страхуват и с 

когото всички се съобразяват 

и изведнъж се появява статия, 

която оспорва неговото мне-

ние. След това се оказа, че ста-

тията е написана от Р. И. и от 

Ст. Ст. Това се дължи на веро-

ломството на Тодор Живков, 

за да не го обвинят някои, че 

той поощрява антипартийни 

тенденции, или това, че социа-

лизмът пропада или не сполучи. 

А авторите, понеже знаят, че 

имената им няма да се появят, 

са я написали. Когато дойде ред 

да ме освободят от театъра, 

Георги Йорданов ми каза: „Ние 

най-безразсъдно ти изядохме 

осем години от творческия 

живот. Ти през тези години 

беше лишен от възможността 

да пишеш, да се занимаваш с 

творчество. Смятаме, че вече 

нямаме право да злоупотребя-

ваме с теб”. И ме освободиха. 

Това е пример за тероризиране 

чрез страх.

Светла Бенева
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М Е Л П О М Е Н А 
Б Е З  Г Р И М

Н А Ц И О Н А Л Е Н

ФОНД
К У Л Т У Р А

Рубриката 
се поддържа 

от фонд 
„Култура“

ЗА „УЧИТЕЛЯ” КАМЕН ДОНЕВ
И ЗА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

(„Възгледите на един учител за 
народното творчество”-

 моноспектакъл, ДТ – Пловдив)

Преди да гледам „Възгледите на един учител 

за народното творчество”, отдавна не бях 

попадала на театрално представление, което 

истински зарежда с настроение и обединява в 

едно залата. Сред публиката имаше както ти-

нейджъри с пиърсинги по лицето, така и белов-

ласи пенсионери, които се забавляваха заедно 

и се смееха на едни и същи неща. Колко често 

може да станеш свидетел на нещо такова в 

днешно време? Истинска рядкост и празник е да 

се види толкова разнородна по възраст, интере-

си и социално положение публика, която е обеди-

нена от удоволствието и смеха. Колко са режи-

сьорите, които могат да се похвалят с опашки 

за билети и предварително откупени за месец 

напред представления? Не са много театрални-

те феномени, които обединяват в себе си все-

народната любов, независимо от пол, възраст, 

социално положение и културни разлики. Камен 

Донев вече не е просто автор и творец, а се 

превръща в театрално и социологическо явле-

ние. Той доказва, че за талантливия човек няма 

криза - залата беше препълнена и имаше дори 

правостоящи, седящи по стълбите и на допъл-

нителни столове. Играе сам на почти празна 

сцена, без тежки декори, специално осветление, 

костюми , грим и т.н., и въпреки това се справя 

с „висшия пилотаж” в продължение на два часа 

непрекъснато да разсмива петстотин души! 

Спектакълът му доказва, че няма деление между 

„сериозно” и „леко” по отношение на жанра, „ви-

соко” и „ниско”, „елитарно” и „масово” – за раз-

лика от претенцията за изкуство, истинското 

изкуство обединява тези категории.

Заразяващата енергия, младежката искреност 

и непосредственост на Камен Донев увличат и 

най-големите скептици в залата. В демонстра-

тивността, с която показва „ето, вижте ме 

ТРИ ПОСТАНОВКИ
Николина Делева
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какво мога”, има нещо детско, непосредствено и 

хлапашко. Той не се бои да бъде себе си – откро-

вен и истински, и да се изявява чрез всичко, което 

може: огромната му творческа енергия търси 

различни канали, в които да се излее и материа-

лизира: писане, пеене, танци, актьорска игра, ре-

жисура. Той избира да твори в комедийния жанр, 

който само на пръв поглед е лековат. Не е лесно 

да правиш „битови” комедии, без да изпаднеш в 

злободневност, дребнотемие и натурализъм, или 

още по-лошо - в пошлост и вулгарност. 

Спектакълът „Възгледите на един учител за 

народното творчество” е изповед и споделяне 

на мисли и наблюдения за трагикомичността на 

днешното ни живеене, едновременно разсмива 

и предизвиква размисъл. Драматургичната кон-

струкция на представлението е колаж от вицове, 

скечови ситуации, познати образи от ежедневи-

ето, абсурди и нездрави отношения, с които се 

сблъскваме всички. В монолога ежедневното го-

ворене и уличният език се редуват с цитати от 

философи, учени и мислители. Важен композицио-

нен елемент са народните песни и танци, които 

илюстрират темата за народното творчество.

Зад смешното прозира остър критичен поглед, 

който прави разрез и анализ на народопсихология-

та ни, и интерпретира сериозни теми през при-

змата на смеха и иронията. В неговите „Възгледи” 

е отразена цялата палитра от нездрави отноше-

ния в бита ни - семейни, съседски, междуполови, 

междупоколенчески, по пътищата и в градския 

транспорт, през свободното време и по празни-

ците и т.н. В до болка познатите комични ситу-

ации от ежедневието всеки може да разпознае 

себе си и своите преживявания. Чрез фантазията 

и преувеличението тези ситуации са доведени до 

абсурд, пародирани и осмени, превърнати в повод 

за забавление и пречистване чрез смеха. Смехът 

на „учителя” Камен Донев не е злобният смях-по-

дигравка, а искреният смях от сърце и душа. 

 Забавлението и удоволствието от находки-

те, свежият и нестандартен поглед върху реал-

ността, и чувството му за хумор не изключват 

сериозността на изводите, тъгата и размисъла. 

Който може да чете между редовете ще види 

и сериозните констатации, че сме забравили да 

се радваме на живота, да творим и създаваме, 

да търсим и намираме смешното, да приемаме с 

разбиране човешките слабости, да общуваме по-

между си и да бъдем човечни, да пеем и да танцу-

ваме. Камен Донев е избрал да не сочи назидател-

но с пръст, да не съди и да не се оплаква, а да се 

смее над наболелите проблеми на всекидневието, 

които ни притискат - градския транспорт, лип-

сата на култура и общуване между хората, от-

ношенията между поколенията... Импровизира и 

играе, все едно си говори с приятели на маса, и въ-

преки че играе ролята на учител, няма амбицията 

да бъде просветител, който ни отваря очите за 

нещата или да ни натрапва мнението си за това 

как трябва да се живее и кое е правилно. Няма нра-

воучение, морализаторстване и дидактичност.

Финалът на представлението сменя регистъ-

ра на емоциите и завършва с философските въ-

проси кое заслужава благодарността ни, какво ос-

тава и какво отнасяме със себе си след смъртта 

и защо трябва да я чакаме, за да осъзнаем и разбе-

рем кое наистина е ценното в живота ни?

Спектакълът има безспорни качества - чув-

ството за хумор, енергията, позитивизма, с кой-

то зарежда, това че предизвиква смях от сърце 

- толкова рядко вече се смеем в днешно време, 

дори вицовете са на изчезване. Личи си и опитът 

на Камен Донев в театралния „джемсешън”, при-

добит от работата му с Теди Москов, танцувал-

ните, певчески, актьорски и импровизационни 

качества, умението да прави контакт с публика-

та. Може би най-големият му недостатък е тех-

никата на говора - фъфли, бърза, замазва съгласни 

и изяжда думите в стремежа си към характер-

ност, и на моменти се губи ефектът от текста, 

защото нищо не му се разбира. Но в случая по-ва-

жното е друго – способността му да внуши вяра 

в доброто и човека, в това, че има начин хората 

и светът да са по-добри и по-истински. А това 

е нещо рядко и ценно в днешния свят на мате-

риализъм, цинизъм и обезценяване на духовното. 

Другото феноменално нещо е връщането ни към 

позабравените ни корени в този век на глобализа-

ция, европеизация и какво ли още не. В стремежа 

си да се приобщим към света не забравихме ли 

кои сме всъщност, откъде идваме и кое е наше? 

Камен Донев успява да приобщи и да забавлява 

разнородната си публика с наша народна музика 

- не с чалга или хип-хоп или с някое друго музикално 

течение, довяно тук от модата и от бързата 

разпространяемост на масовата култура в новия 

свят без граници. Светещите и благодарни лица 

в залата, потропващите крака и ръцете, пляска-

щи в ритъм, доказват, че тази пренебрегната, 
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позабравена и неглижирана част от културата 

ни е жива и може да вълнува и радва. Предста-

влението доказва, че младите се интересуват не 

само от компютри и дискотеки, че могат да бъ-

дат запалени и от родния фолклор, но трябва да 

се намери някой учител като Камен Донев, който 

да ги накара да видят красотата му.

Накрая залата дълго го аплодира на крака, ни-

кой не бърза да се връща в реалността и се усе-

ща общото желание магията да продължи още 

малко. Дано има повече творци и представления, 

които постигат това.

ХУБАВОТО ЛОШО ВРЕМЕ 
НА ТЕДИ МОСКОВ

(„Хубавото лошо време” по „Бурята” 
на Шекспир, сц. вариант, постановка 

и визуална концепция Теди Москов, 
костюми Свила Величкова, музика 

Антони Дончев, ДТ – Пловдив)

Верен на стила си, Теди Москов отново из-

ползва Шекспир и „Бурята” само като повод за 

импровизации, каламбури, езикови игри и скечо-

ве. Използва вече познатите ни от досегашни-

те му представления игри с думи и предмети, 

пародиране, смесване на „ниско” и „високо”, пре-

обръщане на клишета и утвърдени представи, 

жонглиране с думи, асоциации и ситуации. Ново-

то е, че – с изключение на Мая Новоселска, ак-

тьорите не са познатите от досегашните му 

представления, станали едва ли не постоянно 

присъствие във всеки негов спектакъл. 

Силното начало е свързано с идеята, че все-

ки човек е корабокрушенец на свой самотен ос-

тров, а островът на четящите е необитаем. 

След това до края спектакълът става все по-нес-

вързан, фрагментарен и хаотичен, загубва се ди-

намиката, темпоритъмът и дори на моменти 

показваното на сцената доскучава. Има отделни 

сполучливи скечове, но това не е достатъчно. 

Липсват спойка между отделните части, логич-

ни преходи, последователност или водеща идея 

насред хаотичните хрумвания, които се сменят 

без видима връзка помежду им. Фрагментарнос-

та е част от стила на Москов, но в предишни-

те му работи тя е овладяна и дисциплинирана в 

носещи смисъл послания, докато тук стои само-

целна и неорганизирана. Дали заради по-слабата 

текстова база този път (имам предвид текста 

на скечовете и репликите на актьорите, а не 

първообраза на Шекспир), или заради новите ак-

тьори, които не са свикнали със стила на работа 

на Москов – те определено са по-слаби импрови-

затори и комици от предишните, но спектакъ-

лът няма нерв и динамика, трудно се хваща връз-

ката между отделните епизоди, които скачат 

от тема на тема. 

Говоренето е неясно – с фалцет, шепот и преп-

равяне на гласа, и общо взето нищо не се чува и 

разбира през голяма част от времето. Предста-

влението е прекъсвано на няколко пъти от гнев-

ния глас на режисьора, който седи в салона и дава 

наставления на осветителите. Мая Новоселска 

се опитва с импровизации да тушира тези не-

гови изблици, но неудобството и прекъсването 

на спектакъла си остават, разрушавайки ефекта 

му, ако въобще, разбира се, е имало такъв. Накрая 

остава разочарование и недоумение от смисъла 

на това театрално упражнение. Дори и Мая Но-

воселска този път не може да спаси положението 

въпреки доказаните си и безспорни качества. 

Използването на класиците като база за ко-

ментар, пародиране, заигравка и повод за импро-

визации, утвърдило се като метод на работа 

при Москов, вече се изчерпва. Той префасонира 
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всеки текстови и идеен материал по своя мярка, 
но накрая тази мярка вместо четка на художник, 
която създава нови неща върху оригинала, не се 
ли превръща в „прокрустово ложе”, което осака-
тява материала, идеите и уравнява всичко. Няма 
развитие в повторението на вече утвърдения 
метод, няма качествен скок през годините в на-
чина на работа и в режисурата. И най-вкусният 
„Мармалад” почва да втръсва и нагарча, ако не се 
смени някоя съставка или цялата рецепта.

Тези дни в София имаше среща в Народния те-
атър с известния режисьор Кама Гинкас, който 
каза, че когато обявят че някой има стил, той 
вече е мъртвец - почнал е да повтаря познати 
хватки с предсказуем резултат и е спрял да опи-
тва нови неща, да рискува с похвати, които до-
тогава не са му били присъщи и чийто отзвук 
и резултат не са сигурни, спрял е да шокира и 
изненадва, не си позволява да греши и да опозна-
ва нови територии, методи и теми. Май Теди 
Москов е изпаднал в това да повтаря себе си и 
да поддържа „стила Теди Москов”.

„АПОКАЛИПСИСЪТ ...” ВЕЧЕ Е ТУК

 („Апокалипсисът идва в 6 вечерта”от 
Георги Господинов, реж. М. Младенова, 

сценография Даниела Олег Ляхова, музика 
Асен Аврамов, МГТ “Зад канала”)

Последната пиеса на Георги Господинов е 
изградена от монолози и скечове, които пред-
ставят историите на отделните персонажи: 
Човека с акордеона, Параноика, Разделеното 
семейство, Момчето от пясъчника, Глухата 
старица и т.н. Всеки е преживял някаква лична 
драма, крах и апокалипсис. Кривата на емоции-
те минава през ирония и самоирония, смях, фи-
лософски размисъл, лирична поетичност и дра-
ма. Всекидневното и баналното се смесват с 
абстрактни и философски теми, екзистенциал-
ните размисли се редуват с почти вицови ситу-
ации. Периодично действието се прекъсва от 
включването на поредните новини в шест (час 
ничий и безвременен, по здрач - когато денят 
си е отишъл, а нощта още не е настъпила), кои-
то съобщават за поредното убийство на масов 
убиец-снайперист.

Актьорите (Малин Кръстев, Илка Зафирова, 
Владимир Пенев и другите) под режисурата на 

Маргарита Младенова преминават през отдел-

ните фрагменти, успявайки в рамките на един 

скеч или монолог да наситят думите с емоция 

и подтекст, да обогатят текста със знаци, 

алюзии и препратки. Изчистената и пестелива 

сценография на Даниела Олег Ляхова се състои 

от платна-страници от книга, ограждащи кон-

струкция-рамка, която може да се възприеме 

едновременно като врата, рамка на снимка 

или на екран, преход и праг, и няколко телеви-

зионни монитора над сцената. Тази сценична и 

визуална среда допълва сполучливо внушенията 

на представлението за нашето, обсебено от 

телевизията и медиите, съвремие. Рамката от 

декора композиционно и тематично е свързана 

с началото на представлението: жива картина-

снимка от родилно отделение и края: денят на 

Страшния съд и Апокалипсиса. 

Постепенно фрагментарните истории, за-

почват да се свързват една с друга, образувайки 

пъзел-отражение на Апокалипсиса на сегашния ни 

живот - една истинска постмодерна конструк-

ция, която зад привидната си фрагментарност, 

изгражда свързана в много посоки и по различни 

начини многопластова картина.

Ние сме в апокалпсиса и той е в нас. Апока-

липсис е животът ни, ние сме едновременно не-

гови създатели и жертви. Той е нещо толкова 

обикновено, банално, редовно, повтарящо се и 

неизбежно като вечерните новини в шест часа. 

Прозрачният въпрос в представлението е кой е 

по-страшният апокалипсис - този от Библията 

или нашето „нормално” живеене преди и сега?

„Апокалипсисът идва в 6 вечерта”
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Имам един ярък спомен от 

първата половина на 80-те го-

дини на миналия век – време-

то на студентските ми годи-

ни. Малко преди началото на 

Перестройката. Ние, студен-

тите по актьорско майстор-

ство във ВИТИЗ (сега НАТФИЗ), 

се натоварвахме на влака и хо-

дехме почти на всяка премие-

ра в държавния Пазарджишки 

театър (те тогава повече-

то театри бяха държавни): 

„Жестоки игри“, „Великденско 

вино“, „Час пик“, „Четвърта-

пета степен по скалата на 

Рихтер“, „Копче за сън“, „Мата 

Хари“, „Г-н Пунтила и неговият 

слуга Мати“, „Пейка“, „Одисей 

пътува за Итака“... Буквално се 

изсипвахме в театъра, сядай-

ки по пътеките или стоейки 

прави, където може. Искахме 

да гледаме как играят завър-

шилите малко преди нас ак-

тьори-колеги Кирил Варийски, 

Красимир Ранков, Мирослав 

Косев, Димитър Марин, Пла-

мен Сираков, Диана Бациева, 

Мартина Вачкова, Мая Бабур-

ска, Янина Кашева и др. в по-

становките на Леон Даниел, 

Николай Люцканов, Красимир 

Спасов, Здравко Митков. Още 

същата вечер шумни и превъз-

будени от видяното се връ-

щахме обратно в София. Това 

беше един действително „зла-

тен период“ на Пазарджишкия 

театър, след легендарното за 

театъра предишно десетиле-

тие, след като става държа-

вен, и е открит на 18 ноември 

1969 с постановката „Албена“ 

на Йордан Йовков, режисьор 

GAUDEAMUS IGITUR1

Юбилейни гастроли на държавен Драматично-куклен театър 
„Константин Величков“ – Пазарджик в София

Йоана Спасова-Дикова

„Твоите мъченици, Господи, при своите страдания приеха от Тебе, 
нашия Бог, нетленни венци, защото, имащи Твоята сила, 
мъчителите повалиха и съкрушиха на демоните безсилната дързост:
с техните молитви спаси нашите души.“ 

Тропар на мъченици, глас 4

Съществува суеверие, че 40 години не се празнуват. В християнската религия числото 40 е 
свързано с жертви, изпитания и молитви. Четиридесетият ден е граничен – тогава душата 
напуска тялото окончателно и отива в другия свят при другите души. Съгласно Стария завет, 
трябва да минат 40 дни, за да се изчисти родилката след раждането. Има свети 40 мъченици, 
пожертвали се заради божията вяра... 

