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КОРИЦА, I СТР. – „Животът е прекрасен” по „Самоубиецът” от Николай  Ердман, реж. Александър Морфов, НТ „Ив. Вазов”, 
(четете на ???); „Нощна пеперуда” от Пьотър Гладилин, реж. Явор Гърдев, НТ „Ив. Вазов” (четете на ???? стр.)

Легенда:
(Дата на премиерата)
Пр. – превод
Р. – режисьор
П. – постановка
Т. – текст
Х. – хореография
С. – сценография
С.В. – сцен. вариант
Д. – декор
Др. – драматизация
К. – костюми
М. – музика
М. О. – муз.оформление
Пл. – пластика
Т. П. – текст на песни
Худ. – жудожник

СОФИЯ

Народен театър  „Ив. Вазов”
 ( 02. 03. 2012 г.) 
„НОЩНА ПЕПЕРУДА”
 от  Пьотър Гладилин
Р. - Явор Гърдев
С. – Даниела Олег Ляхова
М. – Калин Николов
Х. – Виолета Витанова,  Станислав 
Генадиев
(07.03.2012 г.)
„ЖИВОТЪТ Е ПРЕКРАСЕН” 
по „САМОУБИЕЦЪТ” 
от Николай Ердман
Пр. и Сцен. редакция – Юлия Огнянова и 
Александър Морфов
Р. – Александър Морфов
С. – Никола Тороманов,
К. – Марина Додова
М. – Асен Аврамов
Х. – Ивайло Иванов
(30. 03.  2012 г.) 
„ЛОВ НА ДИВИ ПАТИЦИ”
от Александър Вампилов
Пр. -  Майя Праматарова
Р. – Юрий Бутусов
С. и К. – Александър Шишкин
М. – Фаустас Латенас

Театър „Българска армия”
(22.03. 2012)
„ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН” 
по Ал. С. Пушкин,
Др.- Ю. Дачев
Р. - Стайко Мурджев
С. и К. – Нина Пашова
 М. - Петър Дундаков

Младежки театър
„ЛЮБОВНА ПЕСЕН”
от Джон Колвенбак
Пр. - Петър Кауков
С. и К. -  Елена Иванова
Р. -  Андрю Волкофф
М. - Мартин Каров

Младежки театър и Продуцентска 
къща „Креди Арте”
„ПУСТИНЕН КРЪГ ИГРА НА ЖИВОТ И СМЪРТ”

от Димитър Кабаков   
Р. – Димитър Кабаков
С. и К. -Лилия Бабунова
Х. -  Мила Искренова
М. О. - Димитър Кабаков

Театър „София”
06. 04. 2012 г.)
„ГЪДУЛКАТА ГОРИ“
от Райко Байчев
Р. - Добромир Цветков
С. -  Димитър Шопов
Моноспектакъл на  ЮЛИЯН РАЧКОВ

Театрална работилница “Сфумато” 
 „СТЪКЛЕНАТА МЕНАЖЕРИЯ”
от Тенеси Уилямс
Пр. – Николай Бинев
Р. – Григор Антонов
 С. и К. – Ванина Гелева
М. – Христо Намлиев

„ФРАНКЕНЩАЙН”
от Ани Васева, Боян Манчев
Р. - Ани Васева
К. - Майтия Цибулка

Столичен куклен театър
(09. 03. 2012 г.)
„ПРИКАЗКА ЗА СКИТНИКА-КРАЛ”
по Карел Чапек
С.В. и Р. – Катя Петрова
С. и К. – Станислава Кръстева
М. – Христо Йоцов

ВАРНА 

 Драматичен театър 
„ДОН ЖУАН ИЛИ ЛЮБОВТА КЪМ 

ГЕОМЕТРИЯТА” 
от Макс Фриш
Р. – Георги Михалков
С. и К. - Петър Митев
М. -  Веселина Драголова
Х. - Ива Караманчева,

ГАБРОВО

Драматичен театър
 „ОМАГЬОСАНИ”
От Яна Добрева
Р. – Невена Митева
М. – Петя Диманова
 Мултимедия – Веселин Фурнигов               
К.- Яна Криспин

СЛИВЕН

Куклен театър 
 „ЕХ, ЛЬОБОФФ”
от Бианка Бенковска в съавторство с 
Марк Твен
Р.  – Бианка Бенковска
С. – Анна Пулиева
М.О. – Пламен Петков
„ЛЮБОВТА КЪМ ТРИТЕ ПОРТОКАЛА”
по Карло Гоци              
Р. – Бисерка Колевска
Худ.  – Свила Величкова

ЯМБОЛ

Драматичен театър
(07.03. 2012 г.)
„СВИРЕПО НАСТРОЕНИЕ”
По Йордан Радичков
П. – Борислав Чакринов
С. и К. – Александрина Игнатова

(Следва)

П Р Е М И Е Р Е Н  А Ф И Ш
(Продължение от бр. 1-3/2012)

КОНКУРС ЗА ПИЕСА
Младежкият театър, в сътрудничество с Народен театър Белград, 

в рамките на проекта „Млада балканска драма“, обявява 

КОНКУРС ЗА ОРИГИНАЛЕН ДРАМАТУРГИЧЕН ТЕКСТ

Условия на конкурса: 
Авторът трябва да бъде гражданин на Република България, на възраст до 

30 години.
Драматургичният текст да бъде написан на български език и да не е пуб-

ликуван или изпълняван преди това.
Препоръчва се на авторите текстът да се занимава с проблемите на 

младите хора в България и действащите лица да не са повече от 6
Крайният срок за изпращане на произведенията (в три екземпляра, по-

дписани с трите имена, адрес и телефон за контакт) е 15.09.2012 г. Про-
изведенията да се изпращат на адрес: Младежки театър „Николай Бинев“, 
бул. „Княз Дондуков“ № 8, София 1000, За Конкурса „Млада балканска драма“. 
Резултатите от Конкурса ще бъдат обявени на 15.10.2012 г.

Младежкият театър ще откупи за 2000 евро правото за първа поста-
новка на победилата пиеса. („Т”)

АКЦЕНТАКЦЕНТ
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„Нова библия – Суматоха” 
по Йордан Радичков, 

реж. Маргарита Младенова, ДТ – Сливен

Нона Йотова и Ана Вълчанова 
в „Сентрал парк уест” от Уди Алън, 

реж. Бойко Илиев, Сатиричен театър

„Телефонът”, авторски спектакъл
 на Боньо Лунгов, ДКТ – Плевен
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Ан-Мари Енгъл 
вицепрезидент на МТИ 

и президент на 
Комитета за действие
за правата на артиста

ДА МИСЛИМ ГЛОБАЛНО?

Международният теа-
трален институт (МТИ) бе 
основан преди 63 години с цел 
да насърчи разбирателство-
то и мирното съжителство 
между отделните театрални 
нации. Формиран бе по иници-
атива на ЮНЕСКО в отговор 
на следвоенния световен шок. 
Оттогава насам МТИ работи 
в присъщия му дух на взаимно-
разбирателство и обединение 
на различните културни иден-
тичности. 

Членовете на МТИ често 
реагират публично в случай 
на нарушаване на правата на 
театралния артист. Незави-
симо от това, ние вярваме, че 
правата на артиста трябва 
да заемат по-значимо място 
в цялостната ни международ-
на дейнст. Необходимо е да 
се даде по-голяма гласност на 
въпроса за глобалното граж-
данство. През 2010 г. създадо-
хме работна група, която на 
Конгреса в Ксиамен излезе с 
предложение за формиране на 
Изпълнителен комитет за пра-
вата на артиста. Решението 
бе прието и работният колек-
тив започна легално да изпълня-
ва своите функции. 

Когато разглеждаме въпроса 
за защита на правата на арти-
ста неминуемо се позоваваме 
на „Конвенцията за защита и 
насърчаване на многообразие-
то на културния изказ“, приета 

от ЮНЕСКО. През 2005 г. 117 
държави станаха членки на Кон-
венцията, но само малка част 
от тях приложи принципите 
в действие. Първият основен 
принцип на конвенцията е, че 
„разнообразието на културна-
та идентичност може да бъде 
защитено и промоцирано, само 
ако са гарантирани човешките 
права и фундаментални свобо-
ди – като свобода на изказа, 
информация и комуникация, 
както и способността на инди-
видите да избират средства-
та на културен изказ“. В допъл-
нение „Препоръката относно 
статута на артиста“ (според 
Устава на Обединените нации) 
гласи, че всички държави-членки 
трябва да уважават „човеш-
ките права и фундаментални 
свободи, които са приети от 
отделните народности, без 
разграничение на пол, раса или 
езикова принадлежност“. Ва-
жно е да се бранят тези права, 
да се установяват нарушения-
та и да им се дава гластност. 
Всеки ден някъде по света се из-
вършват посегателства срещу 
свободата на изказа. Тези атаки 
се извършват предимно срещу 
журналисти или защитници на 
гражданските права. В много 
страни все още изкуството е 
подложено на строга цензура. 
На мнозина артисти е отнето 
правото да практикуват про-
фесията си. При подобни слу-

чаи нашият Комитет излиза с 
официални становища пред по-
литическите власти със съдей-
ствитео на националните цен-
трове. Съдействието включва 
международни мрежи, като 
Amnesty International, Human 
Rights Watch, Freemuse and Free 
Dimensional, като ползваме 
техния информационен ресурс 
и опит в областта. В нашата 
защитна кампания, обаче, не 
забравяме, че подобни наруше-
ния често са мотивирани от 
замесването на тези творци 
в политическа дейност. Трябва 
да подобрим информационна-
та мрежа между отделните 
звена по целия свят. Дали сме 
задачата на работните колек-
тиви да се свържат с местни 
организации с идеална цел и 
частни мрежи, които движат 
националните кампании за за-
щитна дейност. 

През 2010 г. работната гру-
па разпространи информация 
за случаи на цензуриране на 
изкуство на територията на 
Малта и Зимбабве и публикува 
статии за войната, свързана 
с наркотици в северната част 
на Мексико, която води до раз-
падане на театрални структу-
ри. Групата също протестира 
публично срещу неправомерно-
то арестуване на членове на 
Свободния театър в Беларус, 
бруталното убийство на теа-
тралните режисьори, актьори 

Миналата година през юни Theatre Communications Group от-
беляза 50-годишнината си. Тази година TCG ще се концентри-
ра върху четири основни ценности, а именно: артистичност, 
разнообразие на изразните средства, глобално гражданство и 
активизъм.
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66 години сп. „Театър“ – паметта на българския театър

и танцьори Леонардо Лизандо 
Гуарказ и Хулиано Меркамис в 
Гватемала. Предложихме на 
Комитета за правата на ар-
тиста към ЮНЕСКО да вземе 
решение за обявяване на траур 
и да изрази протест във връзка 
с убити и измъчвани артисти 
през последното десетилетие. 

От официалното учредява-
не на Комитета за действие 
към МТИ през лятото на 2012 
г. случаите, които успяхме да 
разкрием и осветим бяха: ата-
ките на група наречена Institut 
Civitas срещу „Концепцията на 
лицето“ от Ромео Кастелучи, 
„За Сина- божий“ в Theatre de la 
Ville в Париж и превземането 
на Нов Театър в Будапеща от 
крайно-десен, анти-семистки 
националист, който ще пре-
върне театъра във форум за 
националстическите си набези. 
Подобни застрашителни съби-
тия се случват из цяла Европа. 

Участвахме, също така в 
кампанията в подкрепа на 
иранската актриса Марзие Ва-
фамер, която, подлагана на те-
лесно насилие, излежаваше при-
съда, заради ролята си в „Моят 
Техеран на разпродажба.“ В ре-
зултат на международни про-
тести тя бе освободена. 

Манифестът на МТИ гласи, 
че театърът е важен затова, 
защото дава различен поглед 
върху живота. Може да накара 
хората да се замислят и да на-

правят необходимите социал-
ни реформи и лични промени. 
Днес повече от всякога се нуж-
даем от глобална солидарност 
между артистите и цялото 
театрално общество. В епо-
хата на икономическа глоба-
лизация и разразстващите се 
пазарни мрежи, да не спомена-
ваме ново избухналите и нес-
тихващите от миналото во-
енни конфликти, изкуството 
не е основният приоритет в 
държавното ръководство. 

След множество срещи с те-
атрали от целия свят, и след 
участия в международни про-
екти, работилници и фестива-
ли, съм убедена, че театърът 
е, и трябва да бъде възприеман 
като основен двигател на об-
ществото, и че театралните 
артисти по цял свят си прили-
чат, макар и да битуват в раз-
лични социално-икономически 
условия. В самата си същност 
театърът е местно явление и 
се захранва предимно от близ-
ката връзка с местната публи-
ка, но в същото време, може 
да бъде дълбоко универсален. 
Екзистенциалните условия са 
различни за всички хора, но чо-
вешките стремежи са изконно 
единни. Като глобални гражда-
ни трябва да уважаваме култур-
ното разнообразие и в същото 
време да ценим универсалния 
резонанс на театъра. 

Трябва също да видим и сле-

дите на колониализъм и западна 
асимилиция на изпълнителски-
те изкуства в много страни по 
света. Индиийският режисьор 
и критик Ръстом Баруча е от-
разил в своя очерк „Театърът 
и светът“ интересните си 
разсъждения върху западната 
хегемония в театъра и фалши-
вата „мулти-културалност“. 
Той ратува за между-културни 
театрални проекти, които 
уважават всички възможности 
на културен плурализъм. Той ци-
тира Махатма Ганди, който 
умело изразява двойствения ас-
пект от това да бъдеш граж-
данин на света: „Не искам да 
съм обграден от стени и зидо-
ве у дома. Искам да усещам при-
съствието на всички култури в 
дома си, но отказвам да бъда 
асимилиран от тях и да им поз-
воля да изкоренят културната 
ми идентичност.“ 

Комитетът за действие 
за Правата на артиста към 
Международния театрален 
институт кани всеки да се 
свърже с нас и да допринесе с 
информация и идеи. Някои от 
нас се радват на пълна свобо-
да да изразят себе си, никога 
не бива да забравяме, обаче, че 
много други не могат да се пох-
валят с такава.

Превод от английски: 
Антония Катранжиева 

сп. „American Theatre”,
 февруари, 2012 г. , стр. 10-11 

АКЦЕНТИАКЦЕНТИ

101 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕТЪР ВАСИЛЕВ – АКТЬОР ОТ НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВ. ВАЗОВ”
Достоен представител на едно забележително поколение  сценични майстори, от които мла-

дите могат да се учат  как да обичат театъра. За 75 години творчески път той създава над 300 
роли. Живял 98 години, Петър Василев до последния дъх от живота ( почина през 2009 г.) си запазва 
своята невероятна за възрастта си виталност и бистър ум. Изключителен поклонник на природа-
та и най-вече на планините.
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Новата премиера на Александър Морфов „Жи-
вотът е прекрасен” е част от Руския сезон в На-
родния театър. Спектакълът е по пиесата на 
Николай Ердман „Самоубиецът”, написана през 
1928 година, забранена в продължение на почти 
60 години и поставена за първи път в СССР 17 
години след смъртта на своя автор, през 1987 г. 
Това е втората руска пиеса, поставена от  Алек-
сандър Морфов на сцената на Народния театър 
след „На дъното” по Горки през 1997 г. 

 Режисьорът заменя оригиналното заглавие 
„Самоубиецът” с оптимистично звучащото 
„Животът е прекрасен” и прави своя сценична 
версия, в която съкращава фрагменти от ори-
гиналния текст и добавя части от други тек-
стове на Ердман. Целта на тези режисьорски 
намеси е да се наблегне на по-широкия, общочо-
вешки  и екзистенциален смисъл, а на заден план 
да останат социално-политическият и идеоло-
гическият контекст на пиесата. 

Представлението започва, още докато пуб-
ликата се настанява в залата. Сцената е закри-
та от бели чаршафи, а по страничните ложи са 
закачени простори с гащи и сутиени. Зрителят 
е въведен в бита на комуналната квартира, кой-
то трудно би се вместил в твърдението, че 
„животът е прекрасен” - обща кухня и пералня, в 
шумната и многолюдна суматоха обитателите 

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“

ДВЕ МНЕНИЯ
за „Животът е прекрасен” 

по „Самоубиецът” от Николай Ердман, 
реж. Ал. Морфов, НТ „Ив. Вазов”

Николина Делева

Прецизно оркестриране

Камен Донев, Рени Врангова 

и Светлана Янчева (изправената)
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се суетят, готвят, пият, перат. Действието 
започва с колективното гледане на единстве-
ният телевизор от който се лее песничката на 
Крокодила Гена от филма „Чебурашка”. Интри-
гата се заплита в бедната квартира на Семьон 
Семьонич и жена му Маша, които живеят заед-
но с майка й Серафима Илинична. От среднощ-
ният семеен скандал на съпрузите се разбира, че 
Семьон е безработен отдавна и го издържа жена 
му. Започва поредица от комични ситуации и не-
доразумения - случайно подхвърлена от Семьон 
реплика, погрешно разбрана от жена му като 
намерение за самоубийство, става причина за 
развитието на по-нататъшните събития. 

Публиката е развеселена, но има и поводи за 
тъга и размисъл. Вероятно в историята на Се-
мьон Семьонич някои от зрителите ще видят 
познати и актуални и за днешното време реал-
ности - безработица, бедност, крах на мечти-
те, отчаяние, съмнение дали някога ще заживе-
еш добре и т.н.

Сцената, в която Семьон разкрива пред съ-
седа мечтата си да свири на боен бас, е една 
от най-запомнящите се в спектакъла. Малкият 
беден човек си представя своето грандиозно бъ-
деще - светът е в краката му, богат и известен, 
най-после живее мечтания живот. Чаршафите 
на сцената се превръщат в екран, върху който 
се прожектира името му с все по-големи букви, 
звучи музика от филмите на Чаплин, което до-
пълнително внушава темата за малкия човек. 
Етюдът е решен като пантомима в духа на ня-
мото кино и тук Камен Донев демонстрира ак-
тьорския си потенциал с пълна сила. 

Мечтата се оказва обречена, защото, за да 
се научи да свири на боен бас, Семьон трябва да 
си купи първо роял. Неговият съсед решава да из-
кара дивиденти от намерението му да се самоу-
бие и разиграва нещо като лотария, прибирайки 
парите на всички, които биха искали да извлекат 
полза от смъртта на Семьон. Досегашният бе-
ден, неизвестен и незначителен човек изведнъж 
се оказва важен. От него се интересуват инте-
лигенцията, жените, църквата и кой ли още не, 
чиито представители го убеждават, че трябва 
да се самоубие, заради техните каузи. Смъртта 
му се оказва курбан, удобно и необходимо жерт-
воприношение, а животът му е стока, разигра-
вана на търг.

Абсурдно и трагично, никой не се интересу-

ва от самият Семьон, от живота и мечтите 
му. Той няма стойност сам по себе си като не-
повторимо човешко същество, а тя се опреде-
ля от това дали той обслужва нечия иделогия и 
интереси.

 Самият Семьон стига до прозрението, че 
може би единственият начин да придаде значе-
ние и смисъл на посредственият си живот като 
средностатистическа единица, е да се самоубие 
и така да се превърне посмъртно в герой, макар 
и за чужда кауза.

Карнавалната естетика, характерна за ре-
жисурата на Александър Морфов, се развихря с 
пълна сила във втората част на спектакъла. На 
сцената тече гуляй за изпращане на Семьон в 
отвъдното, организиран от всички заинтересу-
вани от смъртта му. Грандиозното предсмърт-
но изпращане се превръща в тържество на 
чувствените радости и наслади - лее се водка, 
пие се до дъно, произнасят се речи, знойни жени 
танцуват под съпровода на оркестър „Разкърши 
се”, сред изобилие, смях и шеги всички празнуват 
предстоящото самоубийство на Семьон. 

Под външния блясък тази шумна вакханалия, 
чийто повод е смъртта, е ужасяваща със своята 
антихуманност: никой не се опитва да спре Се-
мьон и да запази живота му, той е ценен за при-
състващите само със смъртта си, която те ще 
използват за целите си. Предстоящата смърт 
превръща Семьон в център на внимание, бог, 
който може да прави каквото си поиска, без да 
се страхува от нищо и никого, защото вече няма 
какво да губи.  Както той отбелязва „истински-
ят живот започва половин час преди смъртта“. 
Смелостта се оказва възможна само за един 
смъртник и „истината може да я каже само мър-
тъв човек”, констатира представителят на ин-
телигенцията Аристарх Скубик. Преобразяване-
то на малкия незначителен човек в значителен 
и безстрашен е в духа на освобождението от 
страхове и забрани по време на средновековния 
карнавал – просякът става крал, шутът е папа, 
преминава се отвъд условностите, детронират 
се забрани  (да казваш  истината) и авторите-
ти (можеш да наругаеш тези от Кремъл).

Трагичното се превръща в смешно и гротеск-
но, когато донасят тялото на Семьон в дома 
му, и се оказва, че той е мъртво пиян и безпаме-
тен, убеден, че вече е на оня свят. Отново след-
ва поредица от комични ситуации, недоразуме-
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ния, скечове и каламбури. Уплашен да не поискат 
да връща похарчените за гуляя и погребението 
му пари, Семьон се преструва на умрял и влиза 
в приготвения ковчег. Комизмът на ситуацията 
се преплита с ужаса, че може да бъде заровен 
жив. Едва на опелото той се изправя в ковчега и 
заявява, че иска да живее, а не да умира, заради 
присъстващите и каузите им. Твърдял е, че иска 
да се застреля само защото мисълта за смъртта 
е украсявала нечовешкия му живот. Неочаквана-
та развръзка настъпва с  появата на вестта за 
смъртта на глухонемия Петунин, оставил пред-
смъртно писмо, гласящо „Подсекалников е прав, 
не си струва да се живее”. Гробарите са удо-
влетворени от появата на нова жертва, върху 
чиято смърт да прехвърлят своите каузи. 

Финалът на представлението затваря кръга 
на историята, като повтаря началната сцена - 
отново е нощ в бедната стая, хърка тъщата, 
а Семьон и Маша ядат наденица, но животът е 
прекрасен!

Всички компоненти на сценичното действие 
са прецизно оркестрирани като развитие и ди-
намика, акценти и кулминации. Актьорите са 
споени в здрав ансамбъл и играят с удоволствие, 
което заразява и зрителите. Актьорската игра 
е балансирана като колективно изпълнение и 
солови партии. Триото Камен Донев (Подсекал-
ников), Рени Врангова (Маша), Светлана Янчева 
(Серафима Илинична) правят много силни роли. 
Сполучливо подбраната музика – песничката на 
Крокодилът Гена от филма „Чебурашка”, танго, 
руски романси, музика от нямото кино, допри-
нася много към настроението и динамиката на 
спектакъла. Белите чаршафи от сценографията 
на Никола Тороманов са едновременно конкре-
тен детайл от бита, контрастен фон, на кой-
то се разиграва трагедията на малкия човек, 
борещ се безславно с живота и в същото време 
са като знаме на надеждата, която побеждава 
бита и отчаянието. 

