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КОРИЦА,I СТР. – Ал Пачино (горе, четете на стр. 8; „Хамлет” от У. Шекспир, реж. Явор Гърдев, НТ „Ив. 
Вазов” (четете на стр.15, 38)

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

СОФИЯ
 ТеаТър „СОФИЯ“
(17.12. 2012)
„ЗА КАКВО Е НОЩТА”
от  Майкъл Уелър
Пр. - Харалампи Аничкин
Р. - Николай Поляков
С. - Невена Белева

МГТ “Зад канала”
( 01.10. 2012)
„СУМАТОХА”
от Йордан Радичков
П. - Мариус Куркински
С. и К.- Петя Стойкова
М.- Мартин Каров
(15.01.2013)
„КОГАТО ДЪЖДЪТ СПРЯ ДА ВАЛИ”
от Андрю Бовел
Пр.- Невена Дишлиева-Кръстева
П.- Зорница София Попганчева
С. и К.- Чавдар Гюзелев
М.- Калин Николов

ТеаТър „БълГарСка арМИЯ”
(29.11.2012)
«ДЕКАМЕРОН»
по Джовани Бокачо
Сценарий- Ангел Еленков
Р.- Диана Добрева (гост)
С. и К.- Нина Пашова 
М. – Петя Диманова
Х. – Татяна Соколова
СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР 
(21.07. 2012)

„КЪДЕ ОТИВАШ, КОНЧЕ”
от Рада Москова
П. – Емилия Цанкова
С. – Рада Цанкова
К. и кукли – Томиана Томова
М. – Петър Цанков
(28.10.2012)
„КАРТИНИ ОТ ЕДНА ИЗЛОЖБА”
по Мусоргски
Т. и Р. – Бисерка Колевска
С. – Свила Величкова
(05. 12. 2012)
 „ТОПЛАТА РЪКАВИЧКА”
от М. Митева и Ив. Добрев
Р. и С. – Магдалена Митева
М. – Владо Ковачев

ВАРНА
държавен куклен ТеаТър - варна
(05. 12. 2012)
„ЛЕКА ПОХОДКА
И ДРУГИ ОПИТИ”
Спектакъл за възрастни
Р.- Боян Иванов 
Х.-Татяна Соколова
С. и К. - Свила ВЕЛИЧКОВА
М.О.- S.U.S.F.

ГАБРОВО
дТ – „р. СТОЯнОв”
(21.09. 2012)
„ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА СЪРЦЕТО”
от Бет Хенли
Р.- Михаил Петров (гост)
Худ.- Елена Иванова (гост)
М. - Стефан Диомов (гост)

ТЪРГОВИЩЕ

Драматичен театър
(28 .09. 2012)
 „ИСКАМ“ от Здрава Каменова
П. - Владимир Петков
С. - Галина Абаджимаринова
                 (Следва)

П Р Е М И Е Р Е Н  А Ф И Ш
(Продължение от бр.7-9/2012)

реЗулТаТъТ ОТ кОнкурСа За 
СъвреМенна БълГарСка пИеСа, 
ОБЯвен ОТ ТеаТър „СОФИЯ“: 
наГрадаТа пОлучава „пОкана 
За вечерЯ“ ОТ ОлЯ СТОЯнОва
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СПИСАНИЕ „ТЕАТЪР”
СЪЗДАДЕНО ПРЕЗ

1946 ГОДИНА
ОТ СЪЮЗА НА

ТЕАТРАЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

НОВ СПЕКТАКЪЛ НА
СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР

„Картини от една изложба” 
по М. Мусоргски, 

сценарий и режисура Бисерка Колевска, 
сценография Свила Величкова
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- Вече десет години сте начело на Столичен куклен 
театър. Как намирате начин да съхраните публика-
та толкова години и същевременно да сте на пазара 
без да сваляте “летвата“?
- С много усилия. Тази длъжност изисква енергия, 
жертвоготовност и адаптивност към изкуство-
то като администратор. Напоследък режисьорът 
в мен, като че ли е отстъпил време на админи-
стратора. За десет години направих две поста-
новки в СКТ и вероятно в броя на представления-
та се крие отговорът на въпроса. Въпреки всичко 
театърът претърпява прекрасна метаморфоза и 
придобива все по-авторитетни мащаби, прави ка-
чествени спектакли за деца и възрастни, плюс фес-
тивала „Панаир на куклите“, който в последните 
години се утвърди не само в София, в страната, а и 
в Европа. Той показва едни от най-добрите продук-
ции не само от европейски театри, а и от далечни 
страни като Япония, САЩ, Корея.
- От колко години е този фестивал?

- Той стартира през 2002 година под формата на 
национален фестивал на куклените театри. Иска-
хме чрез събитието да намерим правилната посо-
ка едни към други, да сверим часовниците и да се 
запознаем с най-доброто през годината, създадено 
в различните точки на страната. В последствие 
решихме да развием започнатото и поканихме 
най-добрите трупи на Балканите. Много бързо 
той успя да набере скорост и интересът към него 
нарасна, за да се превърне в международен фести-
вал за уличен и куклен театър.
- Значи режисьорът отстъпи пред администрато-
ра? Това ли е цената, която платихте за този пост?
- Не може да се говори за цена при изкуството. 
Особено, когато има резултати от труда ти. За 

Кирякос Аргиропулос

СОФИЙСКИ ОБЩИНСКИ ТЕАТРИ

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

КИРЯКОС 
АРГИРОПУЛОС

Директор

СОФИЙСКИ ОБЩИНСКИ ТЕАТРИ

Роден е на 12 февруари 1950 г. Завършва режи-
сура в НАТФИЗ в класа на проф. Атанас Илков. 
Поставил е над 60 пиеси на сцени в София, Ва-
рна, Бургас, Сливен и Ямбол и над 20 в чужбина. 
От 2002 г. е директор на Столичен куклен те-
атър. Женен е за актрисата Пламена Гетова.

СТОЛИЧЕН КУК ЛЕН ТЕАТ ЪР (СКТ)
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всички тези години в театъра успях да променя 
доста неща не само по отношение на репертоара, 
а и по отношение на базата. Ще бъда истински 
удовлетворен обаче, когато театърът придобие 
своя собствена сграда. И двете зали в момента са 
пригодени за куклено изкуство, което само по себе 
си изисква компромиси по отношение на техниче-
ското случване на нещата. -Трудно отделям вре-
ме – административните дела и проекти винаги 
са на дневен ред. Когато търсиш възможности за 
популяризиране на кукленото изкуство, не остава 
много време за създаване на такова. Режисурата 
ми липсва, но все пак веднъж в годината, по време 
на отпуските отивам до Гърция, за да съз-
давам постановки.
- Има ли аналог кукленото изкуство и с как-
во може да се съизмерва?
- Не мисля, че изкуството трябва да бъде 
съизмервано с каквото и да било. То само 
по себе си е различно и причудливо в раз-
личните си форми. Кукленото изкуство 
синтезира в себе си богата палитра от 
изразни средства.
- Двама добри наши режисьори – Стефан 
(Теди) Москов и Александър Морфов са за-
вършили куклена режисура. С какво помага 
кукленото изкуство на твореца?
- С освободеност. Говорехме за синтеза 
на кукления театър. Отварянето на теа-
търа към различни жанрове, техники правят един 
спектакъл много по-ярък, зрелищен, съвременен. 
И Теди, и Сашо преминаха през куклената школа, 
която позволява да освободиш съзнанието, да пре-
крачиш границите, да излезеш от създадените па-
раметри. И двамата имаха страхотен педагог в 

НАТФИЗ – Юлия Огнянова. Тя се стараеше 
да отключи таланта и да развихри въоб-
ражението. Тя не насочваше, не канони-
зираше случващото се, а даваше свобода 
при създаването на образи.
- Вашият театър е общински. Какви са 
финансовите ви отношения със Столична 
община?
- Общината е тази институция, която 
дава пример за различното финансиране. 
Само можем да се радваме на такава под-
крепа в лицето на Столична община, на 
кмета г-жа Фандъкова. Тя стои на твър-
ди позиции по отношение на четирите 
общински театри, а и не само на тях. За 

едно привилегировано отношение към културата 
и това нейно разбиране е много ценно за нас.
- Какво е по-различното на общинския театър от 
останалите?
- Само в частта на финансирането. При нас чети-
рите общински театъра схемата на финансиране 
е изградена по по-различен начин. Като вземем съ-
отношението на частта от продадения билет и 
дотацията, която дава държавата за останалите 
театри, същото е и при нас. Разликата е в това, 
че тази схема на финансиране е по-стабилна по от-
ношение на репертоарната политика. За разлика 
от държавните театри, ние не сме принудени да 

комерсиализираме репертоара си. Ако държавни-
те театри са зависими от продажбата на биле-
ти, то ние сме мотивирани да доведем зрителя 
в салона, без да се налага да пада художественото 
равнище.
- С какво столичните общински театри могат да 