Юбилейният гастрол през февруари 2010 в София – по повод на 40-те години, откакто Пазар-
джишкият театър се сдобива със статута на държавна институция, прозвуча като „на проща-
ване“ (за да не използваме по-силната дума „реквием“) през последно време, когато се заговори 
за превръщането на театрите в търговски дружества на самоиздръжка. 

Всъщност не е толкова безнадеждно, защото след десетина години театърът спокойно 
може да празнува 150 години, откакто се е появил и продължава своето съществувание като 
самоиздържаща се театрална трупа (с прекъсване от около един век с общинска – от 1922 до 
1969 г. – и след това с държавна финансова подкрепа)! Да бъдем оптимисти! Нека си припом-
ним, че на мрачната за историята на театъра дата 2 септември 1642 в добрата стара Англия 
пуританите закриват театрите за цели 18 години. Така че Gaudeamus igitur... Vita nostra brevis 
est. Brevi finietur2. И да им е честита 40-годишнината на юбилярите!
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Крикор Азарян. Следват „Както 

ви харесва“ на Уилям Шекспир с 

режисьор Леон Даниел, „Волпо-

не“ на Бен Джонсън, „Януари“ 

на Радичков, с режисьор Кри-

кор Азарян, „Геновева“, „Лес“ на 

Александър Островски, „Хоро“ 

на Антон Страшимиров, „Чай-

ка“ на Антон Чехов, „Джужето 

и седем Снежанки + 1“ на Сте-

фан Цанев, с режисьор Николай 

Поляков, „Вампир“ на Антон 

Страшимиров, „Тит Андроник“ 

на Уилям Шекспир, с режисьор 

Вили Цанков и др. Бяхме слуша-

ли много за постиженията на 

актьорите от Пазарджишкия 

театър Златина Тодева, Илка 

Зафирова, Леда Тасева, Катя 

Паскалева, Димитър Еленов, 

Кирил Кавадарков и др. в тези 

постановки. Завършващите 

института актьори си меч-

таеха да бъдат разпределени 

в този театър на държавната 

заплата от 170 лева за млад 

специалист и да работят с 

изпълнените с енергия свои 

колеги и с утвърдените добри 

режисьори. 

След близо четвърт век, 

след известно затишие, отно-

во със силна трупа и с поста-

новки, които през последните 

два сезона заслужено обират 

театралните номинации и 

награди – на гост-режисьори 

като Маргарита Младенова, 

Иван Добчев, Владимир Пе-

тков, Десислава Шпатова, Гаро 

Ашикян и др., Пазарджишкият 

театър гостува в София. 

Направеният през февру-

ари 2010 г. мащабен юбилеен 

гастрол в столицата, по слу-

чай 40-годишнината от при-

добиването на театъра на 

статут на държавен, дейст-

вително заслужава адмирации 

в ситуацията на повсеместна 

криза и несигурност за бъде-

щето. Похвални са усилията на 

ръководството, с директор 

режисьора Владлен Алексан-

дров, за организиране на юби-

лейни чествания през пред-

шестващата година, когато 

събитието беше ознаменува-

но на Деветия международен 

театрален фестивал „Есенни 

театрални срещи“. Издадени 

бяха и сборниците „1969-2009. 

Летопис“3 и „Съзаклятието 

Пазарджишки театър“. В брой 

10-12 за 2009 на сп. „Театър“ из-

лезе и юбилеен блок, посветен 

на театъра.4 

Всички тези инициативи 

бяха нещо като духовен пир 

по време на финансова и кул-

турна чума. Или, както пише 

в програмата на гастролите: 

„...Пазарджишката актьор-

ска трупа гостува на няколко 

столични сцени със спектакли 

от последните си два сезона. 

Тя обитава напразно плачеща 

за ремонт сграда, изпитва 

познатите огромни финансо-

ви затруднения, публиката й 

също е подвластна на чалгата, 

плиткоумните телевизионни 

сериали и пошлите шоупрогра-

ми... Нека това гостуване бъде 

разбрано като малък жест на 

непримирение. Като израз на 

стремежа да се направи труд-

ната крачка от оцеляване към 

живеене. Нищо повече“.5

По време на гастрола за 

една седмица бяха показани 

шест драматични и три кук-

лени представления – една 

доста сериозна и качествена 

продукция на възродилия се 

напоследък театър. Салоните 

бяха препълнени. В края на спек-

таклите публиката, застана-

ла на крака, дълго аплодираше 

изпълнителите. Този жест на 

желание за духовно извисява-

не и непримирение с утили-

тарното и комерсиалното, 

за противостоене срещу раз-

разилата се глобална не само 

икономическа, но и културна 

криза се превърна в празник и 

за столичани. 

Спектаклите на драматич-

ния театър бяха разнообраз-

ни по тематика. В рамките 

на програмата „Играем Кон-

стантин Илиев“ настоящи-

ят драматург на театъра 

беше представен с две свои 

представления – „Музика от 

Шатровец“ и „Нирвана“, под 

режисурата съответно на 

Маргарита Младенова и Иван 

Добчев. Последното даде въз-

можност на зрителите да 

„Дванайсета нощ“
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вникнат в доста мрачния, иро-
ничен, понякога дори зловещ 
свят на Константин Илиев. 
Интересуващите се от теа-
тър столичани са запознати с 
работата по програми, харак-
терна за режисьорите на „Сфу-
мато“ – „Играем Пегрушевска“, 
Програма Йовков, Програма 
Чехов, Програма Радичков, 
Програма „Митове“, Програ-
ма „Архетипи“, Програма Дос-

тоевски, Програма „Изход“, 
„Към Дамаск“ и др. По думите 
на Младенова „програмата 
дава възможност една тема 
да бъде осветена по-добре, да 
бъде вникнато в нея по-дъл-
боко. Това е една експедиция, 
която ние правим заедно с ак-
тьорите“.6  В случая този опит 
на театралната работилница 
за екипна работа е пренесен и 
е намерил благодатна почва в 
Пазарджишкия театър. Пър-
вият спектакъл – „Музика от 
Шатровец“, в който участва 
почти цялата трупа на те-
атъра, бе представен на го-
лямата сцена на театър „Со-
фия“, а камерният „Нирвана“ 
– с актьорите Ирмена Чичи-
кова и Христо Бонин, се рази-

гра на сцената на „Сфумато“. 
Публиката и на двете пред-
ставления стана свидетел на 
експресивна актьорска игра, 
обединена в единен пулс и ри-
тъм, което е безспорна заслуга 
на режисьорите и е резултат 
от сериозната им работа с ак-
тьорите. 

Отново в „Сфумато“ беше 
показан деликатният, чист 
спектакъл „Горски дух“ – пър-

вообраз на „Вуйчо Ваньо“ на 
Чехов. Режисьорът Владимир 
Петков през последните 15 го-
дини по неговите собствени 
думи7 работи във Франция пре-
димно пиеси на големия руски 
драматург. Актьорите Иво 
Русев, Росица Александрова, 
Тодор Танчев, Георги Кермен-
ски, Диана Досева, Тодор Кай-
ков, Димитър Терзиев, Веселин 
Мишев, Александър Пасков и 
Стела Стоянова присъстват 
безусловно и изпълняват сво-
ите филигранно разработени 
партитури. Това е едно свет-
ло представление, от което 
си излизаш пречистен. 

В театралния маратон на 
Пазарджишкия театър на чет-
въртия ден на сцената на те-

атър „Българска армия“ беше 

изиграна, получилата няколко 

награди, между които и „Икар“ 

за 2009 за най-добра постанов-

ка, „Женитба“ с режисьор Гаро 

Ашикян. Всред изблиците смях 

и бурните аплодисменти меж-

ду действията изведнъж един 

възмутен глас от салона се из-

виси с шопски акцент: „Стига, 

бе, простак! Какво гледаш? 

Това е Гогол, ей!“ Макар и да 

не стана ясно в какво се беше 

провинил неговият адресат, 

най-вероятно си е цъкал нещо 

по мобилния телефон, но съв-

сем нашенската реплика на 

очевидно увлеклия се в чудес-

ното представление столича-

нин, прокънтя някак абсурдно, 

по гоголевски в притихналата 

точно в този момент зала, 

която, затаила дъх, следеше 

действието на сцената и ори-

гиналните интерпретации на

про чутите образи на финя-

гата Анучкин, в изпълнение-

то на смешно фалцетиращия 

Тодор Кайков; на грубиянина 

Пържени яйца, представен 

от преобразения до неузна-

ваемост Димитър Терзиев, с 

басов глас и бавни движения; 

на вечния ерген Подкальосин, 

изигран прекрасно от Добрин 

Досев, който беше извел стра-

ха от женитбата и колебани-

ето дали да се задоми в ярка 

гротеска; на професионалната 

сватовница Фьокла Иванова, 

пресъздадена в комичен образ 

от също така неузнаваемата 

Людмила Митева; мечтаеща-

та да се омъжи Агафя Тихонов-

на в изключително органично-

то и много смешно изпълнение 

на талантливата Мира Янева 

и др. 

На другия ден беше пред-

ставен още един спектакъл с 

“Нирвана”
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НОВА ПОСТАНОВКА
Столичен куклен театър

„Вампирова булка“
по Николай Райнов
реж. Тодор Вълов

няколко награди през миналия 

сезон: „Изкуството да смиташ 

боклука под килима“ – по филма 

„Сцени от един семеен живот“ 

на Ингмар Бергман, с режисьор 

Десислава Шпатова на камер-

ната сцена на Народния теа-

тър. Двата образа на съпрузи 

Мариане и Юхан, разпределени 

на три двойки в три различни 

възрасти – младост (Ирмена 

Чичикова и Веселин Мишев), 

зрелост (Росица Александрова 

и Христо Бонин) и старост 

(Красимира Василева и Иво Ру-

сев) си прехвърляха репликите 

като в щафета на равностой-

но партньорство. Всеки един 

от зрителите можеше да при-

познае себе си в оголените от-

ношения между мъжа и жената 

в това хващащо за гърлото 

представление, благодарение 

на всеотдайните актьорски 

изпълнения. 

В последните два дни от 

гастролите малките зрители 

на столицата имаха възмож-

ност да видят в Столичния 

куклен театър трите куклени 

спектакъла „Къде ти е съкро-

вището?“ на Елза Лалева, „12-а 

нощ“ от Шекспир, постановка 

на Съби Събев и „Косе Босе“ 

на Рада Москова, постановка 

на Злати Златев. В куклената 

програма участваха актьор-

ите Таня Гигова, Владислава 

Джамбазова, Захаринка Терзие-

ва, Александър Братоев. 

Последният представен от 

пазарджишката трупа дра-

матичен спектакъл „Пуканки“ 

от американския писател Бен 

Елтън, под режисурата на ак-

тьора от Народния театър 

Михаил Петров, беше пока-

зан в Сатиричния театър. В 

тази касова, ярка комедия с 

трагичен финал – за медийна-

та манипулация из живота на 

звездите в Холивуд, актьор-

ите Димитър Терзиев, Тодор 

Кайков, Йоанна Микова, Диана 

Досева, Захаринка Терзиева, 

Ива Огнянова, Димитър Кузев 

и Александър Братоев отново 

демонстрираха своите умения 

за екипна работа под звуците 

на „Металика“ и по-специално 

в случая емблематичната със 

заглавието си песен Nothing 

else matters8, доказвайки, че 

нищо друго няма значение, ос-

вен изкуството и духовното 

извисяване. 

Ars longa, 

vita brevis, 

occasio praeceps, 

experimentum periculosum, 

iudicium difficile.9

Бележки

1 От лат. И тъй да се веселим... –  първият стих от студентския химн.
2 Пак там. И тъй да се веселим... Нашият живот е кратък, скоро ще свърши.
3  Деянова, Гергина. „1969-2009. Летопис”.  Драматично-куклен театър „Константин Величков” – Пазарджик. „Валентин 

Траянов”, 2009
4 Сп. „Театър”, бр. 10-12, с. 2-32
5  Програма „40 години Драматично-куклен театър „Константин Величков” – Пазарджик; Юилейни гастроли в София, 

1-7 февруари 2010
6 http://www.dnevnik.bg/morski/2007/06/04/346008_margarita_mladenova_chrez_programite_pravim_svoi/
7 Сп. „Театър”, бр. 10-12, с. 2-32, с. 13
8 От англ. Нищо друго няма значение
9  Латински превод на афоризма на гръцкия мислител Хипократ: „Изкуството е вечно, животът е кратък, възможност-

та се изплъзва, експериментът е опасен, да съдиш е трудно”.
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Рубриката води д-р Антония Катранджиева

Из света на американския театърИз света на американския театър

ПО СТЪПКИТЕ НА 
ГРОТОВСКИ...

Джим О’Куин 
Гл. редактор на сп. „Американ тиатър” –Ню Йорк

В търсене на най-древните песни на света 

от люлката на модерния полски театър, на-

селен със смърт и спомени, изгрява театър 

„ЗАР“ и архетипната мощ на древната пе-

сен. 

„Песните извират от родилните мъки, те 
се просмукват през „кожата“ като нещо на-
пълно органично.“ (Гротовски) 

Как успява полският театър „ЗАР“ да спаси 

от забвение най-древните песни от история-

та на света? И защо Вроцлавската театрал-

на трупа, пряк приемник на театралната 

теория на Гротовски, вплита тези архаични 

песни в генната субстанция на своите нео-

бикновени, виртуозни представления? Впро-

чем трупата понастоящем е на турне в САЩ 

и вече посети Чикаго и Лос Анжелис. 

Ярослав Фрет – 38-годишният актьор и 

студент по етническа музикология, който 

основава театър „ЗАР“ през 2002 г., дава пре-

ки отговори на тези въпроси. Богато хар-

моничните литургични химни и погребални 

песни, които вдъхновяват творчеството 

на неговата трупа, са събирани, както той 

твърди, по време на серия от групови екс-

педиции между 1999 и 2003 г. в исторически 

обекти и религиозни светилища из Грузия, 

Гърция, България, Корсика, Сардиния, Египет 

и Иран, включително и походи към изолира- Джим О’Куин
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ни общности, обитаващи забравени от бога 

райони на кавказките планини, където музи-

калните традиции водят началото си от-

преди 2000 години. Песните, които Фрет и 

неговите сътрудници събират по време на 

тези експедиции, твърди той, стават изход-

ния материал, фундаменталния източник на 

театрална комуникация, „метафора“, която 

отразява дълбокото разбиране за процесите 

и традициите в живота, към които принад-

лежи и смъртта. 

Спектаклите на трупа „ЗАР“, които съста-

вляват триптих от минималистични ансам-

блови етюди, всеки един не трае повече от 

55 минути, хвърлят публиката и театрални 

практици в трансов захлас. Но пиететът на 

Фрет към откровенията, които отприщват 

тези древни музикални химни като театра-

лен ресурс, е част от по-крупна историческа 

картина, която рисува състоянието на една 

ефирна сфера на театралния експеримент, а 

именно - „лабораторния театър“. И новият 

статут на театър „ЗАР“ като международен 

посланик на най-влиятелния бранш от полския 

съвременен театър, пряк длъжник на много-

странните, понякога парадоксални опити на 

Гротовски, показва сеизмичните трусове в 

световния театър, породени от лаборатор-

ното движение. 

Ярослав Фрет, който съчетава ролята на 

артистичен директор на „ЗАР“ и на дирек-

тор на Института „Гротовски“ във Вроцлав, 

от 2004 година се явява като двигател на съ-

временните процеси в полския и световния 

алтернативен театър. Под неговото ръко-

водство институтът е в процес на разширя-

ване от скромната ниша в оживения площад 

на Стария Пазар – (помещенията на Театър 

Лаборатория на Гротовски от 1965 – 1982 г, 

където легендарните постановки като „АПО-

КАЛИПСИС КУМ ФИГУРИС“ за пръв път биват 

представяни), в една просторна мултифунк-

ционална сграда (бивш клуб по гребане) на ули-

ца „Нагробли“ по протежението на оформена 

с дървета пътека към река Одер, която тряб-

ва да бъде официално открита следващата 

година. И когато 2009 година (50-годишнина-

та, откакто Гротовски става художествен 

директор на известния нам „Театър Лабора-

тория“, и 10-годишнината от смъртта на 

Гротовски), бе обявена от ЮНЕСКО за „Година 

на Гротовски“, Фрет и Институтът се явя-

ват домакини на безпрецедентна поредица 

от международни програми и инициативи, 

отбелязващи богатото и неконвенционално 

наследство на Гротовски. 

