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I N  M E M O R I A M 

ДИМИТ ЪР ГОЧЕВ 
Режисьор 

(България, 1943 – 2013, Германия)

„(...) Той беше този с гняв в очите, с буйни-
те коси и шептящия глас. Презиращият всеки 
компромис. Мечтаещият за един безусловен 
театър. Анатомът, търсещ елементарното, 
рудиментарното в човешката душа. Той беше 
непримиримият, радикалният.  Той  изискваше  
всичко  от  своите  актьори,  сътрудници  и  
от  себе  си, защото  ти  трябва  всичко,  за  да  
разбереш  и  промениш  света.  Ако  можеш  да  
го разбереш и промениш. (...) Винаги го е „възхи-
щавал светът на пещерните рисунки“.
„Само  тези  знаци  остават,  всичко  друго  
избледнява“,  казваше  той  преди  години. Всичко  
друго  –  лъжовното,  илюзиите,  лековерието  на  
властта  и  на  хората  –  той прокуди от сце-
ната. Радикалност означаваше за Гочев да се запъ-
тиш натам, където няма нищо друго освен болка 
и настойчивост. (...) Разбира се, имаше спектакли 
на Гочев без препратки и нотки от Мюлерови 
текстове. Но вероятно е нямало нито един, в кой-
то да не се е водила борба. С празната сцена и 
с мъглата, с конфети, пяна или със светлината. 
Гочев правеше винаги театър на борбата. На ринга 
бяха този наш странен свят, още по-странният 
човек, и, така или иначе, странният театър. 
Често се говореше за един яростен воин. Може би е 
вярно. Гочев, разравящият текстове, ядосаният на 
всемира. Но между яростта и гнева се приютяваха 
и много нежност, много ранимост.
(...)“

„Берлинер цайтунг”

„(...) В немскоезичния театър режисьорът Гочев заемаше специално 
място. С историческия авангард го свързваше възгледът за не-
възможността за отказ от утопии. Като театрален практик той 
пледираше за простота. Психологическото вживяване го ужасява-
ше. Драмите свеждаше до основните конфликти. Разкриването на 
противоречията предоставяше изцяло на актьорите. С неподкупен 
поглед Гочев разглеждаше злочестието на хората, чиито действия 
не бяха в синхрон с нещастното им съзнание. (...)“

„Дер Стандард” 

„(...)полиморфното красноречие на ансамбъла, те  бяха считани - 
поне докато Берлинската стена  още  съществуваше  и  оформя-
ше,  освен  всичко  останало,  и  преценката  за изкуство   -   за   
мрачни,   меланхолични   и   песимистични.   Както   много   дру-
ги, критикуващи системата източноевропейски творци, и Гочев 
търсеше след 1989 г. своето равновесие, тъй като държавната 
норма, на която той постоянно се противопоставяше, се беше 
променила и за двете страни, разделени от някогашната граница. 
Въпреки това той остана верен на своя ясен и точен, понякога 
наистина интелектуално твърде напращял просветителски теа-
тър, който неговите актьори пренасяха в един интензивен език 
на тялото. Дитер Прохнов още преди години го характеризира 
като единствения режисьор, който обича своите актьори: „Той 
се държи с тях напълно равноправно и признава своите грешки и 
безизходности (...)“

„Франкфуртер алгемайне цайтунг”

„(...) Под интендантството на Клаус Бахлер Гочев инсценира три 
пъти в Академитеатър. Най-добрата му виенска работа беше 
изкусно балансиращият на ръба на  жестокостта  спектакъл  по  
черната  комедия  за  тероризма  на  Мартин  Макдона
„Лейтенантът от Инишмор“ (2002). Но по-дълго от няколко 
седмици Гочев никога не издържаше във Виена. Тя му беше твърде 

бавна, твърде стара, твърде сива. (...) Но през 
този сезон той трябваше да се върне във Виена. 
През март трябваше да инсценира в Академи-
театър „Краят на играта“ от Бекет. Това щеше 
да е подходящата пиеса за човеколюбивия щурак 
Димитър Гочев. (...)“

„Фалтер“

Превод: Ивета Гонаус

КОРИЦА, I СТР. -  Снежина Петрова (горе, вляво, чете-
те на стр. 41); Никола Тороманов (горе, вдясно, чете-
те на стр. 45); Сцена от   „Sul concetto di volto nel Figlio 
di Dio“ на италианския режисьор Ромео Кастелучи ( 
чете на стр. 28)
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Пролог: Много преди пътя
Хипопотамус и Жирафас
Пред входа на администра-

тивна сграда. Входът се на-
мира в дъното на сцената. 
Хипопотамус и Жирафас са 
един срещу друг, публиката ги 
вижда в профил, държат се за 
раменете. Говорят си съкро-
вено и някак съучастнически. 
Когато започнат да рапират 

хип-хоп  репликите си, подска-
чат в такт в полу-оборот. 
Важно е накрая двамата да 
заемат същото разположение 
в пространството, както 
в началото на разговора – в 
профил спрямо входа на сгра-
дата. Когато понечват да 
влязат, са невнимателни, ако 
и да изглеждат решителни, 
което е причина да забравят 

да се обърнат и на два пъти – 
тръгвайки уж към вратата на 
учреждението, се сблъскват 
един ò друг челно. Чак на тре-
тия път се сещат, че трябва 
да се полу-обърнат (с гръб към 
публиката), за да влязат.

Денят, в който се случва 
действието, е летен, може 
да се използва една светлина, 
каквато изобразява Джорджо 

ПИЕСА-БАСНЯ 

ЕДНОРОЗИ

ПИЕСА-БАСНЯ 

Въдят се тук също диви сло-
нове и еднорози, не по-малки 
от слоновете, кожата им 
е като на бивол, а нозете 
– като на слон, по средата 
на челото си имат дебел че-
рен рог; хапят с езика си, на 
езика си имат дълги бодли 
и с тях хапят. Главата им 
е като на див глиган и ви-
наги гледат в земята, жи-
веят в калта и в блатата. 
На външен вид звяр безобра-
зен. Не приличат по нищо на 
онова, което пишат за тях; 
едва ли ще се подчинят на 
девственица; изобщо не са 
това, което у нас разказват 
за тях.

   Марко Поло

Митко Новков

Действащи лица по реда на излизането 

им на сцената:

Хипопотамус (Hippopotamus amphibius)– 

млад мъж, пухкавичък романтик

Жирафас (Giraffa camelopardalis) – млад 

мъж, върлинест невротик

Носорого (Rhinoceros unicornis) – мъж на 

средна възраст, груб и безпардонен

Носорога (Diceros bicornis) – жена малко 

над средната възраст, подкупващо-учти-

ва

Порос (Mustela erminea) – млада жена, 

красавица

Лупус (Canis lupus) – млад мъж, раздразни-

телен

Вулпия (Vulpes vulpes) – млада жена, фри-

волна

Елениум (Cervus elaphus) – мъж на средна 

възраст, фанфарон и подмазвач

Канис (Canis lupus domesticus) – само 

портрет, примерно посочения по-долу, 

но иначе един от най-важните герои в 

пиесата 

В текста на пиесата-басня „Еднорози“ се цитират фрази на Йо-
жен Йонеско от пиесата „Носорог“. Цитатите са в болдиран 
шрифт, за да се отличават от другите реплики. За целта е 
използвана книгата на Йожен Йонеско „Носорог, Плешивата пе-
вица и други пиеси“ в превод на Бояна Петрова, ИК „Колибри“, 
София 1999 г.
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де Кирико в своите метафизични картини – 
горещ ранен следобед, да кажем 14 часа (кое-
то време показват часовниците в повечето 
негови картини). Часовникът върху сградата 
също показва този час. Той стои все на 14 часа, 
стрелките му не се движат. Но цъка оглуши-
телно – часовникът не е спрял, времето е спря-
ло. Върху сградата е изписан лозунг – фраза от 
пиесата на Йожен Йонеско „Носорог“, напри-
мер „Най-много струва онзи, който изпълня-
ва дълга си“. Над главите на двамата също са 
изписани нещо като лозунги, взети от пиесата 
на Йонеско. От време на време такъв лозунг 
се чува някъде отгоре, по радиоуредба или по 
високоговорител. Лозунгът е един и същ, да ка-
жем: „Носорозите съществуват и толкова. 
И този факт няма друго значение“.

Хипопотамус: Влизаме ли?
Жирафас: Влизаме, нямаме друг избор. 

Въпросът е да бъдем или не. 
Хипопотамус: Ами ако ни отрежат?
Жирафас: Пак ще дойдем. Докато им писне 

и разрешат.
Чува се високоговорителят, който произна-

ся лозунга: „Носорозите съществуват и 
толкова. И този факт няма друго значение“. 
Двамата се заслушват, след което Хипопота-
мус сякаш прави логически извод:

Хипопотамус: Ама не чу ли? Носорозите 
съществуват и толкова. Те са носорози, 
дебелокожи са. И търпеливи. И този факт 
наистина няма друго значение.

Жирафас: Тогава ще бъдем повече носорози 
от тях – по- дебелокожи и по-търпеливи. И 
този факт вече ще има друго значение.

Хипопотамус: Да станем като тях?
Жирафас: Да станем като тях.
Хипопотамус: Ама нали тъкмо от тях бяга-

ме? Точно това не искаме?
Жирафас: Временно ще се престорим. Вина-

ги ще намерим време за малко преструвка. 
Няма друг начин. (преминава в хип-хоп ритъм)

За да постигнеш онова, което искаш, 
се преструвай ти на каквото не искаш
Ако искаш да пребориш носорозите, 
бъди по-голям носорог от носорозите. 
Станеш ли по-голям от носорозите, 

никога повече няма да си носорог. 
И ще избягаш далеч от носорозите.
Хипопотамус: Май си прав. 
Въодушевява се и запява също в хип-хоп ри-

тъм:
Аз се превръщам сега
в най-големия носорог 
много по-голям от 
най-големия носорог, 
а ти, Жирафас, се превърни 
в по-голям носорог и от мен. 
Вече говори нормално: 
Хипопотамус: Напред, носороже Жирафас!
Жирафас: Напред, носороже Хипопотамус!
Двамата се сблъскват два пъти по описания 

по-горе начин, на третия път заедно в синхрон 
подскачат, обръщат се с гръб към публиката и 
влизат. В същото време се чува високоговори-
телят, който пак произнася лозунга: „Носоро-
зите съществуват и толкова. И този факт 
няма друго значение“.

Действие 1-А: 
Преди пътя, 

Хипопотамус:
Носорого и Хипопотамус
Стаята, в която се развива действието, не 

се отличава с нищо, с изключение портрета на 
стената, на който е изобразен носорог (може 
да се използва рисунката на Албрехт Дюрер, 
приложена в началото на текста). На стената 
има лозунг или по-скоро изречение, което – ще 
стане ясно от разговора с Хипопотамус, Носо-
рого използва сравнително често: „Това вече 
на нищо не прилича!“. Високоговорителят не 
се чува, обаче се чува цъкането на часовника, но 
не като постоянен фон, а на дълги интервали 
– знак за друго измерение на времето. Часовни-
кът може да цъка, когато Хипопотамус неза-
бележимо се примъква напред – „Цък!“ Заедно 
с часовника цъка и самият Хипопотамус; вся-
ка своя крачка напред героят отбелязва с цъ-
кане – камуфлаж, с който прикрива шума от 
стъпките си. В стаята има бюро, което се на-
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мира чак в единия край на сцената, докато Хи-
попотамус задължително трябва да влезе от 
другия край. Между него и бюрото има огромно 
разстояние – почти цялата сцена. Бюрото е 
огромно, столът, на който седи Носорого, е 
много висок, за да го поставя над посетителя 
му. Носорого е мъж на средна възраст, с груби 
черти и с резки, отсечени маниери. Говори все 
едно марширува – с натъртване на думите 
и със „строева стъпка“. Гледа надолу, докато 
разговаря със събеседника си, не го поглежда в 
очите. Освен портрета, бюрото и столът, на 
който седи Носорого, в стаята е разположен и 
огромен шкаф, съдържащ различни папки. Ня-
кои от папките са разхвърляни по пода. На бю-
рото също има папки, неподредени. В стаята 
цари неразбория. Трябва да личи, че бюрото е 
старо, очукано и доста поразклатено.

Чува се колебливо почукване на вратата от 
другия край на сцената.

Носорого: (говори гръмовито и отсечено) 
Да!

Хипопотамус: Добър ден! (произнася поздра-
ва, който почти не се чува, след което плахо 
тръгва към бюрото, където е седнал Носорого. 
Когато стига до средата на сцената, изведнъж 
го спира сърдит заповеднически глас)

 Носорого: Стойте на място! По-нататък 
е забранено! Говорете!

Хипопотамус: (говори от средата на сцена-
та, но тихо, едва се чува) Аз вече казах. На 
колегата ви отвън. Той ме прати при вас.

Носорого: По-високо! Защо ми губите вре-
мето, като не ви чувам!

Хипопотамус: (малко по-високо, като съ-
щевременно се опитва незабележимо да 
пристъпи една-две крачки по-напред, цъкане) 
Аз вече казах. На колегата ви отвън. Той ме 
прати при вас.

Носорого: (ядосва се) Колега? Какъв колега? 
Аз съм началник, нямам колеги! Само подчине-
ни. Всички са ми подчинени. Вие също! Как се 
казвате? 

Хипопотамус: (отново плахо, може би защо-
то е успял да спечели още малко място, при-
мерно половин метър, цъкане) Хипопотамус, 
г-н началник!

Носорого: По-високо, говорете по-високо! 

Хипопотамус: (малко по-високо, без да мърда 
от мястото си) Хипопотамус, г-н началник. 
Името ми е Хипопотамус.

Носорого: (леко озадачен, започва да рови из 
разхвърляните папки върху бюрото) Хипопо-
тамус… Хипопотамус… Какъв е този Хипопо-
тамус? Аз не съм дал съгласие да влиза Хипопо-
тамус. Тук пише: „Посетител Хипупутамус“ 
(размахва нервно и ядно някаква хартийка). Не 
е записан никакъв Хипопотамус. Я помислете 
пак – Хипупутамус или Хипопотамус?

Хипопотамус: (връща плахия тон, но отно-
во се придвижва със стъпка-две напред, цъка-
не) Хипопотамус, г-н началник, Хипопотамус. 
Хипупутамус не съществува, няма такъв. 
Тоест аз съм Хипупутамус, ама и не съм… Ох, 
обърках се (вади кърпа, бърше си челото при-
теснен, тъпче на място)… Искам да кажа, че 
във вашата канцелария са ми объркали име-
то. Написали са Хипупутамус, а аз се казвам 
Хипопотамус…

Носорого: (отново се ядосва) Мо-о-о-ля?! 
Объркали ви името?! В моята канцелария?! 
Това вече на нищо не прилича! Хипупутамус, 
мерете си думите! Произволно си избирате 
име. Сякаш не знаете, че се казвате така, 
както аз реша. Хайде да видим дали сте ме 
разбрали: (пита язвително и иронично) Как се 
казвате, Хипупутамус?

Хипопотамус: (смирено мълви, но пак пече-
ли няколко крачки, сякаш напук на това, че е 
принуден да се съгласи, цъкане) Хипупутамус, 
г-н началник…

Носорого: (леко смекчава тона, видимо 
удовлетворен) Точно така, браво, Хипупута-
мус! Умно момче сте… Кажете сега, Хипупу-
тамус!

Хипопотамус: (вече по-смело, смята, че е 
омилостивил Носорого, дори си позволява да се 
придвижи напред без да се крие, цъкане) Аз за 
еднорозите…

Носорого: Какво за еднорозите?
Хипопотамус: (приближава още една-две 

крачки, цъкане) Ами, ако може, разрешение за 
търсене.

Носорого: (с едва прикрит гняв) Разрешение 
за търсене на еднорози, така ли?

Хипопотамус: Да.
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Носорого: (язвително, с леко понадигане от 
стола) А каква е целта на вашето търсене, 
Хипупутамус?

Хипопотамус: (успокоен) Благородна, г-н на-
чалник, благородна.

Носорого: (избухва и удря с папка по бюрото 
колкото се може по-силно – така, че да стресне 
дори публиката; всъщност от това се разби-
ра защо папките върху бюрото на Носорого 
са в безпорядък) Ама това вече наистина на 
нищо не прилича! Ей, Хипупутамус, мерете 
си думите! Не сте вие, който ще каже коя цел 
е благородна! Вие какво си въобразявате?

Хипопотамус толкова се е стреснал от 
избухването на г-н началника, че набързо се 
връща там, където при влизането му го беше 
спрял Носорого. По време на това бягство не 
се чува цъкане. Продължително мълчание дока-
то си поеме дъх от уплахата.

Хипопотамус: (от средата на сцената, пла-
хо) Не, не, аз нищо не…

Носорого: (толкова се е вбесил, че скача 
върху бюрото и тропа с крак по него) Мълче-
те! Когато говорите с мен, ще мълчите! 
Какво нахалство! Каква наглост!! Какво безо-
чие!!! Набийте си го в главата – каква е ва-
шата цел мога да кажа единствено аз! (про-
дължава да стои върху бюрото и да измерва 
Хипопотамус с презрителен поглед отвисоко, 
кракът му трепери нервно)

Хипопотамус: (свива се почти в ембрио-
нална поза) Извинете, г-н началник!

Носорого: (продължава да стои върху бю-
рото) Добре, да повторим: Хипупутамус, с 
каква цел искате да търсите еднорозите?

Хипопотамус: (лекичко се поизправя) Ами… 
Ами… Ами… Лична е целта ми, г-н началник, с 
лична цел…

Носорого: (става му любопитно, слиза от 
бюрото и отново сяда на стола си) Лична цел? 
Че кой ви я възложи?

Хипопотамус: Аз сам, г-н началник.
Носорого: (отново се ядосва и се надига от 

стола) Как тъй сам? Не знаете ли, че в стра-
ната на носорозите, само аз поставям цели? 
Вие само изпълнявате…

Хипопотамус: (вижда, че този гневът на 
Носорого не е толкова яростен, може би защо-

то е поизчерпал енергията си, затова отгова-
ря по-смело и отново печели „терен“, цъкане) 
Зная, г-н началник, но аз я съгласувах.

Носорого: С кого?
Хипопотамус: С моя приятел Жирафас. И 

със съвестта си.
Носорого: С приятеля ви Жирафас значи… 

Хъм, вие, Хипупутамус, май сте не сте се 
научили, че приятелството не съществува. 
Не вярвам във вашето приятелство. И съ-
вестта не съществува. Не вярвам във ваша-
та съвест…

Хипопотамус: Съществуват, г-н началник, 
за вас може би не съществуват, но за мен съ-
ществуват… И приятелството, и съвестта.

Носорого: Хъм-хъм, приятелство… Съвест… 
Ами кажете тогава, Хипупутамус, като как 
така съвестта съществува?

Хипопотамус: (приближава се много бли-
зо до бюрото на Носорого, почти се опира в 
него, леко се поизпъчва предвид важността на 
думите си, цъкането е оглушително) Ами, как 
… Съвестта е… Съвестта е, г-н началник, ко-
гато едни неща може да направиш, а други 
не, защото съвестта те спира. Съвестта е 
светофар – за едни неща свети зелено, за дру-
ги червено. Повечето пъти червено, между 
другото…

Носорого: (проумява, успокоява се, обляга се 
назад, поглежда Хипопотамус с началническо 
благоволение) А-а-а, светофар значи, червен 
светофар. Ха-ха! (смее се) Само че за един на-
чалник червени светофари не съществуват, 
Хипупутамус. За мен нищо не свети червено, 
на мен нищо не ми е забранено, на мен всичко 
ми е разрешено. За мен светофарите светят 
зелено. Винаги зелено. (пее) Светофарите све-
тят зелено-о-о…

Хипопотамус: (учуден, леко се надвесва над 
бюрото на Носорого) Светофарите винаги зе-
лени? Значи, г-н началник, вие нямате съвест?

Носорого: (изправя се и размахва поучи-
телно пръст, сякаш чете лекция) Ами да, Хи-
пупутамус, нямам. Но подчинените ми имат. 
Всъщност, Хипупутамус, ако погледнем на-
пълно логично, началниците са съвестта на 
своите подчинени. Техният червен свето-
фар. Много по-често червен и много по-малко 
зелен. (отново се сеща за обяснението на Хи-
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попотамус и гръмко се разсмива) Светофар, 
светофар, ха-ха, светофар, разсмя ме ти, Хи-
пупутамус, с твоя червен светофар и с твоя-
та съществуващо-несъществуваща съвест. 
Искрено ме разсмя, затова ето ти разреши-
телно – върви да търсиш своите еднорози, 
ето ти го и печатчето – удрям го, удрям го, 
внимателно го удрям и грижливо, хоп, ей-се-
га, един момент само (суети се, търси по бю-
рото бланка за разрешително, търси печата, 
разбутва папки на земята, докато открие 
необходимото)… Хайде, махай се по твоите 
еднорози!... Светофар, светофар, червен све-
тофар… (пак пее) Светофарите светят зеле-
но, за началници само зелено…

Хипопотамус: (объркано) Благодаря ви, г-н 
светофар!... Ох, извинете, началник!

Хипопотамус излиза много бързо, почти ти-
чешком, докато Носорого продължава да пее.

Действие 1-Б: 
Преди пътя, 

Жирафас:
Носорога и Жирафас
Стаята е същата като първата, незабе-

лежителна с нищо. На стената виси същият 
портрет – носорогът на Дюрер. Лозунгът на 
стената обаче е различен, гласи: „Смятате 
се за мислител, а в разсъжденията ви няма 
никаква логика“ – изречение, любимо на оби-
тателката на бюрократичното помещение, 
Носорога. В стаята виждаме едно по-малко, с 
нормални размери, но лъскаво бюро, и това е 
не, защото Носорога е по-голяма началничка 
от Носорого, а защото си пази мебелите. Бю-
рото е разположено така, че когато влиза Жи-
рафас, почти се блъска в него – за разлика от 
това на Носорого, то е почти до вратата, 
има само мъничко пространство за посетите-
ля. Пред бюрото, в оставеното миниатюрно 
свободно място, е разположен стол, на който 
Жирафас в началото на разговора ще седне. 