„Боризмейко”, автор и реж. Славчо Маленов

„Маугли”, Р. Киплинг, реж. Боньо Лунгов
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подпомогнат кандидатурата на София за европей-
ска столица на културата - 2019?
- Всички театри допринасят за тази кандидатура. 
Ние всички работим и допринасяме за културното 
развитие на София. Столичните общински теа-
три са част от разнообразието на театралния 
софийски афиш, така че не ги разграничавам като 
отделни субекти, които ще допринесат за канди-
датурата на София за европейска столица на кул-
турата.
- Как Столичен куклен театър конкретно ще участ-
ва в тази инициатива, имате ли проект, идея?
-Обикновено, когато вече една столица стане ев-
ропейска столица на културата, тогава се разгръ-
щат нови проекти, допълнително финансиране, 
за да са отпразнува това събитие. Ако 
погледнем от днешна дата занапред, в 
предстоящите години ще доразвиваме 
няколко проекта. Един от тях е да каним 
екипи от европейски страни, доказали се 
в европейски мащаб. Такъв проект вече 
стартира в нашия театър. Това е спек-
такълът „Свят/о“, с международен екип – 
холандски режисьор, словенски сценограф 
и британски дизайнер на куклите. Вто-
рият проект, който също вече старти-
ра е участието на нашия театър в един 
международен проект по европейска про-
грама „Култура“, казва се „Елидра“. В него 
участват Гърция, Франция и Полша. Про-
ектът създава добавена стойност, като 
развива синергии на европейско ниво и 
като укрепва връзките на сътрудничество между 
четири театъра, работещи в сходни театрални 

жанрове и форми и цели да доразвие тях-
ното изкуство и да произведе нови резул-
тати, посредством взаимодействие и 
съвместна работа. Проектът ще се фи-
нализира през септември 2014 г. в София.
Ще направим спектакъл за уличен театър, 
който ще има премиера през 2013 година 
в Атина и ще пропътува през няколко ев-
ропейски столици. Това е един уникален 
проект, който дава възможност да се 
насърчават и експериментират инова-
тивни театрални форми и жанрове по-
средством медия, уличен театър и теа-
тър на открито, който намира мястото 
си в градския живот. Спектакълът прие-

ма формата на рок-барок опера, по този начин е 
предназначен за разнородна аудитория. Съчетава 
танци, музика на живо, песни, акробатика, кокили, 
циркови номера, големи кукли марионетки, опти-
ческа илюзия.
Проектът е вече одобрен и подкрепен и ние рабо-
тим по него. Той е съфинансиран по програма „Кул-
тура“ на Европейската комисия в рамките на 300 
000 евро. Тоест, можем да кажем, че вече работим 
по европейски, имаме подкрепата на Европейския 
съюз. Надяваме се, че това ще е един принос за кан-
дидатурата на София. Трябва да подчертая, че на-
шият фестивал „Панаир на куклите“ с частта ули-
чен театър прави София много по-разнообразна.
- Забелязва се тенденция как живият актьор из-
мества куклата. Така ли е и какво е бъдещето на 

кукленото изкуство у нас и по света?
- Мисля, че тази тема вече отпадна. Тя беше акту-

„Свят/о”, автор и реж. Дуда Пайва

„Ние, врабчетата” , Й. Радичков, реж. Катя Петрова
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ална през 70-те и 80-те години на миналия 
век, когато живият актьор все по-често 
заставаше успоредно до куклата или една 
крачка пред нея. Тогава се водеше полеми-
ка това няма ли да убие кукления театър. 
Не го уби. Ето че години наред всички 
постановки не само в нашия театър, у 
нас и по света се правят по този начин. 
Актьорът е равнопоставен на куклата. 
Преди години кукленият актьор трябва-
ше да бъде изключителен кукловод, а сега 
освен виртуоз актьорът трябва да бъде 
и партньор на куклата. Границата между 
двете обаче, е много тънка, ако актьор-
ът надскочи куклата, то значи ще я уни-
щожи.
Фактът, че практиката възтържествува по от-
ношение на скептицизма, че актьорът ще убие 
куклата, дава надежда, че театърът ще продължи 
да се развива, че кукленият театър ще ползва всич-
ки форми и изразни средства, за да докаже своята 

възможност да бъде в крак с времето, в крак с раз-
виващото се човечество.
-Отдавна кукленото изкуство не е само за малките 
зрители. Как подбирате репертоара си, съобразява-
те ли се с конюнктурата на пазара, въпреки специфи-
ката на вашия театър?
- Ако погледнем назад към създаването на кукления 
театър и неговата история ще видим, че той не 
забавлява деца. В последствие той беше използван 
като лост в областта на образованието и педаго-
гиката. Така лека-полека кукленият театър се пре-
върна в забавление за деца. В своята дълбока същ-

ност той е много метафоричен. Така че винаги е 
бил интересен и за големите. Публиката вижда как 
с други изразни средства може да се говори за не-
щата от живота. Ето и нашето представление, 
създадено от международен екип, спектакълът 

„Свят/о“, е пълен с метафори и предиз-
виква зрителя да мисли, съпоставя, не 
е представление за забава, а по скоро 
за размисъл.
Малките зрители… Много родители 
искат да видят на сцената онези при-
казки, които са прочели на децата си 
и то във вида, в който са ги прочели. 
Това е невъзможно. Взимайки което и 
да е заглавие от класиката, творецът 
не би могъл да го разкаже по начина, по 
който го вижда авторът. В театъра 
постановъчният екип става съавтор 
на творбата. Ние не сваляме летва-
та, не търсим елементарното, за да 
се харесаме на публиката. Защото де-
тето при нас се среща за пръв път с 

театрално изкуство.
- Съпруг сте на актрисата Пламена Гетова. Лесно 
или трудно е да съжителстват двама известни тво-
рци?
-Няма рецепта. Някои съжителстват добре, други 
относително добре, а трети – хич. Стараем се да 
не надделява ничие мнение по отношение на рабо-
тата ни. 

Лилия Динова

„Вампирова булка”, Н. Райнов, реж. Тодор Вълов

„Голямото кихотене”, М. Станкова, реж. Веселка Кунчева
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РУМЕН 
УГРИНСКИ

Актьор в СКТ

- Какво е днес да си куклен актьор?
- Чувствам се творец. Тъй като не умея да 
танцувам професионално, да рисувам профе-
сионално, да свиря професионално, така се из-
явявам творчески. Това е нещо, което винаги 
съм желал да правя и го правя с удоволствие. 
Професията ми ме зарежда и ме променя за до-
бро, тя ми дава повече, отколкото ми взима.
 Аз се зареждам от публиката, надявам се и тя 
да се зарежда от моето изпълнение. Този двус-
транен процес не бих заменил с нищо друго. Да 
си куклен актьор днес е призвание, означава и 
да си добър педагог. Кукленият актьор трябва 
да умее повече, отколкото актьора в драма-
тичния театър. И той умее повече. Нашата 
професионална подготовка още от НАТФИЗ 
ни учеше да оживяваме предмета. Това е не-
щото, с което искаме да заразим децата. То е 
по-сложно и по-отговорно. Едно е детето да 
гледа видео, друго е да дойде да види същата 
история на живо, да се потопи в този свят, да 
го създаде заедно с нас. Така кукленият актьор 
провокира въображението на детето.
- Как успявате да съчетавате в професионална-
та си кариера сатиричната телевизионна ми-
ниатюра, имам предвид участието ви в „Пълна 
лудница“, телевизионното шоу „Господари на ефи-
ра“ и кукления театър ?

- Аз си харесвам професията и затова не ми е 
трудно. Мислех, че няма да ми остава време, 
че физически няма да издържа, пък дори и пси-
хически, това са различни жанрове, но телеви-
зионните ми участия ме обогатяват като ак-
тьор. Благодарен съм на директора на нашия 
театър, че проявява разбиране, защото тук 
съм на щат.
 Досега не съм имал някакви големи проблеми, 
съчетавал съм нещата. Ако се случат паралел-
но и двете – и „Господари на ефира“, и „Пълна 
лудница“, и репетиции - ми идва в повече. Но 
пак казвам – г-н Аргиропулос проявява изцяло 
разбиране и не само той, и колегите ми и съм 
благодарен на всички за това разбиране. Така 
имам шанс да се изявявам и на други места.
-И в тази връзка какво е за вас популярността, 
какво ви привлича повече - телевизията или те-
атъра ? Или въпросът не стои така ?
- Не, не стои така. Театърът си е театър. Той 
те зарежда. Телевизията наистина дава попу-
лярност, но като форма не те зарежда, няма го 
живият контакт с публиката, дори обратно-
то. Телевизията те изтисква и изконсумира. Аз 
имам шанса да се зареждам наново в театъра 
и да оставам във форма.
- Има тенденция живият актьор да измества кук-
лата, какво е нейното бъдеще ?
- Отдавна кукленият театър не е това, кое-