Това бе един от тези летни двуседмич-

ни фестивали, показно озаглавени: „Светът 

като място на Истината“, на който имах 

удоволствието да видя три постановки от 

репертоара на Театър „ЗАР“, едната от кои-

то „Цезарово сечение“. Именно с нея театъ-

рът на Фрет дебютира в „Милениум парк“ в 

Чикаго през ноември миналата година. Този 

месец публиката на западния бряг имаше шан-

са да види и трите части на триптиха от 

декември м.г. на живо в „УКЛА“, Лос Анжелос. 

У дома във Вроцлав, дори и сред творчески-

те предизвикателства на цяла плеяда от те-

атрални съзвездия като Питър Брук, Тадаши 

Сузуки, Пина Бауш и Кристиян Лупа, предста-

влението на „ЗАР“ направи уникално впечат-

ление. 

Трилогията на „ЗАР“ започва с тъжния ри-

туален откъс „Евангелие на детството“: пи-

еса от фрагменти върху „Имитации на без-

смъртие от спомени от ранното детство“, 

разработвана повече от три години преди 

да дебютира в Брезинка – горското театрал-

но убежище на Гротовски, което се намира 

на 25 мили североизточно от Вроцлав, къ-

дето той извършва пара-театралните си 

проучвания. Абстрактно по форма и оскъдно 

осветено сценично пространство (предимно 

от свещи, някои закрепени на висящи дърве-

ни колела от каруца, които се превръщат в 

блещукащи полилеи), „Евангелие на детство-

то“ е заимствана от библейската легенда за 

погребването и възкръсването на Лазар, обо-

гатено от текстови монтаж на Достоевски 

и Симон Вайл. Меката и плавна хореография 

пресъздава акта на раждане, болката, стра-

данието, измиването, колективния траур; 

песните и химните изпълват всеки образ с 

дълбока сакралност. 

„Цезарово сечение: Есета за самоубий-

ство“, вторият по-екстравагантен театра-

лен сегмент от трилогията, хвърля седемте 

изпълнители във вихър от физически дейст-

вия, като им поставя изпитание за издръж-
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ливост и към музикалния си арсенал прибавя 
жива музика – чело, цигулка, акордеон, пер-
кусия. В „Цезарово сечение“ Фрет разнищва 
твърдението на Албер Камю: „Има само още 
един сериозен философски проблем – и това е 
самоубийството“. Пиесата третира не само 
проблема за артистичната свобода, но сво-
бодата като състояние, което да се изправи 
срещу ограниченията в живота. Централни-
ят визуален мотив е осветена река от стък-

ло, която разсича сцената на две и минава 
през центъра, около която босите актьори 
(надянали обувки на ръцете си) конвулсивно 
се гърчат от болка и екстаз. В интимното 
пространство на един любовен триъгълник 
се разгръща неповторима, сурова, жестока, 
красива, понякога иронично смешна и силно 
физическа история. 

Последният сегмент: „Анхели: Повикът“, 
която все още беше една незавършена ра-
бота, в процес на изграждане, ползва химни 
от Византия и Сардиния, дан на паметта на 
Юлиус Словацки - полски романтичен поет, 

който пътува до обетованата земя, за да на-

пише стилизираната библейска поема за об-

себване от ангел „Анхели“. Сръчно управляван 

и маневрен парашут, покриващ цялата зала 

от прозрачна материя, дава фантасмагорич-

на рамка на този сегмент, който завършва с 

тихото застилане на изпълнителите под гън-

ките на парашута (ехо от финалната сцена 

на творбата на Гротовски „Непоколебимият 

Принц“ с главния му актьор Ришард Чешлак). 

Публиката прие различно, но не с безразли-

чие трите ювелирно изработени и изкусно 

изиграни сегмента, отделени от паузи на пъл-

на тъмнина и мълчание. „Никога не съм виждал 

подобно нещо. Публиката, обгърната с аура-

та на сакралното, не може да реагира с ова-

ции“- възклицава критикът от „Бак стейдж“ 

Уензъл Джоунс, след като гледа „Евангелие на 

детството“ в Лос Анжелис. Гай Цимърман – 

режисьор от Лос Анжелис, споделя: „Изиграни 

са с такова безстрашие, че публиката остава 

със затаен дъх и отворена уста. Хумор като 

капки кръв. От време на време призракът на 

Антонин Арто витае и сяда до призрака на 

Гротовски на задния ред с беззъба усмивка“.

„Когато започнем да улавяме вибрационни-
те качества на древните химни и песни, ви-
брациите пропиват всеки импулс и действие и 
тогава песента започва да пее в нас. Тази древ-
на песен пее за мен, вече не знам дали аз съм 
намерил песента, или аз съм самата песен.“ 

(Йежи Гротовски) 
Светът на „лабораторния театър“ – тер-

мин, дефиниран от италианската театрална 

изследователка Мирела Скино в „Алхимици на 

сцената“ (2009), е онова „защитено сакрал-
но пространство, където всеки творец може 
свободно да експериментира и усъвършенства 
изкуството си, без да прави компромиси“. По-

добни пространства са пръснати по целия 

свят – от московските студия на Станислав-

ски, през „Один Театрет“ на Еуженио Барба в 

Дания през Лондонската театрална работил-

ница на Джоан Литълууд до планинския храм 

на Тадаши Сузуки и отчасти до „Отворения 

театър“ на Джоузеф Чайкин, та чак до ансам-

бловата дейност на нюйоркските театрални 

работилници. Гротовски е този, който наис-

тина придвижва концепцията за „лаборатор-

ния театър“ напред в полето на етиката и 

Йежи Гротовски
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духовността, за да разкрие вечната истина 

на актьора и да направи тези театрални сре-

дища „място, където актьорът среща себе 

си“. 

Известното фокусиране на Гротовски вър-

ху тялото като средство на израз е най-явно-

то завоевание, което Гротовски посвещава 

на своите наследници. Но музиката, извлече-

на от спомени или от историята, вдъхновява 

изследванията му най-вече в неговия по-късен 

театрален етап. Както изследователката 

от Принстънския университет Катлин Ки-

офи отбелязва, пишейки своята теза върху 

полския алтернативен театър: „В момента 

съществуват редица театрални групи, кои-

то наследяват пряко Гротовски, някои иро-

нично не са съсредоточени в самата Полша. 

Тези трупи комбинират физическия театър 

на Гротовски с работа върху традиционни 

и древни песни и химни, начело с Вл. Стани-

евски и неговата световнопризната трупа 

„Гардиенис“, основана през 1977 г, в която Яр-

ослав Фрет членува като двадесетгодишен и 

работи година и половина. След това Фрет 

работи във вроцлавската компания „Песен на 

козата“ – още един виден ансамбъл, вдъхно-

вен от древни химни и песни. 

„Гардиенис“ ме научи как да боравя с музи-
ката и да се вдъхновявам от древни тради-
ционни песни и как да построя своята дра-
матургия“ - споделя Фрет, симпатичен мъж 
с будни маслинови очи и скромен характер. -
Веднага щом постъпих в „Гардиенис“ разбрах 
точно какво искам да правя“. Фрет има пряк 

контакт със самия Гротовски. Първата му 

среща с него е през 1991 г., когато Гротовски 

получава титлата „доктор хонорис кауза“. 

„Слушах речта му в университетската аула 
– спомня си Фрет с усмивка – и след това му 
съдействах в организацията на негови проек-
ти. Често разговарях с Гротовски и неговите 
сътрудници, но най-важното е, че гледах и пре-
живявах явлението „беден театър“ и това се 
превърна в единствения театър, който можех 
да си представя.“

Представленията на „ЗАР“ са уникално зре-

лище. Няма да се опитвам да пресъздавам 

невижданата атмосфера, която трупа „ЗАР“ 

създаде в една малка театрална зала за не по-

вече от 40 зрители. Но ще си позволя да раз-

кажа това, което видях по време на лекция на 

Фрет с неговата единадесетчленна трупа, 

проведена в рамките на фестивала. 

Семинарът започна с динамичен монтаж 

от снимки на антропологичните театрал-

ни експедиции на Театър „ЗАР“, докато Фрет 

разказва: „В една ортодоксална гръцка църква 
в Тбилиси имаше хор от възрастни мъже, хор 
от млади момчета и един смесен хор. Всеки бе 
анахроничен спрямо другия и представляваше 
различна традиция. Такъв род хорове датират 
от Х век в Грузия, а църквите са още по-древни 
- от около VI век. Другите снимки и фотоси са 
безлюдни и зелени, разкриващи региона Сване-
ти, най-високата точка в кавказките планини, 
където върховете на къщите и църквите се 
вият като кули. Сванети бе най-съкровената 
ни среща, на която чухме „ЗАР“ - жалейните 
песни, изпълнени от мъжки хор отново и от-
ново, като една нестихваща мантра по време 
на погребения. Тогава решихме да наречем не 
само представлението, но и групата си Театър 
„ЗАР“, осъзнавайки, че сме само един елемент 
в една непрекъсваща верига, която ни свързва 
с предците. Най-древната песен, чута в Сва-
нети, имаше архаични думи и срички, които 
самите певци не разбират, но продължават 
да произнасят. Много от песните имат езиче-
ски корени. Там чухме песни, които се пеят за 
спиране на дъжд, други за викане на слънцето, 
трети за отпращане на душите в рая.“ Фрет 

събира актьорите си от трупата за експери-

мента, всички са боси, мъжете са облечени с 

бели ризи като колежани на „неделен излет“, 

жените – с ризи в кестенов цвят и танцови 

трика отдолу. Започват да пеят, докато се 

вият в кръг и разтварят ръцете си като кло-

ни, вслушвайки се един в друг, изпълнявайки 

полифоничните ритми на тези жалейни пес-

ни и създавайки едно магнетично ядро. Песни-

те се търкалят сричка по сричка, строги и гъ-

сти, често завършени със стонове на края на 

фразата, някой път шокиращо вплитащи се в 

пронизващото единство на една-единствена 

нота. Стената от звуци попива в керемиде-

ната преграда на студиото като течност и 

изведнъж в оралната меса женски глас изписк-

ва като птица, извисила се над задаващата 

се буря. Песента се превръща в самото съдър-

жание чрез вибрационните качества, дори и 
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човек да не разбира думите, достатъчно е, 

че той е приемник на тези вибрационни чес-

тоти. 

Как точно тази забележителна музика се 

свързва с още по-забележителната физическа 

партитура на представлението на трупа 

„ЗАР“? „Просто самото изпълнение на песните 
не беше достатъчно, ние започнахме да създа-
ваме движение и театралност – споделя Фрет 
по-късно в интервюто ни. – Песента е като 
пътешествие с начало и дестинация. Успоред-
но с музикалните мотиви в песните започ-
нахме да създаваме физическа психологическа 
тренировка, която да подплати всяка песен. 
Всяко действие трябва да бъде оправдано чрез 
песента и в крайната фаза двете трябва да 
се слеят. Ние всички сме певци – това е нещо-
то, което ни свързва. Изграждаме взаимоот-
ношения въз основа на видове дихания. Когато 
пеем, ни обзема общо чувство и отключваме 
общи възприятия – следващият етап е да се 
отворим към действието и да дишаме заедно 
като един организъм. Физическата партитура 
е изградена въз основа на импровизации, вдъ-
хновени от фрагменти от текстове, теми и 
стихове. Когато всичко се съчетае, се пости-
га уникална симфония на енергия. Физическата 
партитура действа като пълен контрапункт 
на музиката.“

Колкото и да е внушителна и магнетична 

физическата виртуозност на групата, Фрет 

поставя акцент и се гордее предимно от зву-

ковата и музикална полифония: „Не е доста-
тъчно театърът само да се види, той трябва 
най-вече да бъде чут. Ние първо сме слушате-
ли, после зрители. Човешките същества са по-
силно привързани към звука, отколкото към ви-
зията. Дори и в утробата, ние чуваме говор, 
песен и вибрации. Всеки човешки индивид може 
да бъде видян като един уникален звук и вибра-
ция“.

Критиците често загатват за църковна-

та аура на трупа „ЗАР“, но християнската 

символика не представлява интерес за Фрет: 

„Да, израснал съм в християнско общество с 
много силни християнски корени, но повечето 
от членовете на трупата не са християни, 
това не е смисълът на нашето творчество. 
Ние възприемаме тези песни, като уважаваме 
различията и спецификата на всяка една от 

тях и ги разглеждаме като среща между вре-
мена и традиции“.

Може би модулациите на Фрет върху на-

следството, завещано му от Гротовски, го 

кара малко да се отдалечи от религиозната 

вяра на Гротовски в „свещения (оголения-б.р.) 

актьор“ (в пълното разголване на неговите 

интимни пластове и инстинкти, както Гро-

товски го е определил) и от желанието на 

неговия ментор да се откаже от срещата 

между публика и зрител в името на една ко-

мунална паратеатрална общност. „Единстве-
ната задача на човешкото същество е да си 
спомня - предлага Фрет. - Тялото ни притежа-
ва съзнателна памет и нейното разкриване се 
осъществява в изкуството.“

Разбира се, паметта е персонална и колек-

тивна. Фрет споменава, че неговият дядо, 

който умира, когато Фрет е на 17 години, 

е бил траурен певец и че финалната песен в 

„Евангелие на детството“ е разновидност на 

полска елегична песен „ЗАР“, която го е трог-

нала по време на погребението на дядо му. 

В по-тъмни краски Фрет говори за самата 

Полша като за една „елегия“, която загубва 

повече от пет милиона граждани по време 

на Втората световна война. „Смъртта ни е 
много близка, тук почвата под нас се състои 
от кости и прах“ - отбелязва Фрет, сякаш за 

да оправдае своята привързаност към скръб-

та и изкуплението. 

Барбара Лансиерс, директор на нюйоркския 

„Сити тиатър“, моя колежка от фестивала, 

зададе един фундаментален въпрос на Фрет: 

„Каква е за вас свръхзадачата на театъра?“ и 

отговорът, който Фрет даде, звучеше още 

по-състрадателно от този на Гротовски: 

„Смисълът на театъра е да се запълни пусто-
тата или празнотата и да споделим не само 
болката си с другия, защото болката е един-
ственото доказателство, че живеем, но едно-
временно с това да споделим и преживяване-
то, което ни учи какво значи да бъдем живи“.

(Публикуваният материал 
са впечатления 

на г-н Джим О’ Куин 
от посещението му 

в Полша през 2009г.) 
Сп. „American theatre“, януари, 2010 г.
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Мултимедия на Иванови към спектакъла на Театрална трупа Overground „Lactobacilicum Bulgaricum”

АНА И КАЛИН ИВАНОВИ
(театрална мултимедия)

1. Представете се накратко. 

Най-интересните моменти от 

вашето творческо резюме. Как-

ва е спецификата на вашето из-

куство и по-конкретно вашите 

визуално театрални проекти? 

Калин: 

От 20 години се занимавам 

с операторско майсторство, 

фотография и продуциране. В 

България завърших оператор-

ско майсторство за кино и ра-

ботих активно в създаването 

на първите успешни телеви-

зионни формати. Снимах също 

така късометражни филми, 

музикални клипове и реклами. 

През 1994 по време на една ко-

мандировка в САЩ се влюбих в 

Ню Йорк. Върнах се в Голямата 

ябълка, за да уча и през 2000 г. 

завърших магистърска степен 

в областта на телевизионните 

продукции. Оттогава работя 
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в една нюйоркска обществена 
телевизия (CUNY TV, канал 75) 
като оператор и продуцент. 
През 2003-а бях номиниран за 
едно от предаванията, в които 
работя, за награда EMMY. През 
последните няколко години бях 
поканен да участвам в различ-
ни фотографски изложби. Успо-
редно с това се занимавам със 
снимане на независими късоме-
тражни филми и разработване 
на мултимедийни проекти. 

Ана: 
От 15 години се занимавам 

с различни аспекти на визуални-
те комуникации. Творческите 
си занимания започнах в едно 
по-комерсиално поприще – ре-
кламата. Участвала съм в разра-
ботването на комуникационни 
стратегии и творчески плат-
форми за български и междуна-
родни клиенти и в продуцира-
нето на телевизионни клипове. 

От 2003 година живея в Ню 
Йорк и дистанционно се зани-
мавам с творческите аспекти 
на рекламно-продуцентския биз-
нес на българската компания, в 
която съм партньор. През по-
следните години започнах да 
се занимавам по-активно с фо-
тография, видеомонтаж, създа-
ването на мултимедийни про-
екти за театрални и танцови 
спектакли. Това наложи и създа-
ването на лейбъла ArtVanguard. 

2. Как стигнахте до това да 
се занимавате, наред с всичко 
останало, с мултимедия за теа-
тър? Кой беше първият ви мул-
тимедиен проект? 