Столът, за разлика от бюрото, е изхабен и 
доста повреден.Клати се. Изхабеният стол 
и лъскавото бюро подчертават разликите в 
статуса между Носорога и нейния посетител. 
Жирафас седи на крайчеца на стола и при всеки 
удобен случай скача. Друга причина за честото 
му ставане е нервността му. Зад бюрото седи 
Носорога – жена малко над средната възраст, 
с не твърде женствени, но омекотени черти, 
с плавни маниери. Тонът на гласа ò е значи-
телно по-учтив от този на Носорого, говори 
провлечено и леко заваля думите. Носорога не 
гледа надолу и докато говори със събеседника 
си, го стрелка право в очите. Със студен, дори 
смразяващ поглед. Особено силно е подчертан 
този почти изцъклен поглед, когато тя и Жи-
рафас танцуват лице в лице. Отново се вижда 
огромен шкаф с различни папки. За разлика 
от предишния обаче, тук папките са грижли-
во подредени, няма нито една върху пода. На 
бюрото също цари образцов ред. В стаята се 
чува високоговорител, но приглушено, тонът 
е „удържан“ от прозорците. Думите, които 
едва се чуват, са различни от предния лозунг: 
„Обстоятелствата са извънредни“.

Чува се чукане на вратата, по-решително 
от това на Хипопотамус.

Носорога: (говори провлечено, напевно и 
подчертано любезно през цялото време на сре-
щата) Да-а-а!

Жирафас: (влиза и почти се блъска в бюрото, 
изненадан е и за да не се строполи върху Носо-
рога, строполява се на стола) Ах, извинете! 
Добър ден!

Носорога: (поглежда го с любопитство) Слу-
шам ви!

Жирафас: Аз за бележка…
Носорога: (казва го така учудено, сякаш ня-

кой идва при нея за първи път по такъв повод) 
Бележка!?

Жирафас: (става по-уверен и се изпъчва, още 
е седнал на стола) Бележка, да.

Носорога: Каква бележка?
Жирафас: Служебна, ако може.
Носорога: Служебна? Вие служител ли сте?
Жирафас: (става от стола и говори пре-

дизвикателно) Не, не съм служител.
Носорога: (поглежда го отдолу нагоре) О-хо-
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хо, я виж ти! Не сте служител, а искате слу-
жебна бележка…

Жирафас: (почти се надвесва на Носорога) 
Да.

В този миг се чува приглушеният високогово-
рител, но все пак достатъчно ясно: „Обстоя-
телствата са извънредни“.

Носорога: Да не би обстоятелствата да 
са извънредни, че да имате нужда от слу-
жебна бележка? За какво ви е тя, ако смея да 
попитам?

Жирафас: (пак е седнал на стола, стреснат 
от високоговорителя) За удостоверение.

Носорога: Удостоверение за какво?
Жирафас: (изправя се нервно) Удостовере-

ние за съществуване.
Носорога: (отново го поглежда с интерес 

отдолу нагоре) Удостоверение за съществу-
ване?

Жирафас: (категорично и решително) Да, 
удостоверение за съществуване.

Носорога: (сега и тя се изправя, леко се на-
вежда и гледа Жирафас в очите, макар да й 
е трудно – той е доста по-висок от нея) Че 
защо ви е удостоверение за съществуване? 
Щом сте тук, значи съществувате. Стоите 
пред мен, говорите. Ето, виждам ви, питам 
ви, вие отговаряте, (потупва го по рамото), 
потупвам ви (Жирафас рязко се отмества и 
бута стола). Ако искате ще ви ухапя (прави 
с главата си внезапно движение напред сякаш 
наистина ще го ухапе), за да се уверите…

Чува се приглушено: „Обстоятелствата са 
извънредни!“

Жирафас: (дърпа се силно назад, почти пра-
вейки мост) Не, няма нужда, благодаря… (след 
което се навежда и вдига падналия стол, сяда)

 Носорога: (и тя сяда) Добре, но това не 
променя нещата. С всичките си сетива ви 
усещам. Усещам те, следователно съществу-
ваш…

Жирафас: (слага ръце на бюрото, за да обясни 
по-добре) Да, да, и аз така си мислех. Всичко, 
което говорите, ми се струва ясно, но то не 
решава въпроса. Вие сякаш също съществува-
те. Виждам главата ви, носа, рога ви – мога 
дори да го пипна, ако позволите (посяга към 
Носорога)… 

Носорога: (оставя за малко провлечения тон 
и говори рязко, заповедно, леко дърпайки се на-
зад) Не ме пипайте! Не разрешавам, да не 
сте посмели!…

Жирафас: (става и усилено ръкомаха, за да 
подкрепи думите си) Добре, няма, важното е, 
че ви виждам. Виждам езика ви, с който хапете. 
Въобще – виждам ви, следователно съществу-
вате. За себе си мислех същото – виждам 
се, следователно съществувам. Всеки ден се 
поглеждах в огледалото и там бяха аз, макар 
и на обратно – очи, шарки, дълъг врат, мигли, 
кожа, ноздри и уста, с която ям три пъти на 
ден, зъби, с които дъвча храната си три пъти 
на ден, език, който ми помага да говоря много 
пъти на ден, небце, сливици, мъжец – всичко, 
всичко си беше на мястото (докато изрежда 
частите на тялото си, ги посочва или дърпа 
за по-голяма убедителност)… Всяка сутрин се 
бръснех, вземах си душ; любех се с жени, жени 
се любеха с мен, здрависвах се с мъже, мъже 
се здрависваха с мен, разговаряхме, смеехме 
се, пиехме, замезвахме (тук, обяснявайки, се 
обръща наляво, надясно, покланя се, усмихва се, 
прави жест за здрависване, за целувка, за удар, 
но всичко това без да мърда от мястото си, 
тъй като е почти притиснат от бюрото на 
Носорога и може да движи само горната част 
на тялото си), карахме се, спорехме, дори по-
някога се биехме… Съществувах като всички, 
нищо особено. Но веднъж, както си вървях по 
улицата, срещна ме един човек – погледна ме 
от едната страна, погледна ме от другата 
страна (накланя се наляво и надясно, напред и 
назад, за да онагледи как е бил огледан), мина 
отпред, мина отзад – идеше ми да го ритна, 
какво ме е заоглеждал, да не съм Давид на До-
натело?... Стана ми чак топло… Горещо. Гле-
да ме той към десетина минути, зацъка след 
това с език и рече: „Е па такова животно 
нема!“ Рече и отсече. Така отсече, че вече 
се питам дали самият аз съществувам. И 
оттогава ме обзе една тревога, която не 
може да се определи. Изобщо не знам пове-
че дали съм аз. Защото нали човекът е мярка 
за всички неща? За съществуващите, че съ-
ществуват и за несъществуващите, че не 
съществуват. Което значи, че щом човекът 
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казва, че не съществувам, значи не съществу-
вам. Логиката ми го доказва: мен ме няма, 
изчезнал съм, стопил съм се и съм изчезнал. И 
сега трябва да се намеря, съществуването си 
да намеря и да го удостоверя… С бележка.

Носорога: (барабани с пръсти по бюрото, 
замисля се) Разбирам. Неприятна ситуация. 
Комплицирана. Но за какво ви е бележка точно 
от нашия отдел?

Жирафас: Нали сте Отдел „Еднорози“?
Носорога: Да, и-и-и-и…
Жирафас: …И като получа от вас бележка, 

в която пише, че еднорозите съществуват, 
това ще означава, че и аз съществувам. Нали 
знаете, никой не вярва в еднорозите, дори слу-
жителите от вашия отдел. Никой никога не 
е виждал еднорози по нашите места. Пред 
очите ни само носорози и нито един еднорог. 
Но ако получа от вас, шефа на Отдел „Едно-
рози“, бележка, че еднорозите съществуват, 
това ще значи, че и аз съществувам. Има ме 
и мен, Жирафас. А след като има цял отдел, 
който се занимава с еднорозите и на който 
вие сте началник, значи, има и еднорози. И 
точно този отдел трябва да ми удостове-
ри, че еднорозите съществуват със служебна 
бележка.

Носорога: (става, излиза из-зад бюрото си, 
хваща Жирафас в стойка за валс – лявата ръка 
на кръста, с дясната държи неговата лява 
ръка – съвсем съзнателно тя поема ролята 
на водещия, и започва да го върти по сцена-
та на колкото се може по-широк периметър) 
Ах, г-н Жирафас, колко печално … Смятате се 
за мислител, а в разсъжденията ви няма ни-
каква логика. За ваше съжаление, няма такава 
зависимост…

Жирафас: (опитва се да се изкопчи от 
хватката на Носорога, но неуспешно) Каква 
логика няма? Логиката няма граници. И кой 
говори за зависимост?

Носорога: (държи го здраво и двамата про-
дължават да се въртят на сцената) Ами вие 
говорите за зависимост. А такава зависи-
мост няма – щом съществува отдел за нещо, 
значи, че съществува и самото нещо…

Жирафас: Как така?
Танцът продължава. Чува се: „Обстоятелс-

твата са извънредни!“

Носорога: Ами така, г-н Жирафас! Като има 
например Отдел „Граждани“, да не мислите, 
че има граждани? Няма граждани, всички сме 
селяни!

Жирафас: Значи няма и еднорози? И е 
безсмислено  да се занимаваме с животно, 
което не съществува?

Носорога: Е-е-е, не-е-е, съвсем не, пак бърза-
те. Няма зависимост между отдела за нещо и 
самото нещо. Еднорозите може да съществу-
ват, но може и да не съществуват, това не 
е наша работа, на нашия отдел! Ние само 
водим документацията, попълваме папки, 
пренасяме ги от стая в стая (за да демонс-
трира как ги пренасят, започва още по-силно 
да върти Жирафас)…

Жирафас: (успокоен и обнадежден, се отпуска 
в ръцете на Носорога) Значи тогава ще ми 
издадете бележка, че еднорози съществуват?

Носорога: (доволна е, че е спечелила доверие-
то на Жирафас, леко се усмихва и започва по-
силно да го върти) Не, за съжаление, няма да ви 
издам. Не мога.

Жирафас: (след думите на Носорога яростно 
да се дърпа, за да се отскубне от ръцете й) 
Ама как така няма? Нали точно вие отговаря-
те за документацията? Значи вие трябва да 
ми издадете бележка! Кой друг?

Носорога: Не, безпокоя се, че отново греши-
те. Не трябва.

Жирафас: (отскубва се от Носорога и заста-
ва неподвижно) Защо?

Носорога: (обяснява бавно, както се обясня-
ва на малко дете или на чужденец като съ-
щевременно се върти в танцова стъпка около 
неподвижния Жирафас) Защото вече ви казах: 
няма връзка между нашия отдел и еднорози-
те. Те може и да съществуват, може и да не 
съществуват.

Жирафас: (объркан, отпуска безсилно ръце) И 
какво да правя аз сега?

Чува се приглушено: „Обстоятелствата са 
извънредни!“

Носорога: (отново го хваща и започват да 
танцуват) Ако ми позволите, нека ви дам съ-
вет: след като толкова ви трябват, открий-
те си ги вие самичък еднорозите! За това 
мога да ви дам разрешителна бележка… 

Жирафас: Сам-самичък? Не, самичък не 
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искам. Може ли да взема моя приятел Хипопо-
тамус? За придружител. Да не съм самичък…

Носорога: Може. Но ще ви дам и спътник.
Жирафас: (изненадан е от предложение-

то и спира да танцува) Спътник ли? Какъв 
спътник? Космически? Еднорозите да не би 
да се намират в Космоса?

Носорога: (опитва се да продължи с танца) 
Не, незнам къде се намират еднорозите. Вие 
трябва да ги откриете къде са. Ако изобщо 
се намират някъде. Искрено ви пожелавам да 
се намират… А спътникът, който ви давам, 
не е космически, а най-обикновен, носорожки. 
От нашия отдел.

Жирафас: Че за какво ми е? Нали отивам с 
моя приятел!?

Носорога: (отново валсира, повтаряйки ду-
мите на Носорого, но доста по-убедително) 
Приятелството не съществува, г-н Жира-
фас. Не вярвам във вашето приятелство. 
Вярвам във вашия спътник. Вашият спътник 
от нашия отдел. Той ще ви води. Приемете 
го като хипотеза: вие сте неопитен млад 
човек, за първи път тръгвате на такова пъ-
тешествие, значи трябва да има някой, кой-
то да ви пази. А пък ако откриете еднорози, 
спътникът ви ще ни каже…

Жирафас: Доносник значи?
Танцът продължава, от високоговорите-

ля отново се чува „Обстоятелствата са 
извънредни“.

Носорога: Ама моля ви, г-н Жирафас, сам 
чухте, обстоятелствата са извънредни. 
Защо доносник, как ви дойде на езика тъй 
грозна дума? По-скоро преносник, вашият 
спътник ще ви пренесе до еднорозите…

Жирафас: И когато ви донесе, пардон, ме 
пренесе, че съм открил еднорозите, вие то-
гава ще ми дадете бележка, че еднорозите съ-
ществуват, така ли?

Носорога: О, не, и тогава няма да ви дам 
бележка, колкото и да ми се иска…

Жирафас: (отново спира да танцува, вече е 
възмутен) Защо пък сега?

Носорога: (продължава танца, говорейки все 
по-подкупващо) Ами има си правила, процеду-
ри, действия, които трябва да се предприе-
мат. Не може ей-така да се действа при-
бързано. Най-малкото, трябва да се провери 

на място. Да се установи наличието на едно-
рози по тези места и по документи. 

Жирафас: Но нали вашият човек ще ги е ви-
дял?

Носорога: (увлича Жирафас още по-силно в 
танца, личи си, че нещата, за които разказва, 
са ò много присърце) Да, нашият човек ще ги 
е видял, но ние трябва да проверим точно 
какво е видял, кога го е видял, къде го е ви-
дял. За тази цел ще бъде съставена специална 
комисия. Комисията ще отиде на място, ще 
провери, ще напише доклад. Този доклад аз 
ще го прочета, след което ще съставя дру-
га комисия, която да провери истинността 
на първия доклад, дали не са допуснати не-
точности, грешки, дали не е пропуснато 
нещо… Или пък добавено. Втората коми-
сия също ще напише доклад, който също ще 
трябва да се провери и така… Нашата рабо-
та никак не е лесна, нали разбирате, трябва 
да се изключи всяка възможност за грешка.

Докато Носорога обяснява, танцът про-
дължава.

Жирафас: Че то така може да си проверява-
те до края на света?!

Носорога: Може. Но никой не е казал, че 
издаването на служебна бележка става лесно 
и бързо. Напротив, обикновено става трудно 
и бавно. Иска се търпение. Иска се постоянс-
тво. Иска се кураж.

Жирафас: (учуден е и поради това пак спира) 
Кураж? За една бележка?

Носорога: Да, кураж. Без кураж бележка не 
може да се получи. Без кураж нищо не може 
да се получи. Ако човек иска нещо да получи, 
трябва му кураж. Човек с кураж може и едно-
рози да намери.

Жирафас: А късмет? Не му ли трябва 
късмет?

Носорога: (танцувайки, приближава заедно с 
Жирафас до бюрото) Не, късмет не. Ако има-
те кураж, късметът сам ще си дойде.

Жирафас: Добре, щом казвате. Благодаря ви 
за куража! И за разрешителното!

Носорога: (посяга към бюрото, взема при-
готвена по-отрано бланка и я подава на Жира-
фас) Моля! Очаквам ви пак... Вярвам, че ще се 
видим отново…

Жирафас: (който в ритъма на танца е 
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изтласкан от Носорога почти до изхода, на 
себе си) Едва ли, едва ли… (гръмко) Как се казва 
вашият човек?

Носорога: (пуска го и с леко побутване го на-
сочва към вратата) Порос. Нашият човек се 
казва Порос…

Чува се за последен път: „Обстоятелства-
та са извънредни!“

Действие 2: 
В началото 

на пътя:
Жирафас и Хипопотамус
Двамата са отвън, пред сградата на адми-

нистративното учреждение, откъдето са взе-
ли разрешителните, но от другата страна 
на улицата. Отсреща се вижда фасадата на 
учреждението, върху нея е изписан лозунгът: 
„Такова нещо не се вижда всеки ден“. Сезо-
нът вече е друг – не горещото пладне на Де Ки-
рико, а есенната мъгла на Джоузеф Търнър или 
трептящото сфумато на Леонардо да Винчи. 
За да се подчертае мъглата, героите може да 
са зад мрежест параван. Седят на пейка един 
до друг, краката им са изпънати, а ръцете си 
са кръстосали на гърдите. Гледат втренче-
но в пустотата (към залата), трябва да си 
личи, че са изтощени от срещата с носорози-
те. Първоначално говорят с равен, безизразен 
и безучастен глас, сякаш са роботи. Няма дру-
ги препинателни знаци – нито въпросителни, 
нито удивителни, нито многоточия, единс-
твено точки. Все едно не разговарят помежду 
си, а изпращат „звукови“ телеграми в празно-
то. Двамата се оживяват чак когато чуват 
първия призив на високоговорителя, откъдето 
прокънтява: „Носорози! Носорози!“. Призи-
вът се произнася на равни интервали – от 3 
до 5 минути. Когато идва Порос, двамата се 
оживяват още повече, започват да говорят 
подчертано ярко емоционално, преминавайки 
на моменти в дует. Порос, пристъпвайки на 
сцената, трябва да бутне паравана, зад който 
са двамата.

Жирафас: Взе. Ли.
Хипопотамус: Взех. Ти.
Жирафас: Взех. Условие. Порос.
Хипопотамус: Порос. Какъв.
Жирафас: Носорози. Доносник.
Хипопотамус: Шпионин. 
Жирафас: Не. Доносник. 
Хипопотамус: Защо. Знаят. Къде.
Жирафас: Не. Май. Не.

Чува се високоговорителят: „Носорози! Но-
сорози!“ Това като че ли вдъхва сили у двама-
та и те започват да говорят нормално, дори 
припряно.

Хипопотамус: Как така не знаят? Нали те 
са Отдел „Еднорози“? Нали те издават бе-
лежки и разрешения?... Нали при тях трябва-
ше да идем, за да тръгнем? Ако те не знаят, 
кой ще знае? Ние ли?

Жирафас: Не знам. Объркан съм. На мен поне 
така ми казаха – нямало причинно-следствена 
връзка между Отдел „Еднорози“ и съществу-
ването на самите еднорози. Какво да се 
прави, чувствам се някак обезоръжен. Дали 
пък отделът не е създаден само заради та-
кива като нас, които вярваме в еднорозите? 
Един вид да управлява нашата вяра. Да не ни 
изпускат от контрол. Да сме им под око… 
Не знам, не знам… Знанието за мен винаги е 
било нещо особено – мислиш си, че знаеш, а се 
оказва, че нищо не знаеш. Или обратното… 
Аз знам, че нищо не знам. Но и: аз не знам, че 
знам – учено незнание. Първото е на филосо-
фите, второто на поетите.

Хипопотамус: А носорозите? Те от кои са – 
от философите или от поетите?

Жирафас: Нито от едните, нито от други-
те. Те са от третия вид, най-опасния – пра-
вят се, че знаят, а всъщност нищо не знаят. 
Но си мълчат, не си признават.

Хипопотамус: Как му е името на този тре-
ти вид?

Жирафас: Власт. Името му е власт. На 
власт винаги са някакви носорози, които те 
убеждават, че знаят, а всъщност нищо не 
знаят. Но ти им хващаш вяра и става една 
– отдолу едни, които вярват, но не знаят, 
отгоре други, които нито вярват, нито 
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знаят, а по средата – празно, дупка, тъмни-
ца. И тази продупчена тъмница гълта наша-
та вяра както змей гълта девици. Вярата ни 
одъртява, спаружва се и изчезва. После идват 
други носорози, на които хващаме вяра… 

Чува се високоговорителят: „Носорози! Но-
сорози!“

Хипопотамус: (потреперва като не се разби-
ра от какво – дали от думите на Жирафас, 
или от лозунга по високоговорителя) И докога 
така?

Жирафас: Докато не повярваме в себе си. 
Едва тогава дупката изчезва.

Хипопотамус: А ние с теб какви сме? Фи-
лософи? Поети? Или носорози? Не вярваме в 
себе си. Но не вярваме и на носорозите…

Жирафас: Но вярваме в еднорозите, макар 
че не знаем къде да ги търсим. Еднорозите 
съществуват и толкова. И този факт няма 
друго значение. Затова ние сме си ние – други 
като нас няма. Вярващи незнайковци.

Хипопотамус: Значи сме загубени. Загубе-
няци. Тръгнали сме, а не знаем къде отиваме. 
Кой знае какво ни очаква там?! Тия еднорози 
може и да са агресивни? Никой никога не ги е 
виждал! Освен на картинка, в учебниците.

Жирафас: Не се бой, важното е, че имаме 
разрешение да тръгнем. Не можем да стоим 
тук, при носорозите. Тук сме още по-загубе-
ни. Пък и се надявам, че Порос знае къде оти-
ваме. Нали ще ни води.

Хипопотамус: (с умиление) Този Порос, той 
сигурно е много мъдър. Мъдър и умен… И кра-
сив…

Жирафас: (ядно) Глупости! Глупости! Той е 
доносник, не забравяй! И като всеки доносник 
сигурно е нисък, прикрит, ехиден, с крив нос и 
пъпчива кожа. И си потрива ръцете, защото 
му се потят. Порос е гад! Гадна мръсна гад!

Влиза Порос – красива млада жена с чаровна 
усмивка. В същото време, през което тя бута 
паравана, зад който вече са се изправили седна-
лите дотогава Хипопотамус и Жирафас, се 
чува високоговорителят: „Носорози! Носоро-
зи!“ Порос не му обръща внимание – свикнала 
е със звука, с грациозен жест сяда на пейката 
и кръстосва крака. Двамата застават от две-
те ò страни и я гледат втренчено, както се 
казва, с увиснала челюст.

Порос: (подчертано самоуверено) Здравей-
те, момчета! Май при вас ме изпратиха. 
Нали вие сте Хипупутамус и Жирафас?

Хипопотамус: (плахо, както при Носорого) 
Хипопотамус, не Хипупутамус. Аз съм Хипо-
потамус. Той е Жирафас.

Жирафас: (по-напето и с подозрение) Жира-
фас!