В „Животът е прекрасен” Александър Морфов 
изгражда своята режисура на принципа на пара-
доксалното смесване на високо-абстрактно ( 
въпросите за живота, смъртта и смисъла им) и 
ниско-конкретно (бита, бедността), контраста 
и противопоставянето на полярности - отчая-
ние и надежда, смях и тъга, и т.н. Зад комедий-
ния първи план прозират сериозните екзистен-
циални въпроси и горчивата социална сатира, 

сериозното и смешното са умело балансирани 
и противопоставени, без да накланят везните 
нито към дидактичността, нито към безгриж-
ния смях. Уродливото и комичното се смесват в 
гротеска, страшното  е победено от смеха, кой-
то е оръжие на надеждата, радостта и живота. 
Накрая резултатът е превръщането на истори-
ята за самоубийство в история за достигане до 
прозрението че „животът е прекрасен” 

Оптимизмът на пиесата е заразителен, кое-
то силно контрастира на времето и мястото, 
когато е създадена - Русия от времето на Ста-
лин едва ли е най-подходящото място за опти-
мизъм и радост от живота, но може би именно 
това би трябвало да ни накара да осъзнаем, че 
си струва да се живее - винаги и навсякъде, дори 
сега, дори тук, дори след най-голямата траге-
дия. Наши са свободата и избора как да гледаме 
на реалността- като на наполовина празна, или 
наполовина пълна чаша. 

КАМЕН  ДОНЕВ/ СЕМЬОН СЕМЬОНИЧ 
ПОДСЕКАЛНИКОВ

Камен Донев освен актьор, е драматург и ре-
жисьор – съчетание, което не се среща често, а 
още по-рядко е, когато проявите в тези различ-
ни области са еднакво успешни. Работил е с най-
добрите български режисьори (Кр. Азарян, Ив 
Добчев, Г. Стоев, Т. Москов, М. Куркински и др), 
изиграл е много запомнящи се роли в текстове 
от  класически и съвременни автори. Освен мно-
гобройните номинации и награди във всяка една 
от областите на театъра, в които се изявява, 
е спечелил най-важната награда-превърнал се е в 
любимец на публиката. С еднакво удоволствие 
той играе, пише и режисира. Актьорската игра, 
режисурата и драматургията не са в противо-
речие, а са просто отделни страни от личност-
та му. 

В „Животът е прекрасен” Камен Донев за пър-
ви път работи с режисьора Ал. Морфов. Импро-
визационният метод на работа, характерен за 
режисурата на Ал. Морфов е познат и овладян 
от Камен Донев в работата му в спектаклите 
на Т. Москов „Комедия на слугите”,” Фантасмаго-
рии” и др.. 

Режисьорът е проявил верен нюх и интуиция 
да използва силата на контраста, като възложи 
ролята на кандидат-самоубиецът Подсекални-
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ков на актьор с такава харизма и чувство за ху-
мор, кипящ от жизненост и енергия. Актьор и 
режисьор са успели да се сработят и в съвмест-
ния им спектакъл личи насладата им от играта 
и импровизацията, и това се предава като усе-
щане и на публиката. В импровизациите си Ка-
мен Донев се обръща директно към публиката 
и я превръща от пасивен наблюдател и зрител 
в свой съучастник в играта. Импровизацията 
се превръща в  акт на взаимодействие и взаим-
ност между сцена и зала. 

Изпълнението на Камен Донев на ролята на 
Подсекалников е убедително, живо и колоритно 
през целия спектакъл, но в него има няколко осо-
бено запомнящи се моменти – пантомимният 
етюд в стила на нямото кино, докато Семьон 
Сеьонич си представя светлото си бъдеще като 
музикант, сцената в която се учи да свири на 
боен бас, писането на предсмъртното писмо, 
предсмъртният банкет-изпращане. 

В пантомимният етюд в стила на нямото 
кино, персонажът се развихря във фантазиите 
си за светлото бъдеще. Актьорът изиграва с 
движения, мимики и жестове моментите от 
бъдещата си славна кариера на музикант. Мал-
кият човек е станал голям и важен, приветства 
своите фенове, раздава автографи, а името му 
се прожектира на екрана на белите чаршафи с 
все по-огромни букви. Актьорското изпълнение 
на Камен Донев умело балансира между смеш-
ното и трогателното, без да изпада в санти-
менталност или мелодраматичност. Любовта 

на Камен Донев към нямото 
кино е отдавна - преди годи-
ни той режисира авторски-
ят си пантомимен спекта-
къл по мотиви от немите 
филми „Финале Гранде”. 

Не по-малко смешна е 
сцената, в която неговият 
персонаж се учи да свири на 
боен бас, но за умението му 
да импровизира е особено 
показателна сцената с пред-
смъртното писмо. В нея ак-
тьорът се обръща свойски 
към един от зрителите от 
първия ред и му подарява 
елечето си за спомен. При 
някои актьори импровиза-

цията изглежда като желание да се харесат на 
публиката, нещо нагласено и фалшиво, но при 
Камен Донев се получава съвсем естествено и 
непринудено, вярно и искрено като интонация 
на гласа, изражение на лицето, жест и поза.

Актьорът многократно е демонстрирал тан-
цовите и хореографските си умения в свои спек-
такли. Не е тайна, че преди да стане актьор се 
е занимавал професионално с народни танци. В 
сцената с предсмъртния банкет-изпращане той 
танцува с такава енергия и наслада, че това по 
силата на контраста прави още по-тягостно за 
зрителите очакването на предстоящото му са-
моубийство.

При Камен Донев импровизациите изглеждат 
като естествено продължение на живеенето 
в образа. В актьорската му игра има свежест 
на изпълнението, очарователна непосредстве-
ност, невинност и наивност. Това го сближава 
със зрителите, които имат усещането, че той 
е стар познат, с когото разговора потича вед-
нага и се установява връзка на емпатия.

Камен Донев се самораздава в ролите си ще-
дро и без остатък - това се усеща и уважава от 
публиката. Тя безпогрешно разбира какво влага 
актьора в работата си - суета, рутина, амби-
ция или тя е мисия и начин на живот. Както в 
любовта, „химията” между актьор и публика се 
получава, ако има себеотдаване и взаимност. 
Камен Донев не издига стени и граници, не се оп-
итва да се извисява над залата, да демонстрира 
емоционално или интелектуално превъзходство, 

Камен Донев/Подсекалников
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Жизнеутвърждаващият 
самоубиец

а се доближава, за да влезе в контакт със зрите-
лите, да почувства енергията на залата. 

Балансирането на трагичното и смешното 
в трагикомичните ситуации е овладяно в ак-
тьорското изпълнение на Камен Донев, както и 
във взаимодействието му с останалите персо-
нажи. Неговото изпълнение остава в паметта 
на зрителите със своята енергия, настроение, 
чувство за хумор, човечност и съчувствие към 
малкия човек, както и с оптимизма на внушени-
ето, че си струва да се живее, независимо от 
това, какво ни поднася животът.

След края на спектакъла хората в залата са с 
усмихнати и озарени лица, поне за малко по-добри 
и издигнати над дребнавостите на битието. Ин-
дивидуалните им различия временно са заличени 
и всички са обединени от общите емоции. Дълго 
ръкопляскат с благодарност за преживяното и 
почувстваното, не искат да си тръгват, за да 
продължат още малко магията на общото съпре-
живяване, което ги е приобщило към останалите 
в залата и на сцената, свързало ги е с нещо по-го-
лямо от тях самите и е разширило възприятие-
то им в нещо повече от реалността.

Гергана Пирозова

Представлението „Животът е прекрасен“ 
в Народен театър на режисьора Александър 
Морфов е от онези, които предварително 
знаем, че са обречени на всенародна любов. То 
притежава почти всички компоненти да бъде 
театрален блокбъстър у нас. 

Имаме:
Режисьор, който винаги успява да възбуди 

интереса на многобройната публика със зре-
лищните, пищни, почти оперетни спектали, 
съчетани с бохемско бунтарско присъствие в 
медиите; главен актьор – Камен Донев – пър-
вият в последните 20 години, превърнал те-
атрално представление (“Възгледите на един 
учител“) в хит от ранга на естраден концерт 
на Лили Иванова, сам поставил си нелеката 
задача да е певец, документалист, отразя-
ващ българското ежедневие; Народен театър 
– най-известното и престижно театрал-
но пространство, за което можем да кажем 
със сигурност, че поне него всеки го знае, пък 
и няма защо да крием, че Морфов е може би 
единственият режисьор, който последова-
телно в годините успява да овладее тази ина-
че коварна, поради мащабите и статута си 

сцена. В тази хитова комбинация влиза и още 
едно изкушение за публиката – представле-
нието е по пиесата „Самоубиецът“ на руския 
автор Николай Ердман1, пиеса, 60 години на-
пълно забранена в Съветския съюз – ето, че ни 
очаква и нещо забранено, вероятно скандално 
и най-вече предусещаме, че има някакъв умисъл 
този така опасен до преди 20 години текст да 
присъства точно сега в афиша на най-мощна-
та театрална институция у нас и то за първи 
път. Спектакълът е също така част от Руския 
сезон на Народен театър, който предизвика 
противоречиви оценки, но пък така го изпълва 
с истински живот. Няма да пропусна да отбе-
лежа, че предварително знаем, че на сцената 
има и оркестър, а също участват още много 
от актьорите-звезди на театъра (цели 31 са 
на сцената). Сценограф е самият Никола Торо-
манов-Фичо, който самотно блести на хълма 
на „най-добрата сценография“ у нас, понякога в 
компанията на Даниела Олег Ляхова. 

Върху червения плюш и гипсови орнаменти 
по ложите, зорко наблюдавани от бароковите 
ангелчета, патетично висят килоти и сути-
ени. Позлатената плюшена зала се сблъсква в 

1  Някога през 1988 г. Морфов поставя „Театрален дует” по „Самоубиецът” на Ердман и „Баня” от Маяковски в Смолянския 

театър, съвместно с Юлия Огнянова. Официално пръв проф. Крикор Азарян поставя текста през 1988г. в Театър „София”. 

Чак през 2000 г. реж. Недялко Делчев ни припомня пиесата в Сатиричен театър, а през 2010 г. реж. Десислава Шпатова 

отново поставя „Самоубиецът” в Пазарджишкия театър.
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парцаления свят на сцената, цялата в дълбо-
чина заета от огромни простори с повехнали 
чаршафи. Ние сме в комуналка, но не каква да 
е. Тя има всички белези да е от 20-те години 
на Съветския съюз, когато обеднелият аристо-
кратизъм се сблъсква с пролетарския прагма-
тизъм, когато социални прослойки разместват 
драматично местата си – малко параванче и 
кокетни нощни лампи около спалня са послед-
ните остатъци от минала епоха, притисна-
ти от набързо сковани маса и стол, чугунени 
мивки с течаща вода, истинска готварска печ-
ка (по-късно по залата ще се стеле миризмата 
на кебапчета и пържени яйца – нали е като в 
живия живот, натуралистично). Знаем, това 
е запазена марка на режисьора, още от 1994 г. 
(“Дон Кихот“ НТ) – „обругаването“ на най-ко-
несервативното театрално пространство у 
нас, както и нарушаването на традиционното 
разделение зала/сцена с единични нахлувания и 
контакт с публиката, винаги е действало въз-
буждащо, а това режисьорът Сашо Морфов ни-
кога не забравя). На фона на руската комуналка 
„центрофугират“ изненадващи перални от бъл-
гарския соц. Обитателите са безброй, изкачат 
от всички ъгли към сцената, понякога и извън 
нея – гротескни, като извадени от стар руски 
филм – малко буфонадни, шумни, преувеличени в 
гримасите, съвсем като от неговото „На дъно-
то“ от 1997 г., отново в Народен театър (пом-
ня, че и тогава висяха простори с чаршафи, но 
нали и Горки описва една измъчена Русия). На-
шите босяци влачат чернобял телевизор, този 
път от 50-те години, с антена, която в сума-
тохата връчват на зрител - притихва стран-
ната тълпа на сцената, както и тази, която 
гледа към нея. Най-после всички са по местата 
- осветлението изгасва - започва „излъчването“ 
на „Животът е прекрасен“. 

Може би най-подходящото начало за „филма“ 
би било „имало едно време един човек, който 
май бил смотаняк и който а-ха да се самоубие, 
но накрая разбрал, че животът е прекрасен“. 
Какъвто и пълнеж да сложим в средата би бил 
без значение. Всичко това може да се е случило, 
когато и да било, а може и да не се е – това 
също е без значение. Най-важното е, че имаме 
поука, жизнеутвърждаваща, нали сме в коме-
дия – животът е прекрасен, пък бил той и без-
смислен, скотски, оскърбителен и ужасен. На 

сцената има много гегове, смях, танци, песни, 
сполучливи скечове, патетични монолози, цял 
Камен Донев, който дава всичко от себе си – 
от народното творчество през Чарли Чаплин 
до частушките, пък и актрисите понякога 
пеят на микрофон, звучи истински оркестър, 
даже изискан суинг, има и голи гърди, и милоз-
лива Рени Врангова, и руски запой, цялата тех-
ническа потенция е въвлечена в това, имаме 
и илюстриране на озверялото всекидневие и 
тупуркане от всички посоки – нали сме в коме-
дия, а тя предизвиква смях, чрез изразходване 
на прекомерна физическа енергия на сцената 
за сметка на духовната (у някои хора това 
буди истинско възхищение). А какво общо има 
това с автора Николай Ердман, защо пиесата 
е била омразна 60 години на управляващите 
в СССР, остава загадка. Тук, вероятно изниква 
въпросът, а трябва ли да знаем, щом сам ре-
жисьорът твърди, че е „изчистил някои твър-
де социалистически, твърде за времето на 
диктатурата на Сталин неща, които просто 
нямат връзка със съвременния човек.“, защо-
то явно днес тези асоциации не са на мода. И 
за да няма никакви колебания, режисьорът ни 
уверява, че не е пришивал пиесата към дейст-
вителността. Изводът е, че това, което гле-
даме, няма връзка нито с епохата на пиесата, 
нито с нашата. Но мигър това е странно щом 
за режисьора „светът на театъра е утопичен 
свят – това е нашият остров-утопия, където 
забравяме за другия свят и другите проблеми 
– един остров на забрава, една приказна стра-
на, която сме си измислили и в която живеем.“, 
защото вярно е, че хедонистично и вече ис-
терично задоволяваме илюзии, но това теа-
трално и философско прозрение на Морфов да 
дойде точно със „Самоубиецът“ на Ердман е 
повече от неочаквано. 

И ето, аз си мисля, че някога, още в начало-
то, ако сам Мейрхолд, който пръв поставя пи-
есата през 1930г. и тя бива тутакси забранена 
още в първо действие, беше постъпил с пиеса-
та съвсем като Сашо Морфов, то сигурна съм 
нито Ердман, нито Мейрхолд, нито „Самоуби-
ецът“ щяха да имат тази нелека съдба. Защо-
то какво е имало в нея така „пусто и вредно“, 
както я определя Сталин, и защо руската ин-
телигенция открива в нея най-мощната сати-
ра срещу системата и то във времена, когато 
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значителна част от тази 
интелигенция е „самоуби-
вана“ и „изчезвана“, а са-
мият Ердман е въдворен 
в Сибир (по-късно, поради 
малката подробност, че 
е сценарист на два лю-
бими филма на Сталин е 
пуснат, но без правото 
на достъп до 10-те най-
големи градове на СССР). 
Единственото, което ми 
хрумва, е че Сашо Мор-
фов има предварително 
конструирана представа 
за предполагаемата иде-
ална публика и че се е под-
вел или пък вярва на ду-
мите на някои, че най-важното е да се харесаме 
на публиката, да догадим нейния вкус. А публи-
ката, пак според тези някои, обичала да се раз-
влича след морния ден. И ето, репликата на Его-
рушка от пиесата, който като нелюбопитен 
персонаж на милиционер липсва в спектакъла, 
избистря своя смисъл точно сега: „Вдъхновявай-
те се съгласно постановленията!“. „Идеалната“ 
публика не е обременена политически, нито по-
знава историята на текста, нито иска да знае 
за всичко това. Тя няма да иска да знае и защо 
този мним „самоубиец“ е бил така стриктно 
„охраняван“ толкова години. Според Морфов, 
това е малкият човек скован от страх. Но от 
какво се страхува неговия малък човек? Тогава 
се е страхувал за свободата си, а днешният чо-
век сега се страхувал за работата си, твърди 
Сашо Морфов, а основната идея, пак според 
него, е „да открием живота отново, да го от-
крием и заобичаме, живот, в който имаме едно 
насъщно парче, колкото да се нахраним, не да 
се оаядем, не да пируваме....“ 

И така странно ми стана след цялото това 
внушение, че Семьон Семьонич Подсекалников, 
онзи, който в загубата на смисъл в живота, по-
ради довеждането му до пълна скотщина, сам 
улавящ се за напълно абсурдна мечта – да спе-
чели пари, като свири на медна туба (а кой ли 
от нас не сътвори подобни мечти напоследък), 
пожелава да умре и то изкушавайки се поне за 
малко да бъде признат за човек в смъртта си, 
онзи, който даже го погребват жив на финала 

и „възкръсва“ след два дена престой в ковчега 
(така е според Ердман, Морфов изчиства тази 
малка подробност, която ни увлича в други алю-
зии), онзи, който изрича един от най-мощните 
монолози на времето, насочен срещу прекомер-
ната употреба на власт над човека, над инди-
вида, който моли да има право поне да шепти, 
днес той е превърнат в дзен будист, съветвай-
ки ни да се радваме на парчето хляб, но преди 
това щатетелно почистил всички тези „твър-
де социалистически, твърде за времето на 
диктатурата на Сталин неща, които просто 
нямат връзка със съвременния човек.“ 

Знам, че комедията действа като „афектив-
на упойка“, предпазвайки ни от тревожността 
на битието, защото комедията се занимава 
предимно с ежедневието, с обикновения човек, 
който задължително стои по-долу от зрителя. 
Най-важното е, че комедията винаги завършва 
жизнеутвърждаващо, когато всичко си идва на 
мястото, именно и затова притежва „лекота, 
с която се нагажда към всяко общество“. 

Може би и сега, когато всички сме заети по-
зитивно автоцензурирайки се да доказваме, че 
сме щастливи всеки ден, не е време за друго, ос-
вен за комедия. Остава въпросът защо Ердман, 
защо „Самоубиецът“? Можеше да бъде всичко 
останало и пак щеше да пълни салона, защото 
има най-важните компоненти за „идеалната 
публика“ – авторитетни творци, авторитет-
но място, зрелищно забавление, никакво напре-
жение.
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„Ревизор”
от Н. В. Гогол, Народен театър „Ив. Вазов

Николина Делева

Първото впечатление от спектакъла е огро-
мният декор с изрисувани християнски светци 
(сценография Н. Тороманов). Отговорът на въ-
проса каква е връзката на това визуално решение 
с пиесата дава режисьорът Мариус Куркински в 
пресконференцията по повод на спектакъла – 
намерението му е да порицае греховността на 
човека и консуматорската нагласа на съвремен-
ното общество чрез уродливите образи на чо-
вешко и морално падение от пиесата на Гогол. 
Като илюстрация на идеята за доброто и злото 
могат да се възприемат и облечените в бяло и 
черно фигури на слугите Мишка и Авдотя, кои-
то следват Градоначалника, както и репликата 
за откраднатите пари за църквата в текста на 
пиесата. Подозирам, че само от гледане едва ли 
ще станат ясни замисъла, визуалните образи-ме-
тафори и търсеното морално внушение на спек-
такъла - не са намерени подходящите театрал-
ни средства, които да ги направят разбираеми 
и четивни за зрителя, ако не е предварително 
запознат с интервюто на режисьора. 

Представлението започва с излизането на 
Градоначалника (Мариус Куркински) на сцената, 
който съобщава „печалната новина, че в града 
пристига ревизор“. Зрителите още не го знаят, 
но това наистина е печално съобщение, защото 
то дава началото на почти 4-часовото предста-
вление - разтеглено като времетраене, натова-
рено с баласт от излишни неща, паузи, на момен-
ти статично, с „дупки“ в сценичното действие. 
Като че ли идеята на Мариус Куркински като ре-
жисьор е била всички участници в представлени-
ето да имат равен дял участие като сценично 
време и актьорска изява, липсва разработка на 
отделните роли и актьорските задачи в целия 
спектакъл и в отделните сцени. Усещането е, че 
актьорите нямат ясна представа за общата си 
задача, а са съсредоточени само върху конкрет-
ния момент и сцена, без да имат идея как те се 
вписват в линията на цялостното им присъст-
вие като персонаж и образ в представлението. 
Натрапва се впечатлението, че на спектакъла 
му липсва конкструкцията, няма намерен орга-

низиращ принцип, който да свърже частите от 
пъзела в картина, да спои и обедини фрагмен-
тите, отделните сцени и актьорите в общо 
звучене. Режисьорският анализ на действието и 
поместването му във времетраенето на спек-
такъла се губи – има излишни неща, ненужно раз-
тегнати сцени, заиграване с детайли, губят се 
динамиката, темпоритъма, акцентите, апли-
тудите. Има опити за разнообразяване и създа-
ване на външна динамика на действието чрез 
шумотевица, боричкане и блъскане - например 
сцената с Бобчински и Добчински които се над-
говярат един друг, за да съобщят, че са разкри-
ли младия чиновник в гостилницата, гротескно 
преувеличената истерична сексуална сцена меж-
ду Маря и Хлестаков и т.н. 

Спектакълът е поредица от актьори - бледи 
копия на Мариус, за съжаление в някои момен-
ти и той е бледо копие на самия себе си, та-
къв какъвто го познаваме от моноспектаклите 
му. Той безспорно е добър актьор, който умее 
да овладява публиката и поне в първата част 
задържа вниманието с появата си на сцената 
и успява да забавлява и разсмива с познатите, 
характерни за него актьорски похвати: извивки 
на гласа и извисяване почти до фалцет, провла-
чване на реплики, неколкократно повторение на 
една и съща реплика с цел получаване на градация 
в интонацията, жива мимика, пластични ръце с 
разперени пръсти и други характерни жестове. 

Владимир Карамазов/Хлестаков (вляво) 

и Мариус Куркински/Градоначалника
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Моментите с неговото участие са най-инте-
ресните и гледаемите в спектакъла, но дори 
неговото майсторство не може да спаси спек-
такъла от монотонността и скуката. Накрая 
на представлението се изчерпва и той самият 
- сцената с разкритието на фалшивия ревизор, в 
която Градоначалника се гърчи на земята, е сла-
ба и измъчена, в нея има паузи, в които сякаш 
актьорът не знае какво да прави и как да про-
дължи. 

Актьорското изпълнение на доста от ак-
тьорите изглежда като лоша имитация на Ма-
риус Куркински. Многословието на почти празна 
сцена (особено във втората част) няма с какво 
да ангажира вниманието нито визуално, нито 
слухово, нито като интрига и смисъл. Изпълне-
нието на актьорите е преиграно и натегнато 
в посока на характерност в думи и жестове, но 
на моменти това стои самоцелно и истерич-
но, произнесено с един и същи повишен тон във 
всички сцени, еднообразно и без развитие. Ни-
кой не се откроява със силна роля в спектакъла. 
Прекалено много време е отделено на сцените с 
Вл. Карамазов – актьорските му умения не дос-
тигат, за да запълнят и уплътнят сценичното 
време и пространство, които са му предос-
тавени. Кокетните жестове, опитите да пее, 
подскоците и мятането по сцената, припов-
дигнатото говорене, не са достатъчни нито 

за сериозно, нито за комедийно изпълнение. Във 
втората част той е един и същ с различните 
помешчици от града, които го подкупват. Об-
разът му не търпи никакво развитие. Скучен е, 
повтаря едни и същи актьорски трикове, няма 
въображение. 