Ана и Калин: 
Преходът от заниманията 

ни с телевизия, кино и реклама 
към разработването на мул-
тимедийни проекти за теа-
тър и танц се получи съвсем 
естествено. Днес изкуствата 

стават все по-интердисципли-
нарни и колкото повече аспе-
кти на дадена медия познаваш, 
толкова по-лесно можеш да я 
интегрираш в контекста на 
съответния проект. Първи-
ят театрален мултимедиен 
проект, който разработихме, 
беше за спектакъла LBB. През 
2003 година Антония Катран-
джиева и Стоян Радев от Те-
атрално-танцовата трупа 
„Оувърграунд“ ни поканиха да 
разработим мултимедията за 
новия им спектакъл. LBB беше 
един синтетичен и много ино-
вативен проект, включващ 
театър, модерен танц, музи-
ка на живо, мултимедия и дори 
живопис. Участието ни в това 
творческо начинание постави 
началото на едно много пло-
дотворно сътрудничество с 
Театрално-танцовата трупа 
„Оувърграунд“. 

Ана Иванова
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3. Във века на информаци-
ята театърът стана все по-
визуален и асоциативен, каква 
е ролята и функцията на мул-
тимедията в един синтетично 
театрален спектакъл? 

Ана и Калин: 
Днес мултимедията става 

все по-актуална в сценичните 

изкуства. Мултимедията из-

пълнява различни роли в зависи-

мост от конкретния контекст 

– от декор до герой. За нас 

много важен е балансът меж-

ду случващото се на сцената 

и мултимедийната проекция. 

Мултимедията, предназначе-

на за сценични произведения, 

не е точно филм и не би тряб-

вало да има пълноценен собст-

вен живот извън контекста на 

спектакъла. Мултимедията би 

трябвало да действа на асоци-

ативно ниво, да добавя още 

един план към спектакъла, а 

не да преповтаря случващото 

се на сцената с други изразни 

средства. Естествено, всеки 

проект е уникален и е много 

трудно да се начертаят уни-

версални правила. Бързото раз-

витие на дигиталните техно-

логии също много допринася 

за динамиката в развитието 

на мултимедийните изкуства. 

Ако преди 30 години експони-

рането на изображения на сце-

ната е било въпрос на дълга и 

скъпо струваща подготовка, 

свързана с множество проби, 

то днес с една малка камера 

и лаптоп могат да се постиг-

нат много интересни реше-

ния. Създаването на мултиме-

дия може вече да се случва и на 

живо. 

4. Споделете за вашите 
творчески участия с Театрално-
танцовата трупа „Оувъргра-
унд“ и за медията в „Ав@тар“? 

Ана и Калин: 
От 2003 година ежегодно 

работим съвместно с „Оувър-
граунд“ в разработването на 
мултимедията за техните 
театрално-танцови проекти. 
През 2009 година работихме по 
спектакъла „Ав@тар“ („Христос 
и Магдалена“), чиято премиера 
беше през май 2009-а. Този спек-
такъл ни даде възможността 
да интерпретираме темата 
за духовността в контекста на 
консуматорското общество, в 
което живеем. Мултимедията 
включваше много контрастни 
теми – замърсяване на околната 
среда, консумация във всичките 
й аспекти, обезличаването на 
масата, противопоставени на 
духовните търсения на отдел-
ния индивид. Ню Йорк е град на 

контрастите и в този смисъл 
беше много подходящ герой. 
Снимахме както екстериори, 
така и интериори. Опитвахме 
се да постигнем абстрактна 
визия, която действа на асоциа-
тивно ниво. За нас много важно 
беше да не бъдем дидактични. 
Интелигентната публика не 
обича да бъде поучавана. 

5. Какво е ролята на космо-
политен град като Ню Йорк във 
вашето лично творчество? 
Защо избрахте именно Ню Йорк 
за ваш творчески пристан? С 
какво ви обогатява творчески 
и духовно? 

Ана: 
Ню Йорк е жив и многолик 

град, в който човек лесно може 
да се разпознае и почувства у 
дома. Ню Йорк е и много дина-

Калин Иванов
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мичен град. Тук се случват тол-

кова много събития, че посто-

янно имаш желание да бъдеш 

поне на две места едновремен-

но. Това ти позволява посто-

янно да си сверяваш часовника, 

независимо с какво изкуство се 

занимаваш. Освен вдъхновяващ 

Ню Йорк понякога може да бъде 

и изморителен, но това май е 

характерно за музите. 

Калин: 

Ню Йорк е град, който не-

прекъснато се променя. Идват 

хора от различни места, които 

носят своята чувствителност 

и светоусещане. Това те учи 

да бъдеш толерантен и отво-

рен към различни култури. Ди-

намиката на града изисква от 

теб не просто да очакваш, а 

да търсиш активно. Независи-

мо колко години си живял е Ню 

Йорк, тук винаги можеш да се 

чувстваш като изследовател 

и да запазиш усещането, че се 

срещаш с града за първи път. 

6. Над какъв проект работи-

те в момента? 

Ана и Калин: 

В момента работим по мул-

тимедията за театрално-тан-

цовия спектакъл „Ърбън Дао“ на 

„Оувърграунд“. На този етап 

от работата ни събираме и за-

печатваме мигове от градския 

живот. Опитваме се да откри-

ем онези интимни и малки мо-

менти и картини, които показ-

ват града като жив организъм. 

Успоредно с това посещаваме 

репетициите на „Оувъргра-

унд“, за да можем да ситуираме 

мултимедията в контекста на 

спектакъла. Участваме също 

така в разработването на 

проект за дългометражен иг-

рален филм съвместно с канад-

ската продуцентска компания 

„Янтра Филмс“.

 Антония Катранджиева

НОВА ПОСТАНОВКА
ДТ „»РАЧО СТОЯНОВ«–- ГАБРОВО

„Симулатор за чифтосване” 
от Джоузеф Скримшоу, реж. Надя Асенова
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- Какво означава за един университетски теа-
тър да има своя сграда? 

Доц. Възкресия Вихърова, режисьор, дирек-
тор на ТГО към НБУ: Специално за нас означава 

да не се пилеят толкова много идеи, енергия и ре-

зултати. И без друго театърът е трудно концен-

триран и кондензиран във времето, а като няма 

място, в което да стават събитията, просто не 

можеш да обхванеш какво се случва и дали нещо 

се случва. Сега за нас е моментът, в който вижда-

ме точно какво се случва, как се случва и може би 

ще можем да го овладяваме по-добре. 

- Залата е много елегантна, същевременно има 
и дълбочина. Графитеният цвят съдържа в себе си 
всички други и сигурно в него е тайната? 

В.В.: Както всички, начело с архитекта, се ше-

гуваха – цветът трябва специално да се забър-

ка. Аз не съм много опитна, но като видях как 

добиха графита, колко сложен компонент се яви 

той, бях впечатлена и сигурна, че ще се чувст-

вам уютно. Хората, които влизат, реагират: 

„Тук е много френско!“. Наистина е семпло, аз го 

разбирам като премерена и нарочна простота. 

Искахме да експонираме архив от дейността ни 

досега – това са 15 и повече години. Голям про-

блем беше какво ще сложим и тази изложбичка, 

която е отвън – изложбичка, защото е направена 

от мънички неща, иначе е изложба, – аз не зна-

ех как точно ще изглежда. Тя беше направена за 

една нощ. И сутринта си казах: „Аз ще видя това 

нещо преди всички и ако то проваля усещането 

за пространство, веднага ще го махнем“. Беше 

голяма изненадата, че не се беше наложила агре-

сивно в пространството, а го беше запазила. И 

цвета, и пространството. 

- Театър на голия охлюв е вече на една достойна 
възраст – 10 години, а даже и повече, защото офи-
циалните прояви започнаха заедно с първите ви-
пуски на Департамент „Театър“. Но да се върнем 
към името на театъра – вие ли го кръстихте? 

В.В.: Когато трябваше да се назовем по ня-

какъв начин, аз харесах една мисъл, която се 

ТЕАТЪР НА ГОЛИЯ ОХЛЮВ
 НА СОБСТВЕНА СЦЕНА



29

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

разменяше в академичните среди, че всъщност 

университетът (НБУ) не е място, а начин на ми-

слене. Ефимерността, която ни събира, в нея сме 

въвлечени и съпричастни към нещо, което няма 

в момента физическо лице. Нямахме зала, но има-

хме невероятната амбиция да правим театър. 

Ние – зад нас стояха не само студентите, но и 

хората от фундамента – това, което днес е Де-

партамент „Театър“, театралната програма и 

пр. И решихме да потърсим организъм, който се 

развива на много места и населява много места. 

Сетихме се за голия охлюв, потърсихме в интер-

нет и се оказа, че сме прави. Тогава имаше мно-

го смела архитектурна идея – направихме я на 

„Шипка“ 6 с представлението „Президентките“. 

Но поискахме от всички държавни институции 

с просторни фоайета да ни разрешават да по-

строяваме наш театрален павилион в рамките 

на месец или повече, за да можем да играем там. 

Оказа се доста неприемливо и доста сложно за 

времето – средата на 90-те. Дори галерийните 

пространства се стъписваха. Само на „Шипка“ 6 

бяха гостоприемни и ни дадоха зала в ремонт. 

Ние не изградихме театрален павилион в гале-

рийно пространство, а на таван, където беше 

много студено и много мръсно. Спомням си, че 

НХГ изпадна в дълбок конфликт с нас, когато по-

искахме да бъдем „хоспитализирани“ в едно по-

добно пространство, пренасяйки световен теа-

трален опит – че трупи, които имат идея, или 

продукт, много нормално са приемани в подобни 

пространства. 

- Нека изброим заглавията, които останаха во-
дещи в репертоара на театъра, и които са реали-
зирани от не един випуск: „Индже“, „Мъжът си е 
мъж“, „В лунната стая“, „Бит“. 

В.В.: Тази година се случиха две приятни и 

странни неща. Ние изпратихме един спектакъл 

да участва във фестивала в Потсдам, където 

преди години с „Бит“ бяхме наречени „емблема-

тичният спектакъл на фестивала“ и пр., нем-

ската преса доста писа за „Бит“, за разлика от 

българската. Стойностните статии за „Бит“ са 

в немската преса. И ние след толкова години из-

пратихме нов спектакъл там – „Замлъкване“, на 

който ТГО е съпродуцент, заедно с „Пърформанс 

Лаб“ - София. Там са ги посрещнали, че „след ембле-

матичния „Бит“, ТГО отново гостува...“ при тях, 

а когато са разбрали, че има хора, които са игра-

ли в редакцията на „Бит“, гостувала в Потсдам, 

нашата трупа се е почувствала като носеща за-

ряд и наистина участваща в тази трансмисия на 

опитност. Не просто като трупа, представяща 

нов спектакъл, селекционирана в един фестивал. 

Става дума, че се усещаш като част от нещо, 

което преминава във времето. „Бит“ като про-

грама даде много енергия да се устои. Същото 

се случи, когато си отворих имейла по-късно и се 

оказа, че от един друг фестивал, който навърш-

ва 20 години, ни бяха издирили чрез някакви ав-

стрийски контакти, за да питат дали въобще 

съществуваме, дали сме останали в полето на 

театъра и дали спектакълът „Бит“ съществува. 

Това ни накара да се стегнем и да го вдигнем, така 

че ние пътуваме за Унгария през юли с „Бит“, и то 

само защото един театрален фестивал, в кой-

то започна и нашата по-активна международна 

дейност, се опита да ни разпознае отново, да ни 

издири и да попита „Какво правите?“. Така че, 

получихме сграда и цикълът се завъртя. Естест-

вено е и ТГО да получи идейни разклонения, защо-

то ние гостувахме на много и различни места. За 

да се задържим на тези много и различни места, 

ние трябваше да помислим за много различен вид 

продукция. Да запазваме някакъв вид мислене и съ-

щевременно нещо, което се забравя, или потъва 

в историята, е фактът, че в този театър е по-

ставял Вили Цанков, както и Камен Донев. Както 

и много други хора са преминали през театъра, 

но това са полярни точки. Аз не мога да забравя 

жеста на Вили Цанков да дойде, когато сме тол-

кова много в началото, и претендирайки да сме 

различни, да рискува да бъде с нас като доайен 

и човек на почестите, и да даде своето име за 

този театър. Както 15 години по-късно един па-

зарен човек като Камен Донев, намери времето и 

силата да се разпише. И в двата случа театърът 

е бил много толерантен да даде възможност на 

тези хора да бъдат такива автори, каквито те 

са. И да се опита да носи тежестта на съответ-

ния продукт. Казвам тежестта, защото всяко 

нещо, за да се чувства добре, за да го обгрижиш 

добре, изисква време, работа, енергия. 

- Това беше инвазията „отвън“. Забелязва се 
едно връщане на възпитаници на театъра като 
постановчици и актьори в него – Елена Панайото-
ва, Деян Дамяновски, Антоанета Петрова, което 
е много радостно. Имаше ли във вашето съзнание 
образец за университетски театър, когато започ-
вахте? 
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В.В.: Всички живеем в едно време на компила-

ции и колажности, които, без да искаме, се случ-

ват, затова не го наричам синтез, не го наричам 

генериране на нови идеи вследствие на тези ком-

пилации – все едно, ние така генерираме света и 

себе си. Ще кажа две неща. Преди време, когато 

съществуваше Любо Дековски в Софийски уни-

верситет. Аз обичам да се връщам в това време, 

някои от хората дори не знаят за какво говоря. 

Това за себе си наричам пропуснатия шанс бъл-

гарите да не притежават театъра, известен 

като „Полски театър“. Въобще ние сме царе да 

правим пропуснати шансове. Другото беше по-

каната ни от Университета в Урбино, Италия. 

Това е едно от местата, където се събират но-

белистите преди връчването на наградите, за да 

се осъществи общуване между тях и за да бъдат 

наблюдавани. Университетът извършва подобни 

неща, както и беше поканил една българска тру-

па, осъществила спектакъла „Дзън“ в НДТ „Сълза 

и смях“ да работи в Университетския театър в 

рамките на един месец. Не ми бяха ясни парамет-

рите, нямах опитност, не знаех къде отивам. 

Разбрах, че седмица преди нас тук е бил Еужениу 

Барба с трупата си. Отидох на работа и за пръв 

път в живота си получих херпес. Не знаех какво е 

това – вечерта си легнах, мислех, че не се трево-

жа: „Голяма работа, аз знам кой е Еужениу Барба, 

и аз ще се справя по някакъв начин...“ Какво ми се 

случи, докато работих там. Разбрах, че хората, 

които правят театър, са обект на наблюдаване, 

проучване, възхищение. Групата в резиденция ре-

петира всеки ден по 8-10-12 часа и нейните репе-

тиции са посещавани, наблюдавани или просто 

документирани. И това е продукт, който оста-

вяш в Университетския театър в Урбино. И така 

започнах работа върху „Бит“. Ако не беше тази 

резиденция в Урбино, „Бит“ никога нямаше да съ-

ществува. Работиш по 12 часа на ден и те посе-

щават хора, които те харесват, обичат и ти се 

възхищават. Някои от тях работят с теб. Други 

минават, за да рисуват, докато работиш, а тре-

ти, като студентите по философия, идват, за да 

разберат този феномен театъра. За мен тогава 

се оформи моделът – какво е университетски 

театър. Аз си мислех, че това е само мястото 

на новите идеи, които взривяват пазара и ос-

тават неразбрани, такъв какъвто остана Любо 

Дековски. Но в Урбино разбрах, че става дума за 

друг вид комуникация. Нашата резиденция пре-

расна от едномесечна в тримесечна, защото ние 

бяхме пълни с въпроси и идеи, започвайки този 

вид работа. И когато срещнахме години по-късно 

на фестивала в Единбург хора, които познаваха 

трупата от Урбино, те ни познаха и изтанцува-

ха част от тренинга, който сме правили заед-

но. Така че Университетският театър е място, 

където се създават мостове между практики и 

хора. Нашият театър ще открие резидентна 

програма, той все още няма такава, защото е 

въпрос на немалко пари. 

- Изпълнявате функцията директор на Театър 
на голия охлюв. Има ли достатъчно помощници, за 
да не се разпилява режисьорската ви енергия? 

В.В.: Няма дълго време да остана в позицията, 

в която съм. Основател и създател съм на две 

неща в НБУ. Планът за развитие предполага функ-

цията да бъде връчвана, подобно пакет акции на 

различни хора, които трябва да докажат себе 

си и да развиват тези неща. Щастлива съм, че 

планът за развитие беше приет и отчетен като 

пълен с възможности, които не трябва да се про-

пускат, а напротив – трябва да се развиват в 

театъра. Във времето, което мога да дам – тази 

си година отново в тази институция. До голяма 

степен причина за това е българският театър, 

защото отношенията ми с него са много пулси-

ращи. В началото, „нахална и млада“, се наврях, 

после те ме навряха, после създадох Департамен-

та и програмата, после те отново ме навряха 

с или без департамента. И сега отново считам 

за две големи недоразумения в българския театър 

последствията за постановките ми „Амаран-

тос“ и „Дом за разбити сърца“. И с удоволствие 

прекарвам един сезон в почивка. Но ще се върна 

към темата за пропуснатите шансове. Този те-

атър е създаден, за да се намали тази тенденция 

на пропуснати шансове. Миналата година в Бъл-

гария пристигна голямо европейско име, чийто 

спектакъл – трябваше да бъдем щастливи, че ще 

можем да гледаме първо на Варненско лято, след 

това и в София. Хората, които раздаваха пока-

ните и билетите бяха овластени от великата 

идея, че те представят един хубав театър. Бях 

избрана да гледам, не се редих на опашка, имах 

билет, гледах, и видях един много смислен теа-

трален опит. Когато излязохме навън, всички 

крещяха неистово как може да има... И аз си по-

мислих, че ако българската театрална ситуация 

беше изградена от толерантност и подкрепяне, 
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в момента тя щеше да има поне пет режисьора 
от такъв мащаб. 