Порос: Хипопотамус, Хипупутамус – има ли 
значение? Каквото и да е името – то проме-
ня ли те? Ти си си ти… Симпатяга…

Хипопотамус: (обидено, но и с желание да 
направи впечатление) Ама как няма значе-
ние?! Как ще съм Хипупутамус с това наеже-
но У и горе, и долу?! У като убиец, убийствена 
буква! Докато О – очарователна, обаятелна, 
омайна… Който ме нарича Хипупутамус, все 
едно ме нарича убиец и урод. Каквото името, 
такъв и човекът… Макар че аз и Хипопотамус 
не искам да съм, аз искам да съм водно конче. 
ВОднО кОнче (акцентира върху о-тата). Не 
речен кон – груб, дебел и късокрак, а водно 
конче, нежно и ефирно. Такъв, какъвто съм, не 
мога да свикна със себе си. Искам да се чувс-
твам лек, лек, лек. Защото съм убеден, че 
съществуват множество реалности. И аз 
си избирам тази, която най-много ми допа-
да. Нали затова съм тръгнал при еднорозите 
– да открия поне един, да погаля вълшебния 
му рог и да ми се изпълни желанието.

Порос: Ох, ох, страхотна компания сте вие 
двамата – единият не иска да бъде този, кой-
то е, а за другия ми казаха, че не знае дали 
изобщо е!

Хипопотамус и Жирафас: (учудени и в хор 
от двете страни на Порос, получавайки се по 
този начин нещо като стерео ефект) Че нали 
ние затова сме тръгнали да търсим едноро-
зите! Еднорозите изпълняват всякакви жела-
ния, трябва само да намерим девица, на чии-
то колене да склонят главата си и да погалим 
рога им. Щом погалиш рога им, еднорозите 
изпълнявали всяко твое желание. А ние сами 
знаем кое е най-добро за нас…

Жирафас: (изведнъж се сеща) Порос, ти де-
вица ли си?

Порос: (троснато) Я не говори глупости!
Жирафас: Жалко! Значи трябва да наме-

рим девица. Първо ще намерим еднорозите, 
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после и девица. Надявам се с девицата да е 
по-лесно…

Порос: Ами да тръгваме тогава, че много 
ще трябва да търсим… 

Хипопотамус и Жирафас: Води, Порос…
Порос става от пейката, хваща двамата 

под ръка и излизат. Но преди да излязат, отно-
во се чува високоговорителят: „Носорози! Но-
сорози!“

Действие 3: 
Някъде по пътя:

Порос и Хипопотамус
Действието се развива в съвсем различна 

от досегашната градска среда – някъде в го-
рата, която е изпълнена със странни звуци 
– чуруликане на птички, шумолене на листа, 
пукот на съчки, ромолене на ручеи и малки ре-
кички. Звуците обаче трябва да бъдат пове-
че тайнствени, отколкото познати. Порос е 
седнала, облегнала се е на едно дърво, позата, 
която е заела, наподобява позата на Иван-Ми-
левата „Селска Мадона“, с подвити под тяло-
то крака, но – за разлика от нея, Порос няма 
толкова измъчено лице, по-скоро е загрижена и 
замислена. Наклонила е главата си наляво и все 
едно пее приспивна песен на легналия в скута 
ò Хипопотамус, който я гледа отдолу нагоре 
с неприкрито обожание. Тя държи с ръцете си 
главата му така, сякаш е новородено. Пролет 
е, като в хода на действието ще трябва да се 
сменят всичките четири годишни сезони. Два-
мата си говорят със симпатия, макар че Порос 
се въплъщава повече в ролята на учител, гуру, 
водач, докато Хипопотамус – на предан ученик 
и послушник.

Хипопотамус: Порос… Порос… Що за име?
Порос: Какво му е?
Хипопотамус: Подвежда. Не съответства…
Порос: Не съответства?!
Хипопотамус: Да.Като го чуеш, си предста-

вяш мъж. Приятелят ми чак те описа: хитър, 
дребен, с тясно лице и крив нос, потриващ 
ръчички и с бягащи очички… Неприятен, про-

тивен дори мъж. А ти си жена. И си толкова 
красива, толкова си красива! И как искам да 
те направя щастлива!

Порос: (гали го по косата с признателност 
и умиление) О, благодаря ти, Хипопотамус! 
Много мило! Но това описание само показва, 
че не бива за всичко да вярваш на приятеля 
си. Бъди по-уверен в себе си. Той е сбъркал, 
ти също, защото си наивен и за всичко му 
вярваш. И защото отдаваш твърде голямо 
значение на името.

Хипопотамус: Че как да не му отдавам? 
Каквото името, такъв и човекът! Едно е да 
си Хипопотамус, съвсем друго – Хипупутамус, 
нали се разбрахме!

Порос: Само ти си мислиш така, а всъщност 
няма никакво значение. Какво, ако се казвах 
Хермелина, щях ли да бъда по-красива? Или 
по-млада? (за да докаже твърдението си, за-
почва да сменя най-различни маски върху ли-
цето си, които вади зад гърба си – на ста-
ра жена, на млада жена, на мъж, на Арлекин, 
на крал, на шут, на Пулчинела, на носорог и 
т.н. Хипопотамус я гледа от скута ò с любо-
питство и възхищение) Ето – сега съм стара, 
но как ще ме назовеш? А сега съм носорог – 
носорог ли ще ми викаш? Под маската съм си 
все аз – млада и стройна, и, както сам каза, 
красива. Какво може да каже името за това 
дали съм влюбена или ревнива, дали съм разо-
чарована или окрилена? (продължава да сменя 
маските) Какво може да каже приятелят ти 
Жирафас за мен, съдейки по името ми – добра 
ли съм, обичам ли поезията и музиката, или 
пък просто гледам тъпо в телевизора? Име-
то няма значение, Хипопотамус, дори пове-
че скрива, отколкото открива. Значение има 
единствено какъв си. А това не зависи от 
името. Името е само дума.

Хипопотамус: Но по името посрещат. 
Създават си представа за теб. Както Жира-
фас… И ако беше дошла като мъж, той щеше 
да ти повярва, че си мъж.

Порос: Това още веднъж показва, Хипопо-
тамус, колко много лъже името. Можех да ви 
излъжа, но не го направих. Заради теб. Стори 
ми се гадно да те лъжа като те видях такъв 
романтичен и объркан. Все пак ти си прекале-
но чувствителен. А аз съм мила и жалостива, 
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съчувствам ти, но каква представа ти създа-
де за мен Жирафас? Че съм подла и коварна. 
Излъга те той. Измами те. Нарочно ли? Не, 
просто много вярва на думите и на името. 
Не, мили мой Хипопотамус, не се доверявай 
на името, само на човека. Не съм ли с теб да 
търсим еднорозите? Не чуваш ли препускане-
то им? (в далечината наистина се чува тро-
пот на копита, дори леко процвилване). Думи-
те са нищо, Хипопотамус, празна черупка, 
важни са делата. И аз съм по-добра от вас, 
защото съм тук не заради някакво вълшебно 
име, а заради вас, които сте истински. Е, 
малко и заради носорозите, но повече заради 
вас. Заради теб, Хипопотамусче, а не заради 
някакво измислено име (навежда се и го целу-
ва).

Хипопотамус: (уплашено я прегръща през 
шията) Ама няма ли еднорози?

Влиза Жирафас, силно разгневен, включи-
телно заради това, че двамата интимничат. 
Порос и Хипопотамус са смутени от ситуация-
та, в която ги е заварил, притеснени скачат 
почти едновременно – Хипопотамус почва да 
оправя дрехите си, Порос косата си. Жирафас 
се втурва към Хипопотамус, хваща го за ръка-
та и го дърпа към себе си, за да го отдалечи 
от влиянието на Порос, което в течение на 
дългото пътуване става все по-силно.

Жирафас: Има, Хипопотамус, не я слушай! 
Разбира се, че има!

Порос: (обръща се към Жирафас, като все 
още оправя косата си) Не съм казала, че няма. 
Казвам само, че и двамата преследвате едно 
име, което сте си въобразили. Ала имената 
никога не са това, което са. Имената са ви-
наги различни. Неочаквани. Други. И винаги 
по-малко от онова, което наричат. Няма име 
по-голямо от действителността… Чуваш Хи-
попотамус и си представяш някакъв грубиян, 
тромав и небрежен. А той е сладък (хваща Хи-
попотамус за ръката, дърпа го нежно към себе 
си и го целува).

Жирафас: (пуска Хипопотамус, когото все 
още държи, хваща Порос за раменете, обръща 
я към себе си и я разтърсва грубо) Как така 
различни? Или грешиш, или нарочно искаш да 
го заблудиш. Виж ме мен, Жирафас – аз съм си 
Жирафас и тук, когато говоря с теб, бях Жи-

рафас и преди, когато говорех с Носорога, ще 
си бъда Жирафас и там, когато ще говоря с 
еднорозите.

Хипопотамус: (застава между двамата, за 
да предотврати евентуалната разпра) Да, По-
рос, наистина, той си е винаги Жирафас, нали 
заради това се чуди дали съществува…

Порос: (застава между двамата и говори 
почти опряна в лицето ту на единия, ту на 
другия) Не, Хипопотамус, той никога не е 
само Жирафас! Защото, ако беше само Жира-
фас, сега нямаше да гони еднорозите, щеше 
да си стои вкъщи. Човек никога не е само себе 
си, човек винаги е себе си плюс нещо друго. 
И някой друг. И му се налага да откликне на 
техния повик. Заради това ти, Жирафас, по-
неже си срещнал един друг, който е отказал 
да те признае за част от себе си, си тръгнал 
да доказваш, че те има. Защото те няма, ко-
гато си само ти без някого другиго. И знаеш 
ли още какво, Жирафас? Ти всъщност ме ха-
ресваш, ако и да се държиш дръпнато. И ме 
харесваш, защото те признавам за част от 
себе си. Както и Хипопотамус признавам за 
част от себе си. Него дори повече… Вие и два-
мата сега, в този момент сте част от мен. 
И ме правите да съществувам… Но и аз съм 
част от вас. И затова сега и вие съществу-
вате.

Хипопотамус: (нежно я погалва по лицето) 
А когато нас ни няма, Порос? Кой те прави да 
съществуваш?

Порос: (обръща се към него) Как кой? Носо-
розите, естествено.

Хипопотамус: (разочаровано) Носорозите?
Порос: Да, носорозите. Ако ги нямаше но-

сорозите, нямаше да има и Порос. Сега съм 
лека, несигурна, ефирна, защото съм с вас, 
които сте леки, несигурни и ефирни. Но ко-
гато съм с носорозите, съм стабилна, непо-
колебима и тежка, защото и те са стабилни, 
непоколебими и тежки, с наведени към земя-
та глави, здраво стъпили на нея. Носорозите 
не сумтят, не се оплакват, сигурни са в себе 
си и в своята истина. В нищо не се съмняват, 
всичко им е ясно. Нямат раздвоения (поглежда 
към Хипопотамус), нямат колебания (поглежда 
към Жирафас), във всичко са категорични. 
Те са естествени. Може би ние сме проти-



14

Година LXVII, брой 10-12, 2013

воестествените. Честно казано, понякога 
дори малко ми липсват…

Жирафас: Защото си станала като тях и 
си изгубила себе си. Ти никога не си само По-
рос, ти не можеш да бъдеш само Порос! Какво 
жалко съществувание…

Порос: Напротив! Точно като Порос плюс 
носорозите аз намирам себе си. Всякакви 
съмнения изчезват, не се питам коя съм, каква 
съм, каква искам да бъда. Всичко е пределно 
ясно – аз съм Порос, човек на носорозите. 
Точка.

Жирафас: Когато се сложи точка, животът 
свършва.

Порос: Когато се сложи точка, животът е 
безопасен.

В унисон с думите й от гората се чуват 
призрачни шумове – скърцане на дървета, пу-
кот на клони, шумолене на листа. И понеже 
гората е призрачна, чува се дори крясък на 
улулица – предвещаваща някакво нещастие… 
Тримата се скупчват, сгушват се един в друг 
с желание да се предпазят. Хипопотамус ся-
каш започва да разбира основанията на Порос, 
пита я:

Хипопотамус: (със съжаление в гласа) Зато-
ва ли им служиш, Порос?

Порос: Най-вече. Но и заради шанса да 
срещна човек като теб, Хипопотамус. Ала 
ти си бонус. Награда. А иначе, ако не служех 
на носорозите, щях да бъда като Жирафас – 
разколебана, несигурна, мятаща се като пра-
шинка по вятъра, гонеща някаква химера, за 
която изобщо не съм убедена, че съществува. 
Погледни го сега колко е нервен, как непре-
къснато трепери между нас двамата и се 
гърчи дали го има, или го няма. Човек трябва 
да служи, за да е стабилен. Служа, следова-
телно съм. А Жирафас не служи. И не е...

Жирафас: (с презрение) Но си зависима! 
Несвободна!

Порос: Свобода ли? Свободата е несигурно 
удоволствие. Впрочем, тя дори не е и удо-
волствие, свободата е само несигурност. Не-
сигурност и опасност.

За да покаже тази несигурност, Порос пуска 
Хипопотамус и Жирафас и заема позата на 
Свободата от известната картина Дьо-
лакроа. Но вместо в порив напред, както е на 

платното, тя съзнателно и демонстративно 
изиграва клатушкане и люлеене, една показна 
нестабилност. Вследствие на което пада, но 
не може да се разбере дали отново нарочно или 
без да иска. Хипопотамус обаче се притеснява, 
втурва се и загрижено я вдига.

Хипопотамус: Удари ли се, Порос?
Порос: Не, добре съм, нищо ми няма, не се 

бой.
Хипопотамус: Слава Богу! Обаче аз се безпо-

коя и за друго: ако не си свободна, няма да си 
щастлива, Порос. А аз искам да те направя 
щастлива!

Порос: (категорична е) Че кой е казал, че 
свободата е щастие? Тъкмо обратното – 
свободата е нещастие. Най-голямото не-
щастие. Вижте – пусто е и празно, няма ни-
кой, само ние и някакви страшни звуци. Ако 
свободата беше щастие, тук щеше да гъмжи 
от хора, тръгнали да търсят еднорозите. Но 
няма никого. Всички са си у дома, при носоро-
зите щастливи. А са щастливи, защото са си-
гурни. А вие не сте щастливи… Защото сте 
несигурни. А аз, Хипопотамус, искам ти да 
си щастлив! Двамата с теб да сме щастли-
ви... Но ще бъдем щастливи едва когато се 
обвържем, аз и ти заедно завинаги. Едва тога-
ва ще бъдем и сигурни… Сигурни и щастливи…

Жирафас: (уплашен е, че губи приятеля си 
и дърпа Хипопотамус към себе си, който се е 
сгушил доверчиво в Порос) Хипопотамус ще 
бъде щастлив, когато намерим еднорозите! 
Аз също!

Порос: И какъв е смисълът? Защо да търчи 
по някакви си там има ли ги-няма ли ги едноро-
зи, за да е щастлив в бъдеще, когато може да 
е с мен и да е щастлив сега?! Твоите едноро-
зи са плод единствено на твоето нещастно 
съзнание, което си въобразява, че хоп! – щом 
ги открие и веднага ще открие щастието. 
Пълна заблуда. Щастието е това, което 
имаш, не онова, което търсиш.

Жирафас: (със силно изразено несъгласие в 
гласа) Който търси, намира…

Порос: (със силно изразен скептицизъм) Но 
не винаги това, което търси…

Влизат Лупус и Вулпия. Действието в тази 
сцена вече се развива през лятото. Двамата 
са разтревожени, внасят суматоха, търчат по 
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цялата сцена, крещят с пълно гърло: „Канис! 
Канис!“ Отначало не виждат Порос, Хипопота-
мус и Жирафас, но когато ги забелязват, оти-
ват към тях устремно. Двете групи застават 
една срещу друга, леко наежени предвид място-
то, на което се срещат – повече изпълнено с 
тревожни шумове, отколкото със спокойствие 
и безопасност. Като доказателство от го-
рата отново идва крясък на улулица: „У-у-у!“ 
Той, по разбираеми вече причини, особено мно-
го стряска Хипопотамус, който – победен от 
уплахата си, първи не се стърпява и се обръща 
към новодошлите:

Хипопотамус: (уплашено) Ей! Вие пък кои 
сте?

Лупус: Аз съм Лупус.
Вулпия: Аз – Вулпия.
Порос: (като водач взема нещата в свои 

ръце) И какво търсите тук?
Лупус и Вулпия: (войнствено) Във всеки слу-

чай не вас.
Жирафас: (с надежда) Да не би еднорозите?
Лупус: (отново войнствено) Не, еднорозите 

не ни интересуват.
Жирафас: (възмутено) Как не ви интересу-

ват?
Вулпия: Ами така. Можем да се забавляваме 

и без еднорози. Нямаме нужда от еднорози, 
за да ни е весело. Нито от носорози, нито 
от който и да е. От вас например. Освен от 
един – от нашия приятел Канис. Заради него 
сега не ни е весело, а тъжно – изгубихме го. 
Всъщност търсим Канис. Да сте го виждали?

Жирафас: (почти обидено) Не сме виждали 
никакъв Канис.

Лупус: (сърдито, почти готов да скочи на 
бой) Какво? Никаквец ли?

Жирафас: Не никаквец. Никакъв.
Лупус: Канис не е никакъв. Канис е Канис. 

Наш приятел. А щом ни е приятел, не може 
да е никакъв. А е най-някакъв (наежено) Ясен 
ли съм?

Порос: (умиротворително) Не сме го вижда-
ли. Къде го изгубихте?

Двете групи установяват, че не са страшни 
една за друга, приближават се и се скупчват. 
Лупус ще извади снимка на Канис, която по-
казва, за да разбере дали все пак тримата не 
са го забелязали някъде по пътя. Времето по 

време на действието, е жарко и горещо – ясно 
се усеща жегата, която може да бъде изобра-
зена с едно по-силно светеща лампа. Потят се 
всички. Често-често изтриват челата си я с 
кърпа, я направо с ръкава си…

Лупус: На около 100-ина метра по-нагоре. 
Бяхме тримата, ловувахме, забавлявахме се, 
смеехме се…

…изпреварва въпроса на Жирафас и Хипопо-
тамус дали не са ловували еднорози…

Лупус: …Не, не еднорози, зайци (обръща се 
към Жирафас и Хипопотамус, за да им обясни) 
– зайците са двоухи и бързокраки, нямат рог, 
нито рога (сега отново обяснява на Порос), 
когато Канис изведнъж изчезна. Ето, това е 
Канис (показва снимката му) – верен приятел 
(всички се скупчват около фотоса, за да видят 
образа по-добре, начинът, по-който го правят, 
прилича много на скупчването на тълпата в 
картината на Йеронимус Бош „Носенето на 
Кръста“ – лицата са плътно едно до друго, 
почти се докосват, като, разбира се, тези на 
героите не са толкова уродливи). С Вулпия се 
тревожим, че ще се изгуби. Той не познава 
гората много добре. Без нас е като без очи. 
Винаги всичко сме правили тримата, почти 
никога не сме се делили. Досега…

Хипопотамус: Да не е тръгнал да търси 
еднорозите?

Жирафас: Да не би да знае къде са?
Порос: Да не е избягал нарочно?
В този момент се чува далечно, но бързо 

приближаващо се пръхтене на див звяр, 
тропот и продължителен рев. Четиримата 
– Жирафас, Хипопотамус, Вулпия и Канис се 
втурват към четирите краища на сцената 
като се редуват да проверяват щателно вся-
ка от страните й, докато не я обиколят цяла-
та – всеки с надеждата, че ще намери каквото 
търси – Жирафас и Хипопотамус еднорозите, 
Вулпия и Лупус – приятеля си Канис. Тропотът 
обаче отминава и заглъхва някъде в далечина-
та, четиримата разочаровани се връщат при 
Порос. Тя стои в центъра на сцената, докато 
останалите герои сядат около нея на предва-
рително подготвени столове. Добре е столове-
те да са подредени в кръг, сякаш четиримата 
са участници в психотерапевтична тренинг 
група, а Порос е техният треньор. Тя държи 
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снимката на Канис в ръката си, която Лупус 
е захвърлил в нетърпеливия си устрем. Дока-
то четиримата се щурат по сцената, тя я е 
вдигнала от земята, където той небрежно я е 
изоставил и я е разгледала много внимателно 
и обстойно. Когато в кръга трябва да говори 
някой измежду Лупус или Вулпия, той/тя става 
от стола, придвижва се към центъра до Порос, 
взема снимката на Канис и изрича репликите 
си. Порос от своя страна през цялото време 
стои права.

Жирафас и Хипопотамус: (разочаровано) Не 
бяха еднорозите…

Вулпия и Лупус: (разочаровано) Не беше Ка-
нис…

Жирафас: При този страховит шум си по-
мислих, че такъв може да вдигнат само едно-
розите…

Хипопотамус: И аз.
Вулпия: Надявах се да е Канис. Че нарочно 

вдига силен шум, за да го чуем.
Лупус: И аз.
Порос: Много прах вдигнахте. Като че ли 

не знаете, че не всеки шум означава, че нещо 
има. Понякога се вдига много шум за нищо. За 
да се отвлече вниманието. Та в тази връзка: 
кажи ми, Вулпия, нарочно ли избяга Канис?

Вулпия: (става от стола, приближава се 
към центъра на кръга, където е Порос, взема 
снимката на Канис, гледа я продължително и 
чак тогава отговаря) Защо да бяга нарочно? 
Да търси като тия двамата еднорозите? За 
какво са му на Канис еднорози? Той никога не 
се е интересувал от тях. Ние му бяхме доста-
тъчни. Приятели сме, откакто се помним. 
Направо семейство…

Порос: (права в центъра на кръга) Знам ли? 
Понякога на човек му идва да се махне от се-
мейството колкото се може по-далеч. Никой 
не може да те нарани по-силно от някой бли-
зък. Слабите ти места са му открити като 
на длан. Ако се е уплашил, че може да го нара-
ните, нищо чудно, че е решил да се махне… А 
може и да сте му омръзнали. Все едни и същи 
физиономии – това писва…

Лупус и Вулпия: (стават нервно от столове-
те си, приближават се към центъра на кръга, 
където е Порос, вземат снимката на Канис, 
гледат я, замислят се продължително) Ако е 

имало такова нещо, не ни го е показал. Напро-
тив, през повечето време беше весел. Вярно, 
понякога изпадаше в странни настроения, 
тъжни. Понякога го обземаше една такава 
тревога, която не можеше да се определи. 
Но сега не. Нищо не усетихме. (отново сядат)

Порос: Че нали сте ловували? Не сте усещали 
него, а зайците. Те са ви били по-важни. Точно 
така, за да стигне до това състояние, по 
всяка вероятност преди това е имал криза, 
изпаднал е в лудост. А вие сте го забравили… 
И зарязали…

Лупус: (придвижва се към центъра) Вярно. В 
един момент напълно забравих за него. (оста-
ва там)

Вулпия: (и тя се придвижва към центъра) И 
аз. Дали не се е обидил? (също остава там)

Лупус: Възможно е. Знаеш го какъв е делика-
тен. Все пак е прекалено чувствителен. Все 
дърдореше, че не му обръщаме достатъчно 
внимание. Не можех да го понасям в тия мо-
менти. Особено мен укоряваше. Просто 
ужас! Сякаш се срамуваше, че ми е приятел. 
А после се затваряше. Ама аз си мислех, че ще 
му мине както всеки път. Бяхме тримата, 
това ми стигаше…

Порос: (задава въпросите като истинс-
ки професионален психолог) Тримата заедно 
или тримата всеки за себе си? Спомнете си, 
важно е! Ние тук също сме уж трима (посочва 
себе си, Жирафас и Хипопотамус), но аз съм си 
все сама.