Спектакълът се нуждае от лишаване от ня-
кои скечове и хрумки, съкращения, корекции и 
редакция на някои излишни или разтеглени във 
времето сцени: сцената в края на първата част 
– соловото изпълнение на Хлестаков-Карамазов, 
който се превъзнася колко е велик и какви хора 
познава, сцената в началото на втората част – 
срещите на Хлестаков с отделните помешчици 
от града, сцената с децата на Зеленика, налуд-
ничаво-истеричният сексуален акт между Маря 
и Хлестаков, поздравленията на чиновниците и 
съпругите им за годежа на Маря и т.н.. 

Костюмите в спектакъла (театрален де-
бют на А. Панайотова) са много разнородни 
и създадени сякаш самоцелно - не изпълняват 
адекватно функцията да характеризират пер-
сонажите, които ги носят, или да са знакови 
за ролята и развитието им в спектакъла. Не 
е ясна логиката на костюмите и връзката им 
с действието - червените ботуши, шапки и 
ръкавици на бодигардите на градоначалника, 
неговият кафяв ретро авиаторски или мо-
тоциклетен костюм с ушанка и очила, Маря и 
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Ана Антоновна, които във всяка сцена са с раз-
лични костюми - от чаршаф, през съвременен 
минижуп до бална рокля, късите панталони на 
Хлестаков и т.н. 

Отделните компоненти на спектакъла се 
разпиляват в различни посоки, без връзка, логика 
и спойка помежду си - еклектичните костюми, 

църковните образи от декора, едноплановото 
решение на образите в посока на гротеската и 
комедията не успяват да създадат ясно и кате-
горично внушение на режисьорските намерения. 
Печално е, че толкова средства и добри актьо-
ри, събрани на едно място, водят до толкова 
неудовлетворителен резултат. 

Гергана Пирозова

„Нощна пеперуда”
от Пьотър Гладилин в Народен театър „Ив. Вазов”

Признайте си, че докато четяхте по-горни-
те редове ви мина през ума, че човекът, който 
би ги изрекъл е или от друга епоха, или маниак, 
или най-малкото неудачник, който иска да бъде 
поне артист в този живот. Колко от нас биха 
приели искрено и сериозно подобни думи, пък 
били те и казани от сцена? Ако приемем, че те 
са самата истина как бихте разказали вдъхновя-
ващо за човек, който твърди, че е „обладан от 
минимално самосъзнание“, без да звучите пате-
тично или претенциозно? Готови ли сте да влю-
бите публиката, да я накарате да се припознае 
в този човек и на финала на вашия разказ да го 
убиете и не просто да го убиете, а да го смаже-
те под веригите на бойна машина, докато гле-
да в небето. Смъртта, разбира се, няма да бъде 
героична като в холивудски филм, а нелепа - за 
един миг, така както в живота става? И защо-
то това няма да ви е достатъчно, за да предиз-
викате публиката, ще го превърнете ли в човек, 
който изненадващо от редник, още в първите 
пет минути от разказа, се събужда момиче - в 
една мразовита утрин, някъде из ледените си-
бирски гарнизони. И тъй като тук има опасност 
да си помислим, че ни подмамвате да съчувст-
ваме на по-слабото същество, то бихте ли ре-
жисирали нейния опонент Полковник Качинин 
(Михаил Билалов) като не лош човек, нито зъл, 
даже симпатичен с неговата простичка и прак-
тична житейска формула на военен, изпълнен с 

вярата, че по-различното от него е най-малко-
то сбъркано? Бихте ли направили така, че този 
униформен да преживее истинска метаморфоза 
и от здраво стъпил на земята, рационален и раз-
умен човек да го чуете разтреперен на финала 
да изрича момичешки монолог, обладан, заразен 
от онова различното, което наричаме понякога 
дух, любов, изкуство. Изобщо за какво ще се оп-
итате да ни разказвате, ако имате по-горните 
събития? Дали ще се изкушите да ни хлъзгате 
по повърхността на теми като междуполовите 
войни или пък смешката, че някой става жена ей 
така, извънредно, но не е травестит? Дали за 
развлечение ще преекспонирате грубите поряд-
ки в казармите, особено съпоставени на фона на 
крехко момиче, едва на деветнадесет, „с приче-

Весела Бабинова

 „Аз съм художник, артист, не мога да живея в казарма, задъхвам се, умирам, необходима ми е 
творческа атмосфера. Необходима ми е свобода и самота, като на всеки човек, обладан от ми-
нимално самосъзнание... Не мога да си представя живота без изкуство. Пуснете ме у дома! “ 
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ска“, както я описва един от онези сурови мъже? 
Или ще се опитате най-после да ни разкажете 
чрез средствата на театъра точно сега, така, 
както Явор Гърдев прави, за вдъхновението, за 
привидно беззащитния човек, обладан от духа 
на изкуството, нецелесъобразен, неудачен, не-
полезен и в същото време убеден, че е на педя 
по-високо от самия себе си, когато се взира там 
- отвъд „глухата равнина, там където почва ве-
чният мраз“. Бихте ли задали ужким най-банални-
те въпроси за смисъла и мястото на изкуство-
то точно днес чрез едно младо момиче, което 
под присмеха на здраво стъпилия разумен човек 
поставя пърформанс, ритуал, литургия (както 
тя го нарича) за Краля на пчелите, принцеса Сол-
минор и Черния ангел - всички те, намиращи се 
на необитаемата планета Лимур? Как се защи-
тава изкуството чрез персонаж - артист ама-
тьор, който предполага, че може да е гений и 
поставяте в тази роля начинаеща актриса (не-
обикновената Весела Бабинова)? Знаете ли как 
се разказва за възвишенето без да паднете в 
капана на неовладяните емоции или логореята, 
как да оберете патоса, да махнете сантимен-
та, да изчистите от излишества всеки санти-
метър, до там, че на някои да се стори студен 
този разказ, чужд и непонятен, именно поради 
липсата на прекомерност? Защото, признайте, 
да вдъхновяваш със сериозното е най-трудно, 
винаги има опасност да изглежда нелепо. 

Аз обаче не знам как се пише текст за възтор-
га от възвишеното. Истината е, че изпитвам 
непреодолимо затруднение да предам трогване-

то и мислите, които дълго 
не ме напускаха след „Нощна 
пеперуда“ (Пьотр Гладилин) 
на режисьора Явор Гърдев на 
сцената на Народен театър, 
успял най-после да разкаже 
за вдъхновението чрез една 
привидно абсурдна и хитро-
умна история. Намирам пара-
лел между неумението ми да 
изразя тези мисли и чувства 
и все по-огромната липса в 
театралното поле и изобщо 
в изкуството (не само у нас) 
на изразяване на трагично-
то, като най-висока, най-въз-
вишена човешка мисловна 

и емоционална конструкция, „произтичаща от 
трагизма на човешката участ“. Неутрализира-
но „трагичното“ все повече се припознава като 
патетично, сантиментално и фалшиво украше-
ние, често маскирано от пародията и ирония-
та. Идващо от една завинаги отминала епоха на 
категории като морал, етика, чест, трагично-
то днес го обвиняваме в излишна дидактичност 
- защото днес сме във времето на полутонове-
те. Може би и затова режисьорът Явор Гърдев 
определя жанра на пиесата като трагикомедия, 
устройвайки ни елегантна изненада, в която уж 
комичното олекотява тежестта на трагично-
то. Защото знаем, че по правило трагикоме-
дията е трагедия, която има щастлив край и 
няма нищо по-иронично от това да наречеш 
тази абсурдна метафорична утопия на Гладилин 
с трагичен финал - комедия. А може би и зато-
ва трагичното все повече се укрива в абсурда 
и гротеската, често етикирани като „комедии“ 
– най-страшните комедии. Защото пътят от 
трагичното към абсурдното е кратък, така как-
то от състраданието до страха и отчаянието. 
Най-трудно човекът се учи на състрадание, най-
лесно бива превзет от страха. В съвременната 
драматургия това е голямо изкушение и ползван 
похват - да прикриеш с абсурдност и парадоксал-
ност като със смокинов лист смущението си от 
висотата и голотата на трагичното. Кой от 
нас е готов да понесе, без да се бунтува, собст-
вената си смърт, пък била тя и фикционална? 
Защото безусловно е в трагедията да състра-
даваме, но все по-рядко го правим. Защото все 
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по-трудно е да се пренебрегне проверения ход 
на абсурдизма, където финалът неумолимо пов-
таря една и съща безизходна картина, в която 
ту се откриваш, ту утешително липсваш? 

Пьотр Гладилин1 е автор, който виртуозно 
ни подмамва в полето на извънредното, фан-
тастичното, куриозното - там където някакъв 
си редник Лебедушкин сред вечния мраз на си-
бирския военен гарнизон, една сутрин се събужда 
момиче и напълно убедено като мантра повта-
ря „Аз съм художник, аз съм артист... задушавам 
се, умирам“. В тази извънредна ситуация, при-
мамваща ни към неволни асоциации, се наста-
нява „глухата равнина“, изрядно скроеният свят 
на изравнения човек, метафорично представен 
като суров и военизиран. 

Там, където „започва вечният мраз“ върху 
белия квадрат в центъра на камерната сцена 
стърчи метално скеле, хладно конструиращо 
подредения свят (сценограф – Даниела Олег Ля-
хова). Само гласът на Наум Шопов, премного 
узнал за тази „страшна комедия“, изпълва праз-
ното пространство. „Вятърът вие като звяр, 
провира се през всички пролуки и свири в тях с 
хиляди гласове....“. Върху това откъснато пар-
че от дивия хаос се разиграва почти до финала 
съвсем смешно най-страшната и стара история 
за мястото на човека на духа, на изкуството, 
катастрофично поставен срещу света на прак-
тичното и материалното. Там, сред пустошта 
на бялата сцена ще си устроят и малко пред-
ставление - шестминутен „Отело“ с костюми, с 
думи, с танц, музика и осветление – така, както 
е в истинския театър и след няколко неуспеш-
ни опита, съвсем като в живота, един Отело 
(Полковник Кричинин/Михаил Билалов – разтър-
стващ) ще плаче, не защото е загубил Дездемо-
на, а защото знае, че е обичан незаслужено от 
същество, което е от друг недостъпен за него 
свят. И тази причудлива, налудничаво неумоли-

ма негова Дездемона (редник Лебедушкин/Весе-

ла Бабинова), която променя необратимо този 

обикновен свят, превръщайки го в сюрреалис-

тичен танц на пчели, принцеси и черни ангели, 

изигран от военни (страхотна хореография на 

Виолета Витанова и Станислав Генадиев) има 

своя Яго в тази позната история (Командир Ба-

гаев/Христо Петков – така силен в тази роля), 

който не от злоба, а от баналност и примити-

визъм ще я убие под бойната машина по време 

на учение, точно докато гледа в небето, така 

както нощната пеперуда е пленена от светли-

ната. И няма как да не е така, защото тази ис-

тория започва някъде, където „дрънчи отпрана 

ламарина, отекват удари по наковалня. На плаца 

свири малък военен оркестър – един барабан и 

две тръби…“ 

Защото в тази история, както ни казва 

още в самото начало Наум Шопов „музиканти-

те са само трима и единият свири доста фал-

шиво. Но тези тримата внасят ред в околния 

свят. Той вече не е див хаос. Да живееш в свят, 

в който има ред, определян от интервалите 

между музикалните звуци, вече не е чак толко-

ва страшно“ стига да има поне един, който да 

свири фалшиво, не като другите и да повтаря 

съвсем искрено като аматьор „Не мога да живея 

без изкуство. Пуснете ме у дома! “ 

На това място обикновено се изисква заклю-

чение, грандиозно и обобщаващо, в което моя-

та Дездемона (вдъхновението ми от спекта-

къла) да падне убита от разума (очакванията 

към един театрален текст, който трябва да е 

с доза дистанция – нали така повелява умът, а 

критикът, казват, непременно е умен). Аз обаче 

този път се изкуших и засвирих фалшиво като 

аматьор, не като другите - и затова ви казвам 

- непременно гледайте този спектакъл! Там със 

сигурност се разказва за вас!

1  Пьотр Гладилин (р.1962 г.) е съвременен руски драматург, режисьор, художник, по образование историк, философ, психо-

лог. Нашумява още в средата на 90-те. Има собствен сайт, където свободно могат да се прочетат всичките му пиеси. 

Днес той е поставян в повече от 50 театъра, твърди, че е мързелив и затова се занимава с изкуство, като се издържа 

от авторските права на произведенията си. „Нощна пеперуда” е поставена за първи път в Театъра на името на Фомен-

ко (една иначе консервативна сцена) през 2002г. Критиката е смазваща – в някои рецензии даже забраняват да се стъпва 

на този спектакъл. В Youtube може да видите части от първото представление на „Мотылек”. С пълно основание мо-

жем да се гордеем с българското представление. През 2004 г. пиесата получава наградата на конкурса за драматургия на 

Министерството на култура на Руската федерация „Дълг, чест, достойнство“. У нас за първи път се поставя пиеса на П. 

Гладилин през 2007 г. - „Другият човек” в Театър 199, реж. Стилиян Петров – участват Койна Русева и Малин Кръстев.
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- Неотдавна вие участвахте 
в премиерния спектакъл на Пло-
вдивския драматичен театър 
„Когато гръм удари” от П. К. 
Яворов. Какво ви носи ролята 
на Бистра (мечта за мнозина 
актриси) и какво място заема  
тя в артистичния ви живот?

- Удоволствието да бъдеш 
поканен на гастрол от млад 
режисьор (Стайко Мурджев, 
с впечатляваща за годините 
си „зряща” сценична дълбочи-
на ) да играеш един от ембле-
матичните женски образи в 
класическата българска драма-
тургия, да работиш с талант-
ливите си колеги от трупата 
на Пловдивския драматичен 
театър и не на последно мяс-
то успехът, с който предста-
влението заразява, ме кара да 
мисля (сигурна съм), че Бистра 
вече е моята Бистра – послед-
ната ми любима роля. При-
емам участието си в това 
представление като творче-
ски подарък.

- Кой е основният ви крите-

рий за добре изиграна роля – 
собствената ви ”автоцензура” 
или мнението на критиката и 
публиката?

 - Разбира се, че това преди 
всичко е личното ми усещане 
за нещата. Добре е актьорът 
в самооценките си да бъде ще-
дър към дарованието си. Не 
трябва да пести лично само-
чувствие, достойнство и удо-
влетворение от работата 
си, за да се наслади пълноценно 
и на успеха, когато го споходи. 
А успехът на едно предста-
вление, на една добре изиграна 
роля, е срещата с публиката. 
Обичам представлението по-
вече от „безкрайните” репе-
тиции. А успехът е задължи-
телен за нашата професия. 
Личният на първо място е га-
ранция и за зрителския успех, 
а защо не и за „критическия”, 
ако в нашите условия той съ-
ществува обективно все още 
като такъв.

- Преди години в едно интер-
вю Стефан Мавродиев каза, че 

за него „публиката е равнопра-
вен партньор”. Така ли е според 
вас?

- Да, разбира се. Трябва да 
има своеобразно партньор-
ство между сцената и публи-
ката, и когато в края на пред-
ставлението видиш лицата 
на зрителите, можеш да ка-
жеш дали диалогът се е състо-
ял, дали заедно сте успели  да 
съпреживеете спектакъла.

 - Как съчетавате творче-
ската си работа в театъра с 
дейността си в областта  на 
телевизионния дублаж – те съв-
местими ли са като творческа 
изява?

  - Актьорската работа е 
синтез от художествени „ 
прелести”, които в никакъв 
случай не си пречат по пътя. 
Чувството и знанието за „мал-
ката правда”, както казваме 
ние актьорите, е универсал-
ният път към актьорската 
разнопосочност. Този позаб-
равен термин е разковничето 
за всяка работа на актьора. 

TӑTE-Ӑ-TӑTETӑTE-Ӑ-TӑTE

ПЕТЯ СИЛЯНОВА
Актриса от ДТ „София”

Завършила е ВИТИЗ „Кр.Сарафов” през 1979 г. в класа на проф. 
Димитрина Гюрова. Две години и половина играе на сцената на 
Врачанския драматичен театър.От 1982 г. е член на трупа-
та на Театър „София”, където се утвърждава с убедителните 
си творчески превъплъщения и със сценичното си обаяние. По 
време на артистичния си живот съдбата я среща с редица из-
тъкнати режисьори: Вили Цанков, Елена Цикова, Крикор Азарян, 
Георги Михалков,Борислав Чакринов, Николай Ламбрев, Здравко 
Митков. Актрисата има шанса да претвори галерия от инте-
ресни, запомнящи се женски образи като Електра от „Електра 
в черно”, Нора от „Куклен дом”, Офелия от ”Хамлет”, Естер от 
„Ангели-чудовища” и др.

Петя Силянова
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Дублажът е една друга страна на професията. Искам да 
подчертая, че изключително много уважавам работата 
на колегите си, работещи в дублажа.

  - Немалко ваши колеги през последните години се посве-
тиха на бизнеса. Какви са мотивите на днешния български 
актьор да се изявява на това поприще?

- Мотивите на актьорската отдаденост са... нераз-
гадани до ден днешен. Такива ще останат и докато свят 
светува, вероятно. Ако животът е тайнство, то ак-
тьорското превъплъщение е тайнството-живот. Всич-
ки ние сме подвластни на превъплъщението – детство, 
юношество, зрялост, старост. Но актьорското превъ-
плъщение е личностно и то е белязано с „божествена лу-
дост”. А мотивите да се посветиш на друго за всеки са 
различни...

 - Вие работите дълги години  в Театър „София”. Къде 
бихте се чувствали по-удобно и по-уютно – в състава на 
една театрална трупа или като свободно практикуваща 
актриса?

 - Не би трябвало да има такова разграничаване. От-
говарям на въпросите ви с особено изострени сетива за 
човешката значимост в актьорската професия, защото 
свободната практика не би трябвало да пречи на духа, 
както свободният дух не би трябвало да пречи на щат-
ната бройка в театъра. А дали е така?

Всеки следва пътя си. Аз също вървя по своя. Аз съм 
човек със свободна воля и съм направила своя избор.

- Как си съжителстват двама творци (вашият съпруг е 
актьорът Иван Иванов) под един покрив? Има ли място в 
артисичния им живот за творческа ревност или еднаквото 
им професионално поприще е предпоставка за безконфликт-
но съжителство?

- Добре си живеят, като двама равно „обременени” 
от актьорски превъплъщения „божествено-луди болни ” 
хора.

 - Смятате ли се за максималист в творчеството си и 
мислите ли, че днешният актьор трябва да отстоява нрав-
ствения  си максимализъм в изкуството, което създава?

- Да, определено се смятам за максималист. В живо-
та всяка възраст носи своя максимализъм – детството, 
юношеството, зрелостта и старостта. И с актьорска-
та професия е така – любима дреха, с която не се разде-
ляш през живота си.

Максимализмът е присъщ на актьорската изява. Не 
случайно се казва „пее му се”, „играе й се”, „рисува му се”, 
„свири им се”. А дали е нравствено? Какво по-нравстве-
но от детството, юношеството, зрелостта, старост-
та? Ако това е максимализмът и на любимата ми рабо-
та – да. Поемам риска да бъда максималист.

Валентина Михайлова

Петя Силянова/Офелия в „Хамлет” 

от У. Шекспир, реж. Вили Цанков, 

Театър „София”, 1982 г.

Петя Силянова/Бистра 

в „Когато гръм удари” от П. К. Яворов, 

реж. Стайко Мурджев, ДТ – Пловдив
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– Здравей, ти си Ирина, която познавам повече 
от 20 години, с която се прегръщаме, когато се 
срещнем на „Славейков“ и се заклеваме, че следва-
щия път ще намерим повече време от едно кафе, за-
щото имаме да си казваме. Мислех, че си в чужбина, 
а ти си тук – с панталон и туристически обувки, с 
дълга коса на гърба като раница. Прочетох книга-
та ти (двуезична – български и английски) с двата 
текста без уточнен жанр „Аз, Жустин, или неволи-
те на невинността“ и „Джезуалдо, или неволите на 
жестокостта“ и ги възприех като театрални. Ето 
например „Аз, Жустин...“ е неистов монолог на жена. 
Не, това са стихове, бели стихове висока поезия. 
Не, не, това са прозаични порцеланови миниатюри. 
Съвсем не – това е поетична проза в 1л. ед. ч., на-
късана на ослепителни кюлчета, свързани сюжетно, 
а сюжетът е вътре в самите думи, „изтласкани 
от тялото ти“ – почти те цитирам в кавичките. 
Накратко казано това е блестящ текст, възмутен 
от театъра, готов за театър. Текст, смачкал и 
хвърлил през рамо правилниците, за да е нарочно 
свободен, гол, прозрачен, а от гледна точка на кла-
сическия морал безсрамен, еротично нагъл, навярно 
писан от нагла безсрамница. Коя е Ириния Делина? 

– Жустин би казала – едно чувстително превоз-
но средство. Ние жените отговаряме за премест-
ването на света от едно място на друго, от ми-
налото в бъдещето и от бъдещето в миналото. 
Ние въртим времето в кръг, затваряме и отваря-
ме вратите на раждането и смъртта. Мъжете го 
режат на парчета и си въобразяват, че е линейно 
и крайно – те завинаги си остават затворени в 
старата физика... Театърът е нещо като ЦЕРН 
– ускорител на енергии, в театъра е жива един-
ствено голямата страст, плазмата на страстта, 

а ние сме следата, която тя оставя вьв времето. 
Днешният театър потулва, потушава и смалява, 
той е воайор, клюкар, еклектик. Или се занимава 
с убийството на театъра, което също е театър 
и може би най-автентичното от всичките му за-
нимания. Не знам коя съм – социалните ми ангажи-
менти и роли приличат на поръчкови убийства. 
Ние всички сме под обстрел, защото всичко у нас, 
което дава признаци на живот, но никой не го е 
поискал, тоест душата ни, трябва да се отстра-
ни. Днес е срамно да имаш чувства, днес е смешно 

ИРИНИЯ ДЕЛИНА 
и нейната книга
„Аз, Жустин...”, 
„Джезуалдо...”

DE FACTODE FACTO

Ириния Делина
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да си влюбен, нелепо е да си романтичен. Може, 
но вътре в Шекспир или Шилер. Винаги в превод. 
Ние с Жустин анатомично разораваме един го-
лям отказ, сантиметър по сантиметър, орган по 
орган, дума по дума – особено сме подозрителни 
към тях и мислите, с които ни обличат. Отвъд 
морала сме, защото в него не е останало нищо 
сакрално. Наглостта ни извира от една болезнена 
свенливост, от една пределна разчувстваност. 
А цинизмът е един отчаян романтизъм. Ние сме 
ексхибиционистични двойнички, две огледала едно 
срещу друго, които до безкрайност умножават 
това, което е скрито в гениталиите на страха, 
бездната, покрита с желания, похотта, която се 
преструва на изкуство. Ние артикулираме, без да 
тълкуваме, обхождаме безкрайността, болката, 
отрицанието, тайната, но няма изход – всичко ни 
отвежда в светостта. Поетът трябва да назове 
нещата, за да е сигурен, че ги има. В един изкоре-
нен свят, разомьгьосан и безутешен, поетите са 
скромни – те просто бдят. 