- „Ромео и Жулиета“ на Оскарас Коршуновас ли 
имате предвид? 

В.В.: Да. Само погледнах и се сетих за цялата 
теза на Димитър Аврамов, как нашата нация тре-
тира другостта. Че ние като етнос, в нашата 
етно-философия и практика е да убием другост-
та. Ние с удоволствие ще я приемем отвън, но 
ние нямаме търпението да си я изградим и създа-
дем. Защото тук се носят много големи участи и 
грешки. Гледайки това представление, аз мога да 
изброя поне пет човека, които можеха да имат 
тази мощ. Защото, както Театър дьо Солей във 
Франция, когато разговаряхме с тях, с екипите 
им преди време, те казаха: „Ако ти не си разпоз-
нат в собствената си страна (и култура имаха 
предвид), не би могъл да бъдеш никакъв“. Те уважа-
ваха идеята – те са, разбира се, световноизвест-
ни, – но уважаваха идеята да бъдат разпознати 
и да обособят своето място в страната си. Аз 
се надявам нашият театър с толерантността 
си да не позволи да бъдат пропуснати шансовете 
му. Защото мисля, че в момента новите генера-
ции са обречени на пропуснати шансове. Просто 
спорадични програми, проекти на ръба на бед-
ността, които карат нещата да изглеждат като 
от пазар на втора употреба, преди още да са се 
случили. Това е една мисия на театъра, която той 
има, и се надявам да можем да бъдем толерантни 
да я осъществим. 

- Какво е самочувствието на днешните студен-
ти, да речем, тазгодишните абсолвенти, които 
имат шанса в последния си семестър да играят 
на тази хубава сцена? Когато човек открие голо 
охлювче в маруля, той се радва, защото това е 

гаранция за еко-чистота. Как са тези млади хора? 
В.В.: Дали съм най-вярното око към тях? Аз съм 

човекът, който по принцип трябва да изпитва 

недоволство от тях, да бъде в конфронтация с 

тях – това е архетипното поведение, или моде-

лите, в които влизаме с тях. Не е бягство от да-

ване на оценка, а на мнение. Аз по-скоро споделям 

усещането на цялата генерация, независимо дали 

са тук, дали са навън, извън НБУ, това, което е 

проблем – ние сме виновни за този проблем, тези 

са същите, които са при нас – това са хора, ко-

ито не искат да правят опити за неща, които 

не са им известни. А проблемът е, че на тях са 

им известни много малко неща. Тъй като българ-

ската театрална ситуация не спази обещанието 

за реформа. Не институционална, не финансова, 

става дума за реформаторско мислене за дефини-

ране и предефиниране на театъра. И те виждат 

само едни и същи модели, които се приемат за 

възможни, да не кажем, успешни. И не могат да 

направят крачката на разширяване на гледане 

– думата е нещо такова. Тази година аз работих 

с хора, които са пред завършване. И трябваше да 

работим текстове на Бюхнер. Това беше много 

голямо предизвикателство, то завърши само с 

учебен процес, и това не е лошо. Но в групата 

имаше двама студенти, единият от Норвегия, 

другият от Англия, във връзка с обменните про-

грами. Двамата студенти със задачите, които 

са свързани само с така наречените формални 

подходи, а не смислови подходи към текста, по-

стигнаха невероятни резултати. И когато за-

питах студентите как и защо се доверяват на 

задачи, които не познават, те отговориха, че 

дефинирането на резултата всъщност е невъз-

можно, защото вариантите на резултатите 

клонят към безкрайност. В кой център на тази 

безкрайност ще ги отведат тези задачи – за тях 

не е ясно. И им е много ценно да отидат там, 

някъде. Какво се случва с българските студенти 

по театър, може би по изкуство, но по театър 

– те много бързо си дават сметка, че този вид 

работа не ги води към този резултат. И ние но-

сим вина за това. Ние не направихме, не запази-

хме стойността на определени стилове, за да 

им кажем: „Ето, хора, вие можете спокойно да 

избирате къде се изразявате самите вие“. Защо-

то театърът, като средство за себеизразяване, 

прави по-сложна връзка с човека...

Мая Кисьова

В. Вихърова
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МИСЛИ ЗА ДВИГАТЕЛНАТА 
КУЛТУРА НА АКТЬОРА В 

КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР
(съпоставка драматичен-куклен театър)

Проф. Анастасия Савинова

П Р Е Д Г О В О Р 

Какво може някой да пре-
даде на някого? Как и на кого 
точно да го предаде? Това са 
въпроси, които всеки човек, 
наследник на традицията, си 
задава, защото той в същото 
време онаследява дълга: да пре-
даде на другите онова, което 
той самият е получил. 

„В едно от разклоненията 

на тибетския будизъм е казано, 
че традицията може да живее, 
ако новото поколение се прид-
вижва с една пета по-напред 
от предишното поколение, 
без да забрави и унищожи него-
вите открития.“ 1 

С настоящия труд, събрал 
в себе си дълголетен професи-
онален опит и познания, също 
отправяме послание за прием-
ственост към следващите по-

коления педагози. Като поред-

ното стъпало в утвърдената 

и развиваща се българска кукле-

но-театрална школа. И в част-

ност за сътворената с години-

те методика на преподаване 

на дисциплината „сценическо 

движение за куклен театър“. За 

да бъде тя съзвучна на менящи-

те се, наложени от бързия ход 

на времето, тенденции в теа-

търа и най-вече в театрална-

та педагогика. 

На кукления театър се пада 

ролята на пръв церемониал-

майстор в духовните празни-

ци на най-малките. Той е пър-

Настоящият текст е откъс от теоретико-практическия 
труд на проф. Анастасия Савинова „За пластическата култура 
на актьора в кукления театър”, който предстои да излезе от 
печат.
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вата духовна кърма, с която 

те всмукват магията на теа-

търа. Той е ключът към двери-

те на тяхното въображение 

и тяхната естетическа по-

требност от изкуство за цял 

живот. Но, „след вълшебното 

звънче, което отброява мига 

на порастването“, по израза на 

проф. Снежина Панова, и като 

се сбогува за пореден път със 

своите зрители, не след дълго 

той отново ги посреща, за-

върнали се при него със своите 

деца и внуци... Така кукленият 

театър поддържа уникално бо-

гата по възрастов и социален 

белег аудитория. 

Зад кукления герой винаги е 

стоял човекът, актъорът. Ве-

роятно малцина се замислят, 

че само миг след финала на 

спектакъла, когато актьорът 

изтегли ръката си от куклата, 

от нея остава само творбата 

на художника – едно оцвете-

но, разрисувано папие-маше, 

едно дървено трупче, купчинка 

дрешки... Сценическото дей-

ство, магията на оживялата 

кукла вече ги няма. Ако попад-

нете на отвъдната страна 

на вълшебствата, ако имате 

възможност да надникнете 

зад куклената сцена по време 

на представление, може да 

видите как, докато залата за-

мира от възторг и вълнение, 

докато тропа с крака от пре-

възбуда, актьорите безшумно 

и ловко вършат своята рабо-

та. Те маневрират виртуоз-

но сред неравния и неосветен 

терен, жонглират с по няколко 

реквизита в ръка, с невероят-

на ловкост и бързина се осво-

бождават от едни и поемат 

други аксесоари от приказния 

свят на кукления спектакъл. 

Без респектираща професио-

нална дисциплина, без гъвкава, 
виртуозно развита физика и 
психика, актьорът в кукления 
театър трудно би се справил в 
хаоса от множеството задачи, 
с които е ангажиран едновре-
менно в хода на сценическото 
действие. Комплексният ха-
рактер на задачите, с които е 
обременено творческото при-
съствие на актьорите по вре-
ме на целия спектакъл, придава 
многопластов характер и на 
самата професия. И на букета 
от качества, които трябва да 
притежават творците тук. 

Разностранни са професио-
налните проблеми, които сто-
ят пред творците в кукления 
театър. Всички те – решени, и 
нерешени до днес, изискват как-
то своето научно обяснение, 
така и по-нататъшно преодо-
ляване. В същото време тряб-
ва да отбележим, че все още са 
ограничен брой страните по 
света, където актьорското 
майсторство и режисура за 
куклен театър се изучават спе-
циализирано в театралните 
академии. Крайно време е този 
дисбаланс да бъде регулиран, 
тъй като съвременната прак-
тика показва, че поради поли-

валентната си професионална 
подготовка, т. нар. „куклени“ 
актьори, са търсени по всякак-
ви сцени и театри - и драма-
тични и куклени, и естрадни, в 
кино и телевизии. 

Разглеждаме двигателната 
култура на куклените актьори 
във века на синтетичния те-
атър, който превръща и кук-
ления артист в поливалентен 
творец, пред който вече няма 
жанрови ограничения. В обосо-
бяването на сценическата плас-
тика за куклен театър като 
специализирана академична 
дисциплина, опирайки се, освен 
на своя дългогодишен опит, на 
анализи, открития, се запознах 
с редица трудове в областта 
на физиологията, психология-
та, биомеханиката, висшата 
нервна дейност, спортната 
дейност, системите за раз-
работка на тялото, системи 
от театралната теория и 
практика и т.н. Професионал-
ни аспекти върху съвременно-
то разработване на тялото 
наблюдавах при г-н Жак Лекок, 
основател на престижна меж-
дународна школа в Париж. Там 
на практика ми демонстрира-
ха какво означава екипност в 

„Маските в мен”, реж. А. Савинова
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преподаване на практически-

те дисциплини. Всички педаго-

зи – по сценическа пластика, ак-

робатика, клоунада, актьорско 

майсторство, се подчиняваха 

на седмичната тема, която 

г-н Лекок обявяваше, и я разра-

ботваха в своите занятия със 

студентите. Това бяха теми 

като: земя, въздух, огън и вода, 

цветовете, и психологията 

на всяко от тях, извличана по 

асоциативен път... Разбира се, 

подобен педагогически синхрон 

може да се реализира един-

ствено в частните школи, 

които съставят своите учеб-

ните планове без наложен от 

държавна институция отвън 

лимит и съображения за допус-

тима учебна натовареност на 

студентите, за обезателно съ-

отношение между теоретич-

ни и практически дисциплини 

и т.н. Те могат да си позволят 

лукса да ангажират актьори-

те ежедневно и единствено с 

основните за тях практически 

занимания. 

В методическото сглобява-

не на учебния инструментари-

ум ценни за мен бяха уроците 

на проф. Иван Едмундович Кох, 

основател и ръководител на 

катедра „Сценическо движе-

ние“ в Сантпетербургската 

театрална и киноакадемия. 

По негова препоръка се заех с 

изследване на спецификата на 

актьорското майсторство в 

кукления театър. Като млад 

специализант в ръководената 

от него катедра по сценическо 

движение споделих учудването 

си, че драматични и куклени ак-

тьори са обучавани по единна 

програма за сценическо движе-

ние. Когато ме изпращаше об-

ратно за България, проф. Кох ми 

заръча да свърша вместо него 

това, което той не бе успял – 
да открия специфичните зако-
номерности на това изкуство 
и да съставя учебна програма 
по движение за специалността 
„Актьорско майсторство за 
куклен театър“. За проявено-
то доверие към мен и силната 
мотивация, която получих то-
гава, отдавам дълбока благо-
дарност на проф. Кох. 

А гледната точка за ролята 

на пластическото обучение в 
цялостното формиране на ак-
тьора получих от своя препо-
давател в театралната ака-
демия – НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, 
основателя на дисциплината 
сценическо движение в Бълга-
рия, завидно напредничавата 
в методиката си доц. Герда 
Глоке-Ангелушева, чиято сту-
дентка бях и за чиито прием-
ник имах честта да бъда пока-
нена. Нейният призив към нас 
- младите тогава попълнения 
в катедрата, бе да поставим 
на академични основи с теоре-
тични анализи и трудове дви-

женческите дисциплини. Още 
преди 40 години доц. Ангелуше-
ва осъзнаваше, че е неизбежно 
обвързването на интуитивно 
откриваните тогава методи-
чески похвати с науката за чо-
века и неговите движения. 

Не на последно място бих 
поставила практическите 
уроци на високопрестижната, 
българска куклено-театрална 
школа за актьори и режисьо-

ри, създадена от професорите 
Николина Георгиева и Атанас 
Илков, които все още са сто-
жери на своята школа. Както 
и техните възпитаници, днес 
най-изявените имена на бъл-
гарския куклен театър и школа 
– ст.н.с.д. изк. Е. Владова, проф. 
Д. Рускова, проф. Р. Рачев, проф. 
Б. Лунгов, проф. Ж. Пашова, 
проф. Сл. Маленов, проф. Д. Си-
нигерска, доц. П. Пашов. Всички 
те, вече десетилетия наред, 
не само творят театралната 
педагогика и поддържат при-
емствеността между поколе-
нията след тях, но я развиват 

Раздвояване на актьора в сценичното действие при неравен терен. 

Учебна работа на А. Савинова
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с високи постижения и призна-

ние. 

Държа да се обърна с благо-

дарност към цялата катедра 

„Актьорско майсторство и 

режисура за куклен театър“ в 

НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, която 

ми предостави своите класо-

ве за преподаване на сцениче-

ско движение в продължение 

на десетилетия. Както и за 

пълната творческа свобода да 

изследвам, експериментирам и 

съставям своя метод за профи-

лирано обучение по сценическа 

пластика за специалността 

„актьорско майсторство за 

куклен театър“. 

Ползвайки от една страна 

своето образование и опит на 

актриса в драматичния теа-

тър, и натрупаните с години-

те педагогически практики и 

наблюдения над студенти и 

актьори-кукленици от друга, 

си позволявам да ползвам един 

нестандартен похват. Той е 

насочен към СЪПОСТАВКА на 

двигателните умения и качест-

ва, съставящи палитрата на 

пластическата култура на ак-

тьора в кукления и драматич-

ния театър. През тази призма 

отделям и коментирам както 

по-цялостно, така и в детайли 

на места, общия и частно-спе-

цифичния характер на актьор-

ската пластика, подчинена на 

профила на всеки от двата ос-

новни театрални вида. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
(фрагменти) 

„Изкуството на актьора 

не е хоби, увлечение, мания, 

а професия. Умение, което се 

изучава с пот на челото и по 

възможност на млади години, 

за да има време да се натру-

пат професионални навици. И 

както има висши учебни заве-

дения за химици, палеонтолози 

и специалисти по дървообра-

ботване, така има и универси-

тет за актьори“. 2 

Когато започвах да изслед-

вам спецификата на кукления 

театър, параванът все още 

беше категорична негова ем-

блема, въпреки напъните на ак-

тьорите все по-често да се по-

казват „на живо“ пред зрителя. 

Днес, когато обобщавам свои-

те наблюдения там, вълшебни-

ят куклен параван вече почти 

не съществува. Той остава в 

близката история и все по-ряд-

ко се ползва. Както е факт, че 

разкриването пред зрителя 

на анонимността на кукления 

актьор не разби вълшебство-

то на самата кукла и „нейния 

театър“. Той стана далеч по-

многообразен. „Съвременният 

куклен театър е едно сложно, 

многокомпонентно изкуство, 

съдържащо в себе си литера-

тура, изобразително изкуство, 

актьорска игра, музика, танц и 

още множество допълнителни 

елементи, одухотворяващи 

присъствието на актьора зад 

куклата. Това донесе още мно-

го възможности в развитието 

на куклено-театралното изку-

ство“. 3 

Както сполучливо просле-

дява еволюцията на кукления 

театър големият съвременен 

историк и теоретик на кук-

леното изкуство проф. д-р Х. 

Юрковски, „...развитието на 

кукловодството през ХХ век 

протича през облагородяване 

на кукления театър като вид 

изкуство, през неговия брак с 

драматичния театър до при-

лагането на нови принципи от 

съвременното изкуство, което 

дава възможност за откриване 

на собствено послание в съвре-

менното творчество. Това е 

културоложки феномен, досто-

ен за по-дълбоко проучване“. 4 

Днес сме свидетели на едно 

всесветско, неформално „ва-

вилонско сдружение“ - своеоб-

разен микс от традционни и 

съвременни школи за работа 

върху тялото, основан главно 

върху синтеза - тяло и ум, физи-

ка и психика. В настоящия труд 

елементите, съставящи двига-

телната култура на актьори-

те в драматичния и куклен те-

атър, условно разделям на три 

основни групи: казвам условно, 

защото нито едно от т. нар. 