Хипопотамус: (влюбено, скачайки от стола) 
Не си сама, Порос, аз съм с теб.

Жирафас: (не става, ядно към Хипопотамус) 
Ти може да си, но аз не съм!

Лупус: Ами като че ли той за себе си, а 
ние двамата заедно, Вулпия и аз. Канис все 
беше трети. Макар че сега като се замисля… 
Вулпия (обръща се към Вулпия трескаво, сякаш 
е направил внезапно откритие), той май беше 
влюбен в теб! А ти все го пренебрегваше. Ни-
кога не отговори на чувствата му! С кого ли 
не беше, само с него не!

Вулпия: (взема снимката на Канис и почти я 
навира в лицето на Лупус) Глупости! Глупости! 
Не е вярно. Гледай колко си бил сляп! Той обича 
теб, не мен!

Лупус: Мен?! (на Жирафас и Хипопотамус им 
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става интересно и двамата се придвижват 
към другите трима в центъра на кръга; пети-
мата са като в първоначалното положение, ко-
гато разглеждаха снимката на Канис)

Вулпия: Теб, ами! Изпиваше те с поглед. 
Непрестанно искаше да ти се хареса. Пра-
веше се, че обича лова, защото ти го оби-
чаш. А всъщност най-хубаво му беше вкъ-
щи. Заедно тримата да се забавляваме. Да 
готвим, да правим вечери, да разговаряме. А 
колко щастлив беше, когато аз не можех да 
дойда и бяхте само двамата! Все ме питаше: 
„Ще дойдеш ли?“ И като кажех не, усещах ра-
достта в неговото „Жалко!“ Ти защо мислиш, 
че скиташе по тия пущинаци? Заради теб. 
Той може би затова е избягал – да намери себе 
си… Далеч от теб.

Жирафас: (на себе си) Май и на него само 
еднорозите могат да помогнат…

Порос: О-о-о, я стига! Не ми стигат тия 
двамата с разклатената идентичност, че 
сега и трети… Пък и човек където и да избя-
га, не може да избяга от себе си.

Вулпия: Така е. Но може да избяга от този, 
в присъствието на който не е на себе си. 
Вероятно Канис това е направил. А жалко! 
Поне на мен можеше да каже. Макар че той си 
беше потаен, не споделяше много. Разбирам 
го, дошло му е до гуша това безразличие. Но 
въпреки това се притеснявам, страх ме е да 
не извърши нещо необмислено. Не би трябва-
ло да го допуснем, Лупус.

Лупус: Как? Продължаваме да го търсим?
Вулпия: Разбира се! Но не съм сигурна дали ко-

гато го намерим, няма пак да избяга. Изглежда 
повече не може да издържа.

Лупус: (обръща се гневно към Вулпия) Ама 
всичко ли трябва да ти се обяснява? Като 
го намерим, ще го задържим насила! Ако иска-
те, елате и вие тримата! (обръща се към По-
рос, Хипопотамус и Жирафас)

Порос, Жирафас и Хипопотамус енергично 
клатят глава и ръкомахат в знак на отри-
цание. Имат си по-важна работа от Канис – 
еднорозите…

Вулпия: (възмутена и настървена от предло-
жението на Лупус) Насила? Ти само това знаеш 
– насила! Истинско безумие!

Лупус: Ако трябва и насила! Защото след 
това, което ми каза, се чувствам виновен, а 
не искам. Искам да съм си невинен.

Порос: (хваща четиримата един по един и 
ги разпределя по столовете на предишните им 
места, след което си възвръща професионалния 
психологически тон) Трябва да ви кажа, че ни-
кой не е невинен. Невинни няма, всички сме 
виновни.

Лупус: Заради какво?
Порос: Заради това, че съществуваме. Щом 

съществуваш, значи си виновен. Може би 
само Жирафас не е виновен, защото не знае 
дали съществува. Но намери ли еднорозите, и 
той ще стане виновен.

Жирафас: (нахакано) Няма! Дори и да ги на-
меря, ще си остана невинен.

Порос: Няма, ама има! Щом ги намериш, 
веднага ще те загризе вина. Никой никъде ни-
кога не може да избяга от вината си. Дори да 
бяга бързо като Канис.

Лупус и Вулпия: И какво да правим тогава?
Порос: Ами изправете се, намерете го и 

споделете вината! След като не сте били 
изцяло заедно в забавленията, поне бъдете 
изцяло заедно във вината. Пък и три вини са 
по-малко от една.

Докато Лупус и Вулпия стават от столове-
те си и излизат от кръга и сцената с викове 
„Канис!“, „Канис!“, Хипопотамус също става 
и отива при Порос заинтригуван. Хваща я за 
дланите и я гледа в очите. Предано и влюбено. 
През това време Жирафас седи на стола си де-
монстративно неподвижен, кръстосал е ръце 
и крака.

Хипопотамус: Порос, три вини по-малка от 
една? Как така?

Порос: Така. Споделената вина е половин 
вина, а когато се разпредели между три-
ма – вече е само 1/3 вина. А когато всички 
са виновни, никой не е виновен. В това е 
хитростта да си невинен – всички да са ви-
новни…

Хипопотамус: Значи, ако не намерим едно-
розите, ще сме виновни тримата?

Порос: Не, ако не намерим еднорозите, ще 
сте виновни само ти и Жирафас.

Когато Жирафас чува името си, става – 
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сякаш абсолютно безразличен към разговора 
между Порос и Хипопотамус, и тръгва да се 
движи по краищата на сцената. Надига се на 
пръсти – търси еднорозите, но единственото, 
което достига до него, са далечните викове на 
Лупус и Вулпия.

Хипопотамус: А ти?
Порос: Аз не. Аз съм с носорозите. Засега…
Хипопотамус: И който е с носорозите, той 

няма вина?
Порос: Да, който е с носорозите, той няма 

вина.
Хипопотамус: Но нали преди малко каза, че 

всички сме виновни?
Жирафас продължава да търси еднорозите, 

но заедно с това започва и да надава ухо за 
разговора между Порос и Хипопотамус…

Порос: Да, всички сме виновни. Всички сме 
виновни пред носорозите. Винаги пред няко-
го сме виновни. И този някой са носорозите. 
Което значи, че който е с носорозите, е не-
винен. Виновни са само тези, които не са с 
носорозите.

Тук в разговора се включва Жирафас.
Жирафас: Значи ние с Хипопотамус сме 

страшно много виновни, след като бягаме от 
носорозите и търсим еднорозите?

Порос: Да, вие сте виновни най-много. За-
щото явно се смятате за центъра на све-
та, мислите си, че всичко, което се случва, 
ви засяга лично, че е насочено срещу вас! За-
това си въобразявате, че когато намерите 
еднорозите, ще се отървете от носорозите. 
Че носорозите повече няма да ви трябват. 
Че еднорозите ще ви спасят. Грешка. Защо-
то това кой е виновен и кой е невинен го ре-
шават носорозите, никой друг. Винаги е било 
така… А щом нещо е така, значи не може да 
бъде другояче. (с лека покруса в гласа) И никой 
досега не е успял да промени това положение 
на нещата, колкото и да се е опитвал… 

Жирафас: (тихо,за да не го чуе Порос) Плюя 
аз на твоите носорози. Само да открия едно-
розите и ще… (изведнъж се оживява, започва 
да скача въодушевено) Еднорозите, еднорози-
те, ето ги еднорозите!...

Хипопотамус: (и той крещи) Намерихме ги, 
намерихме ги!...

Двамата се прегръщат и започват лудешки 

да танцуват. През това време на сцената се 
появява Елениум. С два рога, не с един, както е 
известно. Сяда достолепно на един от столо-
вете, който за предпочитане трябва да бъде 
като луксозно кресло и наблюдава с интерес 
танца на Жирафас и Хипопотамус. Сезонът 
вече се е сменил – от лято сме преминали към 
есен. Личи по шарената премяна на дърветата 
и по пляскането на криле – птиците замина-
ват на юг, в гората все повече шумовете за-
тихват…

Елениум: (влиза важно) Хей, какво става 
тук? Каква е тази врява?

Жирафас и Хипопотамус: (не му обръщат 
внимание, опиянени от успеха си) Еднорозите, 
еднорозите, намерихме еднорозите!...

Елениум: Еднорози ли? Не съм забелязал. Ни-
кой никога не е виждал еднорози по нашите 
места. Къде са?

Жирафас: Ами тук, видяхме ги през дърве-
тата. Ей там (сочи с ръка в посоката, от коя-
то идва Елениум).

Елениум: (обръща главата си в посоката, 
която сочи Жирафас) Там ли? Ами че аз от 
там идвам, нищо не видях.

Жирафас и Хипопотамус: (започват да 
осъзнават горчивата истина, застават пред 
Елениум като виновни ученици, свели глави и 
гледащи встрани, повтарят позата на уче-
ника от картината на Фьодор Решетников 
„Отново двойка“, докато Елениум ги гледа с 
укор) : Оттам?

Елениум: (авторитетно) Да, оттам. И ня-
маше никакви еднорози.

Хипопотамус: (тревожно) Да не би да сме 
видели вас?

Елениум: Възможно е. Аз също имам рог. 
Дори два. Два рога, защото съм благороден. 
Рогата са моят отличителен белег. И бла-
городството. Всеки трябва да има отличи-
телен белег. Защото по отличителния белег 
може да бъде класифициран. Апропо, какъв е 
вашият отличителен белег?

Жирафас: Ами-и-и, върлинест съм. 
Елениум: Само това? Малко е, не стига за 

класифициране…
Порос междувременно също се е прибли-

жила до креслото, където седи Елениум, но, 
за разлика от Хипопотамус и Жирафас, не се 
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държи като виновен ученик, а е самоуверена и 
невъзмутима. Походката й е кръшна, личи си, 
че иска да впечатли новодошлия и да му вземе 
акъла.

Порос: (язвително, тъй като все повече е 
ядна на Жирафас заради това, че се опитва 
да откъсне Хипопотамус от нея) Не му стига, 
естествено, иначе не би хукнал да дири едно-
розите…

Елениум: (забелязва Порос, гласът му става 
прелъстителен) А вашият, госпожице? Какъв 
е вашият отличителен белег?

Порос: Красива съм. И съм с носорозите.
Елениум: (става от стола с подчертано 

куртоазни движения и грациозно целува ръка 
на Порос, дори започва да сервилничи с явно-
то желание да й се хареса) О-о-о, това е много 
сериозно! Много-много сериозно! Приятно ми 
е, Елениум. Целувам ви ръка! Защо не ми го 
казахте по-рано? Носорозите са добър отли-
чителен белег. Бих казал дори най-добрият. 
Идеален за класификация. Вие, изглежда, не 
сте като днешната младеж. Целувам ви 
ръка… (отново става от креслото и подчерта-
но куртоазно й целува ръка)

Хипопотамус: (наивно) Всеки ли трябва да 
има отличителен белег?

Елениум: Разбира се, младежо, иначе как ще 
се класифицираме? А без класификация ще се 
размесим, всичко ще се обърка и дори няма 
да знаем с кого общуваме. Ще си мислите 
например, че говорите с благородник, а той 
всъщност простак. Ще настъпи хаос, редът 
ще изчезне.(ужасено) Пффф!

Хипопотамус: (със съжаление) Аз нямам 
рога. И никой няма да ми ги сложи. Но съм 
пухкавичък. И според Порос симпатичен (По-
рос кимва в съгласие)…

Елениум: Не е достатъчно, трябва да се 
постараете повече. Особено пред Порос. 
Въобще, гледам ви вас двамата, някак несе-
риозно се отнасяте, не отдавате на отли-
чителните белези необходимото значение. 
Смятате се за мислители, а в разсъждения-
та ви няма никаква логика. Затова изглежда-
те някак некласифицирани – нито знаете кои 
сте, нито знаете какви сте, нито знаете 
дали изобщо сте… А аз като бивш учител 
обичам точните неща, тези, които са до-

казани научно, аз съм човек методичен, пре-
цизен.

Жирафас: Че ние нали затова сме тръгнали 
да търсим еднорозите? 

Елениум: Еднорозите ли? Защо еднорози-
те? Защо трябва сега да се занимаваме с 
животно, което не съществува?

Хипопотамус: Защото благодарение на тях 
ще стана такъв, какъвто искам.

Жирафас: Защото благодарение на тях ще 
стана съществуващ.

Жирафас и Хипопотамус: Защото те са:
Тук Жирафас и Хипопотамус ги „избива“ на 

мантра, започват да танцуват в транс около 
стола на Елениум, галейки го по главата (рога-
та) докато Порос изважда бамбукова свирка, 
за да озвучи танца им.

Жирафас: Финокожи…
Хипопотамус: …а не като носорозите де-

белокожи.
Жирафас: Далногледи…
Хипопотамус: …а не като носорозите къ-

согледи.
Жирафас: Красиви…
Хипопотамус: …а не като носорозите 

грозни.
Жирафас: Бели…
Хипопотамус: …а не като носорозите 

черни.
Жирафас: Грациозни…
Хипопотамус: …а не като носорозите тро-

мави.
Жирафас: Прекрасни…
Хипопотамус: …а не като носорозите бе-

зобразни.
Жирафас: Лъчезарни…
Хипопотамус: …а не като носорозите 

намръщени.
Жирафас: Сияйни…
Хипопотамус: …а не като носорозите 

помръкнали.
Жирафас: Великолепни…
Хипопотамус: …а не като носорозите невз-

рачни.
Жирафас: Гледащи звездите…
Хипопотамус: …а не като носорозите 

калта.
Жирафас: Чувствителни…
Хипопотамус: …а не като носорозите гру-
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би.
Жирафас: Искрени…
Хипопотамус: …а не като носорозите 

лъжливи.
Жирафас: Миролюбиви…
Хипопотамус: …а не като носорозите агре-

сивни.
Жирафас: Учтиви…
Хипопотамус: …а не като носорозите не-

възпитани.
Жирафас: Добри…
Хипопотамус: …а не като носорозите зли.
Жирафас: Милостиви…
Хипопотамус: …а не като носорозите 

жестоки.
Жирафас: Благовестни…
Хипопотамус: …а не като носорозите зло-

вещи.
Жирафас: Вълшебни…
Хипопотамус: …а не като носорозите 

обикновени.
Порос: (прекъсва свиренето, тъй като за-

белязва, че двамата все повече се екзалти-
рат) И мечта красива, а не като носорозите 
реалност (тихо) грозна.

Елениум: Да, момчета, слезте на земята, 
огледайте се около себе си и вижте красота-
та и благородството. Понякога те са само на 
една ръка разстояние, стига да имате очи да 
ги видите, уши да ги чуете и сетива да ги 
усетите…

Жирафас: Красота?
Хипопотамус: Благородство?
Елениум: (самодоволно се изправя) Да, до вас 

съм. Аз съм, Елениум. Свестен човек, който 
стои здраво на четирите си крака.

Жирафас и Хипопотамус си възвръщат пре-
дишния мантрообразен стил, но сега към тях 
се присъединява и Порос. Тримата танцуват 
около Елениум.

Жирафас: Но твоят рог вълшебен ли е?
Хипопотамус: И те девиците обичат ли?
Жирафас: И легендите те пеят ли?
Хипопотамус: И митовете те разказват 

ли?
Жирафас: И алхимиците боготворят ли?
Хипопотамус: И шутове пред теб немеят 

ли?

Жирафас: И светци на теб се кланят ли?
Хипопотамус: И пилигримите те търсят 

ли?

Порос се пуска от „хорото“, докато Жирафас 
и Хипопотамус застават вече много по-самоу-
верено, дори предизвикателно пред Елениум 
(който отново е седнал в креслото. Освен това 
негово „горделиво“ ставане, той става и кога-
то целува на Порос ръката, през останалото 
време седи с важничене в креслото) и го сочат 
обвинително и презрително с пръст.

Жирафас и Хипопотамус: (с презрение) Не, не 
си ти този, Елениум, не си. Елен си ти обикно-
вен, макар на думи благороден…

Елениум: (сърдито) Не съм, вярно е. Но съм 
стабилен, достолепен и здраво стъпвам на зе-
мята. Вдъхвам доверие, не случайно ми е по-
верен за класификация този район. Лично но-
сорозите ми го повериха. А най-много струва 
онзи, който изпълнява дълга си. Дълга си на 
служещ например…

Порос: (малко неприятно изненадана) О, зна-
чи сме колеги?

Елениум: (отново куртоазничи прелъсти-
телно) Да, млада госпожице, много ми е 
приятно, че сме колеги с вас. Още от начало-
то бяхме колеги с вас. Целувам ви ръка (ста-
ва от креслото и галантно целува ръката на 
Порос). 

Порос: (обяснява) Имам задача да придружа-
вам тези двамата докато търсят еднорози. 
И като ги намерят, да докладвам. Трябва да 
им се признае, упорити са, не се отказват… 
Винаги намират време. Сантиментални чу-
даци…

Елениум: Е, тук упоритостта няма да им 
помогне. Както вече казах, тук не съм виждал 
еднорози. Никога не съм виждал подобно 
нещо! Може би по-нататък, в блатата нао-
коло. Според моята класификация тук сме 
само двурози, еднорози няма. Не се учудвам: 
сигурен съм, че еднорозите се срамуват да 
идват тук, защото се чувстват малоценни. 
Аз струвам не по-малко от тях. И дори, без 
излишна скромност, струвам малко повече. 
И те биха се чувствали неудобно сред класи-
фицирани и благородни двурози като мен. 
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Жирафас: Благороден, неблагороден – не ми 
трябваш! Си ми безполезен!

Хипопотамус: И на мен!
Двамата демонстративно му обръщат 

гръб, докато Порос заявява:
Порос: Но на мен бяхте полезен. Радвам се, 

че ви срещнах такъв двурог, благороден и 
класифициран... (многозначително) Упътихте 
ме…

Елениум: И аз, млада госпожице. Целувам ви 
ръка. (става от креслото и ò целува ръка, но 
този път повече не сяда, а говори на Порос, 
същевременно опитвайки се да я прегърне) 
Срещата с вас ми беше много приятна. А с 
тия двамата не. Техен отличителен белег е 
хвърчането в облаците и гоненето на Ми-
халя, а това не може да достави радост на 
земен, достолепен и благороден човек като 
мен. Дръжте ги изкъсо, защото точно такива 
като тях мъглоперковци вършат най-големи-
те поразии. Работата е там, че всъщност 
никой от тях двамата няма нито един 
точен и обективен аргумент. Смятат, че 
всичко, което правят, е за добро, а накрая 
излиза хаос и безредие. А тук, в моя участък, 
държа специално да отбележа, аз поддържам 
образцов ред. Всичко е класифицирано и подре-
дено – от корена на това дребно цветенце 
(навежда се и откъсва едно цветенце, което 
подарява на Порос) до върха на блестящия ми 
благороден ляв рог (пипа се с лявата си ръка 
по върха на своя рог). Първо реда и класифика-
цията, после всичко останало… (излиза)

Жирафас: (апострофира го нервно) Първо 
еднорозите, а след тях ако ще и потоп, че 
да те завлече в ада с твоите класификации… 
Еднорозите са богове.

Тръгва трескаво да излиза, следват го пре-
гърнати Хипопотамус и Порос.

Действие 4: В 
края на пътя

Порос, Хипопотамус и Жирафас
Действието се развива на поляна в гората. 

Стеле се призрачна мъгла… Вече е зима, има 
много сняг. Тишината е, както се казва, „оглу-
шителна“ – никакъв шум от никъде. Тримата 
влизат един след друг – Порос държи Хипо-
потамус за ръка, той от своя страна държи 
Жирафас. Треперят от студ. Светлината е 
адски бяла. Когато стигат средата на сце-
ната, тримата се пускат, Порос остава на 
място, а Жирафас и Хипопотамус тръгват да 
проучват местността. Движат се неуверено 
– нищо не им е познато, нищо тук не прилича 
на нещо, което да са срещали преди. Стъпват 
на пръсти, предпазливо правят малки крачки. 
Отново на два пъти се блъскат, както в нача-
лото, в желанието си да разберат къде са.

Хипопотамус: (след като за втори път се е 
сблъскал с Жирафас и е отскочил уплашено) Жи-
рафас, това място е странно.

Жирафас: Да.
Хипопотамус: Усещам нещо магическо.
Жирафас: Да.
Хипопотамус: Жирафас, мислиш ли, че най-

после стигнахме?
Жирафас: Мисля, че да.
Порос: (говори така, сякаш ò е известно 

нещо, което двамата не знаят и не подозират 
дори) Мисля, че може би.

Хипопотамус: (предпочита „ученото незна-
ние“ на приятеля си) Жирафас?

Жирафас: Да. Стигнахме. Сега трябва само 
да чакаме.

Хипопотамус: Да чакаме еднорозите...
Жирафас: Нашите еднорози…
Хипопотамус: Които могат всичко…
Жирафас: Които правят всичко…
Хипопотамус: Които знаят всичко…
Жирафас:  Които са всичко… Те са богове…
Порос: (иска да ги предупреди) Хей, момче-

та, не се опиянявайте. Споделям вашите на-
дежди, но все пак не се знае колко ще чакате. 
И кого ще дочакате…

Жирафас: (застава съвсем близо до Порос, 
почти диша в лицето й) Но нали ти ни доведе 
тук?

Хипопотамус: (застава до Порос по същия 
начин, както Жирафас) Но нали ти ни доведе 
тук?

Порос: Да.
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Жирафас: Нали заедно с теб вървяхме към 
еднорозите?

Хипопотамус: Нали заедно с теб вървяхме 
към еднорозите?