– Който е чел „Аз, Жустин...“ и прочете разгово-
ра ни в списанието, ще ми каже, „а защо не я попи-
та каква сексуална ориентация има героинята й“ - 
затова те питам: каква е сексуалната ориентация 
на Жустин? Няма пикантност в питането. 

– Обожава да кастрира мъжете и е влюбена в 
авторката си, която е хетеросексуална и не е фе-
министка. Жустин не е героиня в традиционния 
смисъл на думата. Колкото повече се вглеждате 
в нея, тя изчезва. Колкото повече се вглеждате 
в себе си, виждате нея. При Сад тя също е обре-
чена на несъществуване – тялото й е оскверня-
вано, разчленявано, разграбено и накрая обладано 
от Бога чрез светкавицата, която й изпраща. То 
е тяло-гума, което трие от лицето на Бога не-
говите човешки имена. Защото Бог е садист или 
трябва да докаже, че не е. Животьт е едно умо-
рително упражнение по богохулство. Жустин е 
бездна, а не жена. Тя няма пол, защото е абсолют-
ната женственост – тя е фар, мрак, мисъл, ехо, 
пророк, призрак, догма, пиета, дъх, рефрен, ребро, 
океан, фантазъм, мяра и уреда, с които се измерва 
всичко това. Тя се самообладава и самосквернява 
без капчица срам, защото в прериите на живота 
щастието да обичаш е кремирано. А обясненията 
са измити с перилни препарати и всичко е дезин-
фекцирано. Мярка на душата е отвъдното, собст-
веното й отвъдно, забраненото, всичко, което 
тя, жената, се страхува да назове, да прекрачи, 

да докосне. Жустин е самото забранено. Сексът и 
смъртта за нея са синоними. Но радикалният от-
каз от сексуалността не е отказ от пола. Сексът 
без ерос декортикира и опустошава, разрязва око-
то като бръснача в онзи филм на Бунюел и Дали и 
ни оставя пипнешком да търсим душата си. Еро-
тичното е винаги зреещата влюбеност, докато 
сексът е винаги-загиващото удоволствие. 

– Прочетох и „по-нормалната“ пиеса „“Джезуал-
до...“, написана малко по-близко до познатото ни 
модерно: действие, персонажи, характери, ремарки, 
поанти, финал... Еротичната чувственост и тук е 
двигателят, зареден с думите и словореда на висо-
ката литература. С какво театърът те изкуси да 
му напишеш пиеса? 

– С многогласието. Много малко неща могат да 
се кажат от 1 л. ед. ч. Както Жустин ми помогна 
да разговарям сьс себе си, така персонажите около 
Джезуалдо ми помогнаха да го разпозная. Поетът 
мълчи, за да говорят героите – те виждат всич-
ко – и от близо, и от високо, и от далеч. Драмар-
тургичната поезия е най-близко до трагедията. А 
Джезуалдо е класически трагичен – една от най-
красивата музика на Ренесанса е написана като 
изкупление, вътре в суицидния мрак на вината. 
Джезуалдо убива жена си и започва едно умопом-
рачително изкачване към бездната – животът-
звяр и безплътната хармония са в смъртоносна 
схватка. И всичко е разкъсвано отново и отново, 
за да изгрее механиката на страстта. Страст-
та, която мисли, ражда и убива. Бях прикована и 
омагьосана. И като от кълн, като разплитане на 
възел, като секвенция, образът му стана личен, 
съкровен, огромен и роящ се. Особено се гордея с 
Мария д’Авалос – в модерната драматургия липс-
ват силни женски образи. И всичко това е ехо от 
музиката. Аз съм един нереализиран музикант. В 
началото и края е формата и ритъмът. Без тях 
въображението е фикция. 

– Тези два главозамайващо звучащи на български 
език текстове в книгата ти, както и глобалната 
ти персонална интелектуалност в бавно развива-
ща се България, е възможно да притесни театрал-
ните ни директори и режисьори и тези текстове да 
останат само за четене. Как мислиш? Ще я предло-
жиш ли за сценична реализация тук? 

– Не очаквам да бъда забелязана, защото няма 
кой да ме забележи. Сещам се единствено за Сто-
ян Камбарев и за няколко млади режисьори, кои-
то едва ли ще получат субсидия отнякъде. Освен 
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почтителни реверанси към миналото, театърът 
ни все още е страхливо авангарден, пълен със со-
цреализьм и кич. Като герой на Гогол – едно апа-
тично безлично парвеню, при това на изкуствено 
дишане. Изпитвам състрадание и негодувание ед-
новременно. Докато тоталитарната „демокра-
ция“ всячески се стреми да няма култура, вьтре 
в самата култура се работи още по-яростно за 
обезличаването и обезценяването й. Един извес-
тен театрален критик определи тези текстове 
като театър на екстаза. Прекрасно! Но това ми 
прозвуча като некролог в стерилния интериор на 
лишения от всякаква артикулация и оптимизьм 
некрофиличен, което добре се римува със сифилис-
тичен, пубертет, които преживяваме. А и оттук 
нататък книгата има своя собствена съдба, аз съм 
зад кулисите. 

–  Като съпруга на Тимен Тимев (псевдоним Ма-
териус Розенкройцер), една оригинална енциклопе-
дична личност – психиатър, психолог, философ, пи-
сател, който чете лекции в щатски университети, 
когото не можем да поберем, за да ни е по-лесен и 
ясен, в нито едно регламентирано образование, за-
щото е във всички – какво ти дава и отнема тази 
връзка? 

– Връзката ни е изключително силна, макар че 
от години сме разделени. От тази връзка научих 
всичко от техниките за превъплъщение, които са 
в основата на творчеството, до това, че за да 
растем трябва да имаме големи учители. Имаме 
общи книги, проекти и прекрасна дъщеря. Поня-
кога се чувствам омъжена за книгите му и редак-
тор на живота му. Не съм срещнала по-мощен и 
уникален ум от неговия – наситен, парадоксален, 
страстен и даряващ. Но животът си има своите 
сезони. Имам нужда от своята малка пътечка, по 
която да вървя сама. Последната книга, която из-
дадохме в Щатите, се нарича „Libido Significandi or 
the Lust for Meaning“ (“Libido Significandi или похо-
тта да означаваш“) библейска по размер, огромна 
като континент, вьрху която сме водили всички 
вьзможни битки и сме изтощили всичките си въз-
торзи. Дори оцеляхме. В момента сме ангажирани 
с глобален проект, които касае предпазването на 
Земята от огромната слънчева активност, пре-
дизвикана от изравняването ни с галактичната ос, 
като единствено вьзможния защитен механизъм 
се оказа нашето съзнание. Ако по-голямата част 
от човечеството насочи своята енергия по посо-
ка на галактичния център ще се получи кохерентен 

лъч, подобен на лазера, които дори може да повли-
яе на регулацията на земната магнитна ос. 

– Преди време те видях по наша телевизия да 
взимаш отношение във връзка с последния засега 
опит, който учените направиха в големия адронен 
ускорител/колайдер. Беше добре подготвена, убеди-
телна... Първо: не разбирам, обясни ми отново коя 
си ти? Второ: наистина ли голямата смърт може 
да дойде от Церн? И трето: последна дата ли ще 
ни е 21 декември 2012? 

– Всичко е свързано с всичко. Квантовата физи-
ка е висша форма на поезия. Отдавна се интере-
сувам от модели на мозъка, който осъществява 
квантов преход с ултра-микро света. Сьзнанието 
е границата между световете, а не скоростта 
на светлината. И, докато то не стане част от 
самия експеримент, физиката ще бъде енциклопе-
дия на парадоксите. Аз бях против експеримента 
с колайдера, защото е вдъхновен от колективния 
нарцисизьм на няколкостотин млади учени, за ко-
ито следващата Нобелова премия е по-важна от 
съдбата на човечеството. Никой не знае какво 
се случи там, както и никой не знаеше какво е 
атомната бомба, докато е била секретен научен 
експеримент. Не може да бъде открита частица-
та-бог, защото нейната скорост би била толко-
ва невъобразимо голяма, за да бъде едновременно 
навсякъде, включително и в съзнанието на експе-
риментиращия. Драматургията на вселената е 
по-скоро поетична, отколкото рационална. Физи-
ката днес е алхимия и метафизика.... А що се отна-
ся до 21.12.2012 - това е краят на един цикъл от 25 
900 години, който е резултат от пълната преце-
сия (поклащане) на земната ос около самата себе 
си, при което галактичната, слънчевата и земна-
та ос попадат в една равнина и взаимно усилват 
честотите на всички видове вълни. Влизаме и в 
нов галактичен зодиакален знак - епохата на Во-
долея. Работихме заедно с Хосе Аргуелес, който 
прьв още през 70-те години разчете календара на 
маите. Това не е краят на времето, а на един ево-
люционен цикъл. А всяко начало се предхожда от 
гибелта на старото. Апокалисисьт е свещенният 
огьн, които не е отговор, а ориентир, и трябва да 
се преживее и да ни облъчи чрез мълнията си като 
поема, като огньовете на Бош вьрху урбанистич-
ната фреска на нашето безпрецедентно присъст-
вие. Ние сме посочени и следователно трябва да 
бъдем спасени. 

Кева Апостолова
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АЛФАБЕ “Т”АЛФАБЕ “Т”

Проф. 
СНЕЖИНА 

ТАНКОВСКА
– Проф. Танковска, НАТФИЗ и лично вие рабо-

тите много за обмен на специализирана педаго-
гическа театрална култура с Китай. Разкажете 
ни повече. 

– Трябва да подчертая, че настоящата фаза 
на „обмена на специализирана педагогическа 
театрална култура с Китай“ е част от про-
цес, започнал преди 10 години с участията ни 
в Международните театрални ателиета на 
Катедрата на ЮНЕСКО/ИТИ в Синая, както 
и в Световните фестивали на театралните 
училища в Мексико и Перу. Измежду многото 
участници на тези форуми, траен и все по-за-
дълбочен интерес към работата в НАТФИЗ за-
почнаха да проявяват от Централната акаде-
мия за драма (ЦАД) в Пекин и от Шанхайската 
театрална академия (ШТА). Междувременно и 
трите висши училища станаха партньори в 
учредяването на Глобалния алианс на театрал-
ните училища (ГАТС). Участието ни в събити-
ята от календара на тази организация: двете 
първи издания на Шекспировия фестивал (2009 
и 2011), организиран от ЦАД; Срещата по про-
блемите на обучението по режисура, инициира-
на от НАТФИЗ (2010), Изложбата и Симпозиума 
„Сценичен дизайн и мултикултурализъм“ (2011), 
организирани от ШТА създадоха възможности 
за по-детайлно опознаване на спецификата на 
нашите три училища и конкретизиране на на-
меренията за обмен от взаимен интерес. Към 
днешна дата това се изразява с участието 
на НАТФИЗ в проекта на ШТА и Катедрата на 
ЮНЕСКО/ИТИ „Последователите на Конфуций“, 
който бе част от културната програма на 33-
ия Конгрес на ИТИ в Сиамен през септември 
2011. Предстои да представим сборна програ-
ма от спектакъла на ШТА и този на НАТФИЗ в 
средата на юни 2012 в София. Аз поставих „12-
та нощ“ в ЦАД през пролетта на миналата 

година. Представлението бе селекционирано 
да участва във Фестивала на 16-те най-добри 
продукции на млади професионалисти от се-
зон 2010/11, който се проведе през септември 
миналата година в Шанхай. От 2011 съм гост-
професор в ЦАД. През този сезон в реперто-
ара на Учебния театър при НАТФИЗ има две 
заглавия: „Пътуване на запад“ от Мери Цимер-
ман по едноименния китайски класически ро-
ман на У Чън-ън от 16 век и „Последователите 
на Конфуций“, част от международния про-
ект, за който споменах по-горе. Текстовете, 
послужили за драматургична основа на двата 
дипломни спектакли на студентите по „Ак-
тьорство за драматичен театър“, чийто ръ-
ководител съм, се поставят за първи път на 
българска сцена. В края на януари на посещение 
в НАТФИЗ бе Президентът на Академията от 
Пекин, по време на което разговаряхме за раз-

Снежина Танковска
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витие на обмена между нашите две академии. 
Впрочем, всичко това е част от естествения 
процес на отваряне и все по-активно взаимо-
действие между културите на Изтока и Запа-
да, характерен за началото на 21 век. 

– Кое е водещото във взаимния интерес? 
– Днешната ситуация на активизиран диа-

лог предлага изключителната възможност да 
направим крачка напред и стимулирани от 
любопитството към екзотиката на Далеч-
ния изток, да започнем да научаваме повече 
за спецификата на театралните култури на 
нашите две страни в процеса на съвместни 
практически дейности (ателиета, фестивали, 
конференции) и на обмена на преподаватели 
и студенти за реализиране на различни обра-
зователни проекти. Заемането с подобно на-
чинание обаче, предполага смиреност и тър-
пение, а също и освобождаване от удобните 
навици на мислене и клишета на възприятие 
на другия – условия валидни и за двете страни, 
но по-трудно постижими за нас. Изключител-
но полезно за образователния процес, който е 
основното поле на нашата дейност и за кой-
то, както знаем основополагаща е идеята за 
промяна, е да се случва в ситуацията на среща 
между две толкова различни култури. 

– Какво китайците най-много харесват в на-
шето театрално образование? 

– Традиционният китайски театър в сво-
ето многовековно развитие е изначално и в 
същността си театър на тоталния синтез и 
вътрешно единство на изкуствата, на високо 
ниво на условност и изключителна прецизност 
на актьорското присъствие. Съвременният 
китайски театър има огромно любопитство 
и амбиция да опознае западния театър, вклю-
чително и най-вече този, основан върху класи-
ческите и модерните драматургични тексто-
ве. Това предполага интегрирането на нови 
методи на театрално образование и тренинг 
в учебните програми, които да подпомогнат 
настройването и усъвършенстването на ак-
тьорската природа за постигане на едно без-
условно, органично и спонтанно поведение в 
условията на сценичното действие. Точно в 
това те виждат най-силните страни в наша-
та работа, оценяват ги високо и искат да на-
мерят най-ефикасния начин да ги съотнесат 
със спецификата на мисленето, чувстването 

и цялостната културна нагласа на младите 

хора в техните театрални училища. 

– На какво трябва да се научим от тях? 
– Българското театрално образование и 

българският театър са западни в географска-

та си релация спрямо китайския и източно-

европейски в своето историческо и културно 

развитие. Може да се каже, че се намират в 

едно гранично пространство между Изтока 

и Запада, което прави еднакво възможни кон-

тактите и обмена в двете посоки. Вероятно 

на това се дължи особената им жизненост и 

устойчивостта им в условията на трудните 

години на промени, когато в обществото ни 

трайно се настани възгледът, че трябва и е 

възможно бързо, тук и сега да бъдат постиг-

нати резултати и напредък с малко и повърх-

ностни усилия. И без да откъсваме образовани-

ето за театър от днешния ден, трябва да го 

правим с визия за предстоящето. Не трябва 

да забравяме, че в основата на театралното 

изкуство е духът на хуманизма и на уважение 

към основните човешки ценности. Може да 

спечелим много, ако направим по-категорично 

дисциплиниращото присъствие в нашата ра-

бота на източните възгледи за това, че пра-

вилата за съществуването на света (на при-

родата и на човешкото общество) са част 

от едни и същи закономерности. Убедена съм, 

че подготовката за индивидуалния творчески 

акт, осъществявана върху възгледа за автор-

ския характер на изкуството може да стане 

още по-пълноценен процес, ако включим в него 

методи за тренинг и техники, които да на-

строят актьорската природа да мисли и по-

стига тоталното в театъра не просто като 

използване на изразни средства от различни 

изкуства, а като израз на същностно вътреш-

но единство. Съзнавам, че това не е лесно за 

постигане, но е изключително предизвикател-

ство, което си заслужава да приемем. 

– Нашият млад 155-годишен театър има 
ли добро самочувствие пред многовековния ки-
тайския театър? 

– Би трябвало да има добро работно са-

мочувствие на изкуство, което именно като 

много по-младо разполага с енергиен заряд мно-

го да учи и с волята да се променя. 

Сп. „Театър“ 
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Имало една зоологическа гра-
дина, където имало най-стран-
ни животни, редки видове, 
пъстри обитатели на далеч-
ни земи, дългошиести жирафи 
и дебелокожи носорози, пти-
ци киви, крокодили, маймуни 
и даже кралски пингвини. От 
местната фауна, от немай 
къде (според изискванията на 
световната организация на зоо-
логическите градини) в една от 
клетките било поставено едно 
магаре! Естествено и някак си 
очаквано целият интерес на 
професионалисти в областта 
на фауната, комисии и журита 
били привлечени от редките и 
странни видове и подвидове. 
Около техните клетки се тру-

пали посетители, семейства 
с деца и всякакви там смеещи 
се и подхвърлящи банани и бис-
квитки хора. Пред клетката на 
магарето почти никога няма-
ло никой. Та магарето си било 
обикновено магаре, което го 
имало навсякъде. Нищо ориги-
нално и талантливо нямало в 
него. Виж ако стоеше на задни-
те си крака или ако например 
говореше някакъв език щеше да 
е чудо но... 

Една пролет цялата зооло-
гическа градина, обаче, по ня-
каква си европейска програма 
гостувала на друга държава 
на разменни начала с техния 
зоопарк. И какво се случило? 
Пред клетката на магарето 

се струпали страхотно много 
посетители. Интересът към 
редкия вид животно проявили 
и от местния департамент. 
Струпването на толкова хора 
даже предизвикало безредици и 
за да се види магарето от там 
започнали да записват посети-
телите като им издавали дата 
и час за посещението... 

През 2011 година тази малко 
видоизменена басня изведнъж 
ми се стори много близка и ня-
как си нарочна. Тя ми напомни, 
че този синдром е по скоро ти-
пичен, а не изключение. Какво 
имам предвид? 

През миналата година из-
лезе от печат в издателство 
„Хермес“ моята втора книга 

СВЕТ ЪТ Е МАЛЪКСВЕТ ЪТ Е МАЛЪК

„Годината на Пламен Панев“
или

„Годината на магарето“

Пламен Панев
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„Всичките мои лъжи“ с много 
достойна премиера в ДТ „Н. О. 
Масалитинов“ – Пловдив, по 
едно и също време с премиера-
та ми на спектакълът „Албена“ 
на Й. Йовков. 

През същата година бях 
назначен за директор на ДКТ 
„Димитър Димов“ - Кърджали, 
където по време на театрал-
на реформа театърът успя да 
привлече близо 30 000 зрите-
ли! Резултат, който говори за 
това, че за един 35000-ен град, 
какъвто е Кърджали, само бо-
лните и бебетата не бяха хо-
дили на театър. За да съм по 
красноречив това означава, че 
например в НТ „Иван Вазов“ да 
отидат 1 800 000 зрители от 
двумилионната ни столица. 

През 2011 година ДКТ „Д. Ди-
мов“ взе една от трите най-
престижни награди – гранд 
при на международния фес-
тивал в Украина Симферопол- 
„Боспорские агоны“ с пиесата 
„Последната нощ на Сократ“ 
от Стефан Цанев, режисьор 
Гълъб Бочуков. Постановка, ко-
ято се играе от осем години 
и много пъти е предлагана на 
българските критици за висо-
чайшето им внимание, но....! 

Неочаквано от Италия през 
тази година дойде и прекрас-
ната новина, че филмът ми 
„Суфле д ’аморе“ (БНТ, 2006 г.) 
взе приза за най-добър чуждес-

транен филм на фестивалът 
CINECIBO – награда от журито 
с председател Микеле Плачидо. 
Филм, на който никой, освен 
публиката (свален е от ин-
тернет 10 000 пъти, колкото 
кощунствено да звучи това за 
някои поддръжници на ACTA и е 
излъчван по БНТ повече от 10 
пъти) не обърна внимание! 

През месец декември бях по-
канен в Москва за театрална 
постановка в елитния, почти 
бутиков театър „Школа совре-
менной пиесы“. Главният худо-
жествен ръководител на те-
атъра Йосиф Райхельгауз беше 
гледал моя постановка в Сибир, 
Тюмен и ми предложи новата 
и за Русия пиеса на Наталия Са-
вицкая „Ночь с незнакомцем“. 
Премиерата на постановката 
премина със страхотен успех и 
беше уважена от голяма част 
от театралния елит на Мос-
ква, както и от почти цялото 
българско посолство и българ-
ския културен институт. В 
главната роля работих с го-
лямата Ирина Алфьорова - ак-
триса икона за руския зрител, 
позната на българския зрител 
от филма „Тримата мускета-
ри“ в ролята на безумно краси-
вата Констанс! 

В навечерието на Нова годи-
на си дадох равносметка и не без 
основание и гордост си поми-
слих, че това беше Моята годи-

на – Годината на Пламен Панев! 
Но сега, сега, когато еуфо-

рията изтече вече си мисля, че 
ако аз не бях казал тези думи 
никой и никога нямаше да научи 
за това! Защото пернатите и 
дългошиестите със зъби и но-
кти отново раздават мнения 
и награди! Отново едни и същи 
имена изплуват в опорочените 
награди „Икар“, а утре съм сигу-
рен и в „Аскеер“. Отново субси-
дии в българското кино поеха 
пътя си към конюнктурните. 
Толкова тривиално и тъпо, 
че имам чувството, че живея 
една и съща година от 1990 до 
днес в тази снобска зоологиче-
ска градина. 

Зациклихте в собствения си 
изхабен критерий и критици, 
и съюзни деятели! Зациклихте 
и не се чудете защо все пове-
че театри отказват да ви из-
пращат своите предложения 
за наградите „Икар“. Ами вие 
просто не ги гледате... вие сте 
си самодостатъчни! 

За да бъде още по-безсмисле-
но на края на годината си отиде 
и Вацлав Хавел, чиято постанов-
ка „Оттегляне“ бях направил в 
русенския театър! Омерзен от 
политически и не само полити-
чески игри, големия драматург 
се оттегли от този свят! 

Пламен Панев
Режисьор и директор 

на ДКТ Кърджали

АКЦЕНТИАКЦЕНТИ

Наградата” СИВИНА” за млад куклен актьор 
е учредена от режисьорската колегия към АКТ-
УНИМА, България. Сред членовете й са режисьор-
ите Петър Пашов, Кирякос Аргиропулос, Славчо 
Маленов, Веселин Бойдев, Съби Събев, Христина 
Арсенова, Валентин Владимиров . От двете но-
минирани тази година - Ваня Камянска за ролята 
й на на Малката Самовила в едноименния спек-

такъл на ДКТ Стара Загора и Милена Миланова 
за моноспектакъла й „Никутин”, наградата  от 
1000 лв., грамота и статуетка отиде при В. Ка-
мянска. Името на наградата е  почит и  прекло-
нение пред творчеството на  цялото талант-
ливо актьорско семейство СИВИНОВИ – ИВАН, 
ВАНЯ, НИНА и СИВИНА. За съжаление  Иван, Нина 
и Сивина  не са вече сред нас.  
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МАСА ЗА ДВАМАМАСА ЗА ДВАМА

МАРИНА 
РАЙЧИНОВА

Сценограф

– Защо избрахте сценографията, а не музика-
та? 