двигателни умения и качества 

не се изгражда и не се проявява 

изолирано от останалите: 

а/ ОСНОВНИ психофизически 

качества: мускулна сила; ско-

рост на движенията; вестибу-

ларен апарат; издръжливост 

– воля; гъвкавост; внимание; 

двигателна памет. В много от-

ношения те са общи за твор-

ците в двата театъра. Различ-

на е мотивацията за тяхното 

култивиране и ползване, специ-

фичните нюанси в тях, оттам 

и класацията им в пластическа-

та палитра на актъорите. 

б/ ИНТЕГРАЛНИ (междинни) 

психофизически качества – та-

кива, които имат отношение 

и към първата, и към третата 

група: въображение; ритмич-

ност; координация – двигател-

на и словесно-двигателна. 

Тези качества на пръв про-

чит са общоактьорски, но 

също имат специфичен щемпел 

за драматичен и за куклен те-

атър. Без да са все още онези 

тясно професионални техники, 

каквито няма в друг театра-
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лен жанр, като изброените в 

следващата категория. 

в/ СПЕЦИФИЧНИ двигател-

ни умения за куклен театър. 

Третата група включва умени-

ята - носители на основните 

отлики на кукленото изкуство: 

трансформация на движени-

ята – от човешки в куклени; 

раздвоеност на сценическото 

поведение – психическа и физи-

ческа; действие с партньор и 

групов характер на действие; 

действие в ограничено прос-

транство. 

Специално внимание отде-

лям на РЪКАТА на актьора в кук-

ления театър, която се явява 

и неговият най-необходим, все-

странно натоварен двигате-

лен орган и основно средство 

в сценическото действие. Ръ-

ката фокусира в себе си всичко 

онова, което кукловодът знае, 

може и желае да предаде на 

зрителя в залата. 

Маски. Контактът между 

актьор и маска е един много-

посочен творчески акт, кой-

то, приложен дори частично 

само в обучението по движе-

ние, с особена сила рефлектира 

върху разгръщане на цялостния 

актьорски потенциал. От дру-

га страна, каноните на играта 

с маски, както и алегоричният 

език на изразяване с маската, 

са сходни с тези на играта с 

куклата. Което покачва коефи-

циента на полезност и целесъо-

бразност на включване на този 

раздел в пластическото обуче-

ние на актьорите-кукленици. 

Намирам за целесъобразно 

включването на примерни мо-

дели за психофизическа отмора 

(релакс). Те все още не се ползу-

ват като редовна учебна прак-

тика. Поставям и началото 

на един закъснял във времето 

коментар, придружен с при-

мерен модел за профилактика 

на актьорския труд в кукления 

театър, с цел съхраняване на 

творческото дълголетие на 

творците и предпазването 

им от професионални травми 

и хронични заболявания. Тази 

тема също заслужава своето 

отделно теоретизиране и 

практическо-ергономично на-

сочване. 

Ежедневният тренинг на 

духа и тялото трябва да се 

превърне в насъщна необходи-

мост за актьорите. Въпрос на 

професионален „кислород“ за 

всеки актьор би трябвало да 

бъде грижата за неговия „пла-

стически тоалет“, както и за 

цялостната му работна фор-

ма. Един „събуден“ актьорски 

апарат - физика и психика - е 

вече сам готов да твори. На-

шата цел е да ги доведем до 

осъзнаване на тази необходи-

мост, както и да придобият 

определена степен на грамот-

ност за самостоятелна рабо-

та над себе си. 

„Актьорското изкуство в из-

вестно отношение е най-взис-

кателно от всички изкуства и 

без постоянно школуване ак-

тьорът ще спре насред пътя. 

Неправилно е да мислим, че уп-

ражненията са присъщи само 

за училището и трябва да се 

прилагат в известни периоди 

от развитието на актьора. Ак-

тьорът, както и художникът, 

прилича на градина и ние не мо-

жем да изкореним плевелите 

веднъж завинаги. Плевелите 

растат непрекъснато, това е 

съвсем естествено, и трябва 

да бъдат почиствани.“ 5 

СЪПОСТАВКА НА ХАРАКТЕ-

РИСТИКИТЕ, ФОРМИРАЩИ ДВИ-

ГАТЕЛНАТА КУЛТУРА НА АКТЬОРА 

В КУКЛЕНИЯ И В ДРАМАТИЧНИЯ 

ТЕАТЪР – „И в двата театъра 

без актьора няма театър“. 6 С 

годините практика, както и 

от контактите с колеги и от 

наблюдения на учебния процес 

в сродни нам академии в чуж-

бина, с учудване открих, че в 

тях не се предлагат профили-

рани, специализирани методи-

ки за обучението по сценическо 

движение. То се програмира по 

единен, общоактьорски уче-

бен план. Но щом съществува 

профилиране на актьорските 

специалности – за драмати-

чен, за куклен, за музикален, за 

танцов театър, по каква логи-

ка те се водят специализира-

ни, а процесът на обучение на 

бъдещите специалисти в тях 

да протича без отлики между 

основните практически дис-

циплини - актьорско майстор-

ство, слово, движение. Нещо 

повече - съществува на места 

дори тенденция първите, ба-

зисните, основополагащите в 

професията години за обуче-

ние, да вървят в общи теоре-

тични и практически потоци 

– т.е. всички да учат актьор-

ско майсторство „въобще“ (по 

презумция, че и в правото, и 

в медицината е така), и едва 

в последните години да се 

разклоняват и профилират... 

Намирам, че аналогията е не-

подходяща и опасна при това. 

Щом съществува професиона-

лен профил в изкуството, в слу-

чая – в театъра, той следва да 

се отличава в своята специфи-

ка от останалите. Тогава това 

рефлектира и върху основните 

„три кита“ в него – актьор-

ското майсторство, сцениче-

ското слово и сценическото 

движение. Не би следвало, на-

пример, до средата на свое-
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то обучение специалностите 

– пантомима, танцов театър, 

театър на движението, да не 

разработват максимално би-

омеханиката на тялото (кое-

то се постига с дългогодишни 

тренировки, започвайки при 

това от ранна възраст и се 

поддържа ежедневно, до пенси-

ониране от сцената), а да за-

губим първите година или две, 

за да им предлагаме общодви-

гателна грамотност за всички 

актьори. Бих споделила, че не 

само закъснялото профилира-

не е основната беда в подобно 

съждение. По-непоправимата е 

тази, че цялата психофизиче-

ска настройка на актьорския 

„инструментариум“ трябва 

от първия ден и час на обучени-

ето да се насочи в тясно спе-

циализирана насока и не бива 

да се допуска да се придобиват 

навици, различни от необходи-

мите за тясната специалност. 

Фатално би било, ако объркаме 

младите актьори - кукленици 

да играят, мислят и фантази-

рат за своите сценични герои, 

както колегите им в драма-

та. Защото едните играят с 

телата си, докато другите ги 

ползват само като помощно 

средство за придвижване по 

сцената, а творческият про-

цес – мисъл, емоция, характер 

на движението на персонажа, 

минава от тях през ръката им 

и отива в куклата. И в никакъв 

случай, не бива да се появява в 

тялото на актьора. Грешно ус-

воените навици от една общо-

образователна - за драматич-

ните и за куклените актьори, 

начална учебна програма би до-

вела до неизправими нататък 

професионални увреждания. 

Започвам с най-фрапантни-

те примери, за да се доближа 

до по-тънко скроените, специ-

фични нюанси, отнасящи се до 

нашата тема - а именно: СХОД-

СТВА И ОТЛИКИ В ДВИГАТЕЛНА-

ТА ГРАМОТНОСТ НА АКТЬОРА В 

ДРАМАТИЧНИЯ И В КУКЛЕНИЯ 

ТЕАТЪР. Които изискват стро-

го специфична нагласа за овла-

дяване и за професионалното 

им прилагане. 

По своя произход, история и 

практика, кукленият театър 

е най-близо до драматичния. 

От друга страна, откъм някои 

свои специфични характерис-

тики като стилизация и асоци-

ативност на сценичния изказ, 

се приближава до пантомима-

та. 

А/ СПЕЦИФИКА 

Коментираме два вида теа-

тър. И на двете сцени се рази-

грават сценически персонажи. 

Актьорите или преживяват, 

или съпреживяват съдбите на 

своите герои. Което „по Ста-

ниславски“ изисква наличие на 

качествата „вяра и наивност“- 

вяра в предлаганите сценични 

обстоятелства, или т.нар. „ак-

тьорска органика“. Изисква се 

още наличие на богата, емоци-

онално - възбудима актьорска 

природа, темперамент, усет 

за характерност и още редица 

елементи в актьорската пали-

тра, необходими и приложими 

и в драматичния, и в кукления 

театър. Но там те достигат 

до зрителя чрез съвършено раз-

лични предаватели, „изписани“ 

на различни азбуки и с различни 

„пера“. Къде започват граници-

те, които отделят кукления 

от драматичния актьор? До-

къде се простира обсегът на 

т.нар. „куклено“? Основното 

изразно средство на актьора 

въобще, е действието - сцени-

ческото действие. Най-основ-

ните две отлики между дра-

матичния и кукления театър 

специалистите в пълно съгла-

сие откриват във:

- начина на провеждане на 

сценическото действие; 

- обекта на творчество за 

актьора. 

От това „КАК“ се провежда 

сценическото действие произ-

лизат същностните отлики в 

„актьорското майсторство“ 

в драматичния и кукления те-

атър. И от тази, „скромна“ на-

глед, гранична линия се навър-

зват разклонения, формиращи 

цялостния процес на създаване 

на бъдещите актьори – драма-

тични и куклени. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА 
ИЗРАЗНИТЕ СРЕДСТВА

Докато в драматичния 

театър актьорът ползува за 

сценичен материал цялост-

ния си пихофизически апарат, 

за актьора в кукления театър 

материал за творчество е 

куклата, която той превръща 

в сценичен персонаж – това е 

Трансформацията на сценични-

те изразни средства - от чо-

вешки в куклени, от игра на жи-

вото човешко тяло (както е в 

драматичния театър), в игра 

чрез кукла. Тази отлика оформя 

и специфичното професионал-

но мислене и творческо въоб-

ражение на актьора - кукленик. 

Драматичният актьор обе-

динява обекта и субекта на 

творчеството в едно нераз-

делно цяло – своята психофизи-

ка. Дистанция между обекта и 

субекта на творчество не съ-

ществува. Актьорът ползва за 

„инструмент на творчество“ 

собствената си психофизика. 
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В кукления театър обект на 

творчество за актьора е сама-

та кукла. Собственият, човеш-

кият двигателен апарат служи 

само като помощно средство 

за поддържане, раздвижване 

и оживяване на куклата. Той 

престава да бъде самостоя-

телно изразно средство. „Из-

разните средства на актьора 

се трансформират в изразни 

средства на куклата. Този сло-

жен психофизичен комплекс 

– актьор + кукла, дава обясне-

ние на диалектическото един-

ство между двете, на пръв по-

глед изключващи се величини: 

неживата материя на куклата 

и психическата цялост на чо-

вешката личност“. 7 

„От физиологична гледна 

точка се получава пълно преу-

стройство на двигателните 

навици. Трябва да седне не чо-

векът, а куклата над него. В 

действие влизат непривични 

за движението мускулни групи 

– на рамото, на шията, на кит-

ката“. 8 

В процеса на общуването 

между актьорите се натък-

ваме на още съществени раз-

личия. В „живия театър“ ак-

тьорите общуват „очи в очи“, 

докато над кукления параван 

се общува „с върховете на пръс-

тите“, които движат кукли-

те. 

РАЗДВОЯВАНЕ на психо-физи-

ката 

Това е един от показатели-

те за професионална вирту-

озност на актьора в кукления 

театър. В работния му стере-

отип влизат съвместяване на 

различни действия - в горна и 

долна, в дясна и лява половина 

на тялото. В горната полови-

на се разполага творческата 

част на играта с куклата - 

действията на ръцете, които 

често и сами се превръщат 

в кукла. Долната половина е 

„работната“, обслужващата 

сценичното действие сфера - 

тази, която поема, премества 

декор, реквизит, аксесоари от 

кукления свят, разиграван над 

нея. В същата закономерност 

си взаимодействат лява и дяс-

на половина. Няколкото нива, 

на които актьорът действа и 

разпределя вниманието си, из-

работват в него качества на 

жонгльор във всички психофизи-

чески процеси, които съпътст-

ват творческата му дейност. 

В драматичния театър 

също говорим за „двойстве-

ната природа на актьора“. 

„Станиславски открива тази 

двойственост, но неговият 

стремеж е да помогне на ак-

тьора с Метода на физиче-

ските действия, да надхитри 

тази двойственост и да има 

средствата да убеди публика-

та в истинността на прежи-

вяванията си на сцената.“ 9

УСЕТЪТ ЗА ПАРТНЬОР и ГРУ-

ПОВОТО ДЕЙСТВИЕ са едно 

от най-присъщите в кукления 

театър условия за сценическо 

творчество. 

Твърде често в кукления те-

атър се налага групово да се 

разиграе един сценичен персо-

наж, като паралелно с общото 

му придвижване всеки актьор 

разиграва, в различен от коле-

гите си ритъм и темп, отдел-

ните свои куклени детайли. Ця-

лата група се обединява в едно 

цяло, с единно дихание, внима-

ние, ловкост и готовност за 

действие. И тогава едва ТО 

– цялото, заживява на сцената 

привидно хомогенно и нераз-

глобимо. 

В драматичния театър, 

партньорството също е твър-

де значимо. Но неговото от-

съствие далеч не е в такава 

степен фатално за извеждане 

на сценичното действие. Един 

добър партньор, талантлив, 

с висока рефлективност и до-

бронамереност винаги може 

да спомогне за по-доброто 

представяне на целия ансам-

бъл от участвуващи в дадена 

сцена. Това означава – навре-

менна и уместно подадена ре-

акция от партньора, внимание 

и колегиално следене между 

партньорите, с готовност за 

„спасяване“ в случаи на „про-

бойни“ в паметта на колегата 

– забравяне на текст, ненавре-

менно появяване на сцената, 

както и адекватно реагиране 

на ред непредвидени сценични 

обстоятелства. Както и обра-

тно – разсеяният, небрежен, 

неинтелигентен, неделикатен 

актьор може да омаловажи, да 

„смачка“ значимостта и акцен-

та на даден откъс в спектакъ-

ла и така да провали и своите 

колеги. Или пък - себевлюбени-

ят, готов непрекъснато да 

се показва и всеки миг да бъде 

център на сцената актьор, за-

сенчва и омаловажава присъст-

вието на колегите наоколо. 

Тези проблеми са и от морален, 

и от професионален характер. 

При всички случаи по-качестве-

ните актьори – талантливи, 

коректни и работливи, са за 

предпочитане и като парт-

ньори. 

Б/ Р Ъ К А Т А на актьора - 

специфични сценични функции. 

Ръката е станала емблема-

тичен знак за куклен театър. 

Проф. Юрковски подчертава: 

„... ръцете дават живот на 

куклата така, както лицето 

дава живот на човека“. 10
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В кукления театър Ръката 
има двояка функция. Тя или носи 
и паралелно с това оживява и 
разиграва куклата, или самата 
се превръща в кукла. Тя и об-
служва, и твори, тя „мисли“, тя 
танцува, тя е Жестът, който 
поднася на публиката душата 
на актьора и на куклата. 

В драматичния театър. 
Съждението бихме отнесли 

и за Ръката на актьора в дра-
матичния театър. Тя наисти-
на съдържа и издава биографи-
ята на персонажа. И на самия 
актьор. И тази „ръкавица“ за 
неговата и за персонажа ду-
шевност трябва да бъде ту 
мека и гальовна, ту груба и 
дори агресивна, ту огромна и 
непохватна, ту малка, пъргава 
и сръчна... И във всички вариан-
ти тя трябва да „говори“, да 
носи информация на зрителя 
- за характера и състоянието 
на образа, за отношението му 
към събитията, за неговото 
място в тях. Дори само засти-
нала на масата, на фотьойла, 
върху бедрото, трябва да е за-
редена с достатъчно красноре-
чива вътрешна динамика. „Же-
стът обладава свойството да 
направи тайното явно“. 11 

ВЪОБРАЖЕНИЕ 

„Ако актьорът няма въоб-
ражение, трябва или да го раз-
вива, или да се махне от сцена-
та“. 12 

Няма творец, за когото 
Въображението да не е лакму-
сов проявител за надареност. 
Срещат се и в драматичния, 
и в кукления театър творци 
с бедно въображение, което 
компенсират с наличието на 
такова у режисьора, или у по-

даровитите им колеги около 
тях. И привидно се спасява ак-
тьорското статукво. 

Кукленият актьор има обект 
за творчество извън себе си – 
това е неговата кукла, чрез ко-
ято той твори. „Това променя 
и качеството на въображение-
то на кукленика. То се захранва 
от обекта на творчеството 
- от куклата“. 13 

С годините педагогическа 
практика съм открила един 
универсален „инструмент“ за 
провокиране и развиване на 
актьорското творческо въоб-
ражение - това е Маската-теа-
трален типаж. Убедена съм, че 
маската е онази алхимия, в съп-
рикосновние с която актьорът 
(и драматичен, и куклен) миг-
новено отключва въображе-
нието си, мигновено променя 
физическия си тонус и потегля 
без задръжки след своето ново 
„АЗ“. 