Порос: Да.
Жирафас: Нали ти ни каза, че най-вероятно 

са тук?
Хипопотамус: Нали ти ни каза, че най-ве-

роятно са тук?
Порос: Да.
Жирафас: Тогава?
Хипопотамус: Тогава?
Порос: Тогава…
Тогава от призрачната мъгла се появяват 

носорозите от началото на пиесата, седят на 
същите бюра, на които седяха и тогава, само 
че без портретите, шкафовете с папки и дру-
гите канцеларски принадлежности и с още една 
разлика – облечени са в дълги до пода шлифери. 
Зад гърба им обаче е часовникът, който по-
сочва същия час, 14, както в началото.

Носорого и Носорога: (заповедно, като в ка-
зарма) Жирафас и Хипупутамус!

Хипопотамус: (смело, пътят вече го е напра-
вил дързък) Хипопотамус съм.

Носорого и Носорога: Мълчете! Ще мълчи-
те, когато говорите с нас! И ще отговаряте 
само когато ви питаме! Едносрично, с да или 
не. Вие ли сте?

Жирафас: Да, нали вече се…
Носорого и Носорога: Казахме да мълчите и 

да говорите едносрично!
Хипопотамус: Да.
Жирафас: Да.
Носорого и Носорога: Имате ли разреши-

телни да бъдете тук?
Хипопотамус: Ама нали вие ни ги…
Носорого и Носорога: Едносрично!
Жирафас: Да.
Хипопотамус: Да.
Носорого и Носорога: Донесете ги! По-

бързо!
Жирафас и Хипопотамус се приближават 

почти на бегом до бюрата и показват разреши-
телните си. Носорого и Носорога внимателно 
ги разглеждат, обръщат ги, гледат печатите, 
написаното. През това време Хипопотамус и 
Жирафас пристъпват от крак на крак, неспо-
койни са. Порос от своя страна е избрала да 

се обърне с гръб, сякаш знае какво ще се случи.
Носорого: (обръща се към Носорога сякаш 

застаналите пред тях Жирафас и Хипопота-
мус не съществуват) Мисля, че всичко е наред.

Носорога: (по същия начин се обръща към Но-
сорого) Да, нямат пропуски.

Носорого: Значи имат право?
Носорога: Да, документите им са в ред.
Носорого: Тоест изрядни са?
Носорога: Изрядни са.
Носорого и Носорога се изправят и свалят 

палтата си. Облечени са в лъщящи дрехи. 
Изпъчват се и изричат с тържествен тон, 
обръщайки се към Хипопотамус и Жирафас. 
Сега не грешат името на Хипопотамус.

Носорого и Носорога: Хипопотамус и Жира-
фас! Вие успяхте, поздравления! Намерихте 
еднорозите. Ето ни! Гледайте, такова нещо 
не се вижда всеки ден. Имате пълно право да 
ни се любувате!

Жирафас: Ама вие не сте еднорози!
Хипопотамус: Вие сте носорози, познавам 

ви!
Жирафас: Лъжци!
Хипопотамус: Самозванци!
Жирафас: Измамници!
Хипопотамус: Мошеници!
Порос: (жалостиво) Не, момчета, грешите. 

Това са еднорозите, други няма…
Хипопотамус и Жирафас: Отвратителни 

са!
Носорого: Ние сме еднорозите…
Носорога: И други еднорози няма.
Носорого: Ето доказателството, напълно 

логично (разгъва ритуално стар пожълтял 
пергамент и чете с тържествена патетика 
думите на Марко Поло – мото към пиесата): 
Въдят се тук също диви слонове и еднорози, 
не по-малки от слоновете, кожата им е като 
на бивол, а нозете – като на слон, по средата 
на челото си имат дебел черен рог; хапят с 
езика си, на езика си имат дълги бодли и с тях 
хапят…

Носорога: (също разгъва старинен перга-
мент и чете още по-патетично и тържестве-
но) …Главата им е като на див глиган и винаги 
гледат в земята, живеят в калта и в блатата. 
На външен вид звяр безобразен. Не приличат 
по нищо на онова, което пишат за тях; едва 
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ли ще се подчинят на девственица; изобщо не 
са това, което у нас разказват за тях.

Хипопотамус: Но това… Но това… Но това 
значи, че еднорози не съществуват!

Носорого и Носорога: Да, значи точно това. 
Еднорози не съществуват, съществуват само 
носорози.

Хипопотамус: (отчаяно) Носорози?! Носо-
рози! Само носорози?! Боже мой, какъв ужас! 
(строполява се в безсъзнание)

Жирафас: (също така отчаяно) Носорози?! 

Носорози?! Само носорози?! Но това значи, 
че аз не съществувам! Че мен ме няма! (по-
бягва по появилата се пътека, викайки) Няма 
ме… Няма ме… Няма ме… Няма ме… (излиза, 
из-зад кулисите се чува само отчаяните му и 
окаяни викове)

Порос: Няма го. Изчезна. Останаха само 
носорозите. Наистина ли нищо друго няма, 
освен носорозите? (разридава се и се хвърля 
върху Хипопотамус)

(първи) КРАЙ, песимистичен

Пиесата може да завърши и тук, но тъй като финалът е извънмерно песимисти-
чен, предлагам също така и оптимистичен финал. Ето го:

Сцената потъмнява, светлината изчезва. Важно е да се създаде илюзията, че 
представлението е свършило. Може дори да се изчакат първите ръкопляскания 
на зрителите, когато изведнъж избликва ярка светлина – колкото се може по-
жълта, слънчева, а на сцената с радостни и щастливи викове се втурват Лупус 
и Вулпия, носейки изображението на Канис. Изображението може да представлява 
нещо като японско самурайско знаме, каквито сме виждали във филма на Акира 
Куросова „Кагемуша, сянката на воина“ например. Носорого и Носорога са изчезна-
ли, останали са само бюрата им, върху които Лупус и Вулпия скачат неистово и 
необуздано, след това ги преобръщат с каратистки ритници, свалят и „безвре-
мевия“ часовник от стената и го стъпкват. През всичкото това време крещят 
с лудешка радост: „Намерихме го! Намерихме го! Намерихме Канис, нашия Канис! 
Нашият Канис! Намерихме го, намерихме го!“ Канис е изображението, което но-
сят. От виковете им Порос се свестява, става, започва да вилнее с тях, взема 
изображението на Канис, размахва го като бунтовно знаме по сцената, рита бю-
рата, скача върху часовника. Цялата оргиастично-карнавална вакханалия Лупус, 
Вулпия и Канис (който – макар и изображение, активно участва) я продължават 
нататък в гората, докато Порос се втурва с радостни и възторжени викове към 
Хипопотамус.

Порос: Хипопотамус, ей, Хипопотамус, мили Хипопотамус, ставай! Ставай, 
чуваш ли! Ела да видиш, ела! Лупус и Вулпия намериха Канис, значи и ние ще 
намерим еднорозите! Ставай! Ставай, казвам ти, да намерим Жирафас и да 
търсим еднорозите!... Ще ги открием, все някъде ще ги открием, само стани!... 
Ставай, Хипопотамус, Хипопотамусче, мило мое водно конче, стани и тръгни!

Хипопотамус се свестява, става, с Порос се прегръщат и тръгват в посоката, 
в която преди малко е избягал полу-обезумелият Жирафас…

(втори) КРАЙ, оптимистичен
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1. А така, така ви се пада, Митко 
Новков, дойдохте! Златното ви перо, с кое-
то се прочухте като критик с имидж, сега 
го топвате  в абсурда, ще го изпоцапате, 
изпотрошите – Йонеско е това, Бекет е 
това, Мрожек е това, Крал Юбю е това... 
Изкусен и примрял от любознателност алхи-
мик сте, написал на компютър театрална 
пиеса. Как ви сполетя тази беда?

- Бих казал – предизвикателно, сиреч 
беда желана, извикана и предизвикана! 
Хвърлената ръкавица беше обявеният 
от Благоевградския театър конкурс за 
абсурдистка пиеса „Носорог“, който беше 
преименуван впоследствие на „Наум Шо-
пов“ (мир на праха му!), чиято кончина, 
за съжаление, ни сполетя точно по вре-
ме на провеждането на състезанието. 

МИТКО 
НОВКОВ
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Митко Новков (1961, с. Бързия) завършва „Психология и философия“ в СУ „Св. Кли-

мент Охридски“. Негови текстове са печатани в почти всички периодични изда-

ния за култура в България: вестниците „Култура“, „Литературен вестник“, „Ли-

тературен форум“, „Литературен глас“, в списанията „Демократичен преглед“, 

„Витамин Б“, „Мост“, „Страница“, „Сезон“, „Български месечник“, „Християнс-

тво и култура“, „Брод“, „Алтера“, „ЛИК“, „Море“, Кула“ и др. Редовно присъства 

и във всекидневния периодичен печат на централно и регионално равнище. Носи-

тел за 1999 г. на наградата за белетристична книга „Пегас“ на Община Бургас 

и наградата за критика в конкурса, организиран от „Литературен форум“ през 

2001 г. по случай 150-годишнината от рождението на Иван Вазов и Захари Стоя-

нов. Носител още на Награда „Паница“ (2003) за публицистичен анализ и „Златен 

будилник“ на Програма „Христо Ботев“ на БНР за „будителски дух“. Автор е на 

книгите „Изядената ябълка. 101 управител‘ски истории“ (1999, Издателско ате-

лие „АБ“) и на „Бартвежи. Разни и по-разни писаници по повод и без повод“ (2001, 

„Литературен вестник“). Книгата му „Подир сенките на литературата. Цикли 

и зацикляния“ („Жанет 45“) е номинирана в секция „Хуманитаристика“ на награ-

дата „Хр. Г. Данов“ (2008). Има още две номинации за същата награда в раздела 

„Популяризиране на българската култура“. През 2009 г. издава сборника „Нервът 

телевизия“ („Жанет 45“), избрани статии от водената от него рубрика „Петък, 

ранна утрин“ във в. „Култура“, а през 2012 излиза книгата му с есета по картини 

„От Медуза до Магрит“ („Агата-А“). „Еднорози“ е неговата първа пиеса, но във 

всички случаи не и последната. В момента е водещ на предаването „Съботен 

саботаж“ на интернет радио БиНаР на БНР и петъчното издание (всеки последен 

петък на месеца) на „Какво се случва“ по Програма „Христо Ботев“ на БНР.

Грабна ме заглавието на конкурса – „Но-
сорог“, заето от прочутата едноименна 
пиеса на Йонеско. И ме грабна не заради 
друго, а защото видях възможност да си 
поиграя с носорозите на Йонеско и с едно-
розите на Марко Поло, който в един па-
саж от своя „Милион“ разказва за носо-
розите (които той нарича еднорози), че 
били груби и злостни, въргаляли се в калта 
и изобщо, по язвителните думи на любо-
питния венецианец: „едва ли ще се подчи-
нят на девственица“. И да, ха така, рекох 
си, ето шанс да се опитам да покажа как 
всички ние в своя крехък и уязвим живот 

непрекъснато търсим еднорози, а накрая 
все се нахакваме на носорози, които ни 
разказват играта. Ако не вярвате, огле-
дайте се към днешните управленски ви-
сини – събрали са се там носорог до носо-
рога, дебелокожи, тъпи, злобни и злостни; 
целите овъргаляни в кал и мръсотия, но 
пък с гордо навирени рога, сякаш са диа-
деми.

2. Като критик и анализатор очаквахме 
всяка следваща ваша публикация, защото 
можете да защитавате тезите си  класно. 
Защо ви е отсрещния бряг? Защо повдига-
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те крачоли и преминавате вододела на ли-
тературните видове? Смятате ли, че сце-
ната ни има нужда от вашата пиеса или 
се подадохте на творческата съблазън : „ 
няма добра съвременна пиеса – ще напиша 
такава”?

- Не, не бих казал, че няма добра 
съвременна българска пиеса, напротив: 
„Паякът“ на Йордан Славейков и Дими-
тър Димитров е много стилен текст, 
„Извънземно“ на Иван Димитров също, да 
не говорим за Боян Папазов и Константин 
Илиев, които показват завидна творческа 
мощ. Съвсем наскоро, впрочем, гледах в 
Театъра на Българската армия пиесата 
„Да разлаеш кучетата“, постановка на 
Иван Урумов, автор на текста е Емил Ата-
насов (първото заглавие е „Ден за трича-
не“) – една пълна с хумор, със свеж поглед 
върху България в глобалния свят, с хем 
добродушно, но в същото време и дълбо-
ко философско вглеждане в това какво ще 
рече да си българин в днешното време на 
размити планетарни граници. Да не гово-
рим за драматургичните текстове на Яна 
Борисова, Георги Господинов, Пламен Дой-
нов, Елин Рахнев… Така че съвсем не това 
беше мотивът ми – няма пиеси, затова 
ти трябва да напишеш. Склони ме игра-
та, склони ме възможността през едно 
противоречие уж малко да покажа други 
противоречия, вече големи. Ето защо не 
бих казал, че съм я писал чак за сцена, ма-
кар че ще ми бъде драго, ако някой режи-
сьор я припознае за поставяне; че не съм 
имал и на ум (което изобщо не е достойнс-
тво, напротив!) сцената личи от забе-
лежката, която ми направиха за имената 
на героите – как щели да се изговарят, 
актьорите ще си изкълчат езика – нещо, 
върху което хич не се и бях замислял. Но 
пък се забавлявах, докато я пишех, правех 
си каламбури, всякакви шегички и сам си се 
радвах. И се надявам тази моя радост да 

личи в текста. А колкото до прекосява-
нето на театралната река – о-хо-хо, вие 
нямате идея, а може и да имате, защото 
сте от същата кохорта, от която и аз, 
колко за мен театърът е онова изкуство, 
което ме привлича така, както светли-
ната привлича пеперудите. И изобщо не 
се страхувам, че тази светлина може да 
ме изпепели – нека, само нека бъда изпе-
пелен в театъра, другото е без значение, 
щастлив ще съм!

3. Театърът ни, в смисъл режисьорите 
ни, не харесват много-много днешните 
български автори. Това  подминаване се 
насажда като поведение още от НАТФИЗ, 
където  почти всички учебни и изпитни  
откъси са по преводни текстове – „нищо 
лошо” би казал непосветеният, така е до-
някъде, но лошото идва когато НАТФИЗ си 
остава в теб и като професионален режи-
сьор, който вече с личния си репертоар се 
влива в националния. Ще се примирите ли, 
ако недай си боже пиесата ви, с нейните 
сияйни и гледащи звездите еднорози, бъде 
обгърната   с незабелязване, с мълчание?

- Честно казано, не зная дали това, за 
което говорите, е дело на НАТФИЗ, по-с-
коро е дълбока национална черта. Аз оби-
чам да цитирам една сръбкиня, преводач 
от български, Ивана Стоичков, която на 
мой въпрос кое най-много ни различава от 
сърбите, отговори: „Вие не се обичате и 
не се харесвате! И понеже не се обичате 
и харесвате, неглижирате и изобщо не се 
интересувате от нещата, които пра-
вят вашите творци тук и сега, в този 
момент!“ Което е вярно не само за съвре-
менната българска драматургия, вярно е 
и за съвременната българска литература 
(която, който ще да ми вярва, в момента 
е на такова високо ниво, че могат да й 
дишат праха изявени литературни нации 
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от световна величина като французите 
например), и за съвременното българс-
ко изобразително и въобще визуални 
изкуства, и за документалното ни кино, 
и за театъра ни (кому е известно, че в 
Пловдивския куклен театър цялата тру-
па заедно с режисьорката Веселка Кунче-
ва, художничката Мариета Голомехова и 
композиторът Христо Намлиев правят 
уникални неща на световно равнище, 
спектакъла „Вграждане“, да речем?); важи 
и за музиката ни – един Георги Арнаудов 
например е композитор от световна ве-
личина, но това го знаят хора, които мо-
жеш да преброиш на пръстите на една-
та си ръка. Така че това е, според мен, 
причината – ние не харесваме себе си и 
понеже е трудно да си признаеш, че не 
се харесваш, че си кофти, мерзък, лош, 
неприятен, безстойностен, прехвърляш 
го върху другите и най-вече върху хората, 
които се опитват в едно наистина убо-
го време за творчество въпреки всичко 
все пак да творят без да се предават и 
без да униват. В психоанализата това 
се нарича „проекция“. Проектираме не-
доволството от себе си, недоволствай-
ки от българското изкуство. Но хората, 
които го правят, не могат да не го пра-
вят, защото иначе ще се взривят. Така че 
дори и нищо да не последва от пиесата 
ми в смисъл сценична реализация и т.н., 
няма да бъде чак толкова страшно и пе-
чално; страшното и печалното щеше да 
бъде, ако не я бях написал, защото щях да 
се пръсна. Слава Богу, сега съм цял и не-
разпръснат , пиесата е написана, пък и 
тя все пак ще има свой самостоен живот 
– с младата режисьорка Тамара Янков 
и с един страхотен екип актьори ще я 
поставим в Радиотеатъра, пък после ще 
видим…

3. Аз харесвам вашата пиеса-басня 

„Еднорози” и бих желала да бъда неин зри-
тел на различни трактовки. Имате ли 
„видения” в кои театри, с кои режисьори, 
актьори, сценографи природата й  би „жи-
вяла” най-добре?

- Е, не, това би било твърде нахално 
да посочвам – ти можеш, ти можеш, ти 
можеш, хайде какво чакаш! Тя е малко 
сложна, трябва или една много обиграна 
трупа, или пък изобщо необиграна, за да 
се впусне в това приключение с главата 
надолу. Ще видим, просто не е дошъл ред 
до там, но като му дойде, ще мислим и ще 
говорим. Във всеки случай това е проект, 
който не може да стъпи на платформа-
та „независим театър“, за съжаление, ще 
трябва да се търси държавен театър. 
Казвам „за съжаление“ не защото подце-
нявам държавните театри, а защото си 
давам сметка – твърде сложно ще бъде 
нейното поставяне, за да може след това 
с пътувания и т.н. да компенсира вложе-
ните енергия, средства, интелект, вре-
ме…

4. Добре дошли като автор на 
театрална драматургия на страниците 
на сп. „Театър”. При какви обстоятелства 
ще повторите?

- Аз вече повтарям, хареса ми. Но засега 
няма да казвам нищо. Изобщо – това в по-
общ план, писането за сцена е сладко увле-
чение, това разглобяване на личността 
ти в различни герои, това разпадане на 
авторските Аз и цялост е нещо, което 
дълбоко ме привлича. Може би защото са-
мият съм неспокойна душа, не мога да се 
занимавам само с едно нещо, трябва да 
тичам по различни писти, за да съм цял. 
С други думи, малко парадоксално звучи: 
колкото пї се разпадам на различни дра-
матургични герои, толкова повече съм си 
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Аз самият цял.

5. Тревогите и надеждите ви за 
българския театър?

- Знаете ли, тук ще бъда малко по- 
провокативен: смятам, че ако сложим 
на кантар игралното кино и театъра, 
театърът е определено, поне според 
мен, по-българското изкуство. Дълго 
ще трябва да обяснявам това си мне-
ние, може би ще го направя някога и ня-
къде, но засега нека се задоволим само 
с твърдението. Затова оттук ако 
тръгнем, спокойно мога да заявя, че 
нямам тревоги за българския театър – 
той е различен и това е най-хубавото, 
което (му) се случва. Най-различни неща 
могат да се гледат, предназначени за 
най-различни вкусове и предпочитания 
и дори оплакванията, че, видите ли, 
залитал театърът ни по забавното и 
вулгарното чак, смятам за абсолютно 
безпочвени: каква е била старата ати-
ческа комедия, какво са били фарсовете 
и комедия дел арте, какво са предста-
вяли нашите предци-карагьозчии? 
Българският театър е жив, много жив 
и съм абсолютно сигурен, че той ще 
продължи да живее така плътно, защо-
то, както казах, той много повече от 
всичко друго е българското изкуство, 
най-българското изкуство. Защото 
какво правят хъшовете в Букурещ? 
Театър. Какво са, ако щете, „Записки-
те“ на Захари Стоянов и образа на 
Бенковски, който той описва там? Ами 
театър, а Бенковски е най-големият в 
известна степен български актьор. И 
неговата игра довежда свободата… И 
нека завърша със сентенция: театъ-
рът прави българите свободни.

                                                            
Кева Апостолова

АВСТРИЙСКИ 
ТЕАТРАЛНИ 

ПРОСТРАНСТВА

АВСТРИЙСКИ 
ТЕАТРАЛНИ 

ПРОСТРАНСТВА

ВИЕНА 2013
ADIEU, ЛЮК!

Между 10 май и 16 юни във Виена се 
състоя един от най-важните европейски  
театрални фестивали –  Виенските 
празнични седмици 2013.  Тазгодишното 
издание на Wiener Festwochen, включва-
що 40 театрални и музикални про-
дукции от 38 страни, беше и последно-
то под интендантството на Люк Бонди. 
Известният швейцарски режисьорръко-
води 16 години Виенския фестивал - пет 
като директор на театралната програ-
ма и дванадесет  като  интендант.  Ка-
къв  беше  профилът  на  фестивала  през  
ерата  Бонди?