– Защото предпочитам да рисувам... И зара-
ди драматургията. Тя ме инспирира. Срещата 
с един хубав текст е великолепно изживяване. 
По едно време си мислех да се занимавам с илюс-
трация, но голямото предимство в театъра е, 
че рисунките оживяват. 

– Каква е ролята и значението на художника в 
театъра, който е синтетично изкуство? 

– Художникът е партньор на режисьора. В 
самото начало на процеса обикновено са само 
двамата. Прекарват доста време заедно, като 
замислят нещо – малко тайно и все още неяс-
но. 

Сценографът създава имагинерна и същевре-
менно физически триизмерна реалност, която 
оживява в момента, в който в нея влезе актьор-
ът и която живее само по време на предста-
влението. Със своята география и структура 
пространственото решение определя до голя-
ма степен мизансцена и характера на актьор-
ската пластика. Сценографията предава на пуб-
ликата това, което не се казва и не би могло 
да се каже с думи. Тя изразява драматургията и 

режисурата с друг език. 
Сценографът трябва да е с единия крак много 

вътре в театъра, а с другия извън него - в изоб-
разителното изкуство. Сценографът трябва 
да дава един страничен поглед към идеите на 
автора, режисьора и актьорите. Той с това е 
ценен. Или казано накратко сценографът е един 
по- различен автор на спектакъла. 

– С какви режисьори обичате да работите, 
партнирала сте си с проф. Крикор Азарян, проф. 
Красимир Спасов, с Александър Морфов? 

 Имах късмета да работя с интересни ре-
жисьори. Последните десет-дванайсет години 
работех предимно с Крикор Азарян и Красимир 
Спасов, от които научих много за режисьор-
ската професия. Работила съм с удоволствие с 
Александър Морфов, Галин Стоев, Снежина Тан-
ковска, Борислав Чакринов, Николай Ламбрев. 
В един по-ранен етап в кариерата си работех 
много с Маргарита Младенова и с Николай По-
ляков. Работила съм и с чужди режисьори. С ун-
гарския режисьор Ласло Мартон, дългогодишен 
директор на известния Виг Театър в Будапеща. 
С един великолепен руски режисьор, Александър 
Понамарьов, работих в Москва. В продължение 

Родена е на 27 септември 1961 г. в Пловдив. 
Завършва Средно музикално училище в родния 
си град, специалност пиано. Израства в семей-
ство на оперна певица и архитект. Прекарва 
детството си в операта зад кулисите. По-
късно завършва сценография в Националната 
художествена академия в класа на проф. Асен 
Стойчев. Преподава в НХА от 1989 г. Сцено-
граф в Театър „ Българска армия” от 1999 г. 
От осем години е председател на комисията 
по образованието в ОИСТАТ - Международна 
организация на сценографите, театралните 
техници и архитектите.Марина Райчинова
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на две години преподавах в един голям универ-
ситет в Тенеси, САЩ, и в професионалния теа-
тър към департамента работех с американски 
режисьори. Преди няколко години пак гостувах 
там за проект с един много интересен млад ре-
жисьор Мейс Арчър. 

Предпочитам да работя с режисьори, които 
са достатъчно умни и самоуверени, за да це-
нят това, което може да им даде художникът; 
режисьори със силна и ясна мисъл, които обаче 
запазват любопитство и толерантност към 
чуждите идеи. В типа театър, в който работя, 
естественият лидер е режисьорът. Общуване-
то между художника и режисьора, обаче, тряб-
ва да е равнопоставен, искрен диалог. Загубвам 
интерес, ако разговорът не е равностоен. 

Дългогодишното партньорство между ре-
жисьор и сценограф е особена, силна духовна 
връзка. Неизбежно обаче и сценографите, както 
и режисьорите, имат нужда от нови контакти 
и предизвикателства. Новото, неочакваното 
стимулира. 

– Какво са за вас наградите, признание или от-
говорност? 

– Нито едното, нито другото. Не вярвам 
особено на наградите и не съм особен привър-
женик на състезанието в изкуството. Арти-
стът, за разлика от спортиста, не винаги и не 
на всяка цена иска да се конкурира. По-скоро той 
във всеки проект иска да направи най-доброто, 
на което е способен. Имам доста номинации за 
„Икар“ (за костюмите на „Аркадия“ и „Колко е 
важно да бъдеш сериозен“, за сценографията на 
„На чисто“ и „Вишнева градина“). Не винаги но-
минират най-силните ми работи. 

За разлика от бягането на 200 м., класиране-

то в изкуството е неизбежно много по-субек-
тивно. Затова е особено важно кой ти дава 
наградата. Преди няколко години, докато сни-
мал филм в София, известният актьор Ед Харис 
попаднал на „Чайка“ в ТБА и след това похвалил 
сценографията ми пред български колеги. Зарад-
вах се много, защото изпитвам огромно уваже-
ние този актьор. 

От много години участвам в журито на „Ас-
кеер“. Правя го, защото обичам да гледам теа-
тър и защото чувствам известно задължение 
да следя какво правят колегите. 

Освен всичко друго, наградите предизвикват 
обществения интерес към театъра и затова 
са полезни. А са и един повод за празник. 

– Какви са проблемите, пред които се изправя 
днес сценографът в театъра у нас? 

– Стари и досадно елементарни, като липса 
на пари, техника, квалифицирани технически ка-
дри. Нескончаемите реформи в нашия театър, 
наложени от финансови причини, не доведоха до 
подобряване на условията, а тъкмо обратното. 
Възможностите за интересна работа се свиха 
рязко. Особено за най-младите сценографи. 

Ниските постановъчни бюджети, особено в 
театрите в страната, просто предизвикват 
недоумение. Понякога един сценограф може да 
направи интересни неща с малко пари; поняко-
га бедността може да е стимул за раждането 
на оригинални идеи. Това, обаче, не може да се 
приложи към всеки проект. Развитието на сце-
нографията е свързано с развитието на сценич-
ната технология и техника, осветителната и 
мултимедийната техника, а това изисква се-
риозни субсидии, поддръжка и квалифицирани 
технически кадри. В сравнението с театрите 

„Както ви харесва” от У. Шекспир, реж. проф. Красимир Спасов, сценография и костюми Марина Райчинова
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в други страни, дори в Сърбия, сценичната тех-
ника и технология в България са на прединдус-
триално ниво. 

Другата група проблеми са свързани с режи-
сьорската криза и репертоарната политика на 
театрите ни, със стремглавото комерсиализи-
ране и депрофесионализиране на българския те-
атър. 

– Преподавате много години в Художестве-
ната академия. Има ли интерес все още към ва-
шата специалност, какво е необходимо, за да се 
превърне тя в професия? 

– Колкото и да е изненадващо все още има 
значителен интерес. За сценографската профе-
сия се изискват разнообразни пластически уме-
ния, сигурен вкус и много широка култура. Към 
тях трябва да прибавим и уменията в облас-

тта на дигиталния дизайн и мултимедия. 
Има много талантливи, неординерни, лю-

бопитни млади хора сред студентите ни. Аз 
особено ценя и поощрявам инициативността. 
Един американски колега веднъж през смях спо-
дели, че някои студенти са като делви, които 
чакат преподавателят да излее знания в тях. 
Аз не харесвам този тип студенти. Предпочи-
там любопитните, дори трудните студенти. 
Сценографът трябва да има силен характер. 
До голяма степен успехът в професията зависи 

от способността да се мисли самостоятелно 
в среда, в която всеки ти дава съвети. Сцено-
графската работа е свързана с непрекъснато 
преценяване и взимане на собствени решения. В 
този смисъл сценографът е самотно животно. 

– На какво ниво е съвременната българска сце-
нография? 

– В последното десетилетие театърът ни 
стана много регионален, провинциален. Това се 
отразява и на сценографията. Добрите неща 
са все по-малко. В българската съвременна сце-
нография не се развиват цели области. Напри-
мер, с едно-две изключения, сценография за ал-
тернативни пространства няма, тъй като в 
театралната ни практика няма такива проек-
ти. Липсват и мащабните магични театрални 
зрелища. Бидейки притисната от финансови, 

практически и естетически ограничения, бъл-
гарската сценография върви в едно русло, което 
е много тясно. Появи се и една повърхностна 
мода на решения в масов, скучно- лъскав офис 
стил, които често са просто натрапени на 
драматургията. 

В Европа се развиват някои нови театрал-
ни тенденции, за които тук почти нищо не се 
чува. Театър и сценография на сетивата, напри-
мер. В България се публикува и превежда много 
малко специализирана театрална литература. 

„Вишнева градина” от А. П. Чехов, реж. проф. Крикор Азарян, сценография и костюми Марина Райчинова

Фирс Лопахин Яша
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Специализирана литература за сценография из-
общо не се внася. В каталога за театрална ли-
тература на Народната библиотека, най- нови-
те попълнения са откъм 1999. 

Въпреки тази мрачна картина, в театъра ни 
има чудесни, талантливи художници от всички 
поколения. Няма да цитирам имена, за да не пре-
небрегна някого. Между сценографите, които 
харесвам и следя има и мои бивши студенти. 

– Смятате ли, че българският художник е дос-
татъчно признат и оценен днес или остава в 
сянката на актьора и режисьора? 

– Българският художник сега е по-малко ценен 
отвсякога. Напоследък българският театър си 
мисли, че може да мине без много неща – без 
драматурзи, без сценографи, дори без режисьо-
ри или с каквито и да е такива. Вероятно в си-
туация на оцеляване това е възможно. Това не е 
пътят нагоре, обаче. Този път не води към нови 
духовни простори, а към малка схлупена барач-
ка. 

Напоследък се счита за по- престижно вмес-
то художници да се канят най-различни хора, 
които гордо се именуват „дизайнери“. Това е 
много смешно. 

Театралната критика е изтикана до малко-
то специализирани издания. В медиите обикно-
вено представленията се отразяват само с ня-
какви глупави сензации около актьорите – с цел 
да се „грабне“ интереса на силно подценявания 
български зрител и читател. За сценография се 
пише най- често много малко и без особена кул-
тура. В едно неспециализирано издание, като 
„Хералд трибюн“, например, в неделната му 
притурка се публикуват театрални рецензии, 
написани с вкус, на интересен, комуникативен 
език и същевременно много професионално. Ве-
роятно редакцията на „Хералд трибюн“ счита 
читателите си за интелигентни и образовани 
хора. 

– Обичате ли професията си и какво ви дава 
тя? 

– Това е нещото, с което искам да се зани-
мавам. Най-хубавото е, че всеки проект е уни-
кален, различен. Предизвикателствата винаги 
са нови и затова е интересно. Това, което най-
много ми харесва обаче е, че и най- безумните 
ми рисунки в един момент оживяват и се пре-
връщат в реалност. 

Професията ми дава възможност да пъту-

вам и да участвам в международни сценограф-
ски конференции, изложби, уъркшопи. Общувам 
с интересни хора, с колеги от цял свят. През ми-
налия ноември организирах студентска излож-
ба и уъркшоп в Театралната академия в Пекин; 
предстои един семинар в Театралната акаде-
мия в Маастрихт, Холандия. 

Когато пътувам в чужбина, винаги се старая 
да гледам театър - в Лондон, Ню Йорк, Тайпе, 
Белград, където се случи и доколко мога да си 
го позволя. Заради „Ка“ на Робер Льопаж и Цирк 
дю Солей отидох и до Лас Вегас. Определено си 
струва. Това е радостно изживяване, познание, 
информация.. 

Купувам много книги за театър и сценогра-
фия. Следя сценографията в други страни, пре-
димно английската и немската, както и опре-
делени чужди сценографи, чиято работа много 
харесвам. 

– Какво е за вас театърът? 
– Театърът е любимата игра насериозно. 

Това е тази чудесна изкуствена реалност, измис-
лена, за да се скриваме от действителността. 
Е, това съвсем не значи, че е лесно. 

– След „Пътуване на Запад“ от Мери Зимер-
ман, постановка на проф. Снежина Танковска в 
НАТФИЗ и „Както ви харесва“ от Шекспир, поста-
новка на проф. Красимир Спасов в Театър „Бъл-
гарска армия“ какво ви предстои като творче-
ски планове? 

– В момента се занимавам със собствени 
проекти, които дълго време отлагах, поради 
липса на време. Работя и върху два проекта, ко-
ито не са свързани с България, но не обичам да 
говоря предварително за неща, които не са се 
случили все още. 

Напоследък все повече ме привлича идеята 
да създам сценография с по-чепата и инатлива 
индивидуалност, която да присъства в спекта-
къла като още един актьор на сцената. За мен 
не е особен проблем да направя един декор удо-
бен, въпреки техническата му сложност. Това, 
което ме интересува от известно време, е 
сценография, която активно налага над актьор-
ите и спектакъла свои правила. Затова обаче 
ми трябва подходящ проект и режисьор, готов 
да поеме този риск и всички произтичащи пре-
дизвикателства. Ще видим какво ще донесе бъ-
дещето. 

ЛИЛИЯ ДИНОВА
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НЕРЕПЕТИРАН МОНОЛОГНЕРЕПЕТИРАН МОНОЛОГ

„Завършил съм актьорско майсторство във 
ВИТИЗ „Кр. Сарафов“ при проф. Елка Михайлова 
през 1987 година. Човекът, който ме насочи към 
тази професия, е майка ми – актрисата Пенка 
Мандаджиева. Приеха ме да следвам втората 
година. Майка ми е от добрите актриси на 
своето поколение. Нейни кумири са били Георги 
Стаматов, Боян Дановски, които всъщност са 
я научили на изкуството „театър“. Славила се е 

и като много, много красива актриса в Младеж-
кия театър и действително беше така. Като 
млада е спазвала сериозни и драстични диети, 
дори накрая е трябвало да постъпи в болница. 
Това е било някъде петдесетте години на мина-
лия век. 

През 1953- 1955 година тя идва в Младежкия 
театър с първия си съпруг – Желчо Мандаджиев, 
който е бил главен режисьор и от тук нататък 
започва нейната столична кариера. Събират се 
много добри актьори и там се запознава с моя 
баща. Гледал съм майка ми много пъти като ма-
лък зад кулисите. Тогава спектаклите бяха дълги 
и непрекъснато бях в театъра. Спомням си „Ро-
мео и Жулиета“ на режисьора Вили Цанков, „Рози 
за д-р Шомов“, „Чайка“ от Чехов на Младен Ки-
селов... 

Доволен съм от своята кратка актьорска 
кариера. Аз никога не съм се стремял към някак-
ва смазваща кариера. Помогна ми и гена, който 
съм наследил от моите родители. Всичките ми 
колеги, които са деца на актьори, като Христо 

ИВАЙЛО 

СИМЕОНОВ 
синът на 

БОГОМИЛ 
СИМЕОНОВ

Богомил Симеонов

Ивайло Симеонов
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Шопов, Момчил Карамитев, да не ги изреждам 
всички, си носят ярко своя ген. 

Когато исках да кандидатствам във ВИТИЗ, 
отначало бях уплашен. Мислех, че тази рабо-
та не е за мен. Даже баща ми беше казал - ти 
си доста свит, къде си тръгнал да ставаш ак-
тьор, но това всъщност беше чисто и просто 
моя защитна реакция пред него, но после във 
ВИТИЗ всичко се промени. Ние с Христо Шопов 
бяхме в един клас, правели сме много хубави 
неща и всъщност от там, в института, ми 
дойде самочувствието. Проф. Михайлова – же-
ната, която ме избра, с нея сме имали прекрас-
ни взаимоотношения и не толкова прекрасни 
спорове. Слава богу, че аз и няколко мои колеги 
успяхме да отидем на погребението й в Царе-
во. Това, на което тя трябваше да ни научи, 
стана с много противоречия. На някои нейни 
идеи й се опъвахме понякога с основание, но 
така или иначе, когато човек вече отиде на 
професионална сцена разбира ползата, и неща-
та си идват на място. 

Бях три години във Видинския театър и след 
това пет години в Михайловградския (Мон-
тана) театър. Мощната сянката на баща ми 
през тези години не ми е тежала. Винаги са се 
опитвали да ме сравняват с него, но не ми е 
пречило. Сигурно е говорено зад гърба ми, не го 

казвам в лошия смисъл на думата, аз от негова-
та тежест не съм получил минуси, а само плю-
сове. Съобразявал съм се с името на баща ми 
навсякъде, за да не кажат - той така се държи, 
защото е син на Богомил Симеонов. Отидох в 
провинциален театър, (отидохме много хубава 
група) и от самото начало всички ме приеха ра-
душно. При мен не е само „сянката“ на Богомил 
Симеонов, а и на Пенка Мандаджиева, сестра ми 
Невена Мандаджиева, зет ми Руси Чанев, Желчо 
Мандаджиева... Това е много мощна театрална 
фамилия, от която аз само съм се учил във всяко 
едно отношение и съм се гордял. В театъра не 
съм бил подтиснат, театралната критика ви-
наги е била добронамерена към мен. Всичко, кое-
то съм правил в театъра съм го правил с много 
любов и труд. 

Причината сега да не се занимавам с театър 
е ситуацията след 1990 година. Бях най-ангажира-
ният актьор в Михайловград - говоря за 1994/95, 
но заплащането е много ниско. Напуснах теа-
търа и започнах да се занимавам с охранителна 
дейност, защото цял живот се занимавам със 
спорт. 

Баща ми е от Радомир, чистокръвен шоп, 
но това си е по дядова линия. Бил е спортист и 
капитан на волейболния отбор в града. Имаше 
природно мощна физика, вкъщи се занимаваше 

Богомил Симеонов във Военното 

училище

Пенка Мандаджиева 

в „На лъжата краката са дълги” 

от Едуардо де Филипо, 

реж. Боян Дановски, Младежки театър, 

1956/57 г.

Пенка Мандаджиева 

и Богомил Симеонов в „Русалка”, 

Младежки театър
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с най-обикновени упражнения, разтягаше пру-
жини, правеше коремни преси и лицеви опори. 
А като млад, баща ми е бил летец-изтребител, 
завършил е висшето военно-въздушно училище 
в царската армия. Там е играл много на лосто-
ве и успоредки. На учения във въздуха е имал две 
самолетни катастрофи - при едната от тях, 
при разминаване двата изтребителя се удрят 
крило в крило, при което загива неговия прия-
тел. Като летец-изтребител е вдигал бунтове 
за едната справедливост. Завършва военното 
училище със златен медал и носи знамето на 
випуска, но по политически причини по-късно е 
принуден да напусне авиацията и да се откаже 
от майорски чин. По това време беше казал, 
че и в цивилния живот ще бъде генерал. И така 
беше. След като се връща от военното училище 
- в Радомир, баща ми започва да работи на кари-
ерата и половината път София - Радомир го е 
правил навремето той. 

След Младежкия театър баща ми отива на 
щат в киноцентъра и там беше до 1977/78, след 
което го поканиха в Шуменския театър, за да 
вдигне нивото на театъра. Отиде за една го-
дина, но му хареса и остана там до края на жи-
вота си. Всъщност там е погребан – в Шумен 
– той така пожела. 

Баща ми беше много болен – говореше се, че 
има ракови образувания на мозъка на гръбначния 
стълб и още през 80-те години, когато е снимал 
„Аспарух“, от негови колеги знам, че по време 
на снимките често е лягал на някакъв сандък, за 
да почива. Никак не е бил добре. После влиза в 
Правителствена болница със страхотни кризи... 
Имаше жестоки болки, а малко преди да почине 
ми каза:“Ако знаеш колко ми се живее!“... Това е 
странното, че когато човек е в такова състоя-
ние с такива болки обикновено казва друго. Знам, 
че един актьор бил казал на жена си – имаш къс-
мет, че не мога да стигна до прозореца. Баща 
ми – точно обратното. Той си отиде през 1991 
година. Беше много силна личност. 

Много обичаше театъра, но беше разочаро-
ван от начина, по който се ръководеше през 
90-години. В театрите се правеха барове, бар-
чета, разпарчетосвания на театъра... това го 
тормозеше много. 

Щастлив съм, че съм роден в това семейство 
и че изкарах цялото си детство в Младежкия 
театър, в Театър „София“ по времето на сес-

тра ми и също ВИТИЗ. Сестра ми винаги много 
ми е помагала. От бебе ме е загледала. Последни-
те осем години на майка ми бяха много тежки 
– беше болна от инсулт. Работех нощно време, 
за да се грижа за нея през деня. Тя почина минала-
та година. Ако има някой, който да ми е помагал 
много във всяко едно отношение, това е сестра 
ми, когато се е налагало – Руси и жената, която 
е до мен – Мирела. 

В момента още съм в охранителния бизнес, 
когато ме поканят снимам, но винаги ще оби-
чам театъра. Той ми е голяма болка. При първа 
възможност бих се върнал веднага. Преди всичко 
аз съм актьор. 

Страшно благодаря на сп. „Театър“, че се е се-
тило за моя баща, тъй като от 20 години насам 
не съм видял някой да е написал нещо за него“. 

Сп. „Театър“

Богомил Симеонов в „Последната спирка” 

от Ерих Мария Ремарк, реж. Гертруда Луканова, 

Младежки театър, 1957/58 г.
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– Обикновено извънсто-
личните театри успяват да 
гостуват на столична сцена 
с една постановка на сезон. 
Автоматично се досещаме, че 
причината е парична, но поня-
кога е възможно причината да 
е слабата продукция, при коя-
то е много по-добре театри-
те да си стоят у дома и да 
не разнасят лошите си „про-
винциални“ спектакли насам 

и натам – хем 
се охарчват, 
хем остават 
отблъскващо 
впечатление 
с неразумния 
си напън. Гос-
туването на 
Х а с к о в с к и я 
драматично-куклен театър 
през март т.г. остави съвсем 
друго впечатление. Хасково 

напомни старата си слава от 
времето на Иван Добчев, то-
гавашния актьорски състав 
и тогавашното ръководство 
на театъра с директор Ми-
хаил Налбантов. Пролетно-
то турне в София с четири 
спектакъла - „Живял човек“ по 
Шукшин, реж. Петринел Гочев,   
„Женитба“ по Гогол, реж. Иван 
Савов, „Държавните липи“ по 
Ст. Л. Костов, реж. Мариус 
Куркински и „Анархия в Бава-
рия“ по Фасбиндер, реж. Лилия 
Абаджиева зарадва зрителите. 
Зад всичко това, естествено, 
стои директорът Боил Банов, 
когото бързам да поздравя! 
Но и да запитам: защо няма-
ше включен и ваш спектакъл 
– вие сте авторитетно режи-
сьорско име? Фактът, че сте 

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ Рубриката води Кева Апостолова

ДИРЕКТОРИ:

Боил Банов

„Анархия в Бавария”

I
БОИЛ 

БАНОВ
Директор на ДКТ – 

Хасково
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позволили директорът Банов 
да „победи“ режисьора Банов 
говори, че сте добър стопанин 
на театъра си, а... как става 
това в днешно време, когато 
колегите ви директори не спи-
рат да се оплакват? 