Роден е на 25 януари 1969 г. в Благоевград. 
Завършва НАТФИЗ – специалност актьорско 
майсторство за куклен театър при проф. Ни-
колина Георгиева. Женен е за актрисата Биля-
на Казакова.
От 1994 г. е в трупата на Столичен куклен 
театър. Румен Угрински
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то бяхме свикнали да гледаме - класическия, 
актьорите да не се виждат, а само кукли на 
параван, или някаква друга форма... Ето в на-
шия театър отново се прави теа-
тър на сенките - „Картини от една 
изложба“ по музика на Мусоргски. Но 
имаме представления като „Скитни-
кът крал“ по приказки на Карел Чапек, 
където ние, актьорите, се виждаме и 
играем с кукли от дърво, много юве-
лирно направени.
 Бъдещето на куклата е многозначно, 
винаги ще я има, но съвсем не е задъл-
жително само тя да е на сцената. Ако 
някога е била единствена, то сега ак-
тьорът е равнопоставен неин парт-
ньор.
- Какво ви дават учителите в живота ?
- Те ми дадоха професията и хляба в ръцете. 
Те ме научиха на нещата, които винаги съм 
желал, чудел съм се дали мога да ги правя, те 
ме убедиха и доразвиха у мен тези качества. 
Човек, ако носи талант и има добри учители, 
няма какво повече да желае.
Аз имах късмета да попадна в много добър 
клас, при проф. Николина Георгиева. Научих се 
на много неща, „откраднах“ каквото мога. Мо-

ите преподаватели не само ме научиха, те от 
всичко правеха театър. Не бяха само предме-
ти, а цели спектакли. Учителите ми дадоха са-
мочувствието, че мога да правя театър, запа-
лиха в мен желанието и развиха в мен умения 
и качества, дадоха ми един друг свят. Този, в 
който живеем е ясен, реален, те ми дадоха мо-
ята приказка. Там намирам моето спасение.
- Вие сте в трупата на Столичен куклен театър 
от 1994 г. ...
- Това, че ме приеха веднага щом завърших 
НАТФИЗ, беше голяма чест за мене. Веднага за-
почнах с главна роля - „Храбрият шивач“, едно 
представление на Яна Цанкова. Тук, в тази 
трупа, аз намерих съмишленици и приятели, 
получих сигурност. В този театър намерих 
потвърждение, че съм научил нещо в НАТФИЗ. 
Намерих професионалната си изява.
- Как Столичен куклен театър може конкретно да 
участва в инициативата София – европейска сто-
лица на културата през 2019 г. ?
- Да правим това, което можем най-добре -да 
разказваме приказки, да привлечем децата ос-
вен като зрители, но и да участват в пред-
ставлението и да творят заедно с нас. Това е 
много ценно, защото ще отдалечи децата от 

компютрите и телевизията. Все повече деца 
губят въображението си. Получават нещо 
сдъвкано наготово, остава само да го глът-
нат. За съжаление, дете без въображение е по-
ловин дете. Малчуганите трябва да растат с 
фантазията си, с мечтите си.

Лилия Динова

„Приказка за скитника-крал”, К. Чапек, реж. Катя Петрова

„Кой има магарешки уши”, автор и реж. Кирякос Аргиропулос
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Залозите в агенцията за недвижими имоти в Чи-
каго са абсурдно примамливи: 1-ва награда – нов 
„Кадилак“, 2-ра награда – набор от кухненски ножо-
ве, а 3-та награда – вашето уволнение! Пиесата 
на Мамет „Гленгари Рос“, отличена с наградите 
„Тони“ и „Пулицър“ още преди тридисет години, 
разкрива американската мечта и аморалността, 
която практикуват финансовите посредници, за 
да се задържат на върха на пирамидата в ерата 
на „Рейгъномиката“.
След като театърът „Шонфелд“ на Бродуей „от-
вори вратите си за „Гленгари“, цената от 377 
долара за билет се оказа може би най-фрапиращо-
то нещо в постановка на лауреата на наградата 
„Тони“ Даниел Съливън. Заглавието идва от два 
имота със съмнителна стойност, които броке-
рите се опитват да пробутат на свои невежи 
клиенти „ Гленгари Хайландс“ и „Глен Рос Фарс“. 
„Гленгари“ проследява драмата на новоизпечен 
шеф на фирма, който подлива вода на по-възраст-
ните брокери, за да облагодетелства младите. 
Самият Мамет работи в агенция за недвижимо 
имущество в Чикаго през 1969 г. и е свидетел на 
безмилостната конкурентна борба, която цари 
там. Той създава убийствен диалог като профани-
ра жаргона на „финансовите акули“.
Звездният ореол на „Гленгари“ подведе предколед-
но настроените зрители. Продажбите удариха 
космическия таван от $6 милиона. Но продукци-
ята постави отново въпроса за качеството на 
Бродуейския репертоар. Най-новата пиеса на 
Мамет „Анархист,“ също играна на Бродуей и ре-
жисирана от самия него, закрива сезона си на 16 
декември, само след 40 вяли представления. Ако 
тази пиеса идваше от неизвестен драматург, ня-
маше да бъде допусната дори и до камерен те-
атър в авангардните крила на Ийст Вилидж. С 

нахлуването на интердисциплинарните жанрове 
на пост-физическия пърформънс и пост-драма-
тичния театър сякаш се наложиха нови естети-
чески тенденции за „мета театър·. В момента 
се изгражда нов естетически вкус за синтетично, 
концептуално, силно-визуално, на места инстала-
ционно изкуство, което постепенно ще измести 
натуралистичния реализъм в театъра и ще го за-
мени с хипер-сугестивни продукции.
„Хипер-медийните експерименти завладяват 
световните сцени и създават ново търсене на 
провокативен и асоциативен театър“. Това е 
единственият отговор, който Пачино дава на въ-
трешен кръг журналисти, относно визията му за 
новия театър. Актьорът отказва да коментира 
повече. Причините са ясни. Отказва и интервю 
по повод възстановката „Гленгари“ с известно 
смущение и вътрешна неудовлетвореност.
Вече четири десетилетия 72-годишният титан 
на американското кино, продукт на Актьорското 
студио на Лий Страсбърг в Ню Йорк, е създал своя-
та неповторима актьорска търговска марка - ко-
лоритна амалгама от силен драматизъм, небреж-
ност и „неконтролирана овладяност“.
Интервю, в което актьорът дискутира въпро-
си за живота и изкуството с филмовата режи-

АЛ ПАЧИНО
се завръща на Бродуей в класическата възстановка

на Дейвид Мамет „Гленгари Глен Рос“

Рубриката води д-р Антония Катранджиева

Из света на американския театър

Ал Пачино
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сьорка Джулиан Шнабел на чашка кафе:
ПАЧИНО: Прясно ли е кафето?
ШНАБЕЛ: Не знам колко е прясно, но е много горчи-
во...
ПАЧИНО: Ето ти захарницата, изсипи малко от 
кафето и ще видиш. Това е сицилианската рецеп-
та за сладост...
ШНАБЕЛ: Къде си роден?
ПАЧИНО: Роден съм в Манхатън, израснах в Хар-
лем и после се преместихме в южната част на 
Бронкс…
ШНАБЕЛ: С какво се занимаваше баща ти?
ПАЧИНО: Бил е военен през Втората световна 
война. Получава образованието си във Военната 
академия. След войната става застрахователен 
агент. Не го познавам много добре. Разделили са 
се с майка ми. Отгледан съм от нея и родителите 
й. Трудно ми е да говоря за това. Предпочитам да 
го изиграя на екрана.
ШНАБЕЛ: Какво те подтикна да играеш? Защо го 
правиш?
ПАЧИНО: Правя го по необходимост, вътрешна 
потребност. Силно бях впечатлен от експери-
менталната дейност на „Ливинг Тиатър“ през 60-
те и после от „Оупън Тиатър“. Обожавах ерата 
на кафе-театъра, когато за една чаша кафе и пар-
че кекс можеше да видиш истински театър от ак-
тьори, които събираха дарения в шапка, за да си 
купят обяд. Станах част от тези пътуващи тру-
пи, играехме от сърце, печелехме трохи. Ходехме 

на прослушвания, само за да ни гледа някой, пред 
когото да играем, дори и журито беше публика 
за нас. Разбира се, никога не се надявах на роля. Ак-
тьорите никога не бива да се надяват на роли, 
защото разочарованието е потискащо. Трябва да 
си мислиш, че всяко нещо е някаква възможност, 
а прослушванията са възможност да бъдеш чут, 
дори и за три минутки. Понякога получавах незна-
чителни роли, но ме увличаха, пасваха ми. Сега без 
прослушване получавам роли, които не винаги ми 
се играят. Но се заигравам пак. Няма как да видиш 
дали ролята ще стане само от едно четене.
ШНАБЕЛ: Да, сигурно трябва да минеш през свои-
те грешки, но нека да поговорим за миговете, ко-
гато ролята просто се получава. Например, твоя-
та роля като Тони Монтана в „Скарфейс“. Когато 
актьорът е готов да излезе от кожата си, за да го 
завладее ролята не е ли изтощително?
ПАЧИНО: Да, когато играеш подобна роля трябва 
да намериш нещо в живота, на което да се оп-
реш. Бях много влюбен тогава, това ме спаси. Не 
знам дали щях да оцелея без тази любов тогава. 
Дали беше случайност? Не знам. Просто беше жи-
вотоспасяващо... Странно нали?
ШНАБЕЛ: Нека да минем от силната любов към на-
силието и омразата, от които произлязоха толкова 
много гангстерски филми ( „Добри момчета“, „Със-
тояние на милост“, „Нюйоркският Крал”, „Кръст-
никът“ и т.н.).
ПАЧИНО: Мисля че винаги е имало гангстерски 
филми. Бертолд Брехт е бил вдъхновяван от ран-
ни гангстерски филми. Оригинално „Скарфейс“ е 
възстановка на гангстерски филм от 30-те. Гледах 
филма, хареса ми и се залових за ролята на Тони 
Монтана. Има нещо легендарно в тази роля. Тя е 
като гангстерска басня. Тони е като Икар, който 
лети към слънцето и знае, че в стремежа си да 
го достигне, ще изгори. Но продължава...Това ме 
привлече в този герой, начинът по който флир-
туваше със слънцето. Всеки се интересува от 
подземния, забранения свят, всеки иска да проник-
не в психологията на тези нарушители на закона, 
на морала. Сега вече има преместване на фокуса...
Правят се филми за хора, които се движат по ма-
трицата на закона. Скучно, доста нерелефно, бих 
казал...
ШНАБЕЛ: Защо избра киното?
ПАЧИНО: Бях много малък. Майка ми често ме во-
деше на кино след работа. Постоянно разигравах 
ролите пред дядо и баба и двете ми глухи лели, с 