Директорките на театралната 
програма Мари Цимерман (от 2002  до 
2007 г.) и Стефани Карп  (от  2008  до  
2013  г.)  реализираха  амбициозната  си  
визия  за  фестивално пространство, 
отворено и към неевропейския театър. 
С всяка следваща  програма се разколеба-
ваше  опозицията  „център-периферия“;  
правеше  се  опит  да  се  преодолее рязко-
то противопоставяне между „елитарни 
и представителни“ и „експериментални“ 
театрални  проекти,  опит  за  изплъзване  
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„Дивата патица“, фотограф: Хайдрун Лор

от  изискванията  
на  масовия  вкус,  
да  „се надхитрят  
условностите“  (Ст.  
Карп).  В  програ-
мата  на  фести-
вала  имената  на 
световноизвестни 
режисьори (Ро-
бер Льопаж, Пи-
тър Селърс, Ариан 
Мнушкин, Петер 
Щайн,  Джеймс  Тие-
ри,  Патрис  Шеро,  
Кристоф  Марта-
лер,  Ромео  Касте-
лучи,  Петер Цадек,  
Саймън Макбърни...) 
неизменно се ре-
дуваха с малко или 
напълно непознати 
в Европа режисьо-
ри (японците Дай-
суке Миура, Акира 
Такаяма, Тошики 
Окада; либийския 
режисьор  Рабин  
Мруе;  бразилците  
Ф.  Гавиро,  М.  Оли-
вейра;  колумбиеца  
Хорхе  Уго Марин...). 
Виенският фести-
вал под интендант-
ството на Люк 
Бонди поднасяше 
на своята публика  
една  интелигент-
на,  амбициозна,  
географски  и  есте-
тически  изключи-
телно разнообразна  
програма,  която  
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много  точно  отразява-
ше  случващото  се  в  све-
товния театър.  Виенс-
ките  празнични  седмици  
зареждаха  театрално-
то  и  урбанистично-
то пространство с изу-
мяващи, разтърсващи 
и визионерски проекти 
от постдраматичния 
театрален дискурс. Осо-
бено място в история-
та на фестивала заемат 
двата изключителни site-
specific  проекта  „Защита  
от  бъдещето“,  режисьор  
Кристоф  Марталер  (2006),  
и „Хераклиди“ от Еврипид, 
режисьор Питър Селърс 
(2004). Тема на първия е 
евтаназията на физически 
и психически болни деца по 
време на националсоциа-
лизма. Актът на припомня-
не се случва на терито-
рията на психиатричната 
клиника „Щайнхоф“, където 
от края на 30-те години до 
1945 г. са убити или подло-
жени на експерименти 
около 802 деца. Вторият 
проект обиграва друго 
алтернативно пространс-
тво – Парламента. П. Се-
лърс инсценира  античния  
сюжет  като  среща  между  
зрители,  младежи  от  авс-
трийския бежански  лагер  
Трайскирхен  и  полити-
ци;  като  спектакъл,  ра-
зиграващ  се  като съвре-
менен дипломатически 
диспут. През епохата на 

засилен интерес на теа-
търа към новите  техно-
логии  Виенският  фести-
вал  показва  изключителни  
мултимедийни спектакли: 
„Проектът Андерсен“, 
„Обратната страна на лу-
ната“ на Р. Льопаж, „Римс-
ки трагедии“  по  Шекспир,  
режисьор  Иво  ван  Хове,  
„Майстора  и  Маргарита“  
по  М. Булгаков,  режисьор  
Саймън  Макбърни.  Когато  
почти  липсваше  театър,  
в  чийто репертоар да не е 
включен спектакъл по про-
заичен текст, Виенските 
празнични седмици радва-
ха  своята  публика  с  впе-
чатляващите  сценични  
адаптации  на  „По  следи-
те  на изгубеното време“ 
по М. Пруст, режисьор Ги 
Касиер, „Процесът“ от 
Ф. Кафка, режисьор Анд-
реас Кригенбург, „Бесове“ 
по Достоевски на Петер 
Щайн. 

 Как може да се ха-
рактеризира последна-
та фестивална година 
под интендантството 
на Люк Бонди? Както при 
всяко издание на фести-
вала през последните 16 
години, и на това не липс-
ваха спектакли на Бонди 
- „Завръщане у дома“ от 
Х. Пинтър и „Тартюф“ от 
Молиер.  В  тазгодишната  
селекция  се  наблюдава  ба-
ланс  между  спектакли  по 
драматургични тексто-

ве и постдраматични 
проекти, има завръща-
не към драмата, която в 
някои от фестивалните 
години почти отсъства-
ше. Освежаващо нов про-
чит на модерната класика  
предложиха  две  продукции  
-  „Госпожица  Юлия“  по  А.  
Стриндберг  на бразилска-
та  режисьорка  Кристиане  
Ятахи  и  „Дивата  патица“  
по  Х.  Ибсен   на австра-
лийския режисьор Саймън 
Стоун, едно от открития-
та на фестивала. И тази го-
дина не  липсваха  известни  
немскоезични  режисьо-
ри  (Кристоф Марталер,  
Мартин  Кушей,

Николас Щеман) и 
интернационални звезди (Р. 
Кастелучи, Р. Льопаж).

Театърът на Кристоф 
Марталер предопределя, 
формира съвременното 
мислене за театралност. 
В своите проекти Марта-
лер превръща театрално-
то пространство-време 
в една  абстрактно-пое-
тична  материя,  в  която  
изплуват  зловещи  обра-
зи  от  миналото, проеци-
ра се страхът ни от бъ-
дещето. Премиерата на 
театрално-музикалната 
му творба

 „Последни дни. Навече-
рие“ се състоя в сградата 
на Парламента. Тема на  
site-specific проекта е му-
зиката на девет еврейски 
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композитори от Чехия, 
Полша и Австрия, които 
по време  на  националсо-
циализма  са  преследвани,  
депортирани  или  убити  
в концентрационни лагери 
или са били принудени да 
емигрират. В спектакъла 
Марталер създава  една  
необикновена  сетивно-а-
кустична  среда,  в  която  
живее  споменът, безпо-
мощната меланхолия; на-

ситена е с неспокойни 
предчувствия и плашещи 
видения. Актьорите  реци-
тират,  произнасят  колаж  
от  документални  или  ими-
тиращи документалност 
политически речи и 
изказвания. Разпръснати 
из заседателната зала, те 
цитират антисемитска 
реч на някогашния виенски 
кмет Карл Луегер, произне-
сена през 1894 г., изявле-

ния на сегашния унгарски 
министър -председател 
Виктор Орбан, расистки 
изказвания на австрийски и 
унгарски депутати от ми-
налото и сега.  В документи-
раната и автентичност 
изговореното отеква 
отчуждено, нереално. Бе-
лези на едно ксенофобско 
минало, настояще, бъдеще. 
Разположен по депутатски-
те банки, шестчленен 

АВСТРИЙСКИ ТЕАТРАЛНИ ПРОСТРАНСТВААВСТРИЙСКИ ТЕАТРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА

„Sul concetto di volto nel Figlio di Dio“, фотограф: Клаус Лефебвре
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оркестър изпълнява обра-
ботени творби от загина-
лите композитори. Музи-
ката поглъща кънтенето 
на текста, двете звукови 
полета се сблъскват, разми-
нават, приплъзват едно в 
друго. Една зона, лишена от 
думи, зона на необратимо 
изчезналото, неизговорено-
то или от никого нечуто-
то слово. В разтегнатото 
до безкрайност отсъствие 
на думите, в пречиства-
щата самота на музиката 
възниква пространството 
на спомена. В него се мате-
риализира хор от  странни  
персонажи,  които  изпълня-
ват  гротесково-демо-
нични  жестове:  кимат 
одобрително, слушайки 
антисемитските речи, 
здрависват се като марио-
нетки, свличат се, падат 
от депутатските банки, 
пълзейки се измъкват от 
залата. Във втората част 
на спектакъла  те  седят  
безмълвно  из  залата,  с  
гръб  към  оркестъра.  Тела-
та  им  са проекционна по-
върхност за загатнатите 
по лицата на зрителите 
безпокойство, скука.

В спектакъла си  „Sul 
concetto di volto nel Figlio 
di Dio“ италианският ре-
жисьор Ромео Кастелучи 
показва преходността, 
тленността на  тяло-
то, но и божествената 
му природа  в радикални 
във въздействието си 
картини. В 60-минутния 

пърформанс една след  дру-
га  се  наслагват  смущава-
щи,  тягостни,  врязващи  
се  в  съзнанието  визуални 
композиции. Огромна 
проекция на образа на 
Христос заема сцената 
на Бургтеатър – увели-
чен фрагмент от картина 
на ренесансовия художник 
Антонело да Месина. 
Пред лика на Божия син в 
пестеливо обзаведена все-
кидневна един мъж се гри-
жи за стария си, инконти-
нентен баща. Сцената е 
изобразена с безпощаден 
натурализъм – сменянето 
на пелените, почиства-
нето на фекалиите. В не-
поносимата тишина, в 
мъчителните паузи се  до-
лавят  прошепнати  думи.  
Текстът  е  единствено  
звукова  енергия.  Успокоя-
ващият, утешаващият 
глас на сина, разтърсените 
от срам и безпомощност 
ридания на бащата за-
местват  обичайния  си-
мултанен  превод.  Пре-
водът  заема  две  малки  
страници  в театралната  
програма:  Баща:  „Извиня-
вай, извинявай,  толкова  
съжалявам...“.  Син  :

„Виж, не е необходи-
мо да се извинявяш. Нали 
знаеш това...“. Парализира-
ща акустична драматургия 
доминира втората част 
на спектакъла: кънтящи 
звуци от удари на топки 
в гимнастически салон 
постепено преминават 

в оглушителни оръжейни 
изстрели. Група деца изли-
зат на сцената, вадят от 
раниците си пластмасови 
ръчни гранати и замерят с 
тях  портрета  на  Исус.  
Той  се  пропуква,  разтва-
ря  се,  изчезва,  под  него  
се  появявя надписът: „You 
Are My Shepherd“, отменен 
след секунди с  „You Are Not 
My Shepherd“.

Откритието на фести-
вала беше младият австра-
лийски режисьор Саймън

Стоун, който гастроли-
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ра с „Дивата патица“ по Х. 
Ибсен. С. Стоун пренаписва 
Ибсеновата  драма,  като  
почти  не  променя  ориги-
налното  действие,  но ра-
дикално и много сполучли-
во модернизира текста. 
В спектакъла текстът не 
е отчужден и разкъсан от 
паузи, не е (само) звукова 
среда, както в „Последни 
дни“ и  „Sul concetto...“, 
тук текстовият поток 

е забързан, сгъстен, задъ-
хан. Шеметното темпо 
на спектакъла, резките 
преходи между кратки-
те епизоди поглъщат  ле-
таргичната  аура  на  Ибсе-
новия  текст,  неумолимо  
открояват остротата на 
конфликтите, на характе-
рите. Пестелива светлина 
пада върху ограденото със 
стъклени стени сценично 
пространство. Върху оби-

тателите на прозрачния  
куб  едно  след  друго  се  
стоварват  съдбоносни  
разкрития. Ансамбълът  
от театър Belvoir, Сидни, 
с изключително напрегна-
тия си, зрял пърформанс 
беше едно от най-силните 
актьорски присъствия на 
фестивала.

        Ивета  Гонаус

„Последни дни“, фотограф: Валтер Маир 

АВСТРИЙСКИ ТЕАТРАЛНИ ПРОСТРАНСТВААВСТРИЙСКИ ТЕАТРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА
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Театралният афиш на фестивала URBANCULT 
(27/28/29 септември във Fabrica 126, София): 
„Храбрият шивач“ в изпълнение на Георги Спа-
сов,  „Привет, магьосници и сбогом“ и „Хензел 
и Гретел“ на Симона Нанова,  „Живак“ на Дими-
тър  Живков, „Което е било“ на Георги Даве-
ров, „Ескориал“ на режисьора Росен Пенчев , „В 
края на ноември“ на Румен Гаванозов. Медиен 
партньор в сегмент „театър” -  сп. „Театър”

1. URBANCULT. Theatre. Какво е това?
- URBANCULT е събитие от фестивален ха-

рактер с платформа за културен обмен, предла-
гащо индивидуален афиш за всяка сфера, било то 
музика, визуални изкуства, творческо писане, 
архитектура, бизнес, спорт и т.н. Сценичните 
изкуства също имат своето място на културна-
та карта, от там и театралната програма на 
URBANCULT.  

2. Защо в София? В смисъл – защо  e подходяща 
Fabrica 126?

- Fabrica 126 не е случайно избрана локация. 
Структурата на сградата позволява про-
веждането на мероприятия с разностранен 
характер: изложби, представления, музикални 
събития, семинари, прожекции и т.н. Фокусът 
на URBANCLUT пада върху взаимодействието 
между културните сфери, а такова е възможно 
само и единствено при среща в подходящи усло-
вия, така че всяка култура да изрази себе си по 
най-добрия начин. Гъвкавостта на Fabrica позво-
лява обособяване на пространството по повече 
от един начин, за да може всяка изложба, всяко 
представление, семинар или презентация да се 
чувства на място. 

В този ред на мисли: в София, защото Fabrica 

126 е в София.
 3. Парите бяха ли проблем номер едно или 

успяхте да ги поизбутате на по-заден план?
- Бяха, но ще кажа съображение номер едно. 

Финансирането винаги е от значение. Бизнес 
афишът е от изключителна важност за фести-
вала. Основният тласък към културна про-
дукция идва от бизнес сферата. Парите са го-
риво. Сипваш гориво, двигателят работи, не 
сипваш..., сещате се.  

4. Три дни и седем постановки – това откъм 
театралната акция на фестивала. Спектаклите 
защитават два репертоарни лъча – за деца и за 
възрастни. Публиката беше ли си по местата или 

ГЕОРГИ ДАВЕРОВ
Актьор

Г. Даверов в „Секс. Наркотици. Рокендрол”
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си остана вкъщи? 
- Децентрализацията на театъра е предизви-

кателство. Много е сложно да го извадиш от 
„Раковска” и да го вкараш някъде другаде. Ня-
кои спектакли бяха посещавани, други не. Пре-
ди всичко искам да благодаря на екипа на „Еско-
риал” и „Живак” за проявения професионализъм 
и разбиране и за това, че изнесоха толкова ху-
бави спектакли. Смятам ги за сполучливи, защо-
то хора, които не ходят на театър, видяха две 
страхотни представления. Първото впечатле-
ние е най-важно. 

5. URBANCULT  повиши ли урбанкултурата на 
София?

- Още не… Това е проект за развитие и 
ще трябва първо да бъде завършен, за да има 
ефект. Заложили сме още 5 фестивала до края 
на 2014. Тогава ще можем да кажем… залага-
ме на интензитета и постоянството, а не 
на еднократната доза. Трудно е, но мисля, че 
ще се справим. Хората харесаха първото изда-
ние, за тях е приятно изживяване и очевидно 
представлява интерес. Смятам, че София има 
потенциал за по-висока междукултурна толе-
рантност и URBANCULT е идеалната отправна 
точка. Проектът ще бъде успешен, ако след 
една година вече няма нужда от него. Надяваме 
се хората да свикнат с идеята, че всяка култу-
ра носи своите ценности. Често усещам, че 
примерно образовани хора – артисти, които 
се занимават с модерно изкуство, смятат теа-
търа за отживелица, не ходят и го заклеймяват 
като старо изразно средство. След като видя-
ха ”Ескориал” и „Живак” обаче, вече мислят дру-
гояче. Това е само пример, но подобни културни 
предразсъдъци съществуват в България и те са 

пречка. Стесняват мирогледа на културния деец 
и ощетяват развитието му. Там именно се це-
лим. Тези предразсъдъци трябва да паднат.   

6. Цената оправда ли средствата?
- Предстои да разберем.
7. Като теглите чертата – спечелихте ли 

пари, както в подобни акции се случва на ваши 
колеги, намиращи се  географски  по-далеч от BG?

- Още не смеем да теглим чертата… 
Страшно няма, продължаваме със следващо 
издание. Стига вече BG и извън BG… Границите 
паднаха отдавна. Смея да твърдя, че имам значи-
телен опит в културни среди извън BG за малко-
то време, в което съм живял. Не съм виждал 
всичко, нито пък знам всичко, но знам едно. Бил 
съм и продължавам да бъда свидетел как мои ко-
леги извън BG се набиват с огромни количества 
пари в подобни проекти, бил съм свидетел и на 
обратното. Всичко е въпрос на мениджмънт и 
работохолизъм. За мен другото са оправдания. 
Не искам никой да ми помага (в контекста на 

„Ескориал”
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1. Замисълът  на 
това издание на  фору-
ма?
- Както всяка годи-
на, така и тази ние 
търсим талантливи 
млади професиона-
листи, които заявяват 
силно своя театър. Ако 
ме питате за акценти-
те тази година – те 
са желанието ни да ви-
дим какво става с мла-
дите в извънстоличните театри,  както и да 
проследим най-новото в младата драматургия. 
Мотото тази година е СРЕЩУ СТЕНАТА. Мисля, 
че е явно какво имаме предвид.

2. Трудна ли беше селекцията от многообра-
зие  или едва я събрахте? 
  - Винаги ми е трудно, когато трябва да по-
бера в рамките само на 7 дни това, което 
истински ме е развълнувало и ми се е сторило 
важно да го споделя. Тази година селекцията 

беше стегната и кате-
горична. Многообразие-
то е неизбежно, защо-
то не се ограничаваме 
нито в жанрове, нито 
в стилове, нито във 
форми. А и нали търсим 
„НОВИ ФОРМИ”!

3. Имаше ли зрителс-
ки интерес? А взаимен 
интерес между участва-
щите? 
- Мисля, че от създава-

нето си насам това издание на Панаир на мла-
дите беше най-добре посетено, а и най-добре 
отразено от медиите. Явно първите седем си 
казват думата. Нашите участници и публика 
са като скачени съдове – едни други се самоза-
реждат и преливат креативна енергия и енту-
сиазъм. 
 4. Идват ли търговци да купуват имена, 
представления?
- Уви, не. Което е много жалко! И наистина 

това, че постоянно слушам разни ревльовци да 
се оплакват, че в България никой не помага на 
младите). Аз съм на 28, ако сега имам нужда от 
помощ, на 70 ли няма да имам. Даже да ми пречи 
някой, пак не ми пречи . 

8. Какво друго спечелихте? Надяваме се да сте  
загубили само съмненията си , че „в София неща-
та не могат да стават”.

- Нещата могат и ще стават винаги там, 
където има хора, които могат да ги правят, а 
София е просто дума в случая. Спечелихме опит, 
което е безценно, спечелихме контакти и най 
вече работа за следващата една година. 

9. Ще повторите ли?
- Винаги.

10. През следващите месеци къде могат зри-
телите на гледат, примерно,  вашия моноспекта-
къл „Което е било” по Владо Даверов и  „Живак” 
(„В края на ноември” е от репертоара на Ателие 
213).

-„Което е било” вече се играе ежемесечно в 
„Червената къща” , а „Живак” продължава да се 
играе в Кукления театър. Искам да препоръчам 
на всички, обаче, да идат и да видят „Тиква”. 
Това е новият моноспектакъл на Митко Живков. 
Доста талантлив изпълнител и интелигентен 
човек, което важи и за всички замесени както 
в”Живак”, така и в ”Тиква”.

Сп. Театър

ПАНАИР НА МЛА ДИТЕПАНАИР НА МЛА ДИТЕ

КРЕМЕНА ДИМИТРОВА
Селекционер
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нямам обяснение защо се получава така. Тази 
година изпратихме писма до директорите на 
театрите и имахме много силен панаир, едва 
ли сме останали незабелязани. 

5. Форумът направи име през годините в 
съсловието, което никак не е малко. Но доста-
тъчно ли е? Освен пари, какво друго му трябва, 
за да  бъде истински ефективен?
- Имаме необходимост от заинтересованост 
от страна на институциите. Организирахме 
дискусия на тема „Срещу стената” или срещу 
какво се бунтуват младите в театъра. Пока-
нихме представители на Министерството, 
БАРОК, АСТ, Общината, директори. Дойдоха 
приятели, колеги и самите участници. Панаи-
рът е показателен и представителен за това, 
кое е онова поколение, което ще поеме щафе-
тата утре. Нима не е важно да видим как то 

се развива?!
6. Самата вие като театровед, като 

театрален специалист, който за щастие рабо-
ти по специалността си под покрив на театър, 
какви са тревогите и надеждите ви за българс-
кия театър? 
- Немея пред тоталната апатия и инертност 
сред съсловието. Не може да не ти пука каква е 
цялата картина на театъра ни, не може да ра-
ботиш само за заплата, без да се интересуваш 
от собственото си развитие и контекста, в 
който работиш. Не може да се пребивава в 
театър без ЕНТУСИАЗЪМ. 
Надеждите ми са в тези млади хора, за които 
ниe правим този фестивал. В това намирам 
енергия и причини да продължавам напред. 

Сп.”Театър”

Той не беше моят професор - следвах в класа на 
Любомир Тенев. Но в един друг, много по- голям 
смисъл, той Е моят професор. Днешните мла-
ди хора, които се интересуват от миналото на 
българския театър (дано да ги има!) ще проче-
тат книгите, които е написал. Ще оценят него-
вата висока интелигентност. Професионализма 
и тънката му аналитичност. Но те са само 
част от портрета на един блестящ критик и 
безкомпромисен интелектуалец.
Да. Гочо Гочев не познаваше компромиса. Какво-
то и да му струваше това. Беше безпощаден 
към сивото и бездарното и невероятно щедър 
към ярките таланти. Чакахме неговата оценка, 
за да сверим личния си „часовник“.
Помним го! Помним и неподражаемото му чувс-
тво за хумор, което облагородяваше критични-
те редове и извисяваше добрите думи.
Гочо Гочев - един от големите. 