– Системата на делегирани 
бюджети ни даде възможност 
да бъдем по-крайни в намере-
нията си, но и ни принуди да 
осъществяваме намерения-
та си до край. В условията на 
работа, в момента, ролята 
на мениджъра на театъра 
се усложнява много и придо-
бива изключително значение 
за развитието на съответ-
ната културна институция. 
Празнословието, имитацията 
на дейност, поддържането 
на посредствени актьорски 
трупи, работата с евтини и 
некачествени режисьори, ко-
мерсиалния подход и липсата 
на репертоарна стратегия са 
реални елементи от нашата 
театрална действителност. 
Изграждането и следването 
на дългосрочни стратегии и 
безкомпромисното преслед-
ване на близки и далечни цели 

ще поразклати застиналото, 
безпаричното спокойствие 
от безкрайния преход. Вече 
малко по-трудно някой може 
да прикрие своята некомпе-
тентност – ако нямаш пари, 
значи не можеш да изкараш, 
ако залагаш само на комерси-
ални проекти, значи ставаш 
за ръководител в областта 
на спорта. 

А що касае моята режисьор-
ска работа, аз имам един спек-
такъл – „Къща“ от Страши-
миров с млади и талантливи 
актьори, но нямах техническа 
възможност да докарам и него 
в рамките на това турне. 

– Не е тайна, че у нас от всич-
ки театрални гилдии най-добре 
платена е режисьорската. По-
някога, обаче, след хонорар на 
гостуващ режисьор театрите 
едва се съвземат, защото той 
обира всичките им пари и за-
почва пестене, глад, понякога 
долнопробна комерсия, която 
да напълни салона и да храни 
театъра... В списъка по-горе 
имате вип режисьори, които 
оформят днешния облик на 
българския театър. Има ли фи-

нансови притеснения след тях? 
Или намирате други начини, ко-
ито да не притеснят естест-
вения живот на театъра? 

– Театрите не бива да 
припокриват дейността на 
читалищата и трябва да се 
съизмерват със световната 
култура, независимо дали ста-
ва реч за София, Хасково или 
Бургас. 

– Докато при едно по-пре-
дишно гостуване на театъра 
ви актьорите показаха немар-
ливост и неподдържана про-
фесионална психофизика, сега 
този проблем е изчистен: рад-
вахме се на добре поддържана 
техника на говор, психофизи-
ка, вкус, талант... Как ста-
на така? Театърът ви има ли 
фитнесзала, изобщо някакъв 
организиран тренинг на ак-
тьорския състав, (казвам „ор-
ганизиран“, имайки предвид по 
принцип ленивата инертност 
на българския актьор, която го 
захвърля при аматьорщината, 
колкото и да се удря в гърдите, 
че четири години е учил при еди 
кои си професори...), чрез който 
изпълнителят да е във форма? 

„Държавните липи” „Живял човек”
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– В стремежа си към макси-
мално себеизразяване търсим 
и работим с актьори, безком-
промисни в своя професиона-

лизъм. Не че всеки един, осо-
бено от младите, няма какво 
още да учи и развива, но толе-
рирам само огромно желание 

и себераздаване. Иначе няма 
да успеем да си заработим па-
рите, а и театри все още кол-
кото искаш... 

II
ХРИСТИНА 
АРСЕНОВА

Директор на Държавен 

куклен театър – Бургас
– Бургаският куклен театъ-

рът съществува като държавен 
от 1962 година. Как е сега – от-
слабената за театър държава 
(съвсем не така слаба за губещи 
спортове), грижи ли се за възпи-
танието и културата на деца-
та си чрез куклено изкуство? 

– Винаги е имало добри и не 
толкова добри времена за хо-
рата на изкуството, но това 
не може да спре истинския 
творец да изразява себе си и 
позицията си за света чрез 
своето изкуство. 

Ние, в те-
атъра под-
хождаме към 
всичко, което 
правим с мак-
симална отго-
ворност към 
децата – не 
правим ком-
промиси, не се оправдаваме с 
безпаричие, не са ни виновни 
за всичко другите, държава-
та, „бездуховните новобога-
таши“... 

Да, ние се грижим за възпи-

танието на нашата публика 
със силата на нашето изку-
ство и чрез нашите изразни 
средства. 

Чудесно би било ако хората, 
работещи на високи държавни 
позиции споделят същата от-
говорност към възпитанието 
на децата ни. 

Вярвам, че и това ще се слу-
чи, когато далновидните ос-
ъзнаят (а по- недалновидните 
почувстват) последствията 
от липсата на грижа за възпи-
танието. 

– Помагат ли и други? Ка-
жем ли Варна и Бургас веднага 
мислим за тия градове като за 
богати, защото имат приста-
нища, море, риби, туристи, при-
казни хотели и яхти, убийства 
на новобогаташи... А в Ямбол 
и Търговище, например, какво - 
нищо такова! 

Христина Арсенова

„Тумба лумба”, реж. Христина Арсенова, ДКТ-Бургас
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– Нали знаете, че центра-
лите на всички големи фирми, 
работещи на територията 
на България са в София. Има-
хме такъв случай - наш колега 
от София дойде със своя кук-
лен театър да играе в Бургас, 
спонсориран от Бургаски за-
вод, защото рекламната аген-
ция, която ползва заводът, е 
софийска. 

Отговорът на въпроса ви е 
– не, никой не ни помага, с из-
ключение на Община-Бургас. 

Има и много други фактори, 
които правят „богатия“ град 
беден откъм спомощество-
ватели за култура. Например 
ценностната система на но-
вобоготашите, както ги на-
ричате, и тяхната представа 
за престижност. 

А общността в малкия град 
често има по-осъзнато чув-
ство за съхраняване на дос-
тигнатото. 

– Винаги съм смятала, че в 
днешно време да се правят кук-
лени спектакли за възрастни е 
лукс. Греша ли? 

– Лукс е да мислиш мащаб-

но, но е страхотно. 
Да си кажеш „Можем да го 

направим! Искаме да изразим 
себе си по по-различен начин. 
Ще ви покажем колко сме до-
бри и в това. Ще научим пуб-
ликата си да цени и този вид 
театър.“ 

Много уважавам колегите-
директори, които дръзват 
да приемат това предизвика-
телство с цената на всички 
пропуснати ползи, както се 
изразяват финансистите. За-
щото в това има смисъл. Това 
може да е тяхната мисия. 

– Как мотивирате творче-
ския си състав - куклари, режи-
сьори...? Освен любовта към 
децата, дългът към тяхното 
цивилизоване; освен верността 
и носталгията към дипломата 
за специализирано образование 
и страха от безработица при 
евентуална крачка встрани 
– какво друго ги задържа в те-
атъра, имате ли бонуси към ни-
ските ви заплати? 

– Мотивирам ги с уваже-
нието, което изпитвам към 
всеки, който в един или друг 

момент от живота си е влял 
творческата си енергия в те-
атъра. 

Безкрайно ценя труда на 
всеки – актьор, режисьор, сце-
нограф, композитор, техник, 
организатор, хигиенист, шо-
фьор, счетоводител, касиер, 
портиер... и те го знаят. 

Знаят колко лично приемам 
всеки проблем, който споде-
лят с мен и как се опитвам 
веднага да го разреша. Не за-
бравям да им благодаря. 

А на гостуващите творче-
ски екипи се опитвам да съз-
дам творчески комфорт като 
изпълнявам всичките им изис-
квания. За мен спектакълът, 
който се прави в момента цен-
трира цялата енергия на теа-
търа и всеки помага той да се 
превърне в събитие. 

Считам, че хората на из-
куството болеят повече от 
липсата на достойна оценка 
на тяхния труд, отколкото 
от ниските заплати (към 
които нямаме бонуси, освен 
еднократно около Коледа, в 
размер - до една работна за-

„Малката русалка”, реж. Емилия Маленова, ДКТ-Бургас „Искам да стана голям”, реж. Кирякос Аргиропулос, ДКТ-Бургас
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– Варненският куклен театъ-
рът съществува като държавен 
от 1952 година. Как е сега – от-
слабената за театър държава 
(съвсем не така слаба за губещи 
спортове), грижи ли се за възпи-
танието и културата на деца-
та си чрез куклено изкуство? 

– Тази година Варненският 
куклен театър навършва 60 
години от създаването си през 
1952 година. Това е един голям 
празник за всички нас. Щастли-
ви сме, че имаме шанса да тво-
рим в този период от исто-
рията на театъра и да бъдем 
част от голямото събитие, 
което ще се състои през м. 
октомври. Подобни годишни-
ни ни карат да поглеждаме на-
зад, да се ровим в архивите, да 
припомняме лицата от стари-
те снимки, да търсим повече 
информация за неща, на които 

не сме били сви-
детели и за се-
тен път да си 
разказваме оне-
зи забавни ис-
тории, които 
съществуват 
във всеки един 
театър и с го-
дините са придобили особена 
емоционална стойност. 

Връщайки лентата назад 
не можем да не си припомним 
и различните периоди от ра-
ботата на театъра, които са 
свързани с финансиране на спек-
такли, заплати и възможност 
за работа. Театърът е емоция, 
изкуство, но и бюджет. Държа-
вата като цяло за този пери-
од никога не се е отказвала от 
кукления театър. Имало е прос-
то по-трудни периоди. Спом-
ням си време, през което цяло 

лято не получавахме заплати, 
но това беше много отдавна. 
Смятам, че всички трябва да 
се гордеем с това, че сега, в 
тези изключително трудни ус-
ловия, държавата успя да съхра-
ни своите театри. И макар за 
театър средствата никога да 
не са достатъчни, не трябва 
да си затваряме очите за до-
брите неща, които се случват. 
Никога не съм крила, че подкре-
пям реформата, защото тя 
отключи инициативността и 
задържа младите хора в теа-

плата. А как бих искала да им 
дам заплатата, която заслу-
жават). 

Със сигурност на всички в 
театъра им е много трудно 
да поддържат добър жизнен 
стандарт, но този факт не 
променя отношението им 
към работата, защото знаят, 
че са специални – в мойте очи 
и в очите на зрителите в за-
лата. 

– Ще има ли хепи енд интер-
вюто ни? От вас зависи. Значи 
бъдещето на бургаския куклен 
театър... 

– ... е в нашите ръце и е из-
цяло наша отговорност – на 
ръководния екип и на трупата 
на театъра. Искам да вярвам, 
че Бургас се гордее със своя кук-
лен театър и това ще гаран-
тира и при едно“ по-различно“ 
(меко казано) театрално бъ-

деще, нашето съществуване. 
Вярвам в здравия разум и в 
процеса на осъзнаване колко е 
важно това, което правим за 
съзряването на децата. 

А вярата е голяма сила. 
Аз съм оптимист – за мен 

чашата е винаги наполовина 
пълна, а не наполовина празна. 

Нали нещата съществуват 
докато имаме истинско от-
ношение към тях?

III
ВЕРА  

СТОЙКОВА
Директор на Държавен 

куклен театър – Варна

Вера Стойкова
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търа. Разбира се, че в основа-
та на тези твърдения стои 
преценката ми за ситуацията 
в нашия театър, и ако някой не 
се съгласи с думите ми, сигурно 
има своето право. Като част 
от трупите, които са добре 
приети не само в България, но 
и в чужбина, винаги сме имали 
възможност да сравняваме си-
туациите в различните кра-
ища на света, да разговаряме 
отблизо със свои колеги и да 
бъдем преценявани като пред-
ставители на българската те-
атрална система. Уверявам ви, 
че няма наши колеги по света, 
които да не се възхищават на 
това, което имаме – на хуба-
вите сгради, на ателиетата за 
кукли, на постоянната трупа, 
която можем да си позволим 
да поддържаме, на активната 
работеща администрация и 
добре подготвени технически 
кадри. Няма форум на който да 
сме присъствали и да не се спо-
мене високото ниво на школа-
та на българската театрална 
академия. По принцип ние сме 
устроени да мислим за това, 

което нямаме, и много рядко 
си даваме сметка какво имаме. 
Бих искала, когато се говори 
за ситуацията в театъра, да 
виждаме „чашата наполовина 
пълна, а не наполовина празна“. 
Всичко онова, което не дости-
га би трябвало с общи усилия 
да преодолеем с времето. 

Що се отнася до спорта, 
смятам че той също трябва да 
бъде добре финансиран, защо-
то допринася много за имиджа 
на страната, но мисля че има 
някакво несъответствие спря-
мо финансирането на различни-
те видове спорт. Изказвайки 
тази своя преценка подчерта-
вам, че не съм специалист в 
тази област. По-скоро, това е 
мнението ми на гражданин. 

– Помагат ли и други? Ка-
жем ли Варна и Бургас веднага 
мислим за тия градове като за 
богати, защото имат приста-
нища, море, риби, туристи, при-
казни хотели и яхти, убийства 
на новобогаташи... А в Ямбол 
и Търговище, например, какво - 
нищо такова! 

– Имаме щастието да тво-
рим в един град, който има от-
ношение и се грижи за своите 
културни институти. Това ви-
наги е било приоритет в кул-
турната политика на града. 
Още в самото начало на кам-
панията „Варна – европейска 
столица на културата 2019 г. „ 
ние бяхме поканени и станахме 
част от културната делега-
ция, която презентира бъде-
щото събитие в Европейския 
парламент в Страсбург (2009 
г.?). Не мога да кажа, че стоим 
встрани и от полезрението на 
хората, които се занимават с 
бизнес или друга печеливша дей-
ност. Но за да заемеш място в 
тяхното внимание, трябва и 

ти да си направил нещо. Всеки 
ден работим за това да бъдем 
колкото се може по-известни, 
търсени и необходими. Когато 
един театър се превърне във 
фактор в своя район, той ви-
наги ще се радва и на специал-
но внимание. Стана традиция 
фирми и юридически лица да 
помагат при реализирането на 
големи проекти, за които суб-
сидиите не достигат. Много 
от тях предпочитат да ос-
танат анонимни, но да бъдат 
част от бъдещото заглавие 
от репертоара на театъра. 

Оценявам колко е трудно на 
нашите колеги от райони, ко-
ито изпитват икономически 
затруднения, но мога да кажа, 
за тяхна чест, че те полагат 
изключителни усилия да прео-
долеят проблемите. 

– Винаги съм смятала, че в 
днешно време да се правят кук-
лени спектакли за възрастни е 
лукс. Греша ли? 

– Не грешите, да се правят 
куклени спектакли за възраст-
ни в днешно време наистина е 
лукс, но за щастие, ние можем 

„Красавицата и Звяра”, 

реж. Вера Стойкова, ДКТ-Варна

„Възгледите на един пън” по „Пинокио”, 

реж. Теди Москов, ДКТ-Варна
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да си го позволим. Освен това, 
че можем да обезпечим финан-
сово големите си проекти, 
зад всеки от тези спектакли 
стои публика, която изпитва 
необходимост от тях. Наред 
с детските заглавия, които са 
приоритет в нашата програ-
ма, спектаклите за възрастни 
се радват на изключителна по-
пулярност и интерес от стра-
на на порасналите зрители. Ще 
цитирам няколко заглавия, ко-
ито носят на театъра успех, 
популярност и добри приходи: 
„Възгледите на един пън“ и „Кра-
сотата спи“ от Теди Москов, 
„Боливуд“ и „Девет и нещо“ на 
Боян Иванов и Таня Соколова, 
„Моцарт и Салиери“ на Георги 
Михалков и други. 

Способностите на актьор-
ския състав в една трупа тряб-
ва винаги да са подложени на 
провокация. Сетивата трябва 
да са в постоянна готовност. 
Подобни проекти развиват ка-
чествата на трупата в посо-
ка, различна от приоритетна 
дейност. Това обогатява твор-
ческият потенциал и е една до-
бра причина да разширим пери-
метъра на нашата аудитория. 

Наред с това, че съм за кук-
лени спектакли за възрастни, 
аз съм против правенето им 
въобще. Това наистина води 
до разхищаване на средства 
и творчески потенциал. Тъй 
като такава продукция в един 
куклен театър е нещо специал-
но, зад нея трябва да стои мно-
го внимателната преценка до 
каква степен тази продукция 
ще има качества и до колко тя 
би била в полза, а не в тежест 
на театъра. 

– Как мотивирате творче-
ския си състав- куклари, режи-
сьори...? Освен любовта към 

децата, дългът към тяхното 
цивилизоване; освен верност-
та и носталгията към диплома-
та за специализирано образова-
ние и страха от безработица 
при евентуална крачка встра-
ни – какво друго ги задържа в 
театъра, имате ли бонуси към 
ниските ви заплати? 

– Творческият състав на 
Варненския куклен театър си 
идва мотивиран от Театрал-
ната академия. Моята задача 
като директор е да не бъдат 
демотивирани. Спецификата 
на нашата работа изисква са-
моотверженост и себеотрица-
ние. Всеки един от актьорите 
има качества да се реализира 
на която и да е друга сцена, 
но уверявам ви, никога не сме 
имали подобни разговори. Не 
напразно в интервютата пре-
ди назначение се поставя един 
въпрос: „Защо кандидатства и 
завърши „Актьорско майстор-
ство за куклен театър? - Защо-
то искаш да работиш това, или 
защото не ти стигнаха силите 
за нещо друго?“. От отговора 
на този въпрос зависят бъде-
щите ни трудови взаимоот-
ношения. Нашата професия е 

прекрасна. Кукленото изкуство 
е едно от най-старите и по-
пулярни изкуства в света. Гре-
хота е да не оценяваш всичко 
това, а да живееш с мисълта, 
че си имал далеч по-добри въз-
можности за реализация. Мно-
го често, като практика в те-
атъра, се възлагат творчески 
проекти под ръководството 
и с участието на актьори от 
трупата. Тези самостоятел-
ни работи запълват празнина-
та от чувството да си само 
изпълнител, защото смятам, 
че всеки творец има право да 
каже и нещо свое. Тези проекти 
са изненадващи и интересни и 
много от тях са останали като 
част от репертоара. 

Що се отнася до финансова-
та мотивация, вече и заплати-
те не са ниски, и бонусите ги 
има. Зад това, разбира се, стои 
много труд и проява на съпри-
частност от страна на всички 
служби в театъра. За всеки е 
ясно, че качествената работа 
води до качествени приходи. 
А приходите са в основата на 
всички добри възможности. 

– Ще има ли хепи енд интер-
вюто ни? От вас зависи. Значи 

„Цветята на малката Ида”, реж. Георги Михалков, ДКТ-Варна
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Превежда драматургия, поезия и проза от 
български и от английски език; журналист 
е. Превела е пиесите “Ало! Ало!” на Крофт и 
Лойд, “Къде беше снощи?” на Алън Ейкбърн 
(поставена от Иржи Менцел в Сатиричния 
театър в София – 2003/04 г.), „Боси в парка“ 
на Нийл Саймън, „Истерия“ и „Блондинката 
на Хичкок“ на Тери Джонсън, „Лейтенантът 
от Инишмор“ на Мартин Макдона, „Хъс“ на 
Маргарет Едсън, „Кривите огледала“ на Дей-
вид Линдзи-Ъбер, „Херои“ на Жерал Сиблейра, 
„Жената на алерголога” на Чарлз Буш, „Бах в 
Лайпциг” на Итамар Моузис, „Когато Айсидо-
ра танцуваше” на Мартин Шварц, „Дон Жуан в 
Сохо” от Патрик Марбър, по Молиер, „Сентръл парк, Уест” на Ууди Алън, „Нощта на 16-ти януари” 
на Айн Ранд , “Ножица-трепач”, която се играе седма година в Театър “Българска армия” и др.

бъдещето на варненския куклен 
театър...?... 

– Ще бъдем Хепи, ако няма 
Енд. Не за интервюто, а за бъ-
дещето на Варненския куклен 
театър и нашите колеги. Ис-
кам да завършим интервюто 
с оптимизъм и самочувствие, 
защото всички имаме нужда 
от това, особено във време, 
когато покрай нас няма много 
сигурност. Аз не мисля, че сигур-
ността в големи количества 

е много здравословна. Прека-
лената сигурност ни прави ле-
ниви. Винаги съм завиждала на 
сърфистите, защото те пра-
вят много повече от това да 
умеят да плуват. Всяка несигур-
ност трябва не да ни демоти-
вира, а да провокира в нас хъс 
да се преборим със ситуацията 
и да вървим напред. Всеки, кой-
то е тръгнал да се занимава с 
театър, не е тръгнал заради 
спокойствието и сигурността, 

а заради желанието да прежи-
вее онова неописуемо чувство 
на полет, което преживяваме 
всички по време на аплодисмен-
тите. Бъдещето зависи от нас. 
А когато ни е трудно си повта-
ряме думите на Царицата от 
„Алиса в страната на чудесата“ 
– „В нашата страна трябва да 
тичаш два пъти по-бързо, за да 
останеш на същото място!“, 
както и „Който не знае къде 
отива, ще стигне другаде“. 

ПРЕВОДАЧИ:
I

ЗЛАТНА 
КОСТОВА

Златна Костова

– Говорим за превод на пиеси, 
предназначени за театрална 
сцена. Кои са правилата, които 
спазвате и кои пренебрегвате, 
защото какво...?

– Не мисля, че има правила, 

които един добросъвестен и 
талантлив преводач ще пре-
небрегне. При художествения 
превод, разбира се, всички пра-
вила и закони са неписани, но 
нарушат ли се – винаги си личи. 

Не трябва да се забравя, че 
преводът е авторство, пре-
водът е изкуство, при това, 
може би най-трудното, защо-
то, докато авторът е имал 
свободата да твори, прево-
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дачът трябва да постигне ре-
зултата/ефекта – атмосфе-
ра, послание, характеристика 
на персонажите – абсолютно 
адекватно и в еднаква степен 
като автора, НО спазвайки 
ограниченията, поставени 
от оригинала. Висш пилотаж! 
Това наистина се постига чрез 
спазване на всички правила 
– да сме верни на атмосфера-
та, на жанра, на епохата, на 
речевата характеристика на 
персонажите, на чувството 
за хумор и другите специфики 
на авторовия стил и съвсем 
не на последно място на адек-
ватното звучене на български. 
Трудна игра, но благодарна, ко-
гато я играеш професионално 
и по правилата!

– Ако сте работили с живи 
автори – те какъв тип пре-
вод предпочитат – буквалния 
ли, смисловия ли, атмосферния 
ли...?

– При така зададения въ-
прос си дадох сметка, че всич-
ки автори, които съм превеж-
дала, са съвременни – живи и 
здрави, Господ здраве да им 
дава! За съжаление, не съм го-
ворила с нито един от тях, за 

да му задам този въпрос, но 
мисля, че ако авторът седи в 
публиката, с отворени за ре-
акциите й сетива, той няма 
да се интересува какъв точно 
е преводът, стига атмосфе-
рата да е същата. Атмосфер-
ният превод е „най-едрото”, 
което е важно при театрал-
ния превод, обаче колкото 
по-детайлно е направен той, 
толкова по-сигурен е успехът/
резултатът. Все пак, „буквал-
ният превод” в нашия случай 
категорично отпада!

3. Вие, българските прево-
дачи, признавате ли гения на 
превода на театралния Ше-
кспир – Валери Петров, кой-
то ни подари „българския Ше-
кспир” за години напред? Или 
преводите му вече остаря-
ват? 

– Преводите на Шекспир 
на Валери Петров НИКОГА не 
могат да остареят, както и 
всичко писано от него (от Ва-
лери Петров)! Цялото твор-
чество на Валери Петров е 
христоматия, не, Библия, и 
то не само за преводачите. 
Преди няколко години проф. 
Александър Шурбанов, друг ге-

ниален преводач и поет, пред-
ложи нов, прекрасен превод на 
„Хамлет”. Защо, мислите, го е 
направил? – защото не е дово-
лен от предходните преводи 
ли? Не! Направил го е, защото 
е чул вътре в себе си Хамлет 
да говори, бил е бременен с 
Хамлет и е трябвало да го 
роди! 