„Гленгари Глен Рос”



10

Година LXVII, брой 1-3, 2013

които живях около година. Мисля че разиграване-
то на героите беше най-прекия начин на комуни-
кация с тях. Тогава посях първите семена, но едва 
когато пораснах осъзнах, че искам на бъда актьор.
ШНАБЕЛ: Дали защото се превъплъщаваш в много 
други?
ПАЧИНО: Да, донякъде всеки трябва да може да из-
лиза от реалността си, тя е илюзорна, по-илюзор-
на от филмите. Когато ми попада силен текст в 
ръцете и имам възможност да интерпретирам 
автора, тогава се потапям в друга реалност, коя-
то е много по-осезаема и действителна от тази, 
в която сме се заблудили. После се влюбвам в те-
кста и вече нищо повече не ме интересува, аз не 
съм аз, и същевременно пак съм аз.
ШНАБЕЛ: Това изкуство на превъплъщаването от 
заниманията ти с театър ли идва?
ПАЧИНО: Донякъде, в момента улавям тънкости-
те на киното, така както съм разгадал тънкости-
те на театъра. За мен театърът бе и бягство, и 
начин на живот. В театъра чувствам убежище, 
една равнина на общуване, чрез която се свързвам 
с всичко наоколо. Това усещане трудно се получава 
в киното. Там магията не е в мига, а в повторе-
нието, докато не се превърне в мантра, която 
те изкарва от тялото. Театърът ме заземява, 
чрез киното отлитам нанякъде, без да знам накъ-
де.
ШНАБЕЛ: На какво се дължи твоят успех на екрана?
ПАЧИНО: На това, че майка ми винаги ме насърча-
ваше, дори и когато правех бели, намираше начин 
да ме поучи насърчително, без да създава гузна съ-
вест у мен. Това ме крепи и до ден-днешен, създа-
ва ми чувство на вярност към мен самия.
ШНАБЕЛ: След отличаването ти с престижната 
награда за цялостно творчество стана ли по-уве-
рен в себе си.
ПАЧИНО: Винаги вярвам в себе си, когато имам 
професионална мотивация. Но за да си актьор ти 
трябва известна доза несигурност, неувереност. 
Държи те в температура на кипене. Не мисля да 
се пенсионирам, не разбирам как актьорите мо-
гат да се пенсионират. Бях чул, че Пол Нюман се 
пенсионира на 82 годишна възраст. Трябваше да 
му дам кислородна бутилка, какво би правил без 
този въздух? Всъщност, нямам право да съдя. Това 
е въпрос на личен избор, много личен...
ШНАБЕЛ: Не знаех нищо за личния ти живот. Ти си 
много скрит в това отношение, пазиш се от пуб-
лични пространства.

ПАЧИНО: Превъплъщаването в даден герой е при-
видна илюзия. Мисля си, че когато научиш прека-
лено много от интимния живот на този герой 
илюзията се изпарява и внушението се загубва. 
Тогава навикът замества магията на превъплъще-
нието, започва повторението на същата сцена 
всеки ден и текст се износва, само защото вече е 
станал толкова интимен, че се е превърнал в усло-
вен рефлекс. Тогава трябва отново да се върнем 
към източника, към първопричината, която ни е 
поставила в определена ситуация или момент. 
В същото време обичам да съм в компанията на 
хора. Но в кинопродукциите се налага понякога 
да отсъствам осем-девет месеца. След това се 
завръщаш и динамиката на отношенията е вече 
друга. Хората вече не са заедно. Градът е вече 
друг, много по-автоматизиран, няма ги старите 
кафененца, в които се вдъхновявах за ролите си, 
когато бях в студиото на Страсбърг. Имаше ат-
мосфера...
На най-важното – на живот! И как да оцелявам 
и отстоявам идентичността си без да се нагаж-
дам. Спомням си една вечер бях на откриването 
на „Вечер на 100-те звезди“ с Лий. Беше пълно със 
знаменитости...от калибъра на Орсън Уелс... Лий 
ми прошепна: „Скъпи, накъдето и да се обърна 
виждам хора, които са устояли на инерцията, 
всички тук са оцелели, защото не са посегнали 
на най-съкровеното – своята реалност, своята 
идентичност”.
ШНАБЕЛ: Това отнася ли се до героите ти също?
ПАЧИНО: Не, това се отнасяше за хората, които 
са запазили духа си. Да видиш толкова много оце-
лели и непроменени от матрицата, е обнадежда-
ваща картина...
ШНАБЕЛ: Отново играеш на Бродуей в „Гленгари 
Рос“ на Мамет. Обнадеждаваща ли е картината 
там? Критиците са наточили перата си.
ПАЧИНО: Критиците винаги хулят или се подмаз-
ват, в зависимост от интересите си, а най-вече 
превръщат пиесите в картограма на егото си. За 
Бродуей, не знам...Само знам, че е място за срещи, 
за обмен, за човешко общуване. Дали е отживе-
лица или поле на нови предизвикателства зависи 
от нас – публиката и актьорите, и вкусът, който 
възпитаваме един в друг.
ШНАБЕЛ: Като вкусът на кафето?
ПАЧИНО: С една щипка захар, разбира се...

Джулиан Шнабел
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След лятната пауза театралните фенове в ав-
стрийската столица отново могат да се пото-
пят в многообразния и задъхан сценичен живот 
на виенските театри. Разбира се, понятието 
„пауза“, употребено във връзка с театралните 
събития във Виена, е условно: през летните ме-
сеци тук се провеждат два от най-важните и 
реномирани интернационални фестивала – Ви-
енските празнични седмици (Wiener Festwochen) 
и ImPuls Tanz, както и многобройни по-малки, но 
първокласни театрални форуми (например те-
атралния фестивал Арт Карнунтум) и обичани 
от публиката open-air представления.

Кои са най-интересните проекти във виенския 
театрален афиш през този сезон? Кои заглавия, 

режисьорски и актьорски имена привличат пуб-
ликата в театралните зали? Кои са основни-
те тенденции в репертоарната политика на 
най-важните виенски театри – Бургтеатър, 
Фолкстеатър, Театър ин дер Йозефщад, Шауш-
пилхаус?

 Бургтеатър е не само един от водещите 
театри в немскоезичното пространство, той 
заема важно място и в европейския театрален 
ландшафт. Прекрасната му необарокова сграда 
е една от важните архитектурни забележител-
ности в столицата. Театърът е построен от 
архитекта на известната Дрезденска Земперо-
пер Готфрид Земпер и Карл Фрайхер фон Хазе-
науер. Едни от малкото фрагменти, оцелели по 
чудо от бомбардировките по време на Втората 
световна война, са безценните сводови фрески 
на Густав Климт в преддверието на театъра. 
Успешна и прецизна реставрация в средата на 
50-те години възвръща на сградата първоначал-
ното й великолепие. След петнайсетминутно 
пътуване с известните колкото Виенското ко-
лело червени трамваи, пристигаме от Бургте-
атър на „Шварценбергплатц“. Тук се намират 
Академитеатър, камерната сцена на Бургте-

ВИЕНСКИ АФИШ

„Казимир и Каролине“

„Казимир и Каролине“
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атър и т. нар. сцена „Казино“ - третото теа-
трално пространство на Бург. Нерядко в своята 
история театърът е ставал арена не само на 
театрално-естетически, а и на бурни, дори скан-
дални, социално-политически дискусии. Изборът 
на нов интендант е обект на огромен медиен 
и зрителски интерес. Спекулациите, комента-
рите и прогнозите продължават месеци преди 
и месеци след оповестяването на новия дирек-
тор. Такава беше ситуацията и преди три годи-
ни, когато немският режисьор Матиас Хартман 
пое интендантството на Бургтеатър. Репер-
тоарната концепция на Бургтеатър през първи-
те сезони под режисурата на М. Хартман може 
да се определи като добре обмислен и сполучлив 
баланс между конвенционалния и постдраматич-
ния театър („Портрети на Бург“ на белгийския 
режисьор Мишел Лауб, изключителния спектакъл 
„Произшествия“ на Андреа Брет). Неизменно 
място в репертоара имаха проекти, които из-
бират не-драматичен изходен материал („След 
операта. Ангелът унищожител“ по филма на 
Л. Бунюел; „Робинзон Крузо“ и „Война и мир“ по 
едноименните романи на Д. Дефо и Л. Толстой; 
„Троянският кон“ по Омировата „Илиада“). Що 