РИТМИЧНОСТ

„Още в антични времена 
ритъмът е бил наричан „мъж-
ки елемент“ в музиката, който 
създава стройност, порядък 
и завършеност за разлика от 
„женския елемент“- мелодията, 
която придава повече мекота, 
изящество и красота“. 14 

Заиграването с темпа и ри-
тъма в сценическото дейст-
вие е силно печеливш „инстру-
мент“ в актьорската работа 
върху образа. Всяка промяна 
на темпоритъма – в бързина, 
в динамика, носи нова „инфор-
мация“ за зрителя, подсказва 
евентуална промяна на ситу-
ация, внася нова атмосфера, 
нови намерения за действие. 
„Едно и също движение с ръка-
та в бавно темпо може да бъде 

милувка - погалване, но в бързо 

темпо се превръща в удряне на 

шамар“. 15 

Разбира се, ритмическият 

усет е добре дошъл за всеки 

артист. Но какво е един музи-

кант без съвършено чувство за 

темп и ритъм, и тази липса или 

наличие еднакво съществени 

ли са както за него, така и за 

драматичния артист? Каква-

то по значимост в случая е раз-

ликата между драматичния и 

кукления артист. Съзнателна-

та КООРДИНАЦИЯ на движени-

ята се опира на генетично за-

ложени и развивани с годините 

на растежа координационни 

връзки, които се обогатяват с 

всеки нов двигателен акт. 

В драматичния театър е 

възможно в някаква допусти-

ма степен да битува „некоор-

диниран“ актьор. Той би могъл 

да използува този си недоста-

тък и да го превърне в сцени-

чен ефект, но донякъде и до 

известно време. Става дума, 

разбира се, не за паталогични 

отклонения, а за известна дви-

гателна непохватност, която 

се компенсира с т.нар. „харак-

терност“ на сценичния персо-

наж. 

В кукления театър подобен 

недостатък съвсем не носи ди-

виденти на актьора. Пробле-

мът с координацията на движе-

нията - собствените и с тези 

на куклата в ръцете му, както 

и съчетанието на движенията 

- на куклата - със сценическото 

слово, изговаряно от живия 

актьор, са трудни за преодо-

ляване екзистенциални профе-

сионални проблеми. Словесно-

двигателната координация в 

живота се извършва неусетно 

и с лекота, усъвършенства се 

през еволюционното развитие 
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и е превърната в стереотип. 

Често се случва да се движим 

и разговаряме в два съвършено 

различни темпоритъма, с раз-

лична активност на внимани-

ето към двете едновременно 

протичащи дейности - на дви-

жението и на речта. На сцена-

та подобна координираност 

се извършва обаче напълно съз-

нателно и с активен контрол 

на вниманието. Там идва пре-

пъването, затормозяването 

на сценичното поведение. Под-

клаждаме едновременно две 

доминантни огнища в мозъчна-

та кора - в зоните на говора и 

на движението, и, естествено, 

те взаимно се блокират. Ма-

кар и за кратко, доминанта-

та в мозъчната кора винаги е 

само една, върху един обект, 

върху една дейност. Възможно 

е светкавично бързо да се прех-

върли върху друг обект, но от-

ново - само върху един. 

При неопитните актьори 

обединяването на реч и дви-

жение се извършва с еднаква 

възбуда на вниманието, което 

практически е невъзможно. 

Ето защо естествената, хар-

моничната, природно заложе-

ната координация между тях 

се нарушава. И това е така, до-

като бъдат автоматизирани 

в някаква степен, и чрез мно-

гократни повторения, речта 

или движението. Това е едно 

от условията, което прави 

възможно привидно лекото им 

сценическо съвместяване. 

Но, както неведнаж поясня-

ваме, далеч не целим сканди-

ране и буквално напасване на 

изговорени думи към някакви 

движения - били те на актьо-

ра, или на куклата. Става дума 

за нещо далеч по-сложно, по-

ювелирно като учебен процес 

и като резултат. А именно 
- търсим усещането за твор-
чески синхрон в разиграване-
то на импулсите на речта и 
на движението - напасване по 
темп и ритъм, по динамика, 
по интензивност, по жанрова 
обагреност, по характеристи-
ка на персонажа-кукла и т.н. 
Търсим сливане, взаимно допъл-
ване и скачване на двата им-
пулса – СЪС ЗВУКА ДА СЕ РИСУВА 
ДВИЖЕНИЕ И ОТ ДВИЖЕНИЕТО 
ДА ЗВУЧИ СЛОВО. Или, както 
Й. Гротовски сполучливо опре-
деля: „Гласът е продължение на 
импулсите на тялото“. 

ВНИМАНИЕ. 

В драматичния театър 
внимаващите, съсредоточе-
ните актьори би трябвало да 
са предпочитани пред разсея-
ните, разпиляните творчески 
натури. Но последните пък ги 
намираме за по-атрактивни, 
по-нестандартни и неочаква-
ни в реакциите им, именно за-
щото не са пунктуално точни, 
стриктно спазващи уговорен 
мизансцен, коректно партни-
ране и пр. И едните, и другите 
имат своето място на сце-
ната. Въпрос на режисъорски 
похват е как би се разчупила 
и съживила атрактивността 
на първите и обуздала същата 
при вторите. 

Категорията внимание при-
съствува в професионалното 
ежедневие на кукловода със 
всичките си разновидности. В 
своите лекции един от кори-
феите на българското образо-
вание за куклен театър проф. 
Николина Георгиева казва: „От 
биологичните процеси бих 
сравнила вниманието с диша-
нето. На актьора-кукловод то 

е необходимо, за да преодолее 
всички неблагоприятни усло-
вия, при които протича твор-
ческият процес с куклата“. 16 

ОБОБЩЕНИЕ 

Така предложения (в ре-
зюме) паралел между видо-
вите характеристики на 
двигателната култура на ак-
тьора в драматичния и кукле-
ния театър далеч не цели да 
конкурира и противопостави 
„майсторство то“ в тях. Ак-
центът в моя анализ в конте-
кста на целия труд клони към 
втората половина на везната, 
за да изтъкна специфичните 
изисквания към „кукленика“ в 
съвременния етап на разви-
тие на театъра. Както под-
чертава неведнъж проф. Сл. 
Маленов: „...те (спецификите 
б.м.) са резултат от нети-
пичното развитие на това 
изкуство, което отдавна вече 
не е само куклено и вероятно 
само у нас все още го нарича-
ме куклен театър“. Несъмнено 
и двата вида театър - драма-
тичен и куклен, имат своята 
специфика, натоварена с дос-
татъчна сложност и дълбо-
чинност, за да се изучават и 
усъвършенстват през цялата 
творческа кариера. Може да 
се направи обобщението, че 
професионалната палитра на 
кукления актъор е твърде на-
товарена и усложнена за усвоя-
ване и поддържане откъм раз-
нопосочните умения, които 
налага двойния „стандарт“ на 
майсторството тук. Изучава 
се актьорско майсторство с 
неговите „класически етапи“, 
но с акцент върху профила на 
кукления театър, паралелно 
с техниките на кукловодене. 
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Това налага да се поема по-го-
лям и по-усложен откъм тео-
рия и практика обем информа-
ция. Творческото въображение 
и мисъл са провокирани да 
поднасят асоциативни пре-
пратки, с които ангажират 
и зрителското възприятие, и 
съпричастност. А това под-
готвя бъдещите кукленици за 
все по-абстрактния и синте-
тичен съвременен театър. 
Истината налага да признаем, 
че всички бравурни и ювелирни 
постижения на куклените сце-
ни, пред които сме онемявали, 
са звънтяли с полетялата през 
куклата душа на актьора. КУК-
ЛЕНИЯТ АКТЬОР НИКОГА НЕ Е 
САМО КУКЛОВОД. Той е пълно-
кръвен актьор, с нееднозначни 
функции, с раздвоено психо-фи-
зическо поведение там, и това 
го прави богат на умения теа-
трален професионалист. „Кук-
лата въздейства на зрителя, 
освен със своята визия, и с вло-
жената в нея духовна енергия. 
Тази енергия е резултат от 
специфичното отношение, ко-

ето актьорът влага в играта 
с нея.“ 17

В заключение на пръв поглед 
многоплановостта на актьор-
ските умения в кукления теа-
тър накланят везните натам. 
Без притежанието на което и 
да било от изброените в ана-
лиза дотук качества на психо - 
физиката не би било възможно 
да се упражнява актьорската 
професия на куклената сцена. 
Докато за актьора в драма-
тичния театър те всички са 
пожелателни, там е възможно 
да се „преживява“ и без тяхно-
то наличие, най-вече при сред-
ната категория творци. Но 
когато обърнем страницата 
и разчетем скалата на високо-
то актьорско майсторство в 
драматичния театър, ще се 
респектираме от умението 
му да изследва в дълбочина и 
да достига до бездните на 
човешката същност и с пле-
нителна визия, глас, темпера-
мент и океан от емоционални 
приливи и отливи, да разтърс-
ва душевността и съзнанието 

на зрителя. 

„Във величавия свят на те-

атъра актьорът и марионет-

ката са еднакво необходими, 

както в света на науката са ед-

накво необходими и двата из-

следователски подхода - синте-

тичният и аналитичният.“ 18 

И кукленият, и драматич-

ният актьор носят отговор-

ността за своите значими и 

екзистенциално необходими за 

публиката послания, с които да 

я „инжектират“, „моделират“ с 

естетически норми. И когато 

се случи нивото на творците, 

моралните и естетическите 

им критерии да слязат до, и 

дори под нивото, на широка-

та публика, „мисията“ им, уви, 

е обречена. Тя дори бива вред-

на, защото тяхната „диогено-

ва“ лампа е угаснала и са оста-

вили своята публика да се лута 

в мрака пред себе си... Или още 

по-лошо - водят я стремител-

но към пропастта на пошлост-

та и бездуховността. 
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Проф. ПЛАМЕН МАРКОВ: 
1. Идеята не се е родила, тя е в процес на съз-

даване и оформяне. Обикновено, когато говорим 

за висше образование, става дума за бакалавър-

ска и магистърска степен, като магистърската 

степен означава по-висок професионализъм, по-

добро представяне. Това дава на нашите сту-

денти и по-добро самочувствие, че могат да се 

представят по-добре пред публиката и могат 

да търсят по-добра реализация на професионал-

ните си умения. 

2. Целта е да се помисли за най-добрите сту-

денти, които завършват Театралната акаде-

мия, да се утвърдят те в професията и да се 

усъвършенстват като им се даде възможност 

да се представят не само на театралната сце-

на, но и пред кинокамерата, да могат студен-

тите да се запознаят с най-новите тенденции. 

3. Човек, когато започва нещо ново, има же-

ланието да се представи добре. Мисля че цяла-

та тази програма е едно добро начало. Тя дава 

възможност за съчетаване на теорията, която 

студентите са усвоили в продължение на някол-

ко години, с практиката. Идеята е да създадем 

истински професионалисти, които да могат 

с еднакво умение да застанат не само на теа-

тралната сцена, но и пред кинокамерата, т.е. 

да създадем широки специалисти, които да са 

конкурентоспособни. Мисля че просто времето 

изисква това от нас. 

Доц. ДОЧО БОДЖАКОВ:
1. Компетентността ми позволява да говоря 

само за филмовата част на програмата. За теа-

тралната част, както и за цялостната концепция, 

е добре да се обърнете към професор Пламен Мар-

ков. Още повече, че тази идея в момента е само 

работен проект. Онова, което обедини усилията 

ни около този проект, е убеждението, че с помо-

щта на подобна магистърска програма студенти-

те могат, от една страна, да усъвършенстват на 

по-високо професионално ниво вече придобитите 

от тях театрални умения, а от друга – да усвоят 

спецификата на актьорското майсторство пред 

телевизионната и кино камера. 

2. От личния си режисьорски опит знам колко 

трудно се работи с актьор дебютант. Голяма 

част от енергията на този дебютант, особено 

в началото на снимките, отива в усвояване на 

специфични навици и умения, които до този мо-

мент са му били не само непознати, но и орга-

нично чужди. Затова една от основните цели на 

това магистърско обучение е да се разчупят бари-

ерите, разделящи театралната от филмовата 

актьорска игра. Всички практически занимания с 

бъдещите студенти ще се осъществяват пред 

камера; след заснемането им, филмовите етюди 

ще бъдат обстойно анализирани; ще се обърне 

специално внимание на подготовката на актьора 

за филмов кастинг; ще се развиват и други специ-

фични умения, свързани с киното. Изобщо целите 

се пресичат в една точка – създаване на комплек-

сен актьор, който с еднаква професионална уве-

реност може да експонира таланта си както на 

сцената, така и на снимачната площадка. 

3. Лично аз очаквам силен интерес към тази 

нова специалност. Все по-увеличаващият се брой 

на български филми и български телевизионни 

сериали отправя едно сериозно предизвикател-

ство към младите актьори. И те трябва да са 

готови за това предизвикателство. Конкурен-

цията на кастингите ще става все по-свирепа. 

Ще успяват не само тези, които са природно по-

талантливи, но и онези, които са по-пригодни в 

чисто професионален смисъл. Новата магистър-

ска програма по актьорско майсторство има за 

цел да отлее основата точно на този по-висок 

професионализъм. 

Ивон Димитрова

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ В НАТФИЗ
1. Как се роди идеята за създаване на магис-

търска степен по специалността „Актьорско 
майсторство за театър и кино“? 

2. Какви цели си поставяте със създаване-
то на тази програма? 

3. Какви са очакванията? 
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ГОСТГОСТ

АНТОНИЯ КОЛЕВА
Шеф на http://grosnipelikani.net

1. На колко години са Грозни-
те пеликани? 

- Станаха десет. Направо не 

е за вярване. 

2. Как се роди идеята за сай-
та и кой е кръстникът му? 

- За кръстника - нямаме та-

къв в онзи смисъл, към който 

подвежда медийният рефлекс. 

Съвсем независими сме си. 

Иначе името „грозни пели-

кани“ го намери Борис Минков, 

когато търсеше име за пореди-

цата за дебютна проза, която 

води и досега. Тя се нарече „Гам-

бити“, а „Грозни пеликани“ пас-

на чудесно на сайта, макар да 

оставихме и конкурентното 

– „Литература плюс култура“. 

Сайтът тръгна с няколко ос-

новни мотива, които са воде-

щи в него и досега – преводи на 

съвременна литература, пре-

вес на авторските текстове 

пред информацията, експери-

ментиране с възможностите 

на интернета да се изплъзва 

от властови сложености.

През 2000-а бях във Виена със 

стипендия за работа върху док-

тората ми по теория на култу-

рата. Тогава някак подчертано 

остро ми направи впечатление 

колко малко и колко специфично 

музейни са повечето неща, ко-

ито могат да се прочетат на 

български в интернет – гово-

рим за 2000-а година; след това 

университетът там (щастли-

во съвпадение!) предложи сво-

бодни курсове по уеб-публикува-

не за начинаещи. 

Когато човек е в чужбина, 

освен че е по-чувствителен 

към родния език – писмен и го-

ворим, някак има и повишена 

нужда да се обажда в България. 

В линията на такова обаждане 

публикувах превод в Литернет, 

който тогава беше от теоре-

тичен интерес за мен. Така ус-

пях да събера опит как вървят 

нещата около електронното 

публикуване и не трябваше мно-

го повече, за да направя сайт, 

на който отначало сложих мои 

преводи, а също разкази и кри-

тика от Борис Минков. А като 

се върнах за лятото в България, 

Николай Бойков се показа много 

въодушевен да работим заедно 

върху един по-широк проект, и 

сайтът тръгна амбициозно с 

неговото основно съдействие 

тогава. Оттогава сайтът при-

влече много хора. Най-активни-

те за първата му петилетка 

са отбелязани в редакторско 

каре на един поизостанал наш 

проект за списание към сайта, 

но списъкът там не е пълен и 

липсват особено тези, кои-

то са по-заинтересовани през 

последните години – Никола 

Гинев, Дмитрий Варзоновцев, 

Владимир Сабоурин, Мария Вир-

хов, Ивайло Иванов, Дачо Гос-

подинов, не рискувам с пълен 

списък. 

3. Какво е мястото му в кул-
турното виртуално простран-
ство? 

- Не може да се прави срав-
нение между изданията във 
виртуалното пространство и 
печатните издания – те си ос-
тават различни измерения. При-
знанието за сайта, което ценя 
особено, е наградата „Христо Г. 
Данов“ в раздела за Електронни 
медии и нови технологии – ед-
новременно признание за него 
като културен продукт и сти-
мул за развитието му. Ако ни е 
интересно състезателното из-
мерение, смята се, че сме един 
от 3-4-те най-значими сайта 
за българска литература. Сред 
тях Пеликаните търсят и ми-
сля, че успяват да намерят лице 
– най-профилирано, в сравнение 
с останалите, с настойчивост-
та на едно нарочно стеснява-
не, което да навие на пружина 
силата на изявата му. 

4. Как се поддържа „реперто-
арът“ му и изобщо животът 
му? 