Дора Монова, театровед

ЗА ГОЧО ГОЧЕВ С ПОКЛОН
90 години от рождението на любимия професор
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Въпреки радикално различната стилистика, 
българските режисьори и „Шекспир и Къмпа-
ни” (Shakespeare & Company) намират общ 
ритъм в страстта си към Чехов и Барда

Никол Еставник Тейлър

Тридесет килограма ябълки се доставят в ре-
петиционната зала на „Шекспир и Къмпани” 
в ранна мартенска утрин в пасторалната 
артистична мека Ленъкс, Масачузетс. Ябълки-
те са дарение от местния пазар Berkshire 
Organics по молба на двама български режисьо-
ри Маргарита Младенова и Иван Добчев от 
софийската театрална работилница „СФУМА-
ТО”. Така стартира едноседмичния работен 
проект с 16 американски артисти. Тони Си-
мотис – артистичен директор на „Шекспир и 
Къмпани” си спомня аромата, който пропива 
встъпителната реч на Добчев. „Уханието ся-
каш директно стимулира артистичния инс-
тинкт на актьорите.” „Малко пролет през 
зимата - добавя Добчев - за да ни подготви за 
„Вуйчо Ваньо.”
В края на последния ден от работилницата 
пролетта беше вече официално настъпила, 
но свеж сняг все още покриваше земята. Оста-
нали бяха само около дузина ябълки, които се 
търкаляха по масата. Доктор Астров (актьо-
рът Джейсън Аспрей) използва няколко ябълки 
за тежест, за да разгърне картата пред 
прекрасната Елена (актрисата Тод Рандолф). 
В продължение на повече от два часа Рандолф 
и Аспрей шлифоваха сцената, разменяйки си 
оскъдно реплики, докато Добчев и Младенова 
не ги прекъснаха, с помощта на преводачката 
Джо Джо Христова – българска актриса, живее-
ща в Ню Йорк. Задаваха въпроси от рода на: 

„Нима тази карта е най-важното нещо в тази 
сцена?” В един момент Добчев тръгна към 
тях, за да демонстрира: „Не, не, не...” Добчев 
зае позицията на Аспрей и повика Рандолф към 
картата. Надвеси се над нея и тайничко по-
мириса косата и Христова се разсмя: „Няма 
нужда да превеждам това….”
През 2010 г. директорът на „Шекспир и Къмпа-
ни” Даниела Варон посещава България с члено-
ве от американската „Драма лига” в Ню Йорк, 
за да проучи театралната почва. Партнира с 
„Арт офис” в София като част от американс-
ко-български режисьорски обмен. „Единствено-
то което знаех за България тогава беше, че 
изнася розово масло”, признава Варон. В София 
е зашеметена от работата на „СФУМАТО”. 
„Творчеството на „СФУМАТО” ми се стори 
толкова стихийно, толкова разкрепостено, 
толкова смело.”
Младенова посещава САЩ година по-късно 
като част от режисьорския обмен и диалогът 
се отприщва с пълна сила. Варон се завръща 
в „СФУМАТО” през 2011, за да участва в де-
сетдневна актьорска работилница. Едновре-
менно, Симотис посещава София. През 2012 
Добчев и Младенова наблюдават пиеси и обра-

СВЕТ ЪТ Е МАЛЪКСВЕТ ЪТ Е МАЛЪК

РОЗОВО МАСЛО И ЯБЪЛКИ
(М. Младенова и Ив. Добчев в САЩ)
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зователни програми в рамките на летния сезон 
на „Шекспир и Къмпани.” А пък актрисата от 
„СФУМАТО” Албена Георгиева участва в едно-
месечен интензивен практически семинар под 
егидата на „Шекспир и Къмпани”, който ре-
довно привлича международни участници. През 
февруари Варон заедно с дългогодишен член на 
„Шекспир и Къпнъни” провеждат „УЪРКШОП” 
в „СФУМАТО”. Така че докато Добчев и Мла-
денова пристигнаха в театралния комплекс в 
Ленъкс през март т.г. за да задълбочат рабо-
тата си по Чехов, думата „обмен” уместно 
отразяваше отношенията между двете тру-
пи. Финансирането на тези проекти беше 
поето от Фондация „Америка за България” от 
българска страна и „Фондацията за взаимно 
разбирателство” от американска.
Обменната платформа, фокусирана изцяло 
върху практическото обучение на актьори-
те, разкри ключови различия в методиката на 
обучение на двете трупи и до известна сте-
пен на двете нации. Уилсън, който преподава 
техника на говора по традициите на Линклей-
тър и Фитцморис откри, че неговият акцент 
върху свободата на дишането и физическата 
лекота се оказа нов похват за актьорите от 
„СФУМАТО”, на които преподава през февруа-
ри. Истински контраст на атлетичните, 
„мускулни” часове по техника на говора, кои-
то той наблюдава в НАТФИЗ, театралната 
академия в която Добчев и Младенова също 
преподават.
Варон, която работи с български актьо-
ри върху Шекспирови монолози, в повечето 
случаи в превод, забелязва първоначална ре-
зервираност от страна на трупата, която 
погрешно може да бъде изтълкувана като 
уплаха или свенливост. „Идеята просто да 
станеш, без каквато и да е подготовка и да 
изречеш текста, и да усетиш накъде те води 
мигът, им беше сякаш чужда,” открива Ва-
рон. Но веднъж разиграеха ли се, всички бяха 
емоционално разположени и напълно завладя-
ни.” По време на УЪРКШОПА на „Вуйчо Ваньо”, 
в който тя самата участва (по принцип тя 
предимно режисира), Варон вижда преживяно-
то през нова призма. „Това, което много ясно 

разбрах, бе степента, в която актьорите се 
бяха навикнали да бъдат водени от режисьора 
или преподавателя още от самото начало, и 
колко много държаха да въплътят идеята на 
режисьора.”
В отговор познатата с Шекспировата си 
стилистика трупа от Масачузетс, която се 
осланя предимно на текста, даде възможност 
на режисьорите от СФУМАТО да привнесат 
концептуалната си оригиналност и пълно 
отдаване в интимното проникване на Чехо-
вата вселена. 
  Добчев и Младенова основават театрална 
работилница „СФУМАТО” през 1989 г. Рабо-
тилницата, която стартира с алтернативна-
та си постановка на „Чайка” се слави пре-
димно с експерименталния си и научен подход 
в една просперираща софийска театрална 
арена. Режисьорите Добчев и Младенова про-
дължават да поставят Чехов до ден днешен 
със  своеобразна „увереност на посветени 
ученици,” винаги стремейки се да отразят 
Чеховата „сетивна семплота.” Чехов е част 
от фундамента на българските театрални 
програми. До падането на комунистическия 
режим руският език се води като втори език 
след българския. По думите на Варон „Чехов им 
е близък по рождение, така както Шекспир на 
нас американците”. Интересно е да се отбеле-
жи, обаче, че Добчев и Младенова не владеят 
английски. Макар и заклети привърженици на 
Барда те обичат да го прекрояват. Репертоа-
рът на „СФУМАТО” включва доста окастрен 
вариант на „Сън в лятна нощ” и продължение 
на „Хамлет” в съ-авторство на Добчев озагла-
вено „ЗАВРЪЩАНЕ ВЪВ ВИТЕНБЕРГ”, който гла-
си, че „Хорацио е влюбен в Офелия.”
Според Елизабет Инграм, която играе Мари-
на в работилницата „Вуйчо Ваньо” повече 
от седмица препоръката към всички екпре-
сивни актьори от „Шекспир и Къмпъни” беше: 
„Играйте по-образно.” Бяха подложени на уско-
рен курс, който включваше интерпретацията 
на „СФУМАТО” върху интелектуално-базирания 
действен анализ на Станиславски. Идеята е, 
да не се наиграват емоциите и репликите да 
се изричат буквално, а да се извлече всеки жест 
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и дума от зърното на образа и основното на-
мерение на героя. Добчев и Младенова имат 
пълно разбиране за обстоятелствата, кои-
то движат ситуациите във всяко действие. 
Стремежът им да подтикнат актьора именно 
към себеразкриването на образа, особено в 
кондензирания контекст на едноседмичен 
УЪРКШОП сякаш култивираха чувство за пси-
хологическа пауза в американските актьори. 
Така както класовете на Варон по монолози 
от Шекспир разклатиха комфортната зона на 
някои от българските участници.
Инграм признава, че в началото се е чувства-
ла ограничена от режисьорските им похвати, 
но бързо осъзнала, че „ако следвам тяхните 
съвети сцената добива особена човечност и 
психологизъм. Това ме накара да им повярвам.” 
Добчев и Младенова изпипват подробности-
те от руския бит от 19 век – механиката, 
например на поклона на прислугата, и други 
тънкости, привнесени от самата биография и 
белетристика на Чехов. Към края на мартенс-
кия УЪРКШОП актьорите Раян Уинкълс и Сте-
фани Хеджис разгърнаха сцената, в която 
Елена и Астров се сбогуват със себе си и със 
своето неизконсумирано привличане. Добчев 
парафразира идеята на Чехов „енергията, 
която влагам срещу определено нещо, само 
показва колко силно е това нещо” и изведнъж 
рязкото отхвърляне на Елена спрямо ухажва-
нето на доктора прави сцената чудовищно 
ангажираща и актуална. Младенова подтиква 
Хеджис да осъзнае защо нейният образ, ма-
кар и силно противоречив, трябва да изрича 
текста без никакво чудене: „Когато тялото 
му се запътва към теб, това създава напре-
жение, и ти започваш да говориш и да гово-
риш, без да спираш. Виж само колко приказки 
изговарят героите, защото нищо не могат да 
направят, нямат свобода на действие, именно 
това е Чехов.”
В своята приветствена реч в началото на 
седмицата Симотис се обръща към събралите 
се артисти с прозрението че „Шекспир и Че-
хов се движат по две успоредни релси в една 
и съща посока” и това че неговата трупа е 

добила необходимата зрялост вече да се пъ-
тува по линията на Чехов. Симотис се надя-
ва да продуцира „Вуйчо Ваньо” в „Шекспир и 
Къмпъни” в следващите няколко години под 
ръководството на Добчев и Младенова. Това 
ще отбележи първата цялостна продукция по 
Чехов в историята на трупата.
„СФУМАТО” и „Шекспир и Къмпъни” може нико-
га да не споделят една и съща релса, но Младе-
нова вярва, че основното, което ги сплотява, 
е „сериозността, с която и двете трупи гле-
дат на театъра.” И двете трупи отчитат 
важността на постоянния тренинг във всяка 
една фаза от развитието на актьорската ка-
риера. Основата цел на българските театра-
ли в едноседмичния УЪРКШОП в Ленъкс бе, по 
думите на Младенова „да хвърлят светлина 
върху иновативните похвати и тънкости-
те на Чеховото перо”, и едновременно да 
опреснят американския поглед върху негово-
то творчество. „Важно е да навлезем в Че-
хов през гледната точка на модерния човек, 
да го приемем като нещо, което изживяваме 
тук и сега, като нещо, което ни е познато.” 
В този смисъл седмицата мина изключително 
успешно.
По време на прощалната вечеря, отбелязваща 
финала на УЪРКШОПА, българските артисти 
извадиха дълга, тънка бутилка ракия – нацио-
налната им алкохолна напитка. Бутилката се 
предаваше от ръка на ръка и се лееше в изо-
билие от тостове. Ариел Бок, американска 
актриса, която бе работила върху ролята на 
Марина, сподели, че преди започването на УЪРК-
ШОПА беше прочела чинно пиесата. Към края 
на седмицата след многочасова прецизна рабо-
та, Ариел препрочита „Вуйчо Ваньо.” „Сякаш 
преоткривах съвършено друга пиеса. „Благода-
ря ви”, Ариел вдига чашата си и кимва в знак на 
признателност към Добчев и Младенова. 

Превод д-р Антония  Катранджиева
                                      

 Сп. „Американ Тиатър”, май/юни 2013
Специална рубрика „Движещи сили”

 www.tcg.org/americantheatre     
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ГИЛ ДИИТЕ Рубриката води Кева АпостоловаГИЛ ДИИТЕ

СНЕЖИНА  ПЕТРОВА
Актриса

1. Най-добрият ни 

театрален съвременен 

актьор Наум Шопов не 

беше масово известен, 

както са популярни  ко-

легите му от леките 

телевизионни жанро-

ве. Вие – прецизната, 

класна актриса, също. В 

географски по-отдалечени 

култури това не е така 

– добрият е оценен и от 

специалистите, и от ма-

совата аудитория. Това е 

една от многото българс-

ки несправедливости. 

Сприятелявате ли се с 

несправедливостта?

- Популярността нико-
га не е била моя цел. Тя 
не е трудно постижи-
ма, просто трябва да 
продадеш личния си жи-
вот на медиите. Нещо, 
което се боря да запазя 
само за себе си. Но тя 
е важна, дотолкова, че 
разпознавайки ни, опре-
делена група зрители 
биха дошли да ни гледат 
и в театъра, не само да 
четат интервютата ни Сн. Петрова в „Идиот” по Достоевски, реж. Десислава Шпатова, НТ „Ив. Вазов”
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и да ни гледат по репортажи и сериали. 
В театъра  може да се случи някакво чудо 
и да успеем да  ги приобщим към някои 
по-нетрадиционни идеи и гледни точки. 

2. През времената мястото и функции-

те на актьора в живота непрекъснато се 

променят. Той е бил възприеман и като 

аркашка, бил е и обожаван, и използван за 

пропагандни  и за шпионски цели – ха-ха, и   

какво ли не. Но той винаги и неизменно е 

бил транлатор на идеи.  Какви безсмисле-

ни идеи транслира днешнияТ актьорски 

Сн. Петрова и  Д. Донков в „Госпожица Юлия” от А. Стриндберг, 

реж. Лилия Абаджиева, НТ „Ив. Вазов”

ГИЛ ДИИТЕ  ГИЛ ДИИТЕ
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театър и може ли това да не е така? 

- Идеята, че театърът е място да се по-
разсеем и да се посмеем е лоша идея. За 
съжаление много театри и театрални 
трупи са възприели този модел за оце-
ляване. Не случайно казвам оцеляване, 
защото заговорим ли така, стигаме до 
компромисите. Изкуството не бива да 
прави компросими – те се правят на 
всички останали нива, но изкуството е 
свободна територия и ако не е така бе-
зумно обвързано с пазара, може да стане 
и транслатор на идеи.

3. Актьорската професия е може би 

най-зависимата. При нея действа сво-

бодата да питаш и... да се съгласяваш, 

общо взето, с отговорите . Как вие на-

мествате себе си в тази непрекъсната 

зависимост и успявате да внушавате, че 

не е така?

- Актьорът е зависим само от собстве-
ните си задръжки, страхове и характеро-

патия. Дори това да е илюзия, тя е здра-
вословна.  Ако възприемаме режисьорът 
и партньорите си като заплаха за неза-
висимостта ни, ставаме  несвободни и 
съответно – неинтересни. За мен теа-
търът е място за реализаре на свобода и 
вярвам, че той се случва с екипи, в които 
йерархия няма, има партньорство.

4. Ерудиран ли е българският театър? 

Смятате ли , че той има собствена 

култура или е „ухо” и „ехо” на други ? Анга-

жирайте се с примери.

- Не мога да се ангажирам с отговор на 

толкова голям въпрос. 

5. В моя кръг ви възприемаме като ла-

бораторна актриса. Свързваме името ви 

с чисто театрално поведение. Какво е 

отношението ви към обществено-поли-

тическите и социални проблеми у нас, кои-

то не само „обикалят” около театрите, 

но и влизат в тях? 

Сн. Петрова в „Марад/ Сад” по Петер Вайс, 

реж. Явор Гърдев, ДТ –Варна

ГИЛ ДИИТЕ  ГИЛ ДИИТЕ
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- Много се надявам, че обществената 
енергия ще прелее в българския театър 
и драматургия. За съжаление не стана 
обратното. Смятам, че е дошло време 
българският театър по-директно да за-
говори на обществено-политически и 
социални теми. Не можем  да останем 
безразлични към средата, в която жи-
веем и правим изкуство. Това ще напра-
ви театъра импотентен.

6. Понеже започнахме с Наум Шопов, 

нека той отново помогне като ясен при-

мер – Наум Шопов, който трябваше да 

има своя театрална школа, защото знае-

ше на какво да научи младите си бъдещи 

колеги, беше извън театралната педа-

гогика. Е, има надежда, щом вече  добри-

те ни практикуващи имена се занима-

ват с театрална педагогика – асистент 

сте на Цветана Манева в НБУ. Но там 

театралният департамент  е  система, 

където се подготвя предимно полезно-

то „актьорстване” в живота, а не конк-

ретно  и само актьори за сцена и екран 

професионално. Това не прави ли по-мало-

важна точно тази театрална педагогика, 

практикувана в НБУ?

- От миналата година съм ръководитл 
на деп.”ТЕатър” в НБУ, където не препо-
даваме по позната класна система. Този 
вид университетско образование има 
своито предимства и своите недоста-
тъци, които са основно свързани с либе-
ралността на системата, от която не 
са готови да се възползват студентите 
в пъвите години на обучение. С течение 
на времето те се научават да управля-

ват свободата, която им се дава и да 
правят осъзнат избор. И ако театрална-
та система беше реформирана реално, 
може би щяхте да виждате по сцените 
и наши студенти. Засега те са видими в 
независимия сектор, но в театралната 
история новите идеи идват именно от 
там. Очаквам това да се случи с нашите 
студенти.

7. Как поддържате физическа и 

творческа форма? Вие не сте от хората, 

които да разчитат цял живот на научено-

то в НАТФИЗ или другаде. Как обикновено 

минава един обикновен ваш ден?

- Отговорът на всичките въпроси е – РА-
БОТА. 

8. А как Снежина Петрова се справя с 

празниците, когато няма представления?

-...

9. Тревогите и надеждите ви за българс-

кия театър?

-Не ми се говори за тревоги, уморена съм 
от скептицизъм. Надеждата ми е, че 
театърът може да възпита общество-
то ни и да го придвижи напред, но не е 
достатъчно да сме само по сцените  и 
екраните. Трябва да се ангажираме с 
каузи и да използваме публичността си, 
за да ги провеждаме. Когато актьорът 
осъзнае тази своя сила и я вложи в пози-
тивни дейности, обществото ни може и 
да се цивилизова малко по-успешно.

            К. Апостолова

ГИЛ ДИИТЕ  ГИЛ ДИИТЕ
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НИКОЛА  
ТОРОМАНОВ

Сценограф

1. Защоооо, ъъъъъъъ, рисувате?
- Ъъъъъъъ, за удоволствие и за пари.

2. Достатъчно ли ви е само да харесвате една 
пиеса, за да..., всъщност кога една пиеса ви ха-
ресва за работа?                                              
 - Всъщност, добре е персонажите да не 
надхвърлят   бройката от 70, защото се обърк-
вам и губя концентрация.

3. Достатъчно ли ви е само да харесвате пиеса-
та, за да сте в готовност да дадете съгласие 
за включване в екип? Или ви е важна работна-
та  „компания”, в която взаимно ще се хвали-
те или ще се карате?           
 - Да се похвалим е най-хубавото, нека не си кри-
вим душите.

4. Или пиесата може да ви е по сърце и душа 
(сценографите нали и те имат такива), но, 
примерно, Явор (Гърдев) не я харесва. Тогава 
как се справяте със себелюбието?                                                
 - Сценографите в общия случай са съставени 
предимно от бял и черен дроб, споени със себе-
любие. Ако Явор не хареса една пиеса, Жоро може 
пък да я хареса.

 4а. Кой е „Жоро”?
-   ...

5. Като нарисувате сценографските си видения 
и, примерно, Явор ви ги похвали, после те изцяло 
ли се „качват триизмерно”  на сцената и ние ги 
гледаме?  Там в какви случаи ги променяте? Все  

Н. Тороманов

ГИЛ ДИИТЕ  ГИЛ ДИИТЕ
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заради, примерно, Явор ли, или заради собстве-
ните си вътрешни войни?  
 -  Все заради  Явор, все заради него...

6. Тия „вътрешни войни” у театралните хора..., 
а всъщност знаем, че театърът  без сценогра-
фията може...Вашият коментар?          
 - Наистина може, но по-интересно е когато сце-
нографията може без театър.

7. Вие се стремите  да запълните цялото 
„паспарту” на сцената, но по-успявате с долна-
та половина. Техника ли няма българският теа-
тър, за да се засели  и горната половина на сце-
ничното паспарту?           
  - В оставащото ми време, като сценограф се-
риозно ще се заема да запълня и горната полови-
на на паспартуто.

8. Вашите колеги сценографи Ливиу Чулей, Та-
деуш Кантор преди време  станаха и режисьо-
ри и наложиха своите собствени  идеи за теа-
тър на световно равнище. Изкушават ли ви  
подобни примери и вие да опитате?                                                                                      
- Боря се със изкушенията както мога и 
постоянно...

9. Сценографията и костюмографията у нас са 
арт с две лица. Освен да строите „домове” за 
постановки, кога проявявате интерес и да ги 
облечете?                                                                                           
 - Според настроението, обикновено във вторни-
ците и всяка високосна година.

    9а. Ами ъъъъъ?
-  ...

10.  Така, както се доказа, че театърът може и 
без сценография, и без текст, и без осветление, 
и без режисура и без..., днешният професиона-
лен театър проявява абсолютна алчност към 
останалите изкуства,  като взима  от тях 
каквото и колкото му трябва без да пита ... 
и същевременно  добавя много техника, наука, 
спорт  към себе си ... В случая има ли опасност 
театърът да стане жертва на собствената 
си всеядност и в  близко бъдеще да се обезличи 
и размие в другото?   
 - Тази опасност ме плаши от доста време, осо-
бено що се касае до науката и спорта. Призна-
вам, че нямам отговор на този въпрос.