се отнася до избора на драматургични тексто-
ве, в репертоара на Бургтеатър е постигнат 
баланс между класика и модерност, между чужди 
и немскоезични заглавия. По какво се различава 
програмата за 2012/2013 от досегашната ре-
пертоарна политика? Проектите с не-драма-
тични източници изцяло са отстъпили на заден 
план. Централно място в репертоара заемат ав-
стрийската и немската драматургия. На зрите-
ля му предстои интензивно припомняне, преот-
криване, конфронтиране както с австрийската 
класика (Франц Грилпарцер, Фердинанд Раймунд, 
Йохан Нестрой, Хуго фон Хофманстал), така и 
със съвременни, световноизвестни или млади ав-
тори (Е. Йелинек, Е. Палметсхофер, Р. М. Кракс-
нер). Както и през последните години, като осо-
бено ценно в репертоарната политика на Бург 
може да се определи неизменното присъствие 
на съвременни текстове (В. Лотц, Л. Науман). 
С голям интерес се очакват премиерите на „Та-
лисманът“ от Й. Нестрой – режисьорът Давид 
Бьош инсценира в Бургтеатър забележителни-
те спектакли „Щалерхоф“ (2010 г.) и „Ромео и 
Жулиета“ (2011 г.). Други многообещаващи про-
екти са „Вуйчо Ваньо“ от А. П. Чехов и „Сянка 
(Евридика каза)“ от Е. Йелинек под режисурата 
на Матиас Хартман, доказал класата си в широк 
диапазон театрални естетики. Първата пре-
миера за сезона е едно многообещаващо начало 
на силна и интересна театрална година. „Принц 
Фридрих фон Хомбург“ от Хайнрих фон Клайст 
е поредният впечатляващ спектакъл на немска-
та режисьорка Андреа Брет. Представление-
то е номинирано за Австрийската театрална 
награда „Нестрой“ в категорията „Най-добър 
немскоезичен спектакъл“. „Принц Фридрих ...“ на 
А. Брет е една строга, прецизна сценична твор-
ба с лаконична и пестелива графика. Централна 
тема на произведението е йерархията (военна, 
политическа) и функционирането на индивида в 
системата от строги правила. Принц Фридрих 
не се подчинява на заповед по време на битка 
и едва не заплаща с живота си тази дързост 
спрямо съществуващия ред. Андреа Брет про-
тивопоставя в спектакъла, структурно и визу-
ално, системата от безкомпромисни правила на 
жеста на индивидуална воля. Нещо повече, спек-
такълът е проекция на коварната игра между 
конкретно-историческото, между актуалния по-
литически дискурс и материята, която винаги 

„Казимир и Каролине“
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се изплъзва от този дискурс, материята на же-
ланието, копнежа. Сценичното пространство 
– дворецът – е стерилна, подчинена на строга 
геометрия територия (сценография: М. Цехет-
грубер). Черните силуети на протагонистите 
стряскащо се открояват върху почти празната, 
облицована с плъзгащи се, полупрозрачни плоско-
сти, сцена. Един свят без колебания, сенки и по-
лутонове. Първата и последната сцена на спек-
такъла размиват контурите на това обсебено 
от собствените си граници пространство; дис-
кредитира неподлежащия на съмнение социален, 
военен кодекс. Строгите рамки, ясно дефини-
раното се разпадат в илюзорно-сомнамбулната 
действителност на принц Фридрих. Опушени, 
покрити с гъста пепел, дънери стърчат сред 
призрачна мъгла. В далечината – размито охрено 
сияние. Принцът блуждае в градината на замъка, 
една гранична територия между живота и смър-
тта. Светът на рационалното отстъпва пред 
полусъня, илюзията, вечността.

Историята на създадения през 1788 год. Театър 
ин дер Йозефщад е свързана с имената на Лудвиг 
ван Бетховен и Рихард Вагнер, дирижирали тук, с 
Макс Райнхард (директор на театъра през 1924-

1926 година). Интендант на един от най-важни-
те виенски театри от 2006 г. е австрийският 
актьор и режисьор Херберт Фьотингер. Късно 
класицистичната театрална сграда е допълвана 
и променяна от по-късни пристройки. Основно 
санирана през 2007 г., тя е смятана за един от 
най-красивите европейски театри. Камершпиле 
е второто игрално пространство на Театър ин 
дер Йозефщад. Репертоарът на театъра през 
2012/2013 ще се обогати с 13 нови спектакъла, 
шест от които са премиери на немскоезични 
пиеси: две от тях са на познатите и на българ-
ската публика австрийски драматурзи Петер 
Турини („От любов“) и Феликс Митерер („Йе-
герщетер“). С голям интерес се очаква „Менто-
рът“ от австрийския писател Даниел Келман, 
придобил широка популярност с романа си „Из-
мерването на света“ (2005 г., на български език – 
през 2008 г.), чиято екранизация стартира през 
октомври по кината. От чуждите автори при-
вличат вниманието Жил Дюрек със „Снежна Вене-
ция“ (най-малкото поради рядката възможност 
да се открие във виенските театрални афиши 
името на френски драматург), драматизацията 
по романа на Лили Брет „Chuzpe“ и спектакълът 
„Speed“ от американския автор Зак Хелм. Пър-
вата премиера за сезона в Театър ин дер Йозеф-
щад беше „Казимир и Каролине“ от Йодьон фон 
Хорват, режисьор Георг Шмидлайтнер. Действи-

ето на пиесата се развива през 30-те години 
на миналия век, времето след Световната ико-
номическа криза от 1929 год. За да забравят за 
няколко часа несигурното си бъдеще - Казимир е 
загубил работата си като шофьор - той и при-
ятелката му Каролине посещават Мюнхенския 
Октоберфест. Напразно. Случайни срещи с нови 

„Вуйчо Ваньо”

„Великанът от Щайнфелд“
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лица (финансово и социално осигурени, улегнали 
господа – обожатели на Каролине) и стари по-
знати (престъпната двойка Франц и Ерна) уско-
ряват разпада на и бездруго обречената им връз-
ка. Хорватовата драма е инсценирана прецизно, 
аналитично, лаконично, без сантименталност 
и патос. Един стряскащо актуален коментар 
на „връзката между любов и икономика“. Режи-
сьорът захвърля героите в един безнадежден, 
депримиращ, отчужден пейзаж. Те се провират, 
лъкатушат, залитат по осеяната с бирени халби 
сцена. На стоманени въжета виси голям бял куб, 
вътрешните му стени са тапицирани с гъсто 
наредени електрически крушки. Протагонисти-
те непрекъснато кръжат около него; опитват 
се колкото е възможно по-дълго да се задържат в 
това измамно уютно, защитено пространство. 
При всяко поклащане на куба се плъзгат по глад-
ката му повърхност, отчаяно балансират, оп-
итват се да си възвърнат равновесието. Една 
запомняща се визуална метафора за лишения от 
илюзии свят.

Фолкстеатър, създаден през 1889 г., е вторият 
по големина виенски драматичен театър. Той 
възниква като антипод на дворцовите театри, 
буржоазията го възприема като „свой театър“, 
докато аристокрацията е у дома си в дворцови-
те театри. Вътрешната архитектура на те-
атъра отразява тази идеологическа концепция 
– броят на ложите във Фолкстеатър е значи-
телно по-малък от този в Бургтеатър или в Теа-
тър ин дер Йозефщад. Директорът на театъра 
Михаел Шотенберг представи новата програма 
за 2012/2013 под мотото „калейдоскоп на илюзи-
ите“ - една сполучлива характеристика на пъс-
трия микс от нови заглавия. Публиката ще може 
да избира между руска класика („Ревизор“ от Н. 
В. Гогол, „Ана Каренина“ от Л. Толстой), амери-
кански хитови автори (Мери Чейс, Тони Кушнер) 
и немскоезична драматургия (Й. В. Гьоте, П. Ту-
рини, В. Шваб). Новият сезон във Фолкстеатър 
стартира със спектакъла „Великанът от Щайн-
фелд“ от Петер Турини, режисура Щефани Мор. 
П. Турини е един от най-известните съвременни 
австрийски драматурзи, спектаклите по него-
ви пиеси са неотменима част от репертоара 
на виенските театри. Първите му пиеси „Лов 
на плъхове“ (1967 г.) и „Заколване на свиня“ (1972 
г.) са емблематични за т. нар. „буржоазен шоков 
театър“ от късните шестдесет и ранните се-

демдесет години на XX век. Пиесата „Великанът 
от Щайнфелд“ е преработеното либрето, кое-
то П. Турини пише за инсценираната преди де-
сет години едноименна опера. Както в много от 
пиесите на Турини и тук главният протагонист 
е социален аутсайдер: сюжетът на драмата е 
вдъхновен от историческата фигура Франц Вин-
келмайер, който в края на XIX век е показван из 
Европа като „най-високия мъж на света“ (2,58 м). 
Документалното начало се разтваря в притчо-
ва атмосфера, в причудливо-гротескови образи 
и ситуации. Подмамен от алчния си импресарио 
с обещания за големи печалби и пътуване до Аме-
рика, Великанът напуска майка си и любимата 
си и обикаля Европа до пълно изтощение. Щефа-
ни Мор инсценира битието на Великана като 
сюрреалистично пътуване с панаирджийски фур-
гон, който неуморно се върти в кръг. Чрез някол-
ко детайли и сръчно подменени елементи той 
се превръща ту в корабна палуба, ту в изискан 
английски дом или в идилична къщурка. На черна-
та сцена една след друга изплуват спирките на 
европейското турне. Те са населени с абсурдни и 
фантастични, жестоки и мъдри фигури. Лондон 
– кралица Виктория приема Великана, кацнала на 
върха на няколкометровия си кринолин. Прага – 
един равин може да надникне в бъдещето: в него 
евреите са изчезнали. Берлин, Париж, Байерн... 
последна спирка преди вечността – майчината 
прегръдка. Над последния епизод от спектакъла 
витае прощалната усмивка на Великана от Щай-
нфелд: от ковчега стърчат дългите му крака; 
гробарят и дърводелецът търсят решение на 
проблема.