- Вероятно понеже не из-
плащаме хонорари, тоест и в 
това отношение също сме вън 
от представите за литерату-
ра, аз изпитвам неудобство да 
каня автори за сайта. Може би 

А. Колева
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е време вече да избера един по-
активен подход. Но пък е веро-
ятно все още да липсва някак-
во допълнително основание за 
това. Тъй че сайтът не само 
върви единствено по интернет 
– звучи невероятно, но е така, 
– но и дава една своеобразна 
територия за свободно присъе-
диняване и отцепване, която 
аз продължавам да разглеждам 
като една от неговите основ-
ни ценности. Със своето лице, с 
онова, което публикува и което 
фактически той представлява, 
сайтът привлича и читатели, 
и автори. Напоследък се опи-
т ваме да разширяваме кръга 
на пишещи и четящи чрез ня-
кои строго фокусирани блоко-
ве, обикновено със свой водещ 
редактор. Струва ми се, че и 
като свобода на изява, и като 
ефективност за Пеликаните, 
това е чудесно решение и сме 
отворени за всякакви предло-
жения. 

5. Пеликаните имат отноше-
ние и към театъра, и по-специал-
но към сп.“ Театър“, за което сме 
благодарни. Хората от цял свят 
влизат при вас, във вашата ог-
ромна „читалня“, и го четат. 
Ще продължава ли интересът ви 
към театралната литература 
– българска и преводна? 

- Театралната литерату-
ра все още е по-скоро посока 

за бъдещо развитие на сайта. 
Присъствието на списание „Те-
атър“ при Пеликаните оста-
ва подарък, който приемаме 
с всеки следващ брой наново. 
Благодарение на него в момен-
та сайтът има готовност за 
наистина сериозни театрални 
публикации – имам предвид спе-
цифичната аудитория, която 
формира самото присъствие 
на сп. „Театър“. Ще се радвам, 
ако се намерят и автори, кои-
то да оценят този потенциал 
и да го развият чрез свои тек-
стове при Пеликаните. 

6. Ходите ли на театър, как-
во напоследък ви е впечатлило? 

- През последните години 
желанието ми да ходя на теа-
тър постоянно нараства, за 
сметка на по-раншния приори-
тет на киното. Сега има мно-
го и различно за гледане, а раз-
нообразието само по себе си е 
интересно. В театъра винаги 
значимостта на публиката е 
това, което ме впечатлява. 
Например, оглеждайки публика-
та на „Госпожица Юлия“ в На-
родния театър, човек разбира 
значението на думата „наро-
ден“ много по-добре, отколко-
то, гледайки например уж далеч 
по-народната като замисъл те-
левизия. Стори ми се, че там 
конфликтът от пиесата – меж-
ду аристократката – наслада и 

дълг, и прислугата – намества-
не и просперитет, се дублира 
в един контраст между поста-
новката като цяло и зрителска-
та зала. Трайно въздействащо! 

Наскоро гледах и „Нордост“ 
в Младежкия театър, още пре-
ди темата отново да стане 
вестникарски актуална с по-
следните атентати в метро-
то в Москва. Документалност 
и театър - нещо рядко и раз-
търсващо. Измъкването на съ-
битие или проблем из медията 
за завършен художествен акт 
поначало е любопитно. Заради 
името на Пеликаните, бих спо-
менала и „Грозния“ в Театър „Со-
фия“, макар всъщност там Гроз-
ния да беше грозен единствено 
и само в началото – като изход-
на позиция; а ние си постоянст-
ваме като Грозни пеликани. 

7. Като зрител с какво един 
спектакъл може да ви развълну-
ва и завладее? 

- Удоволствие ми доставя 
особено, когато словото, дра-
матургическият текст, се пре-
връща в персона на сцената. 
Екстаз по индукция от преми-
наването на словото отвъд 
езиковостта. И това е заслуга 
и задача на театъра, на поста-
новката – някак независимо от 
силата или слабостта на тек-
ста.

К. Апостолова

А К Ц Е Н Т И

КОНКУРС ЗА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПИЕСА 
обявява Театър „София“

Условия на конкурса:
- пиесите да  са непубликувани, непоставяни на сцена и не участвали в други конкурси;
-  да бъдат изпратени  в 3 ( три )  екземпляра до 30.09.2010 на адрес: София 1504, бул. „Янко Сакъзов“ 

23 А, Театър „София“, до литературно бюро (за конкурса - важи датата на  пощенското клеймо);
- кандидатите да посочат адрес и телефон за обратна връзка;
-  наградената пиеса получава 4000  лв. и реализация на сцената на Театър „София“ („Т“)
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МОЛИТВАМОЛИТВА

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА
(1916 - 2010)

На 30 март 2010 г. на 94 годи-
ни почина голямата  българска 
актриса Елена Стефанова. Тя ос-
тави златна диря в историята 
на българския театър. Нейното 
изкуство в редица театри като 
Русе, Велико Търново, Шумен бе 
еталон на висок професионали-
зъм, безпределна етика и любов 
към театъра и професията на 
артиста. Затова по-младите 
гальовно я наричаха „маме”.
Сцената бе нейн дом, утеха, 
закрила, вдъхновение. Превъплъ-
щаваше се в различни героини, 
но каквито и да бяха те, тя ги 
обгръщаше с любов и разбиране 
към съдбата им. Затова еднак-
во беше убедителна и в сълзите, 
и в смеха на героините си.

Започнала професионалната 
си кариера в края на 30-те го-
дини на миналия век, в периода 
1970-1982 г. Елена Стефанова 
отдаде най-силните си  творче-
ски години на Русенския театър. 
Затова тя остава  една от лю-

бимите и незабравими актриси 
на Русе. Легенда са нейните роли 
в спектаклите „Птиците на 
нашата младост” от Й. Друца, 
”Майка на всички” от Г. Карасла-
вов, „Варвари” и „Последните” 
от М. Горки, „Лисичета” от Л. 
Хелмън, „Свекърва” от А. Стра-
шимиров, „Босилек за Драгинко” 
от К. Илиев, ”Животът – това 
са две жени” от Ст. Цанев и мно-
го други. Тя твори в един от най-

силните периоди от историята 
на Русенския театър и беше не-
говата ярка и водеща актриса.

Българският зрител ще за-
помни Елена Стефанова и от 
многобройните й участия в  
киното ни, където изгради сил-
ни и достолепни като звучене 
образи. Незабравима е нейна-
та Марьола от филма „Татул” 
по романа на Г. Караславов, а 
последното й изпълнение във 
филма „Военен кореспондент” 
по творби на Йовков  прозвуча 
като символична повеля на една 
горда българска майка.

Елена Стефанова доказа с 
живота и изкуството си, че за 
големия актьор няма разделение 
на столица и провинция: има 
разделение на големи и малки ар-
тисти. Затова примерът й на 
творец и българка ще остане 
завинаги пример на най-видни-
те наши първомайстори на бъл-
гарския театър!

ДТ ”Сава Огнянов”-Русе

Ел. Стефанова

ЕЛЕНА 
СТЕФАНОВА

Откъс от разговора с Елена Стефанова, публикуван в книга-
та „ТЕАТЪР, ТЕАТЪР, ТЕАТЪР” на К. Апостолова, Изд. НЧ 
„Света София”, С., 1998 г.

- (...) Защо предпочетохте 
сцените на Велико Търново, Русе 
и други пред София? Това страх 
от конкуренция ли беше? 

- Не. Аз навремето съм запо-

чнала в софийски театър – в 

театър „Одеон“. Даже когато 

„Одеон“ стана драматично-

музикален при съединението 

си с оперетния, бях актриса 

в „Одеон“. Бях съвсем млада, а 

режисьор беше Тачо Танев. По 

негово време даже имах пред-

ложение за Народния театър, 

когато Владимир Василев беше 

директор. Искаше проформа 

да прочета нещо пред Маса-

литинов и да ме назначат в 

Народния театър, но тогава 

бях пред премиера в театър 

„Одеон“ в пиесата „Имаше ви-

наги на пътя ми една жена“ от 

Стефан Савов. Стефан Пенчев 

ми вдигна тогава такъв скан-
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дал, че съм била в Народния 
театър, че се изпари всякакво 
желание да отида. И заминах 
в Русенския театър, защото 
Тачо Танев от театър „Одеон“ 
отиде директор и режисьор в 
Русенския театър и ме покани. 
За мене няма значение къде съм. 
За мене навсякъде има хора, 
жадуващи за театър. Аз съм 
била в села, където казват, че 
за пръв път идва жив актьор и 
виждат актьори на сцената. 

- (...) Елена, вие бяхте ухажва-
на и от властта като всеки та-
лантлив човек. В архива ви има 
писма, поздравления от държав-
ници. Вашият коментар? 

- Вижте какво ще ви кажа. 
Да, може да се каже, че съм била 
ухажвана, но то е благодарение 
на това, че съм първо ухажвана 
от публиката. Властта вече бе 
принудена да обърне внимание 
на този творец. То не е случай-
но, защото аз нито съм била 
партиен член, нито съм била 
канена някога да бъда, но че 

съм била ухажвана – ухажвана 
бях. Но пак подчертавам – пър-
во съм ухажвана от зрителите 
и после от някакви началници. 

- Тоест, това е било чест за 
тях – да ухажват една Елена 
Стефанова? 

- Ами може и така да се каже. 
Но да не си мислите, че това 
кой знае колко ме е ласкаело. 
Не. Това си е в реда на нещата. 
Публиката ме обичаше, обича 
ме и до ден-днешен. Няма ден 
да изляза, да отида до пазара 
и да не ме срещнат поне една-
две, да ме прегърнат, да ме 
благословят с „да си жива, да 
си здрава...“. Така е и до ден-

днешен. Публиката и досега ме 
уважава, макар и на тази пре-
делна възраст. 

- (...) В упадък ли е днес бъл-
гарският театър? Или само е 
уморен, изтощен, объркан, упла-
шен? 

- Мисля, че е изоставен. Из-
оставен. 

- (...) С коя желана роля не ус-

пяхте да се срещнете? 
- Толкова много роли съм изи-

грала и толкова всичките съм 
ги обичала. Винаги ми е било 
чудно, когато някои колеги ка-
жат – о, това представление 
не ми се играе. Защо пък на 
мене не ми се е случвало, бе? 
Не ми се е случвало да не ми се 
играе, не ми се е случвало да не 
си обичам ролята. Как да не я 
обичам! Обичам я още щом я 
почна! Щом я приема, щом я 
взема – аз никога не съм си из-
бирала роля, но и никога не съм 
се отказвала от роля – щом 
я взема, почвам да й търся, 
колкото и да е престъпна лич-

ност, оправданието. Защо-
то нищо не е случайно. Човек 
стига до някъде по много раз-
ни пътища. И се опит вам да 
открия защо. Нямам специална 
роля, която да ми се е играела, 
пък да не съм я играла. Сигурно 
много роли е могло да изиграя, 
но е невъзможно за един живот 
всички роли да играеш. Това е 

В „Свекърва“ 

на Антон Страшимиров, 

Велико Търново

В „Не си ли яздила камила“ 

на Алдо Николай, 

ДТ – Шумен, 1991 г. 

В „О, щастливи дни“ 

на С. Бекет, реж. Стоян Камбарев, 

ДТ – Русе, 1988 г.
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ЛУНА ДАВИДОВА
На 84-годишна възраст почина звездата на Мла-

дежкия театър Луна Давидова, чиито роли в кла-

сическия репертоар оставиха златна следа в исто-

рията на българското театрално изкуство! (“Т”)

Л. Давидова ( Донна Анна) от “Каменният гост” на Ал. С. Пушкин,

 реж. Б. Дановски, Младежки театър, 1957 г.

Проф. ЕЛИСАВЕТА СОТИРОВА
На 5 март 2010 година ни 

напусна проф. д-р Елисавета 
Сотирова – актриса и препо-
давател в НАТФИЗ. Проф.Соти-
рова завършва  актьорство за 
драматичен театър в НАТФИЗ 
през 1959г.; дългогодишен ръко-
водител на катедра „Сценич-

на реч”; заместник-ректор по 
международната и научната 
дейност в НАТФИЗ „Кръстьо Са-
рафов”; секретар на ITI UNESCO 
за България; автор на книгите 
„Сценичната реч в актьорско-
то майсторство”, „Техника на 
говора”,”Проблеми на словото 

в драматичния театър” и др. 
Проф. Елисавета Сотирова ни 
оставя своя безспорен  принос 
в развитието на сценичната и 
публичната реч, на българския 
театър и култура. 

НАТФИЗ 
„Кръстьо Сарафов”

* * *

* * *

Земната театрална сцена напуснаха 

и достолепният актьор и театрален директор ТОДОР ПРОЙКОВ, който винаги е впечатлявал съ-
словието с високия си вкус и култура - качества, в доста случаи непривични за провинциалната ни сцена. 
А през последните години неговото име се свързва с прочутото му сред театралните среди гостопри-
емство в ранчото му в Златна Панега, където с повод и без повод е посрещал стотици свои колеги.

Разделихме се и с една от най-изисканите и красиви актриси  от близката история на Младежкия 
театър – МЕДИ ДИМИТРОВА, както и с обичания актьор ИВАН БАЛСАМАДЖИЕВ! („Т”)

* * *

немислимо. Почва и възраст да 

ти пречи и така нататък. Явя-

ват се и други препятствия, не 

само ролите, но започваш да 

ставаш и ти негоден за дадена 

роля. Нямам, не ми са отворе-

ни очите специално за някой 

роля, но ще си умра с отворени 

очи, че нямам повече роли. 

- (...) А какъв ще бъде театъ-
рът на ХХI век? Например как 
си представяте театъра през 
2098 година – след сто години? 

- Ох, толкова далеко не мога 

да си го представя, но специ-

ално театърът ще си бъде 

театър. Силата му ще бъде в 

живия актьор. Както е било, 

така и ще бъде. Така ще бъде! 

И в трихилядната година така 

ще си бъде! 
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КОСТЮМЪТ КАТО СУБЕКТ
Изложбата, която е тряб-

вало да бъде открита минала-
та година в чест на 27-и март 
– Международния ден на театъ-
ра, отвори вратите си с годи-
на закъснение в навечерието на 
тазгодиш ния 27-и март. Проек-
тът е подкрепен финансово от 
предишния екип на Министер-
ството на културата (на откри-
ването присъства ексминистъ-
рът на културата проф. Стефан 
Данаилов) и Софийска община. 
Експонатите представляват 
цветни фотоплатна, на които 
в естествен ръст са заснети ак-
тьори, облечени в костюми от 
съответните си роли в опреде-
лени постановки. Авторите на 
изложбата са млади сценографки, 
които през последните години 
наложиха имената си с успешни-
те си сценографии и костюмо-
графии и са силната нова смяна 
в театъра ни: Мира Каланова 
(„Български работи“, ДТ „Ст. Бъч-
варов“ – Варна), Виржиния Додо-
ва („Бардак“, НДТ „Сълза и смях“), 
Марина Додова („Казанова“, НДТ 
„Сълза и смях“), Елица Георгиева 
(„Мисия „Отело“, ДТ - Пловдив), а 
също и вече утвърдената Петя 
Стойкова („Сухи сладки за късен 
следобед“ – МГТ „Зад канала“). 

Изложбата „Костюмът ка то 
субект“ е поканена на бъдещото 
издание на есенния театрален 
фестивал „Сцена на кръстопът“ 
в Пловдив, а чрез Столична об-
щина ще се търсят начини тя да 
бъде експонирана около фонта-
ните в градската градина пред 
Народния театър. 

Новият начин на представяне 
на костюми – чрез фотоси, е из-
ключително привлекателен, свеж 
и безвреден за оригиналите. (“Т“)

М. Каланова, „Български работи”

М. Додова, „Казанова”

В. Додова, „Бардак“



ШАРЖОВЕ
от

сценографа

ТОДОР
ДЕКОВ

(Монтана),
който наскоро чества

своя 70-годишен юбилей.

Честито!



КНИГАТА „ЛЕТОПИС

60 ГОДИНИ СП.  „ТЕАТЪР”

МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В:

КНИЖАРНИЦАТА НА 

НАТФИЗ „КР. САРАФОВ”

И КНИЖАРНИЦАТА

„БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ”,

СОФИЯ, „АКСАКОВ” 10

АКТРИСИ ОТ СПЕКТАКЪЛА АV@TAR (“ХРИСТОС И МАГДАЛЕНА“) ОТ К. АПОСТОЛОВА, АКТРИСИ ОТ СПЕКТАКЪЛА АV@TAR (“ХРИСТОС И МАГДАЛЕНА“) ОТ К. АПОСТОЛОВА, 
РЕЖ. А. КАТРАНДЖИЕВА (ТЕАТРАЛНА ТРУПА „ОVERGROUND“) С ЛЕТОПИСА НА РЕЖ. А. КАТРАНДЖИЕВА (ТЕАТРАЛНА ТРУПА „ОVERGROUND“) С ЛЕТОПИСА НА 
СП. „ТЕАТЪР“, НЮ ЙОРК, МАРТ, 2010СП. „ТЕАТЪР“, НЮ ЙОРК, МАРТ, 2010 г. г.
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