Мисля, че преводите не 
бива да се сравняват, а само 
да се оценяват, защото всеки 
от тях е верен на оригина-
ла, красив е по свой, уникален 
начин; той Е новонаписано 
произведение, репродукция, 
клонирано създание с различен 
пръстов отпечатък – този, 
на преводача.

– Подходящ ли е за преводи, 
хубав ли е българският език, 
има ли всички съответни думи 
за големите, по-богати светов-
ни езици?

– ВСЕКИ език е подходящ за 
превод! Всеки е уникален с бо-
гатството и мелодиката си. 
И ако няма съответни думи за 
превод в другите, „големите” 
(в смисъла на „говорени –от-
много-повече-хора”) езици, то 
и в обратната посока положе-
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нието е същото, но добрият 
преводач винаги ще намери 
решение, защото сърцето 
му ще му подскаже верните 
думи. 

– По ли е маловажно да пре-
веждаш от румънски, откол-
кото, да речем, от немски, ан-
глийски? 

– Не, не е! Както казах по-
горе, всеки език е достоен и 
подходящ за превод, а всяка 
страна има своите велики ав-
тори, независимо колко е голя-
ма и колко хора говорят езика 
й.

– В началото на демократич-
ните промени книжният пазар 
се „наводни” от аматьорски 
преводи, дори на световни за-
главия. Май че тази „шлака” се 
поизчисти или греша? 

– За съжаление мисля, че 
грешите. Мисля, че все още 
се намират „издатели”, които 
разхвърлят един превод на ня-
колко ученика от елитни ези-
кови гимназии, или на студен-
ти, за да спестят пари, после 
дори не сравняват имена и 
ситуации, а за резултатите 
просто не ми се говори... 

– Съществува ли Съюза на 
преводачите, изобщо осъщест-
вява ли ( някои/нещо) контрол-
на функция или това правят 
издателствата и самите теа-
три, които взимат пиесата за 
репертоара си? 

– Аз не съм член на Съюза и 
не мога да отговоря на този 
въпрос. При поставянето на 
преведена от мен пиеса вли-
зам във взаимоотношения с 
директора на съответния 
театър; тук Съюзът на пре-
водачите няма участие. 

– Преводачеството е чис-
та проба интелектуален труд, 
специален, специфичен, труд за 

умни хора, което автоматич-
но означава – нископлатена 
работа в България. Така ли е и 
защо, дявол да го вземе?

– А-а-а-ах, така е, дявол да 
го вземе! Винаги казвам на сту-
дентите, че ако смятат да се 
занимават с художествен пре-
вод, за да правят пари, по-до-
бре веднага да се отказват. За 
тази работа се иска най-вече 
любов и всеотдайност, а пък 
ако ти платят - добре дошло! 
Все още, уви, има и режисьори, 
и артисти с частни трупи, 
които гледат да не плащат 
авторски права за пиесата, 
да не ти платят превода (за-
щото той вече някъде бил 
платен, или защото главната 
актриса не харесала ролята за 
себе си, или просто защото 
сме в криза!), а изплащането 
на авторските права на всяко 
тримесечие просто се отлага 
с години! 

Защо? И аз питам? Нали уж 
всички орем една и съща нива 
– тази на ИЗКУСТВОТО!

– Превеждате ли пиеси от 
български на друг език и успя-
ват ли тези преводи, ако сле-
дите живота им, да се реализи-
рат там или си остават като 
преведени пиеси за...бъдещето, 
в чекмеджето/компютъра на 
българския драматург?

– Преди години бях напра-
вила една демо-касета за ТР 
СФУМАТО с части от техни 
постановки: очарователно 
занимание и очарователен 
резултат – дълго време арти-
стите пътуваха по света с 
тази касета. 

В по-скорошно време пре-
веждах „Пътува Одисей” на 
реж. Теди Москов. Когато той 
ме помоли да преведа спекта-
къла, мисля, че му предстоеше 

пътуване в Корея, което не се 
осъществи (поне аз не знам), 
но аз лично съм ужасно довол-
на от резултата. Текстовете 
на Теди са огромно предизвика-
телство за преводача – пълни 
с каламбури, песни, стихотво-
рения, какви ли не игри с ду-
мите и езика, какви ли не пре-
пратки и алюзии – и безкрайно 
трудно, и безкрайно забавно!

– Кой е любимия ви театра-
лен автор, който сте превели? 
Кой е любимият ви собствен 
превод, поставен на сцена, и 
защо?

- Всички автори, които съм 
превеждала, неизбежно ми 
стават любими – те са като 
деца, преводите – също. Как 
можеш да не ги обичаш като 
си им дал душата си?! (Тази су-
трин чух Сашо Морфов по ТВ 
да казва, че „спи с пиесите си, 
сънува героите си, знае всяка 
реплика на всеки от герои-
те...” Е, как, мислите, е при 
нас?!)

Любимите ми преводи, по-
ставени на сцена, са три, и 
трите – по различни причи-
ни. 

„Ножица-трепач” на сцена-
та на „Българска армия” ми е 
любим, защото е почти изця-
ло пренаписана пиеса (такова 
беше условието на авторите 
– да бъде адаптирана) и най-
високата оценка, която съм 
получавала за нея (освен пъл-
ния вече седма година салон на 
театъра) дойде от една обик-
новена жена в Созопол, която 
ме беше видяла в публиката 
на Аполония, докато гледах 
представлението на „Ножи-
цата” предишната вечер, та 
тази жена ми каза: „Ааа, аз ви 
видях снощи на театър! Харе-
са ли ви пиесата, на мен – мно-
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го! Само не разбрах, дали е от 
български автор!”;

Втората пиеса е „Боси в 
парка” в Народния („Сълза и 
смях”), заради неспирния смях 
на публиката на многото (оч-
аквани от мен и неочаквани за 
публиката) места, винаги!

Третата е едно любител-
ско представление-кабаре 
по „Ало, Ало!” в читалищния 
театър на Поморие – зара-
ди 100-процентовата му све-
жест и положителен заряд, 
заради танците, песните, 
настроението и пълното се-

беотдаване на любителите-
актьори. 

Надявам се да „народя” още 
много такива любими деца!

– Проклятие или подарък е 
за преводача Вавилон?

– Подарък, разбира се! 
Apropos, на кого да благодаря?

Огнян Стамболиев (преводач, критик, ав-
тор на книги) е роден в Русе, където живее и 
работи. Издал е книги с преводи на Йонеско, 
Сартр, Чоран, Елиаде, Марин Сореску, Никита 
Станеску, Лучиан Блага и др. Превел е повече 
от 60 пиеси от румънски, френски, италиан-
ски и руски автори. Носител на редица наши 
и международни награди, сред които цени най-
високо тази на Румънската академия за пре-
вод (1997). Представен е в енциклопедии у нас, 
в Румъния, САЩ и Великобритания.

II
ОГНЯН 

СТАМБОЛИЕВ

Огнян Стамболиев

– Говорим за превод на пие-
си, предназначени за театрална 
сцена. Кои са правилата, които 
спазвате и кои пренебрегвате, 
защото какво...? 

– Преводът на драматур-
гия е без съмнение нещо мно-
го вълнуващо. Предпочитам 
го пред превода на проза. Не 
мога да кажа, че спазвам някак-
ви определени и строги прави-
ла. Просто превеждам така, 
че текстът да става направо 
за сцената, произнасям на глас 
репликите, за да ги усетя и да 
постигна желания ритъм, за 
да не каже после режисьорът, 
че бил „несценичен“ и да седне 
да го „оправя“. Просто след-

вам автора, не го донаписвам, 
както правят днес мнозина 
постановчици. Наскоро преве-
дох том с 10 пиеси и 10 есета 
на великия Йонеско. Една млада 
режисьорка, доста лансирана 
постмодернистка или по-скоро 
псевдоавангардистка, взе пет 
от тях, без моето разреше-
ние, сътвори един невероятен 
компот от тях с претенциоз-
ното и безсмислено заглавие 
„Конструкция на освободеното 
въображение“, измъчи жестоко 
трупата на театъра и накрая 
се получи едно голямо нищо, 
набор от кресливи етюдчета, 
което не издържа и три пред-
ставления при полупразни зали 

с недоумяваща публика. Та ми-
сля, че текстовете трябва да 
се превеждат точно и, разбира 
се, художествено, творчески, 
с вдъхновение, и да се поста-
вят според идеята и естети-
ката на автора. Ето наскоро 
в София имаше друга подобна 
гавра, на друг, също така пре-
хвален режисьор с „Макбет“ на 
Шекспир. 

– Ако сте работили с живи 
автори – те какъв тип пре-
вод предпочитат – буквалния 
ли, смисловия ли, атмосферния 
ли...? 

– Работил съм с няколко живи 
автори, с които съм имам кон-
такт. Те ми имаха пълно дове-
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рие и се бяха уверили, че прево-
дите на техните текстове са 
добри. От творчеството на 
големия, световен и много ори-
гинален драматург и поет Ма-
рин Сореску/ 1936-1996/ избрах 
пет от най-силните му пиеси: 
„Дракула или Третия кол“, „Риба-
рят Йона“, „Клисарят“, „Нерви“ 
и „Лоно или Жаждата на соле-
ната планина“, и заедно с 133 
негови прекрасни стихотворе-
ния, направих един том, който 
се прие добре от критиката. 
Пиесите все още не са поставе-
ни на сцена. Дано това да ста-
не. Но, за съжаление, нашите 
режисьори изпитват, поради 
непознаване, някакво необясни-
мо за мен, пренебрежение към 
румънската драматургия, а тя 
е световно призната!, и не по-
ставят често тези автори, за 
сметка на второкласни руски, 
американски и дори сръбски, 
турски, гръцки и македонски 
драмописци. А Сореску е игран 
с голям успех в Париж, Лондон, 
Бродуей, Москва, Берлин, Те-
атъра на нациите... Същото 
бих казал и за другото светов-
но име, „новия Йонеско“ Ма-
тей Вишниек (род. 1956). Играе 
се от Чили до Токио, Анкара и 
дори в ислямския, нетеатрален 
Иран! Та само през миналото 
лято той имаше 5 премиери в 
Авиньон и два фестивала на не-
говото име в Токио и Москва... 

– Вие, българските преводачи, 
признавате ли гения на превода 
на театралния Шекспир – Ва-
лери Петров, който ни подари 
„българския Шекспир“ за години 
напред? Или преводите му вече 
остаряват? 

– Не харесвам Валери Петров 
като поет и драматург, а 
също и като преводач. Разби-
ра се, той е голям майстор на 

римата, на стиха. Но поезията 
му не ми казва нищо. По-добри 
и по верни на Шекспир са пре-
водите на Александър Шурба-
нов и Спас Николов. Особено 
на „Хамлет“. Харесвам също и 
старите преводи на Гео Милев 
и Любомир Огнянов-Ризор. 

– Подходящ ли е за преводи, 
хубав ли е българският език, има 
ли всички съответни думи за 
големите, по-богати световни 
езици? 

– Не може да се каже, че 
нашият език е така многопла-
стов и богат като английския, 
френския, руския. Ние сме били 
под едно варварско азиатско 
робство, което ни е осакати-
ло във всяко отношение. Това 
е бил петвековен, непознат и 
досега в световната история, 
геноцид! Дори и езикът ни, как-
то и литературата ни, са по-
страдали, не са могли да се раз-
вият нормално, плавно. Езикът 
ни е все още пълен с грозни тур-
ски думи, а също и с турцизми, 
които необяснимо защо сега, в 
ХХI век, все още звучат дори 
в националния ефир: „комшия“, 
„акъл“, „майтап“, „рушвет“... 

Друг е въпросът, че ние, бъл-
гарите, дори интелигенцията, 
не използваме пълноценно ця-
лото лексикално богатство на 
българския език, че се ограни-
чаваме с малък брой думи при 
общуването, да не говорим за 
бедния и некрасив език на меди-
ите. 

– По ли е маловажно да пре-
веждаш от румънски, отколко-
то, да речем, от немски, англий-
ски? 

– Всеки език и всяка литера-
тура и култура са един свят. 
Езикът на Еминеску, този 
блестящ поет, наричан още 
„последния голям романтик в 
европейската лирика“ (ние, за 
съжаление, поради робството, 
не сме родили подобен) за мен 
е не по-малко красив и интере-
сен от френския, италианския, 
руския, английския. Престижно 
е да превеждаш големи, све-
товни автори, дори и по-мал-
ки литератури, като Чоран, 
Елиаде, Марин Сореску, Ники-
та Станеску, Матей Вишниек. 
Ние, като малък народ, за раз-
лика от другите малки народи, 

Пиеси от Матей Вишниек, 

превод Огнян Стамболиев

Ирини Жамбонас в „Хубавата Клара” 

от Р. В. Фасбиндер, реж. Пламен Марков, 

превод Огнян Стамболиев, 

МГТ „Зад канала”
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страдаме от провинциални 
комплекси. И само защото Ру-
мъния ни е съсед, сме склонни 
да я подценяваме, а да надценя-
ваме по-далечни страни, напри-
мер, Белгия, Холандия или Испа-
ния. Да, но Румъния има доста 
по-силна поезия и драматургия 
от много от западните стра-
ни, от които се възхищаваме. 
Знаете ли каква поезия се създа-
ва днес в Холандия или в Белгия? 
Никаква! Дори италианската и 
испанската не са така силни и 
интересни както преди. До-
като румънската е световно 
призната. Също и румънският 
театър и драматургия. 

– В началото на демократич-
ните промени книжният пазар 
се „наводни“ от аматьорски 
преводи дори на световни загла-
вия. Май че тази „шлака“ се по-
изчисти или греша? 

– Да, това е така. През 90-
те имаше истински бум в кин-
гоиздаването и количеството 
съвсем не раждаше качество. 
Сега е обратното. Само че се 
чете доста по-малко. 

– Съюзът на преводачите 
осъществява ли контролна 
функция или това правят изда-
телствата и самите театри, 
които взимат пиесата за репер-
тоара си? 

– Бях член на УС на Съюза на 
преводачите и мога да кажа, 
че до 1990 г. имахме известни 
контролни функции. Сега това 
е невъзможно. Лошото е, че в 
театрите невинаги има дра-
матурзи и репертоарни бюра, 
че българският театър е изця-
ло в ръцете на режисьорите, че 
те определят изцяло реперто-
ара, че дори превеждат, адап-
тират, прекрояват... Затова 
сега у нас няма нито добър и 
балансиран репертоар, нито 

контрол върху преводите и 
езика на сцената, нито добър 
театър. А артистите са изця-
ло „роби на режисьорите“, те 
са напълно зависими от тях... 
Но главната вина е на дирек-
торите на театрите – те 
дават неограничена власт на 
режисьорите и ги канят в теа-
търа „да дойдат с пиесите си“, 
а не обратното и нормалното 
– да дойдат заради определена 
пиеса, която театърът е из-
брал и оттам идват много от 
неудачите... 

– Преводачеството е чис-
та проба интелектуален труд, 
специален, специфичен, труд за 
умни хора, което автоматично 
означава – нископлатена рабо-
та в България. Така ли е и защо, 
дявол да го вземе? 

– За мен преводът е „род-
ство по избор“, ако мога да си 
послужа със заглавието на про-
чутия роман на Гьоте. Това е 
тежък интелектуален и твор-
чески труд, зле платен, недоо-
ценен, понякога в сянка (много 
театри дори не изписват име-
ната на преводача в програми-
те и афишите, което е непрос-
тимо!), но труд който на мен 
лично ми носи радост. 

– Превеждате ли пиеси от 
български на друг език и успяват 
ли тези преводи, ако следите 
живота им, да се реализират 
там или си остават като пре-
ведени пиеси за... бъдещето, в 
чекмеджето /компютъра на 
българския драматург? 

– Превел съм няколко текста 
от български на румънски от 
Калин Илиев и Христо Бойчев. 
Поставиха ги с успех в Букурещ 
в театър „Буландра“ и на фес-
тивала в Сибиу /Херманщадт/, 
Румънска Трансилвания. Но не 
мисля, че трябва да правя „об-

ратни“ преводи, тоест от 
български на румънски. Трябва 
да превеждам само на родния 
си език. И преди всичко от ру-
мънски. 

– Кой е любимия ви театра-
лен автор, който сте превели? 
Кой е любимият ви собствен 
превод, поставен на сцена, и 
защо? 

– Те са трима: Йонеско, Ма-
рин Сореску и Матей Вишниек. 
„Картината или Палячовщина“ 
на Йонеско постави чудесно 
Иван Самоковлиев в Русе, а също 
и Силистра, където наскоро 
съсипаха хубавия театър. От 
Фасбиндер преведох „Хубавата 
Клара“, доста трудна за сценич-
на реализация драма, която по-
стави изключително един от 
най-големите в момента бъл-
гарски режисьори проф. Пламен 
Марков в МГТ „Зад канала“ със 
забележителната Ирини Жам-
бонас и през 2001 г. това беше 
„спектакълът на годината“. 

– Проклятие или подарък е за 
преводача Вавилон? 

– По-скоро е радост. Друг, 
по-красив и по-смислен живот, 
особено сега, в тази съсипана 
страна, в която културата е 
„натясно в ъгъла“ (С. Моъм), а 
т. нар. „делегирани бюджети“ 
са убийците на българския те-
атър. Защото е абсурдно да 
искаш един театър или опера 
да се издържат от Гогол, Ибсен 
и Пирандело, от Верди, Пучини 
или Прокофиев. Това го няма 
никъде по-света. Това е велика 
глупост! Дори сега, при тази 
депресия в Европа – да не гово-
рим за Австрия с 229-те мили-
она евро за Виенската опера, 
повече отколкото за австрий-
ската армия, или за Германия 
с нейните над 800 милиона за 
театрите и оперите, а за 
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66 години сп. „Театър“ – паметта на българския театър

– За втора поредна година 
сте селекционер на спектакли 
по български пиеси за Друмевите 
театрални празнини „Нова бъл-
гарска драма“ – Шумен. Какво е 
впечатлението ви – внимателни 
ли са театрите ни към родната 
драматургия, ангажират ли най-
добрите си имена, има ли спе-
циално отношение към нея поне 
тук, в България, тъй като знаем 
(като обобщение), че извън гра-
ница нейният живот е твърде 
случаен и кратък? 

– През последните две годи-
ни, според моите наблюдения, 
има любопитство към нова 
българска драматургия, но глав-
но от отделни творци и някои 
театри, които с обявяването 

на конкурси за 
привличане на 
автори раз-
шириха тери-
торията на 
п о з н а т и т е 
възможности 
за изява. Имам 
предвид този, 
реализиран в 
Театър „София“ 
през миналия се-
зон, Панаира на 
младите в Младежкия театър, 
както и току-що обявения от 
него конкурс за балканска драма, 
съвместен проект с театър 
от Белград. Мисля, че големи-
ят зрителски интерес и успеха 
на представленията на Мариус 

Куркински – „Сътресение“ по Н. 
Хайтов и „Български разкази“ по 
А. Каралийчев и на Камен Донев 
„Възгледите на един учител за 
народното творчество“ по 
собствен текст, събудиха за-
дрямалото чувство и рефлекс 

близките нам Румъния и Русия, 
където не се реже и убива така 
безжалостно, а се гради, въпре-
ки кризата. Та дори в Анадола 
се откриват театри, опери, 
филхармонии, фестивали! 

Но да се върнем към изку-
ството на превода, което е 
главната тема на нашия раз-
говор: Много похвални слова са 
казани и написани за изкуство-
то на превода. Още през 16 век 
големият френски поет Жоа-
шен Дю Беле е теоретизирал 
върху това сложно, неблагодар-
но и зле платено изкуство. Но 
преводът има и отрицатели. 
Италианците имат поговор-

ка: „Il traduttore e sempre un 
traditore“ (Преводачът е винаги 
предател), французите пък каз-
ват, че преводът бил като же-
ната: „ако е красива, е невярна, 
ако е вярна, е некрасива...“ Да, 
преводът е трудна работа. 
Тук ще цитирам още една ин-
тересна фраза, с която може и 
да не се съгласим, но в нея има 
известна доза истина. Немски-
ят романтик Фридрих Шлегел 
пише в една своя статия бук-
вално следното: „Художестве-
ния превод е смъртен двубой. 
При него търпи поражение 
или този, който превежда, или 
онзи, когото превеждат!“ На-

истина, много похвални слова 
са изписани и за нас, преводачи-
те. Напоследък имах щастието 
да преведа и да съставя една 
антология под надслов „Сълзи и 
светци“ с текстове на големия 
румънско- френски мислител 
и философ, един от последни-
те хуманисти на нашето вре-
ме, румънеца от Париж, Емил 
Мишел Чоран. Бях поласкан да 
прочета и преведа следното: 
„Преводачите, които срещнах 
през живота си, почти винаги 
превъзхождаха писателите. Те 
бяха по- образовани, по- култур-
ни, много по-добри и по-дос-
тойни от повечето от тях...“

КРИТИЦИ:
I

д-р СВЕТЛА 
БЕНЕВА

Светла Бенева
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на театрите към национални-
те стойности и техния смисъл 
в съвремието и припомниха, че 
имаме богата драматургична 
традиция в това поле, която 
може да се обновява с нови реф-
лексии и авторски произведе-
ния. До неотдавна режисьорът 
Кр. Азарян крепеше нишката на 
помощта да се появява на сце-
ната новата пиеса, да се рис-
кува в името на автора и на 
обновяването на театъра през 
неговия драматургичен поглед 
и усет за действителността, 
без съображения за касов успех 
с постановките на „Бая си на 
бълхите“ и „Продавате ли демо-
ни“ на Б. Папазов. М. Младенова 
е другият упорит защитник на 
нови български текстове, пред-
назначени за сцената и считам, 
че Г. Господинов с „Апокалипси-
сът идва в 6 вечерта“ и Б. Па-
пазов с „Рицар на светия дух“ са 
случили да се срещнат не само 
с признатия й режисьорски та-
лант, но и с необикновения и 
хъс, с който се хвърля да доказ-
ва индивидуалните им качест-
ва и да ги остойностява с при-
нос в българската драматургия 
в условията на задължителен 
касов успех. От гледна точка 
на своята театрална поети-
ка, режисьорът Ив. Добчев със 
спектаклите „Лазар и Иисус“ и 
„Завръщане във Витенберг“ в 
съавторство с Г. Тенев доказва 
правото на експериментиране-
то с текста, като го констру-
ира в предварително замислена 
театрална игра, която не иска 
да го интерпретира, а визуално 
и актьорски да го уплътнява. И 
друг пример за смисъла и целта 
на предварителната работа 
– конкурсът на името на Славка 
Славова в Театър 199 за камер-
на пиеса откри таланта на Яна 

Борисова като драматург, а ре-
жисьорът Галин Стоев го защи-
ти убедително в постановките 
„Малка пиеса за детска стая“ и 
„Приятнострашно“. Името на 
ученика от Френската гимназия 
в София Стефан Прохоров изско-
чи преди година на Панаира на 
младите в НТМ и насърчен от 
успеха на поставената му пиеса 
„Правилата на играта“, режи-
сьор Д. Стефанов, има вече и 
нови предложения.