Виенският Шаушпилхаус е най-интересният, 
гъвкав и оригинален off-театър в австрийската 
столица. И през шестия сезон под интендант-
ството на Андреас Бек театърът неотклонно и 
успешно следва избраната репертоарна концеп-
ция – той е платформа за изява на младата нем-
скоезична драматургия. Основният интерес на 
трупата е насочен към драматургичния текст. 
Резултатът от това интензивно, проникнове-
но изследване на текстовия материал е един за-
помнящ се авторов театър. И през този сезон 
с интерес се очакват сценичните интерпрета-
ции на пиесите от Ане Хабермел, Кевин Ритбер-
гер, Лукас Линдер.

Ивета Гонаус
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Явор Гърдев казва, че идеята да постави „ен-
циклопедията” „Хамлет” чака своето време 14 
години, за да бъде реализирана. Определението 
„енциклопедия” е точно, защото текстът на 
Шекспир е натоварен с всякакви клишета, очак-
вания и тълкувания. Четиринайсетгодишното 
чакане на реализацията на „Хамлет” завършва с 
амбициозен опит да се направи нещо различно 
от досегашните клишета и напластявания.
Застанал на авансцената, облечен в черен пот-
ник, развлечено долнище на анцуг и розови кубин-
ки, Хамлет (Леонид Йовчев) с репликите „Начало, 
завеса, дъжд, осветление” дава началото на пред-
ставлението дълго три часа и половина, което е 
може би еднакво тежко за зрителите и участни-
ците. Дори само техническото осъществяване 
на спектакъла впечатлява със своите мащаб и 
сложност. За участниците - повече от трийсет 
на брой, това означава в продължение на три 
часа и половина говорене в мерена реч, стотици 
стихове и строфи наизуст, произнесени по опре-
делен начин, сложна физическа партитура, дина-
мична сценография и т.н. Успешно са синхронизи-
рани паралелно протичащите няколко различни 
реалности - текст, физическо действие, движе-
ние на декора, музика, осветление, прожекции 
на кадри и прожекции на текста на песните. За 
зрителите е трудно едновременното следене на 

всичко това плюс разпределянето на внимание-
то в различни посоки на зрителната зала. Тем-
поритъмът е точно разчетен, което е много 
важно за такова времетраене. Залата не се из-
празва след антракта, както често се случва при 
по-дълги представления, а хората са достатъч-
но мотивирани и заинтригувани, за да изгледат 
представлението докрай.
Студ, мрак, метал, вода, пустош, гола плът и 
телесност, разпънати в мрака на черно-белите 
кадри на филмовата лента и върху металната 

„ХАМЛЕТ- СПАСЕНИЕТО”?

М Е Л П О М Е Н А 

Б Е З  Г Р И М

Николина Делева

ДВЕ МНЕНИЯ
ЗА „ХАМЛЕТ” ОТ У. ШЕКСПИР

РЕЖ. ЯВОР ГЪРДЕВ, НТ „ИВ. ВАЗОВ”

Л. Йовчев/ Хамлет
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конструкция на черната сцена, 
червеният отвор-врата в заве-
сата-параван е уста, която из-
плюва персонажите, и същевре-
менно е праг, преход и граница. 
Сценографията на Н. Тороманов 
е подтискаща със своята ме-
тална студенина, оголеност и 
геометрична разчетеност. Над 
главите на зрителите в парте-
ра има метален мост, който 
стига до авансцената, сцената 
е разделена на кръст от чети-
ри метални пътеки с парапети, 
които се превръщат в мост 
над трапа с истинска вода, в 
който се сипе дъжд от тавана. 
По време на действието сце-
ната многократно се върти, 
пропада и променя релефа си. 
Пространството на действие-
то е разширено извън сцената 
– в зрителната зала, в ложите 
на балкона, и чрез прожекциите 
на екрана зад сцената. Някои 
части от представлението на-
рочно се играят на запалено ос-
ветление в салона.
Отделно от следенето на ви-
зията, проследяването на ви-
тиеватите фрази в мерена 
реч, изпълнени с архаични изра-
зи, също затруднява възприя-
тието. Въпреки че актьорите 
са работили с консултант по 

мерената реч (С. Драгунчев), 
все още има какво да се желае 
по отношение на артикулация-
та и говорната техника. Хам-
лет-Йовчев се справя сравни-
телно добре с произнасянето 
на своя текст, докато затруд-
нението на някои от останали-
те актьори е очевидно: паузи, 
напрежение при произнасяне на 
текста, гъгнене, прекалено бър-
зо изстрелване на думите и сли-
ването им в речитатив, липса 
на подходящи паузи, неясно про-
изнесени звуци, трудна разбира-

емост на някои от фразите.
Костюмите на Д. О. Ляхова не 
следват духа на епохата, а са 
осъвременени – дълги шлифе-
ри, кожени дрехи, наколенки, 
кори-протектори, черни пера, 
черни военни костюми, напом-
нящи за барети и спецчасти 
- бронежилетки и каски, писто-
лети, оръжия с лазерно насочва-
не, прозрачни щитове. Цялата 
тази мрачна и заплашителна 
атмосфера създава усещане за 
война и терор, кралят Клавдий 
(М. Куркински) е облечен в ка-
фяв костюм, с който прилича 
на фашистки диктатор. Герт-
руда (Св. Янчева) с полата си 
от пера прилича на гротескна 
птица. Преди сцената на самоу-
бийството Офелия е с визия на 
улична проститутка или поне 
танцьорка в нощен бар. Хамлет 
е в черен анцуг и потник, гол 
или в черни слипове. Преоблада-
ващите цветове в представле-
нието са червено и черно, кои-
то като символика се свързват 
с кръвта и смъртта. Единстве-
ното бяло петно е сватбена-
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та рокля на полудялата Офелия 
преди да се удави.
Бягството от класическата 
форма е осъществено не само 
във визията, но и в текста. 
Явор Гърдев мотивира избора 
си на превода на Александър Шу-
рбанов с това, че е най-съвре-
менен и звучи по-остро и кате-
горично в сравнение например 
с превода на Валери Петров, 
който е много по-лиричен и ро-
мантичен. Прочутото „да бъ-
деш или не” в представлението 
звучи „да бъдем или не - това 
се пита”. Смяната на числото 
от единствено в множествено 
променя акцента на изречено-
то и превръща индивидуалния 
проблем на Хамлет във всеобщ 
проблем – на сегашното време, 
на обществото и т.н. Мерена-
та реч и стиховете на Шекспир 
са съчетани с ритъма на съ-
временна музика, чийто текст 
тече като английски субтитри 
на караоке върху екрана на сце-
ната.
Клишето за меланхоличния, 
вечно колебаещ се принц-инте-
лектуалец с нежна душа, затъ-
нал в лутането и съмненията, 
е заменено от силен, неистов, 
не признаващ граници и пра-
вила, неблагоприличен, дързък, 
дори брутален и плашещ в край-
ностите си принц – действен, 
екстремист, ексцентрик и 
бунтар. Хамлет в предста-
влението често е двигател и 
режисьор на действието, а не 
хленчещ романтик и жертва. 
Съзнателното бягство от кли-
шетата и нарочно търсеното 
оттласкване от обичайните 
представи е явно и в учудващия 
образ на духа на бащата на Хам-
лет- в представлението той се 
играе от нежно русо момче (уче-
никът К. Станчев), по-малко на 

ръст и възраст от Хамлет.
Мъжките роли в спектакъла са 
много по-разработени, Офелия 
и Гертруда са по-едро щрихира-
ни и само маркирани като обра-
зи, нещо като придатък и фон 
на мъжете. Клавдий – Мариус 
Куркински е бутафорна пародия 
на диктатор: невротичен, дре-
бен тиранин, който кърши ис-
терично ръце и се тюхка да не 
бъде разкрито престъплението 
му. Колкото и добър актьор да 
е Мариус, не му достига сила, за 
да бъде достатъчно убедите-
лен като жесток и деспотичен, 
нежната му душа и крехката 
му физика прозират и разва-
лят убедителността и досто-
верността на изграждания от 
него образ. Светлана Янчева 
притежава необходимите сила 
и качества да обогати образа, 
но те са непроявени и Гертру-
да е дървена, студена кукла на 
която ´ липсват женственост, 
страст, мекота. Репликите ´ 
звучат като механична декла-
мация. Единственият отлича-
ващ се момент в изпълнението 
´ е разговорът насаме с Хам-
лет. В тази сцена режисьорът 
показва амбивалентните от-
ношения на Хамлет и майка му, 
изтълкувани в духа на Едиповия 
комплекс и стигащи до ръба на 
идеята за кръвосмешение: тя 
се хвърля да целува голите му 
бедра, а той я целува страст-
но в устата. В поведението 
му се преплитат синовната и 
чисто мъжката ревност, за-
щото несъзнателно се поставя 
на мястото на баща си и него-
вият заместник - Клавдий. Тази 
двойственост в отношението 
към майка му, се пренася и върху 
отношението му към Клавдий, 
което може да обясни колеба-
нието му да го убие.