  К. Апостолова

Никола Тороманов (вляво)  и Явор Гърдев

“Finita la commedia!”( „Животът е прекрасен”) от Николай 

Ердман , реж. Александър Морфов , сценография  Никола 

Тороманов, Театър „Гешер”- Израел.
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1. Фридрих Дюренмат и Тома Марков. Как 
постигнахте това „и” между двете имена?
- Lesno. Kato se ot4ujdih ot wtoroto ime vyv ve4niq 
si stremev da se prewyrna wyw wqrno mnogoto4ie... 
(Лесно. Като се отчуждих от второто име във 
вечния си стремеж да се превърна във вярно мно-
готочие...)
2. Фридрих Дюренмат, Тома Марков и Народен 
театър „Иван Вазов”. Как Вазов ви покани  и 
прие в своя театрален дом?
- Hubaw wypros! Molq da preminem kym sledwa6tiq...
(Хубав въпрос! Моля да преминем към следва-
щия...)
3. Фридрих Дюренмат, Тома Марков, Иван Ва-
зов и Кирил Дончев. Ще се запеят ли песните из 
коридорите на Народния театър или ще зву-
чат само по време на представленията? 
- 6te propusna Ivan Vazov. Maestro Kiril Don4ev e 
vyzhitetelen muzikant, tova e publi4na tajna, kakto e 
publi4naha no ne 4esto spodelqna tajnata, 4e horata 
koito ne mogat da peqt sa umstveno uwredeni – 
sledowatelno, onezi koito mogat, nepremenno 6te 
zapeqt pesnite. (Ще пропусна Иван Вазов. Маестро 
Кирил Дончев е възхитителен музикант, това е 
публична тайна, както е публична, но не често 
споделяна тайната, че хората, които не могат 
да пеят, са умствено увредени – следователно, 
онези които могат, непременно ще запеят  
песните.)
4. Фридрих Дюренмат, Тома Марков, Иван Ва-
зов, Кирил Дончев и Ивайло Христов.  Как овла-
дява последният първите четири  имена?
- Molq Vi, neka dazbravim Ivan Vazov! I da ne ne 

si i pomislqme dumi4kata OVLADQWAM, kogato 
spomenawame imenata na Durenmat, Maestro 
Don4ew i Ivajlo Hristov. Kolkoto do men – ne znaq... 
(Мола ви, нека да забравим Иван Вазов!  И да не  
си и помисляме думичката ОВЛАДЯВАМ, когато 
споменаваме имената на  Дюренмат, Маестро 
Дончев и Ивайло Христов. Колкото до мен – не 
зная...)
5. Фридрих Дюренмат, Тома Марков, Иван Ва-
зов , Кирил Дончев, Ивайло Христов  плюс худо-
жествения и техническия персонал на поста-
новката „ Херкулес...” Открихте ли всички 
парченца от пъзела, точни ли са, впечатления 
от  подреждането?
- Naposledyk, ostawqm u 4owecite koito sa me 4eli, 
vpe4etlenieto 4e sym poet. Ktatkostta e edno ot 

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ

ТОМА МАРКОВ
Поет 

„Херкулес и Авгиевите обори” от Фридрих 
Дюренмат, реж. Ивайло Христов, текст на 
песните Тома Марков, композитор Кирил 
Дончев,  НТ „Ив. Вазов”

Т. Марков
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preimu6testwata na poeziqta. Sega na vyprosa – samo 
imeto Ivan Wazov e izli6no w priqtno povredeniq kilim 
na tazi poema. (Напоследък оставям у човеците, 
които са ме чели, впечатлението, че съм поет. 
Краткостта е едно от преимуществата на пое-
зията. Сега на въпроса – само името Иван Вазов 
е излишно в приятно повредения  килим на тази 
поема.)  
6. Имате пиеса. Успя ли театърът да ви влюби 
в себе си по време на репетициите над „Херку-
лес...” или защо не?
- Piesa o6e ne znaq dali imam. Imam repliki i 4asti 
ot remarki. V teatyra sym vliuben o6te ot wremeto 
kogato bqh o6te po-mlad i naiwen. V Ivan Vazov – ne! 
(Dobriqt mi vkus me li6awa ot dosta ne6ta)  (Пиеса 
още не зная дали имам. Имам реплики и части от 
ремарки. В театъра съм влюбен още от времето, 
когато бях  още по-млад и наивен. В Иван Вазов – 
не! (Добрият ми вкус ме лишава от доста неща.)  
   а/ще му отдадете ли пиесата си или се при-
теснявате, колебаете, не знаете  как ( по е 
платено от поезията!) да го направите?
- Ako se okaje, 4e izob6to moga da pi6a piesi 6e 
deistwam po sledniq na4in: Trqbva da si napi6a piesata, 
za da si platq dylgowete i trqbwa da si platq dylgowete, 
za da si napi6a piesata. Taka mi zwu4i srawnitelno 
4estno. (Ако се окаже, че изобщо мога да пиша 
пиеси, ще действам по следния начин: трябва да 
си напиша пиесата, за да си платя  дълговете и 
трябва да си платя дълговете, за да напиша пие-
сата. Така ми звучи сравнително честно. )
б/ свикнали сте  като поет да ви харесват 
и възприемат интернационално, а сега дали 
това ще стане, ако се решите  да предложи-
те? „Да бъда театрален автор или не” – това 
ли се пита личната ви творческа система? 
- Ne. Moqta sistema e da nqmam sistema. O6te 
pove4e, 4e nikomu ne sym obe6tawal da byda dobyr 
4owek. Samo se stremq da byda weren kato zwuk, 
dori i w ne dotam elegantnite si jestowe. Blagodarq! 
(Не. Моята система е да нямам система. Още 
повече, че никому не съм обещавал да бъда добър 
човек. Само се стремя да бъда верен като звук, 
дори и в не дотам елегантните си жестове. Бла-
годаря! )

К. Апостолова
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А̀АСКЕЕР 
 (Награди на Фондация „А`Аскеер” и ТБА)

ПОЧЕТЕН „АСКЕЕР 2013”:
проф. дфн АЛЕКСАНДЪР ШУРБАНОВ
ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС КЪМ ТЕАТРАЛНОТО 

ИЗКУСТВО:
ЕМИЛИЯ РАДЕВА
Водеща мъжка роля:
Леонид Йовчев за ролята на Хамлет в „Хамлет” 

от Уилям Шекспир, постановка Явор Гърдев, 
Народен театър „Иван Вазов” 

Водеща женска роля:
Илка Зафирова за ролята на Елизабет Лоу в 

„Когато дъждът спря да вали” от Андрю 
Бовел, постановка Зорница София, Малък 
градски театър „Зад канала” 

Изгряваща звезда:
Димитър Живков за ролите на г-н Димитров, 

Здравко, Бабата, Взводния, Снайпера, Анна, 
Йоцко, Веси, Баце Мише, Спас Певеца, 
Стрина Милетка в „Живак” (Авторски мо-
носпектакъл) от Димитър Живков, поста-
новка Димитър Стефанов, Продуцентска 
къща „Креди Арте” 

Поддържаща мъжка роля:
Атанас Атанасов за ролята на Труман в „Хора-

та от Оз” от Яна Борисова, постановка Га-
лин Стоев, Театър 199 „Валентин Стойчев” 

Поддържаща женска роля:
Станка Калчева за ролята на Корделия Егерман 

в „Часът на вълците” по мотиви от „Из 
живота на марионетките” на Ингмар Берг-
ман, постановка Десислава Шпатова, Мла-
дежки театър „Николай Бинев” 

Сценография:
Даниела Олег Ляхова и Никола Тороманов и 

Венелин Шурелов за „Хамлет” от Уилям 
Шекспир, постановка Явор Гърдев, Народен 
театър „Иван Вазов” 

Костюмография:
Юлиян Табаков за „Идиот 2012” по Фьодор Ми-
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хайлович Достоевски, постановка Десислава 
Шпатова, Народен театър „Иван Вазов” 

Театрална музика:
Антоний Дончев за „Ричард ІІІ” по Уилям Шекспир, 

постановка Стефан Москов, Народен теа-
тър „Иван Вазов” 

Режисура:
Явор Гърдев за „Хамлет” от Уилям Шекспир, На-

роден театър „Иван Вазов” 
Най-добро представление:
„Хамлет” от Уилям Шекспир, постановка Явор 

Гърдев, Народен театър „Иван Вазов” 
Съвременна българска драматургия:
„Терапевтът” от Елена Алексиева  (Народен теа-

тър „Иван Вазов”, постановка Крис Шарков, 
16 ноември 2012 г.) 

ИКАР
(Награди на САБ)

За изключителен творчески принос: 
Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев 
Наградата на председателя на САБ:
Акад. Александър Балкански
Най-добър спектакъл: 
 Медея-майка ми” от Иван Добчев и Стефан Ива-

нов, реж. Иван Добчев и Маргарита Младено-
ва, Театрална работилница „Сфумато”

Режисура:
 Явор Гърдев за „Хамлет” от Уилям Шекспир, На-

роден театър „Иван Вазов”
Водеща мъжка роля: 
Камен Донев за Семьон Семьонович Подсекални-

ков в „Животът е прекрасен” от Николай 
Ердман, реж. Александър Морфов, Народен 
театър „Иван Вазов”

Водеща женска роля:
 Гергана Плетньова за Соня във „Вуйчо Ваньо” от 

Антон Павлович Чехов, реж. Пламен Марков, 
ТМПЦ Драматичен театър „Стоян Бъчва-
ров” – Варна

Поддържаща мъжка роля:

 Мариус Куркински за Клавдий в „Хамлет” от Уи-
лям Шекспир, реж. Явор Гърдев, Народен теа-
тър „Иван Вазов”

Поддържаща женска роля:
 Анастасия Ингилизова за Перонела в „Декаме-

рон” по Джовани Бокачо, реж. Диана Добрева, 
Театър „Българска армия”

Деют:
 Силвия Станоева и Иво Желев за актьорския 

тандем в „Клер § Мадам § Соланж” по Жан 
Жьоне, продуцент „Гала филм” и „Ангелите 
на Касиел”

 Майсторско техническо осъществяване:
  „Хамлет” от Уилям Шекспир, реж. Явор Гърдев, 

Народен театър „Иван Вазов”
Сценография:
 Никола Тороманов, Даниела Олег Ляхова и Вене-

лин Шурелов за „Хамлет” от Уилям Шекспир, 
Народен театър „Иван Вазов”

 Авторска музика:
 Христо Намлиев за „Вграждане” по текст на Ма-

рия Станкова, реж. Веселка Кунчева, Държа-
вен куклен театър – Пловдив и „Контраст 
филмс” ООД

Съвременен танц и пърформънс:
 Мишеловката” – танцов пърформанс на Виоле-

та Витанова и Станислав Генадиев в спекта-
къла „Хамлет” от Уилям Шекспир, реж. Явор 
Гърдев, Народен театър „Иван Вазов” 

 Стипендии на:
 Лорина Камбурова – 3 курс студент по Актьорс-

ко майсторство за драматичен театър в 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” с художествен 
ръководител проф. Здравко Митков

 Петър Петров – 2 курс студент по Актьорс-
ко майсторство за драматичен театър в 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” в класа на проф. 
Атанас Атанасов

Куклен спектакъл:
„Вграждане” – по текст на Мария Станкова, дра-

матургия и режисура Веселка Кунчева, Държа-
вен куклен театър – Пловдив и “Контраст 
филмс” ООД

 Индивидуално постижение:
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Магдалена Митева за сценария, режисурата и 
сценографията на „Изгубеният ключ”, Държа-
вен куклен театър – Видин 

 
Драматургичен текст:
 Vox Populi за „Яце форкаш”
Златен глас за дублаж:
Елена Русалиева за дублажа на Пати Хюз в сериала 

„Щети“
Цирково изкуство: 
Цветелина Попова за 20 годишната й дейност и 

постиженията и в областта на каучук -екви-
либристиката

 Съвременна българска музика:
Група Deep Zone Project за песента им „I Love My 

DJ”
АКТ –УНИМА:
проф. Славчо Маленов
 МК- За успешен мениджъмънт:
Театър „София”
Държавен куклен театър – Варна 

Друмеви 
театрални 

празници нова 
българска 

драма
( ШУМЕН 2013 )

1. ЗА ДРАМАТУРГИЯ – НЕ СЕ ПРИСЪЖДА
ЖУРИТО ДАВА ПООЩРЕНИЕ
НА АВТОРА ПЕТЪР ДЕНЧЕВ ЗА ПИЕСАТА МУ 

„ПОСЛЕДНАТА ПОРЪЧКА”
2. ЗА ЦЯЛОСТЕН СПЕКТАКЪЛ: 
“ НЕДОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” 
спектакъл на Теди Москов на Малък градски теа-

тър”Зад канала” град София
3. ЗА РЕЖИСУРА:

Теди Москов за  “ НЕДОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗА-
ЦИЯ” 

4. НАГРАДА ЗА СЦЕНОГРАФИЯ: 
Петя Стойкова за  “ Господин Балкански” 
на Младежки театър  и „ГАРВАНЪТ” на 
Театър 199 
5. ЗА МЪЖКА РОЛЯ,
 Димитър Живков
за ролята му в  ”ЖИВАК”
на Продуцентска къща „Креди Арте”,  София
6. ЗА ЖЕНСКА РОЛЯ:
Теодора Духовникова
за ролята й в  „ ГАРВАНЪТ ” 
7. ЗА МУЗИКА:
Константин Цеков за спектакъла ” ЛА”
на Драматичен театър”Н.О.Масалитинов” – 

Пловдив
8. НАГРАДА ЗА ЧУЖДЕСТРАНЕН СПЕКТАКЪЛ:
„ ПОЛКОВНИКЪТ - ПТИЦА” от Христо Бойчев
на Държавен академичен театър”Л.Н.Толстой” 

град Липецк, Русия  

„ЗЛАТЕН 
КУКЕРИКОН”

(Награди на Сатиричния театър; за първи 
път)

Голямата награда „ Георги Калоянчев” :
- на Стоянка Мутафова
1. За най-добър комедиен и/или сатиричен 

спектакъл:
- „Животът е прекрасен” по Николай Ердман в 

Народен театър „Иван Вазов”, режисьор 
Александър Морфов.

2. За най-добра режисура на комедиен и/или са-
тиричен спектакъл:

- Бина Харалампиева за „Господин Балкански” от 
Георги Данаилов по Алеко Константинов в 
Младежкия театър „Николай Бинев”;

3. За най-добра мъжка роля в сатиричен и/или 
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комедиен спектакъл:
- Герасим Георгиев-Геро за ролята на Ганьо Балканс-

ки в „Господин Балкански” ;
4. За най-добра женска роля в сатиричен и/или 

комедиен спектакъл:
- Анастасия Ингилизова за ролите й в „Декаме-

рон” по Бокачо в Театър „Българска армия”, 
режисьор Диана Добрева;

5. За млада сила в сатиричен и/или комедиен 
спектакъл:

- Тея Сугарева за режисурата на спектакъла 
„Мъртви души” от Михаил Булгаков по Ни-
колай Василиевич Гогол в НАТФИЗ „Кръстьо 
Сарафов”

„ВЪЛШЕБНАТА 
ЗАВЕСА“

(Търговище)
За цялостен спектакъл:
Магдалена Митева за постановката й „Изгубе-

ният ключ“, ДКТ - Видин. 
За сценична идея и реализация на българска на-

родна приказка:
Симона Нанова - „Неродена мома“
За търсения в областта на изразните средства:
 „ПЛАТЕ...Средиземноморска утопия“.
За женска роля: 
Тереза Караскова, за ролята й в „Пепеляшка“ от 

Павел Покал
За мъжка роля:  
Симеон Велков, за  „Полудели приказки“
Първо място при авторите -  Лиляна Байлова 

за постановката „Истинският крал на Ази-
риут“. Тази година на второто място в класа-
цията се наредиха две авторки: Иглика Пеева 
с „Не слизай в Ада“ и Лиляна Байлова с „Кента-
вър“. Две са и третите места -  Димитрина 
Ненова - „Здравей и сбогом Жулиета“ и  Теодо-
ра Попова - „Пълен напред, капитан Джак“.

Националния 
фестивал 

на малките 
театрални 

форми
(ВРАЦА)

Голямата награда:  „Боб“ от Елин Рахнев -  копро-
дукцията между ДКТ - Враца и Малдрамски 
театър – Битола; и приза на проф. Стефан 
Драгостинов за музициращ актьорски екип 

За режисура:
Не се присъжда
За  сценография:
 Не се присъжда
За мъжка роля: 
Рашко Младенов в „Ла“ на Пловдивския драмати-

чен театър
Колективна актьорска награда: 
Георги Къркеланов, Елена Димитрова, Деница Да-

ринова и Васил Читанов за вербатим спекта-
къла „Яце форкаш“ на Студио за документа-
лен театър „Vox populi“ София.

За  женска роля:
Първа награда: 
 Илка Зафирова  в „Когато дъждът спря да вали“, 

МГТ „Зад канала”
Втора награда:
 Жана Рашева  в „Лизелоте и месец май“ от Жолт 

Пожгаи на ДКТ - Враца 
Трета награда:  Силвия Станоева за „Клер Мадам 

Соланж. Игра на любов и смърт“, „в Червена-
та къща”

 Румяна Мерджанска за „Търговци на презервати-
ви“ от Ханох Левин - ДКТ – Враца („Т”)
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БР 1-3
Премиерен афиш
Софийски общински театри
Столичен куклен театър - Кирякос 

Аргиропулос
Румен Угрински
Из света на Американския теа-

тър
Ал Пачино
Австрийски театрални пространс-

тва
Виенски афиш
Мелпомена без грим
Две мнения за „Хамлет” на Я. 

Гърдев в НТ (Николина Деле-
ва, Орлин Стефанов)

Театър с ноти
„ЛА” в ДТ – Пловдив
DIXI
Възкресия Вихърова
Гилдиите
Проф. Любомир Халачев
Проф. Станислав Семерджиев
Проф. Светослав Кокалов
Проф. Ромео Попилиев 
Явор Гърдев
Без Георги Калоянчев

БР. 4 -6
Премиерен афиш
DE FACTO
„Особености на пантомимата – 

Етиен Декру” от Таня Жоа-
кимсман

DIXI
Ванча Дойчева
Кен Московиц
Софийски общински театри
МГТ „Зад канала”- Бина Харалампиева
Поглед в движение
Крум Гергицов, Кремена Димитро-

ва, Пенка Калинкова
Акценти
Ал. Морфов- Доктор хонорис кауза
Мелпомена без грим
„Зазиданите-мистерия” от Я. Васи-

лев, Младежки театър – Ма-
риана Тодорова

„Гимнастика за бременни” от З. 
Каменова, ДТ- Варна – Елица 
Матеева

Гилдиите 
Лилия Абаджиева
Невена Митева
Мила Искренова
Наташа Колевска
Театър в книги
Без Тодор Колев, Христо Кузмов

БР. 7-9
Софийски игрален афиш
Австрийски театрални 

пространства
„Бургтеатър и неговите режисьо-

ри” от Ивета Гонаус
Българска следа в „БАМ”
„X-STREM” от Антония Катранджие-

ва 
Какво? Какво? Какво?
„Седмица на драматургията в 

Мексико” от Елвира Попова
TETE-A-TETE
Анастасия Ингилизова
Мелпомена без грим
Две мнения за „Парижката Све-

та Богородица” на Лилия 
Абаджиева в Театър „Со-
фия”(Николина Делева, Ивон 
Димитрова)

„Хората от Оз” от Я. Борисова в 
Театър 199 – Елица Матеева

Маса за двама 

Ана Вълчанова
AMARCORD
Константин Димчев-Диди
Гилдиите
Касиел Ноа Ашер
Гергана Пирозова
Асен Константинов
Мая Кисьова
Васил Дуев
Театър в книги
Две книги на Искра Николова
Без Жана Стоянович, Невена Си-

меонова, Иван Григоров

БР. 10-12
Пиеса
„ЕДНОРОЗИ” от Митко Новков
Митко Новков – интервю
Австрийски театрални 

пространства
„Виена 2013” от  Ивета Гонаус
Urbancult
Георги Даверов
Панаир на младите
Кремена Димитрова
Проф. Гочо Гочев на 90
Светът е малък
„ Розово масло и ябълки” (М. Мла-

денова и Ив. Добчев в САЩ) 
от Никол Еставник Тейлър

Гилдиите 
Снежина Петрова
Никола Тороманов
Тома Марков
Театрални награди 2013
Съдържание
Театър в книги
„Лора Кремен”, съставител К. 

Апостолова
Без Димитър Гочев („Т”)

ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ
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„ЛОРА КРЕМЕН”

Доц. д-р Йоана Спасова-Дикова

Тази книга e  съставена от спомени на 25 чо-
века, сред тях са акад. Людмил Стайков, проф. На-
дежда Сейкова, проф. Димитрина Гюрова, проф. 
Иван Ничев, проф. Петър Петров, проф. Васил 
Димитров, проф. Анастасия Савинова, проф. Бо-
жидар Матанов, проф. Кирил Топалов, проф. Суза-
на Клинчарова, Атанас Свиленов, Божидар Манев, 
Крум Гергицов, Пенка Калинкова и много други коле-
ги и очевидно приятели на Лора Кремен. 

За мен тя е особено ценна, защото предла-
га сведения за неизвестната Лора Кремен или по-
точно за известната на малцина по-близки хора 
Лора, защото делото на един творец не би могло 
да бъде разгадано никога без тази по-тъмна, неосве-
тена, неразкрита страна на личния му живот. В 
същото време книгата в никакъв случай не е от 
серията „жълти страници“ за известни личности. 
Всеки ред е писан с любов или най-малкото с добро 
отношение към актрисата, без търсене на сенза-
ции. 

При всичките различия на гледните точки 
и спомени има някои общи неща между повечето 
от текстовете. Изкушавам се да ги отбележа, 
доколкото чрез тях се очертава личността на 
актрисата с нейните огромни очи, стройна фигу-
ра, гъвкава походка, приятен глас, талант...

„Веднага погледът ми бе привлечен от две 
огромни черни очи, които като че криеха някаква 
тайна и вътрешен огън“ – спомня си Надежда Сей-
кова. Иван Ничев пише „не мога да забравя огромни-
те очи на актрисата Лора Кремен. Лора! Да носиш 
това име е вече съдба.“ Васил Димитров е катего-
ричен: „Това лице, очите й, загадъчната й красота 
поразяват още в първия миг.“ Според Пенка Ка-
линкова Лора е притежавала поетично излъчване, 
очите й – огромни… Николай Калчев изразява свое-
то възхищение: „Блестяща. С огромни очи, изрази-
телен дълбок глас, пластична.“ Павел Павлов не про-
пуска да отбележи: „Зад ресниците на големите й 
горящи очи се опитомяваха страсти,“ а Димитър 

Иванов се изповядва: „Очите й бяха големи и широ-
ко отворени: кокетни, страдащи, обичащи… Очи-
те! Очите! Много обичам очите. Те не лъжат ни-
кога. Лора има верни очи… Очите на Лора Кремен!“ 

Колеги и приятели си припомнят нейния 
стихиен темперамент, изискаността, изтънче-
ността й. Никола Петков я нарича „принцесата на 
българския театър“. Всички без изключение отбе-
лязват този неин унаследен финес. Особен акцент 
върху това, че Лора Кремен представлява „забеле-
жителен феномен на творческа фамилия“ поставя  
Атанас Свиленов в своята студия в началото на 
книгата, която до голяма степен е посветена на 
бащата на Лора Михаил Кремен, автор на „Романа 
на Яворов“. Свиленов цитира и самата Лора, коя-
то казва: „аз владея музиката, с нея съм израснала, 
мога и вероятно добре рисувам, защото вкъщи 
от всички стени ме гледаха шедьоври на изобра-
зителното изкуство, на сцената също имам само-
чувствие...“ В книгата колегите й говорят не само 
за човека, но и за актрисата Лора Кремен. При-
помнят си случки с нея на репетиции и по време 
на представление на сцената, разказват за нейни-
те роли: Химена  от „Сид“ на П. Корней, Соня от 
„Имат думата аристократите“ на Н. Погодин, 
Мариола от „Татул“ по Г. Караславов, Аби от „Лю-
бов под брястовете“ на Ю. О’Нийл, Маша от „Три 
сестри“ на А. Чехов, Виола и Себастиян от „Два-
найста нощ“ на У. Шекспир, Глейдис от „Процесът 
Ричърд Уевърли“ на Р. Шнайдер, Амели от „В полите 
на Витоша“ на П. Яворов, роля, която актрисата 
кръстена на Лора Яворова, сама е поискала, заради 
приятелството на баща си с писателя. 

Част от спомените са за френския период на 
Лора Кремен, след заминаването й за Париж през 
1990 г., за последните й години в Сен Рафаел, за разо-
чарованията, разклатеното здраве, работата й с 
аматьорската театрална формация в Сен Рафаел, 
за последната й постановка по „Шербургските ча-
дъри“…

Т Е АТ ЪР  В  К Н И ГИТ Е АТ ЪР  В  К Н И ГИ

(съставител К. Апостолова, изд. „Проф. Петко Венедиков”, София, 2013, с. 148, ц. 5 лв.)
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ПРЕМИЕРА НА КНИГАТА 
„ЛОРА КРЕМЕН” 

В „СЪЛЗА И СМЯх”
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