– Фестивали, конкурси, дебели 
сборници на журирани съвремен-
ни пиеси след тия фестивали и 
конкурси, а къде е новата бъл-
гарска драматургия, като не я 
виждаме на сцената? Залязва ли 
Шумен? Безпомощни ли са Плевен 
(конкурс за пиеси „Ив. Радоев“), 
Габрово (конкурс за комедии), Те-
атър „София“ (конкурс за всичко 
като пиеса)...?

– Добре че ги имаше и все 
още ги има и фестивалите и 
конкурсите и сборниците с пи-
еси, сигурно рядко четени от 
самите практикуващи театра-
ли. Така поне се запази някакво 
пространство на убеденост 
или ината на шепа убедени про-
фесионалисти, че истинското 
лице на сериозния театър се 
оглежда през съвременната бъл-
гарска драматургия, че нацио-
налната особеност на неговото 
изкуство проличава чрез нейни-
те теми и проблеми. В това 
отношение, искам да подчер-
тая специалната заслуга на Рада 
Спасова, като директор на ДКТ 
Шумен и основател на сдруже-
нието Нова българска драма. Тя 
вложи много енергия, убеди Об-
щината и местната интелиген-
ция да участват и да подкрепят 
процеса на писане и претворя-
ване на драматургични тексто-
ве, превърна фестивала Друме-

ви театрални дни в смислен и 
очакван от зрителите празник. 
За разлика от много свои коле-
ги, Рада нямаше предубеждения 
към новите български пиеси, не 
се отчайваше от високите пре-
тенции, че са далеч от нивото 
на съвременни европейски об-
разци, че газят в долните нива 
на битовото всекидневие, че са 
далеч от обемите на универсал-
ните послания и категоричната 
социална позиция и т.н. Подаде 
ръка и на нови автори и на раз-
лични режисьори с риск и да не се 
получи очаквания резултат от 
първия опит (например „Мос-
ква, Москва“ от П. Русева, реж.
В. Вихърова или пък „Откат“ от 
З. Карабашлие, реж. Д. Боева).
И днес сцената не е широко и 
жадно отворена за неизвестни-
те имена и техните плахи опи-
ти да пишат за нея. С две думи 
– театърът ни като широко 
практикуващ, загърби грижата 
за развитието и подкрепата 
на българската драматургия. Тя 
е само случаен факт – успешен 
или не – в инерцията на негово-
то съществуване. Поради това, 
имам чувството, че автори 
като Я. Добрева, Е. Рахнев или Т. 
Димова по-скоро се отчаяха, от-
колкото насърчиха да продължа-
ват да пишат за него. Директо-
рите се страхуват от неуспеха, 
а младите режисьори тръгват 
да се доказват със сигурната 
драматургия. Има и добри из-
ключения през този сезон и дано 
се преобърне инертната въл-
на на незаинтересованост към 
нови заглавия за театър, пред-
лагани от автори с литератур-
ни изяви и в поезията, романа и 
т. н., където могат да бъдат 
по-бързо и трайно приласкани 
от любопитната читателска 
аудитория.
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– Най-успешните ни съвремен-
ни живи драматурзи са Христо 
Бойчев – с интерес към него пове-
че в чужбина, и Камен Донев, кой-
то сам си поставя текстовете 
– за съжаление други режисьори 
не проявяват интерес към него 
като драматург. Не мога, обаче, 
да посоча нито едно младо име 
(Камен Донев е все пак вече над 
40-годишен), което да пише и да 
го поставят. Не е ли това изклю-
чително смущаващ факт, който 
трябва да обезпокои целия про-
фесионален български театър? 
Текстовете ли са толкова слаби? 
Вкусът на журитата и на теа-
тралните ръководства, които 
правят репертоара ли е овехтял?

– Днес българският реперто-
арен театър живее в поредна-
та реформа, която е съобразе-
на с показателя бройка зрители. 
Средствата, които държава-
та отделя за него са съобразно 
този икономически показател. В 
преследване на зрителя на всяка 
цена, той неизбежно се комерси-
алиализира. И всеки директор се 
спасява, според представите, 
възможностите си и подкрепа-
та. Извън София рядко някой се 
осмелява да рискува с непознат 
български автор. Затова, ако 
погледнем този сезон ще видим 
познатите заглавия „патерици“, 
тътрузени от Ив. Вазов (“Дуел“ 
– Театър „Възраждане“ или „Дву-
бой“ – Плевен, „Чичовци“ - Ям-
бол), Й. Йовков (“ Албена“ - Плов-
див, „Боряна“ – Разград) и Ст.Л. 
Костов (“Член 223“ - Търговище, 

„Държавните липи“ – Хасково) 
класици, с които не можеш да 
се издъниш, но и не предлагаш 
мощ, за да ги осъвремениш.
Автор, който през този сезон 
се утвърди като име е Здрава 
Каменова. Нейни текстове бяха 
насърчавани в Шумен през по-
следните години, предполагам 
и в други конкурси, и днес тя за-
служено получи награда „Икар“ за 
пиесата си „Праехидно“, както и 
постановчика й Г. Димитрова за 
режисура. Още две нейни пиеси 
са поставени за първи път и са 
включени от мен като селекци-
онер в афиша на Шуменския фес-
тивал тази година – „Гарфънкъл 
търси Саймън“ в работен екип 
от режисъора Калин Ангелов 
и авторката в ДСТ – София и 
„Безсърдечно“ в режисурата на 
Василена Радева в ДКТ- Шумен. 
Току що се разбра, че Иван Дими-
тров и пиесата му „Очите на 
другите“, посочена в избора от 
четири заглавия и отличена от 
журито с наградата за драма-
тургия от миналогодишния фес-
тивал Друмеви театрални дни 
в Шумен, е номинирана в класа-
цията на 10-те избрани от 400 
заглавия на фестивала HotInk at 
the Lark в Ню Йорк и текста ще 
бъде представен от американ-
ски актъори. Искам да отбеле-
жа още едно заглавие – пиеса-
та „Немузикален момент“ от 
Петрана Златева, която получи 
награда от конкурс за българска 
пиеса, обявен от Австрийското 
външно министерство и според 

регламента, беше реализиран и 
спектакъл в Оснабрюк, Герма-
ния още същия сезон. Обръщам 
внимание и върху името на Вера 
Нестрьом, българка, която жи-
вее в Швеция и нейните пиеси, 
които бяха отбелязани от жу-
ритата в Шумен още преди 2-
3 години. Чак сега, през април, 
ще се състои премиера на една 
от пиесите й в Радиотеатъра, 
в режисурата на Л. Абаджиева. 
Проблемът е, че се появяват 
нови автори и заглавия, но те-
атралните ръководства бавно 
и мудно реагират, не са любо-
питни да пробват таланта 
на пишещия, да му помогнат 
истински да опознае закони-
те на сцената. Материалните 
стимули като награди са почти 
символични и не дават път за 
обвързване с театъра. Мисля, 
че в последните указания на Ми-
нистерството на културата 
за финансиране на държавните 
театри има параграф да се пла-
щат по 10 000 лв. за постанов-
ка на нова българска пиеса. Дали 
този стимул е достатъчен да 
побутне един зададен от млади 
и ентусиазирани театрали ход, 
ще проличи тепърва. Важно-
то е, че има раздвижване, има 
тръпка в тялото на театъра, 
съпротива срещу безчувствие-
то към българския талант, ус-
тремен към света на сцената. 
А журитата си вършат добре 
работата и ще продължават да 
я вършат, но кой досега я оцени 
както трябва? 

Забележка: В интервютата с повече представители на една гилдия (директорите на ДКТ Бур-
гас и Варна; преводачите), въпросите се повтарят, а не са изнесени извън текста, за удобство на 
читателя.

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ Рубриката води Кева Апостолова
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„Думи и еринии“ е книга с провокативно за-
главие и традиционна хронологична последова-
телност на подредбата на включените в нея 
текстове. Тя е своеобразен портрет на своя 
създател. Венета Дойчева съчетава оригина-
лен свой поглед към театъра и почерк в писа-
нето за него с дълбока и трайна обвързаност с 
традиционните естетически ценности на ев-
ропейската култура. Поместените в това из-
дание текстове представят Венета Дойчева 
като автор, силен в различни направления на 
писането за театър. Рецензиите следват по-
глед, чувствителен към театралния образ, те 
са емоционални, рефлективни, някои от тях 
са създадени сякаш на един дъх (и вероятно е 
така) импресии. Можем да ги описваме като 
чувствителност към детайла, богатство на 
езика, изящество на фразата, дълбочина на 
проникване, култура на асоциациите, внима-
ние към красивото, отговорност към теа-
търа, отговорност към читателя/зрителя... 
Авторката има субективен подход към всеки 
текст, следвайки различните посоки, в които 
я води спектакълът. Някъде тонът е по-свобо-
ден, артистичен, диалогичен, театрално-рази-
граващ, другаде е повече аналитичен, теоре-
тично прецизен, вътрешно диалогичен. Част 
от публикуваните в тази книга материали се 
обръщат към различни социокултурни аспе-
кти на театралния живот. Така са се появили 
текстове, които имат целта да представят 
българската драматургия във Франция и френ-
ска драматургия в България, да потърсят ак-
туалното разбиране на европейското лице на 
българския театър, да разгледат НАТФИЗ „Кр. 
Сарафов“ в контекста на съвременното ев-
ропейско обучение на актьора, да запознаят 
българския читател с нови тенденции на прес-
тижни международни фестивали и др. 

Препрочитайки текстовете, съставлява-
щи тази книга, си припомням стойностни яв-

ления, усещам в написаното от авторката 
нейното отношение, ангажираността й към 
процесите, които протичат и се радвам, че 
тези явления и тенденции остават запечата-
ни между кориците на това издание, подне-
сени през призмата на един доброжелателен, 
компетентен и взискателен поглед. Очевидно 
има смисъл практиката да се издава театрал-
на литература, която натрупва памет за теа-
търа ни. Прави впечатление и това, че Венета 
Дойчева решава изборите си, водена от субек-
тивните си естетически пристрастия и така 
очертава един широк кръг от заглавия, имена, 
теми, проблеми, които едновременно говорят 
за нейното театрално мислене и отправят 
фокуса на вниманието към определени теа-
трални явления, тъй като тя вече си е създала 

ДУМИ ЗА ТЕАТЪРА
Нова книга – „Думи и еринии” от Венета Дойчева

ТЕАТ ЪР В КНИГИТЕАТ ЪР В КНИГИ
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авторитет на критик, чието мнение има сво-
ята тежест в театралното пространство. 

За мен е особено интересно да прочета 
рецензии за две постановки на „Квартет“ от 
Хайнер Мюлер – на Явор Гърдев в Театрална ра-
ботилница „Сфумато“, София през 1999 г. и на 
Робърт Уилсън в театър „Одеон“, Париж през 
2006 г. Те подхранват самочувствието ми да 
се чувствам зрител на два европейски спекта-
къла и ми дават основание да правя съпостав-
ки. Няколко от по-пространните материали 
са посветени на драматургията на Констан-
тин Илиев и на разговор с автора. С впечатля-
ваща ерудиция и дълбочина на аналитичното 
мислене, Дойчева прави интересен анализ на 
„Куцулан или Вълча Богородица“, сравнявайки за-
главието със заглавието на „Едип“ на Софокъл. 
Тя го проблематизира и отвежда изследването 
си към специфичната структура на тази „не-
възможна трагедия“, чийто сюжет авторът е 
построил в обратна на античната трагедия 
последователност. Фокусира се върху кода на 
античното и неоархаичното в собственото 
име – на Едип цар и на Куцулан, преминава през 
вглеждане в етимологиите им към структурен 
и смислов анализ (образът на вълка е прочетен 
като демоничен вариант на царя, профаниран 
образ на водача на общността и др.) Вдъхове-
ни текстове са написани за постановки на Кри-
кор Азарян, на театрална работилница „Сфу-
мато“, за „Албена“ на Иван Добчев в Народния 

театър, за „Три сестри“ на Стоян Камбарев, за 
„Сънят на Одисей“ на Явор Гърдев, за сценогра-
фа Никола Тороманов, за „Старчето и стрела-
та“ на Никола Русев, за френската режисьорка 
Ариан Мнушкин - рецензията „Думи и еринии. 
За Ариан Мнушкин и нейния театър“, чието 
име е избрано като заглавие на настоящата 
книга и др. 

И към края искам да обърна внимание вър-
ху началото - това, което създава първото 
впечатление за книгата. Привлекателната и 
тайнствена визия на корицата – снимките, 
аранжирани от авторката за двете кори-
ци, въвеждат директно в света на театъра. 
Снимките, избрани и поместени на страни-
ците към всеки от спектаклите, дават бога-
то театрално усещане. Автор на тези много 
театрално направени фотографии е Бистра 
Бошнакова, а високото качество на оформле-
нието и издателската култура се дължат на 
издателя и художник Теодора Венедикова. 

„Думи и еринии“ е по някакъв начин изповед-
на книга, доколкото това се отнася за споде-
ляне на съкровени пристрастия и лични избо-
ри. Тази книга свидетелства за фрагменти от 
пътя на българския и на европейския театър и 
същевременно – за един ерудиран автор, кой-
то се вълнува от театъра, потъва в неговите 
пространства и се вслушва в своите естети-
чески предпочитания. 

Анна Топалджикова

„Отчет на ректора” от проф. д-р Станислав Се-
мерджиев, издание на НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, 2011.

***
„100 години театър в Пазарджик 1870-1970”(ле-

топис-алманах) от Марин Маринов, изд. „Беллоп-
ринт”-Пазарджик, 2011.

***
„Хомо луденс”, бр. 15, съставители Венета Дой-

чева и Николай Йорданов, издава САБ, 2011.
***

„Гестус”-театрален алманах, съставител Крис-
тина Тошева, издава фондация „Идея за театър”, 
София, 2011 г.

„Добре дошли, илюзии...” от проф. Анастасия 
Савинова-Семова, София , 2011 г.

***
„Под ръка с Мелпомена” от Красимира Василева, 

издателско ателие Аб, София, 2012 г.
***

„Сбогом любов” от Ирина Тасева, изд.”Жанет 
45”, Пловдив, 2012 г.

***
„Света гора” – алманах за литература, наука и 

изкуство (Портрет на актрисата Елена Стефано-
ва и други теми, свързани с театъра), бр. 11(”К”), 
2010/2011, Велико Търново, 2012 г. („Т”)

ОЩЕ НОВИ КНИГИ
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МОЛИТВАМОЛИТВА

В памет на голямата актриса
ЛОРА КРЕМЕН

Отиде си Лора Кремен в малкото френско 
градче Сан Рафаел.  Открих невероятното й да-
рование и ярка индивидуалност, когато беше 
студентка в класа на проф. Стефан Сърчаджи-
ев, на когото бях асистентка през далечната 
1956г. Тя беше изключително темперамента, 
чувствителна. Еднакво заразително играеше 
и драматични и комедийни роли. Имаше огро-
мни магнетични очи и завладяващ, красив глас. 
Беше завършила музикална гимназия. Свиреше 
чудесно на пиано, пееше. Рисуваше и правеше 
забележителни малки скулптури. 

В дипломния спектакъл на класа Лора изпъл-
ни главната женска роля в моята постановка 
„Месец на село” от И. Тургенев, 1960 г. Много 
почитатели си спечели и с ролята на Химена 
в другия дипломен спектакъл „Сид” от Корней, 
постановка на Елка Михайлова.

С Лора се сприятелихме в открития през 
1967 г. театър „Сълза и смях”. И двете бяхме 
в театъра от самото му откриване. Лора се 
утвърди като звезда още с ролята на Соня 
от първата премиера на театъра – „Имат 
думата аристократите” от Н. Погодин, по-
становка на Филип Филипов.  От ролите, в 
които в последствие игра в мои постановки, 
най-впечатляваща беше Лора в ролята на Ви-
ола  в „Дванайсета нощ”. Представлението се 
игра при пълен салон над 150 пъти, но пора-
ди заболяване на Лора, се наложи да  го спрем.  
Ето какво съм писала за Лора в книгата „Сцена 
на спомените”:

„Спрях се на „Месец на село” от И. Тургенев, 
макар че пиесата е сложна и доста дълга (на-
ложи се да съкратя почти една четвърт). Ха-
ресвах „Месец на село” и се запалих за работа. 

В главната роля се дублираха Лора Кремен 
и Жана Стоянович... Вечерта преди премиера-
та се случи нещо абсурдно. Лора Кремен ми се 
обади по телефона: „Моля ви се, нека на пре-
миерата да играе Жана, защото е по-добра”. 
Рядко се случва в театър актриса да заяви, че 
дубльорката й е по-добра от нея и да се отка-
же в нейна полза. Не се съгласих на тази смяна, 
Лора Кремен игра – с дълбок вътрешен дра-
матизъм и изваян пластичен рисунък на геро-
инята си. Жана Стоянович беше женствена, 
привидно мека, но силна. Жана и Лора имаха 
чудесни взаимоотношения по време на репе-
тиционния период и си помагаха една на дру-
га, което рядко се случва между дубльори.” 

„Една от любимите ми постановки е „Два-
найсета нощ” на Шекспир. Подобно на „Ска-
калци”, тя също издържа повече от 150 пред-
ставления. ... Особено ярка беше Лора Кремен, 
която обикновено  беше разпределяна  доста 
в роли на по-възрастни жени.  Виола сякаш 
върна театралната й младост. Доставяше й 
такова удоволствие, че тя сякаш летеше на 

Лора Кремен
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Година LXVI, брой 1-3, 2012

АКЦЕНТИАКЦЕНТИ

Веселина Михалкова е новият артистичен директор на Драматичен театър „Стоян Бъчваров”. 
Тя ще изпълнява длъжността до обявяване на конкурс. („Т”)

***

На  27 февруари  в Театър „София” се състоя паметна вечер за режисьора Любен Гройс, на която 
присъства семейството на режисьора, почитатели и колеги. Впечатлиха младите възпитаници 
на Колеж „Любен Гройс”, които четоха негови стихове, както и изказванията на съпругата на Гройс 
– актрисата Гергана Кофарджиева, ст.н.с. д-р Светла Бенева, проф. Елена Баева и др.

сцената.”
„Първата ми камерна постановка  беше 

пиесата „Книжни цветя” на чилийския драма-
тург Егон Улф, която поставих в „Сълза и смях” 
през 1976 година. ...

Пиесата „Книжни цветя” разказваше за лю-
бовта между възрастна жена и млад клошар, 
която започва случайно и се развива бурно, 
като преминава през остри конфликти и пре-
раства в силна страст. Двата състава  имаха 
различно решение. При Лора Кремен и Дими-
тър Герасимов се получи трагикомедия  – с 
лека ирония, но и с трагизъм.”

„Друг голям автор,  който поставих през 
1982 г. в „Сълза и смях” беше Ибсен, с неговата  
пиеса „Джон Габриел Боркман”  (в осъвремене-
ния вариант на българското заглавие името 
се изписва Юн Габриел Боркман). Ролите на 
двете сестри се изпълняваха от известните 
актриси Цветана Манева (Ела) и Лора Кремен 
(Гунхил), а ролята на Боркман –  от Петър Чер-
нев. Лора Кремен репетираше емоционално и 
интуитивно. Тя искаше да й се обясни основна-
та посока на образа и някои отделни задачи, а 
монолозите си разработваше сама.   Редуваха 
се рационални репетиции, в които осмисляше 
поведението си, и такива с висока емоционал-
на интензивност. С Цветана Манева работех 
за първи път и ми беше много интересно. Тя 
търсеше логиката на представлението и мяс-
тото на своята героиня в него. Не спореше, 
задаваше много въпроси  и си водеше записки. 
Не се впускаше емоционално на първите репе-
тиции. Започна едно състезание между двете 
актриси, което доведе до силно емоционални 
взаимоотношения и остри конфликти меж-

ду двете героини на сцената. Това състеза-
ние продължи и в представленията и от него 
спектакълът спечели.”

„Ти си отиде преди малко и ние разговаряхме 
откровено за театъра, за голямото изкуство 
на големите актьори, за характерите, за дреб-
навостите, както и за още много неща, кои-
то правят човек голям или малък. И когато си 
отиде аз почувствах нужда да разговарям още 
с тебе, ей така, на този лист... Нищо особено, 
просто много пъти съм оставала така сама и 
съм мислела за това, което правя в изкуство-
то, за липсата ми на практичност, за моята 
всеотдайна любов към хората, които обичам, 
за моята огромна вяра в тях. „  

 Лора Кремен , 1974 г.
А ето част от последното писмо на Лора, 

написано точно преди една година.
„И тука живея сама, мъча се да живея, да си 

давам кураж, че ще живея още малко с тази 
страшна болест, която нося. Мъчех се, мила 
Наденце, да се отблагодаря за всичко, което 
хората са правили за мене. Не успях!... Днес на 
1 март аз съм само със своето куче, което е 
прекрасно... Но и днес, въпреки всичко, аз правя 
театър.”

Лора Кремен, 1.03.2011г.
Сбогом, Лора! В спомените ми ти ще жи-

вееш - все така жизнерадостна, чаровна и ар-
тистична Лора.  В паметта на тези, които 
сме те гледали на сцената и на екрана,  ще 
останат завинаги живи и твоите сценични 
героини.   

Надежда Сейкова
(В подготвителен период 

е книга за Лора Кремен)



СЦЕНОГРАФКА, 
ВДЪХНОВЕНА ОТ

ЛЕА ИВАНОВА
Ива Шавнийска е завършила Националната художествена 

академия, специалност „сценография“ през 1993 г. при доц. Ни-
колов. Работила е в редица телевизионни предавания, както и 
в различни сфери на изящните, приложните изкуства и култура-
та на бита. Нейни творби могат да бъдат открити, както в 
частни колекции, така и в гардеробите на елегантни общества 
у нас и чужбина. 

Изложбата й, вдъхновена от Леа Иванова в галерия „Финес“ 
(София, „Христо Белчев“ 17), беше открита от доц. Георги Лоза-
нов, където присъства и посланикът на САЩ у нас негово пре-
възходителство Джеймс Уорлик. Ето какво сподели Ива Шавний-
ска за сп.“ Театър“:

„Харесвам Леа Иванова като образ, като личност. Тя е очаро-
вателно магнетична, благодатна и провокираща за един худож-
ник. Освен, че е много красива, излъчва богата емоционалност, 
артистичност и грабва вниманието. Моята идея е изображе-
нията да уловят мигове от нейната личност. Техниката ми на 
рисуване, макар и сложна, трябваше да изглежда лека и непри-
нудена, стремяла съм се да не личи усилие, картините да не бъ-
дат стерилни. Исках нещата да изглеждат случайни, показващи 
същинската Леа, а не режисирани. Всяка една картина е част от 
пъзела, който изгражда цялостния портрет на Леа“. (“Т“)

Ива Шавнийска
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ФОТОАЛБУМЪТ НА СП. „ТЕАТЪР“ 
МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В:

КНИЖАРНИЦАТА НА НАТФИЗ
„КР. САРАФОВ“; 

КНИЖАРНИЦАТА 
„БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ“ – СОФИЯ, 

УЛ. „АКСАКОВ“ 10

сн. К. АпостоловаАНИ БАКАЛОВ  – актриса
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