Темата родители – деца е раз-
работена и в отношенията 
на Полоний (В. Ганев) с Офелия 
и Лаерт. Офелия (В. Бабинова) 
е някак механична и безлична в 
своето изпълнение, няма свой 
характер и история, а е само 
жертва и пионка в чуждите 
истории. Впечатлението е, че 
режисьорът е концентрирал 
усилията си по отношение на 
актьорската игра най-вече в ра-
ботата с Хамлет-Йовчев. Той 
е център на представлението 
и самоотвержено се раздава 
докрай във физическо, интелек-
туално и емоционално отно-
шение. Притежава неоспорими 
актьорски качества, енергия и 
магнетизъм, които и занапред 
ще привличат вниманието към 
него.
В изпълнението на актьорите 
в представленията на Явор 
Гърдев често се усеща някаква 
крайност, ексцес, и това вина-
ги успява по един или друг начин 
да стигне до зрителите и да им 
повлияе. Той не „опитомява” ак-
тьорите, а успява да ги накара 
да разширят собствените си 
граници, насочва енергията им 
към дълбинното изследване на 
самите себе си, както и на пер-
сонажите им.
В програмата към спектакъла 
Явор Гърдев говори за „Хамлет - 
спасението”: „Повечето от нас 
познават болката и страдание-
то в зоната на изчерпания сми-
съл, но колцина от нас познават 
спасението чрез изчерпания 
смисъл? Може ли точката на 
отчаянието да се окаже точка 
на спасението? С риск да не ус-
пее да поправи света, Хамлет 
ще опита. Не Хамлет-отчая-
нието, Хамлет-Спасението”.
Едната възможна посока е раз-
бирането на „спасението” в 
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библейския смисъл - спасение на 
душите от грях и смърт. Освен 
в сценографията, разделяща на 
кръст сцената, символиката 
на кръста е четивна и в два мо-
мента от спектакъла: нямата 
сцена на пътуващите актьори, 
в която единият от тях (Ст. 
Генадиев) след натуралистична 
кървава баня във вана, застава 
в позата на разпнатия Спаси-
тел, и моментът от пред-
ставлението, в който самият 
Хамлет застава в подобна поза 
с разтворени ръце. Гърдев зада-
ва метафизична, трансценден-
тална посока на тълкуване на 
Хамлет и спасението: „Може 
ли преломният миг на загуба на 
смисъла да се окаже портал към 
тънката материя на битие-
то?”.
„Спасението” е да прозреш 
същността отвъд видимото, 
да постигнеш разумно непо-
стижими, априорни форми на 
неопосредствано възприятие 
на битието. В момента на раз-
късване на булото на реалнос-
тта Хамлет „е” - осъществява 
своя миг на трансцендентност 
и дава отговор на своето пи-
тане- „да бъдем или не”. Част 
от осъзнаването е приемане-
то на съществуването на Сян-
ката, тоест тъмните страни 
на личността. Това приемане 
според Юнг е морален проблем, 
изискващ значителен морален 
кураж. (К. Г. Юнг, „Еон”, гл. 2 
„Сянката”) В представление-
то е засегнат не толкова като 
злободневен, колкото като 
универсален смисъл и пробле-
мът за властта. Мотивите 
и основанията на властта би 
трябвало да са обективни и 
надличностни, но в реалнос-
тта властта се диктува от 
субективните пристрастия.

Представлението оста-
вя противоречиво усещане 
- крайностите и агресията 
предизвикват инстинктивно 
дистанциране у зрителя, който 
възприема сетивно и мисловно, 
но не и емоционално. Личи си 
преднамереният стремеж пуб-
ликата да бъде провокирана и 
шокирана чрез насилието - ня-
колко реалистични побоя, нату-
ралистична кървава баня, куп-
чина черепи и т.н., и голотата 
в представлението – голият 
танцуващ под дъжда Хамлет, 
и голото момиче (В. Витано-
ва) в нямата сцена на пътува-
щите актьори. Сцената с под-
скачащия в екстатичен танц 
напълно гол Леонид Йовчев е 
преднамерена провокация към 
пуританите и консервативно 
настроените любители на кла-
сиката и „високото изкуство”, 
които да бъдат възмутени и 
скандализирани. Вероятно чрез 
показването на насилието, го-
лотата, телесността, чрез 
физическата и символна при-
рода на представените изна-
чални материи – вода (символ 
на паметта, емоциите, душа-
та, психото) и кръв (живот и 
смърт), се цели подсъзнателно 
и сетивно въздействие, което 
да наруши комфорта и пасив-
ните навици на гледане на зри-
теля, да го накара да премине 
отвъд защитата на интелек-
туалните конструкции с които 
е прието да бъдат определяни 
и контролирани инстинктите, 
нагоните и табутата, изграж-
дащи колективната архетипна 
памет и Сянката, скрити в не-
съзнаваното. Нещо като опит 
да се постигне колективен пси-
хоаналитичен сеанс, свързан с 
изследване на крайностите и 
тъмните страни на човешка-

та природа.

За хората, които не са чели 

изявленията на режисьора и 

програмата на спектакъла, 

едва ли идеите му ще станат 

ясни само от гледането. Сред-

ностатистическият зрител 

не се интересува особено от 

трансценденталния смисъл на 

битието, психоаналитичната 

същност на Сянката и амбива-

лентността на човешкото съ-

щество, а е дошъл с идеята да 

се позабавлява или е воден от 

снобизъм и суета да не изпусне 

последното нещо, за което ще 

се шуми. Кой в днешно време е 

Хамлет и има неговите пробле-

ми, кой би се развълнувал от не-

говата история или припознал 

себе си в него, кой би положил 

усилие да тълкува и разгадава 

скритите смисли и метафори 

в представлението?

Това че не може да се определи 

точен адресат, може би е няка-

къв хитър маркетингов ход да 

се направи едновременно ели-

тарно и масово представление: 

от една страна препратките 

към аналитичната психология, 

политиката и трансценден-

талното са с цел да се привле-

че интелигентната публика с 

повече обща култура и натруп-

вания, а пък за търсещите за-

бавление на „първа сигнална” са 

осигурени динамика, осъвреме-

няване и провокации във визи-

ята и формата на спектакъла. 

Всъщност всяка реакция рабо-

ти в полза на това предста-

влението да получи реклама и 

да напълни касите. Много веро-

ятно е то да бъде отличено с 

някои от следващите награди 

„Аскеер” и „Икар” („Хамлет” е 
с пет номинации за „Икар” - б. 
ред.)
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В Народния театър е поставен 
всепризнатият шедьовър в све-
товната драматургия „Хамлет” 
на Уилям Шекспир. Творба, която 
от векове възхищава всеки образо-
ван човек, вдъхновява прославени 
актьори и режисьори, мислители 
и изследователи. Мно го са и пре-
водите на гениалния текст: тра-
гедията украсява книжнината на 
всеки народ, по право е включена в 
програмата на средното образова-
ние…
Разбира се, едно е де се любуваш на 
шедьовъра с книга в ръка, а съвсем 
друго е да го въплътиш на сцена-
та. Възможните варианти на де-
корите, костюмите, реквизита, 
разпределението на ролите, му-
зикалното и звуково оформление, 
светлинните ефекти са практи-
чески неизчерпаеми. А не са малко 
и изкушенията за прекрояване на 
сюжетните ходове, за намеса в сло-
весната тъкан. Всичко това изпра-
вя режисьора пред изключително 
сложна задача: трябва да се напра-
ви строг и убедителен избор, да се 
отсеят случайните хрумвания, съ-
блазнителните импровизации.
Но и най-беглото впечатление от 
постановката показва трескавия 
стремеж на целия постановъчен 
екип към оригиналност. Целта на 
постановчика Явор Гърдев е зрите-
лите непременно да стаяват дъх 
от дръзките му решения. Напри-

мер, в достъпната ми театрална 
историография няма данни при-
зракът на стария крал да е пред-
ставян от дете. Не съм срещал 
стражите да носят огнестрелни 
оръжия с лазерeн прицел, да са об-
лечени като днешен специализиран 
отряд за противодействие на те-
рористи. Идвало ли е някому наум 
смъртта на Полоний и Клавдий да 
настава от изстрел с пистолет? 
Е, ако в ролята на датския принц 
играеше някоя актриса, не би има-
ло нищо оригинално, но виждаме, 
как актьорът Леонид Йовчев играе 
знаменития образ с най-обикновен 
анцуг и с дълбоко изрязана фланелка. 
Също така, режисьорът кара зна-
менития герой да плува в басейн, в 
който се лее вода от тавана, после 
му възлага да се търкаля съвсем гол 
по подиума, а след туй в същия вид 
да се покачи върху парапетите в 
центъра на сцената, заставайки в 
разкрачен стоеж и с разперени ръце 
досущ като в знаменитата графи-
ка на Леонардо да Винчи… Ориги-
нално, няма що! Но дали е оправда-
но – това е питането?
Никой не е имал предвид преду-
преждението на Томас Ман: въоб-
ражението не ни е необходимо, за 
да нафантазираме всевъзможни 
небивалици, а за да можем с негова 
помощ да си представим как не-
щата стават в действителност. 
Затова са дразнещи реверансите 

към всъщност отшумяла мода с 
намеци във фройдистки дух. Такива 
нагони са напълно неправдоподоб-
ни, подражателски. Спомням си от-
давнашен гастрол в „Сълза и смях” 
на театър от Румъния, чийто 
„Хамлет” представяше кръвосме-
сително влечение между майката и 
сина. В спектакъла на Гърдев Герт-
руда на Светлана Янчева се спуска 
на колене пред сина си, като смъква 
въпросния анцуг, а в друг момент 
принцът едвам отделя устни от 
устата на кралицата.
Подобни екстравагантни решения 
са съвсем безпочвени. Не само за-
щото догмите на психоанализата 
са отдавна отречени. Просто Хам-
лет е предан на баща си, разярен е 
от неговата безвременна смърт, и 
у Шекспир не се открива и най-ма-
лък намек за негова ревност към 
Клавдий, понеже е пречка за плът-
ска любов с майка си. Впрочем, из-
мислиците на Зигмунд Фройд са 
нелогични дори при Едип, който е 
станал баща на четири деца от 
жената, която го е родила.
Но не е ли по-важно да вникнем в 
менталните и концептуални под-
буди, които са породили пищното 
разнообразие от театрални про-
вокации.
Ако ще говорим за отклонения, 
то какъв е мотивът в спектакъ-
ла да звучат съвременни хитове, 
като текстовете им се проекти-

„ХАМЛЕТ” КАТО 
ПОВОД ЗА…

ПРЕПОРЪЧВАНЕ НА
САМИЯ СЕБЕ СИ

„Хамлет”Орлин Стефанов
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рат на огромен екран без превод. 
Щом спектакълът трябва да ни 
„хипнотизира” с такива пришити 
като кръпка приумици, защо да не 
обсъдим привнесения „едипов ком-
плекс”. Уви, посегателствата в 
„Хамлет” на Гърдев, за който спек-
такъл той се бил подготвял от 14 
години насам, са много повече и 
трудно могат да се изброят, че и 
да се обсъдят в подробности. Има 
скъпоструващи, но кухи „привнася-
ния”, които отнемат ценно време, 
а в същото време личат драстич-
ни окастряния на сюжетни ходове, 
реплики, сентенции…
Липсва, например, обяснението на 
Хамлет защо Хорацио, който се 
храни само с ума си, може да е сигу-
рен, че принцът не го ласкае:
Не, нека подсладеният език
да лиже блудкавото големство
и да превива гъвкаво коляно
там, дето има полза.
Този сарказъм на най-емблематич-
ния герой в световната драматур-
гия заслужава специален акцент, а 
не прозвучава дори в скороговорка. 
Спестяването на време не е оправ-
дание, щом в спектакъла е въведе-
на цяла масовка от враждуващи яки 
момчета, за чиито немотивирани 
по пиесата сблъсъци се похарчват 
скъпоценни минути. Или виждаме 
как важно пристъпва млада жена с 
обтегнато от едрите форми ко-
жено облекло. На места тази без-
словесна дама демонстрира бойни 
умения, като „натръшква” някакви 
мъжаги, посмели да се изпречат 

на пътя. Особено недоумение буди 
зачеркването на Озрик. Изглежда, 
Гърдев се е побоял да представи 
„суетния придворен” (тъкмо това 
определение четем в списъка на 
действащите лица). Дали не го е 
смущавала някаква прилика с „на-
труфения”, повтарящ „напева на 
времето” изпълнител на кралските 
поръчки. Защото за Хамлет тази 
персона е въплъщение на „бухнала-
та пяна” – на несъстоятелните ку-
мири на „боклучавия век”. И за гения 
е важно да подчертае: при обик-
новено подухване мехурчета се пу-
кат, нищожеството лъсва…
Ами как следва да приемем, че е от-
паднала основна сюжетна нишка. 
Според Шекспир, двубоят Хамлет – 
Лаерт е заради спортно залагане. А 
кралят хитро предвижда: ”бидейки 
доверчив и простодушен”, прин-
цът няма да забележи заточената 
шпага, която допълнително Лаерт 
потапя в отрова. Но Гърдев – види-
те ли – изхвърля предупреждение-
то: когато имаме работа със зло-
дей, да се разчита на честна игра 
е пагубно! Излиза, че режисьорът 
изпуска възможността да ни пра-
ви по-мъдри, по-прозорливи, а му се 
иска хората просто да се радват 
на неочакваните му режисьорски 
прийоми.
Може за някого подобни „гирлянди” 
да са впечатляващи, фойервер-
ките да го възхищават. Но дали е 
редно с умиление да преглътнем 
грандоманските и скъпо струващи 
декори (в пресата се прокрадна су-
мата от 200 хиляди A само за ме-
талните конструкции)? Уместно 
ли е гръмогласното надвикване на 
повечето актьори, да не говорим 
за „осъвременяването” чрез каски, 
бронебойни нагръдници, наколенки 
и други такива от арсенала на ди-
версионните роти? Или това, че 
Клавдий на Мариус Куркински дава 
кралските си разпореждания по мо-

билен телефон.
Ще ми се възрази, че преднамерени-
ят анахронизъм е средство за осъ-
временяване, но подобно „съзвучие” 
с времето е твърде повърхностно. 
Дълбокият прочит никога не залага 
на преки алюзии. При творческия 
подход досегът с вечното, с неувях-
ващото значение се постига чрез 
дълбоко разкриване на характери-
те, на човешките страсти, илю-
зии и крушения. Тогава илюстра-
тивният подход чрез застинали 
характеристики се оказва ненужен, 
естрадно плосък. А е необходим 
простор за развитие на характе-
рите.
Хвалителите на Гърдев, потомци-
те на осмените от Гео Милев „зна-
тоци” ще изроптаят, че пресил-
вам. Но нека си спомним как Хамлет 
описва театралните пристрастия 
на Полоний: „На него му дай някоя 
палячовщина или дебелашка шега 
– инак задрямва”. Водоразделът е 
показателен, защото придворни-
ят бърборко очаква актьорите да 
разведряват принца, да развеят 
неговите мрачни и опасни за госпо-
даря му, а значи и за самия Полоний, 
мисли.
Уви, спектакълът ни дава широко 
препоръчван пример за… неефек-
тивност, за многозначителна 
пукотевица с халосни заряди. Със 
скъпоструващ ресурс е потвърде-
но проникновеното наблюдение, 
че „Действителността обича да 
се обръщат към нея с вяли фрази; 
художествената точност на обо-
значението я докарва до ярост”. 
Изречено е пак от Томас Ман, в ран-
ното му есе „Билзе и аз”. Отнесена 
към постановката на „Хамлет” от 
Явор Гърдев, тази мисъл помага да 
разберем: режисьорът е пожелал да 
успокоява, да ни забавлява. Докато 
прославеният писател напомня: 
трябва да се прави „разлика между 
безочливостта и свободата”…

Л. Йовчев/Хамлет и Св. Янчева/Гертруда
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Дали защото нямаме доста-
тъчно информация, или наис-
тина българските актьори 
са таланти, равностойни 
на световната театрална 
и кино общност, която пък 
съвсем няма информация за 
нашата конкурентноспособ-
ност... И дали наистина са 
рядкост подобни феномени, 
каквито имаме у нас – големи 
актьори, да бъдат и големи 
музиканти... И да съчетават 
с ангелска лекота тези два 
майсторлъка... Да импровизи-
рат и текст, и поведение, да 
владеят публиката така, че 
да я водят накъдето си поис-
кат... и докато тя е разтегли-
ла уста в най-широка усмивка, 
да изригне в спонтанен смях, 
и мигновено след това, дъхът 
й да секне от втурването на 
музициращите актьори към 
инструментите, към микро-
фоните - да свирят, да пеят...
Подобно е преживяването с 
новия спектакъл “ЛА” на Пло-
вдивския театър, който дава 
възможност на големи наши 
имена да се изявяват на него-
вата сцена и с неговата ембле-
ма, и наред с неговите актьо-
ри да популяризират своето 
майсторство. Спектакълът 
“ЛА” е дело на две магнетични 
за публиката имена - актьор-
ът Рашко Младенов и музи-
кантът Константин Цеков – 
емблематично име като един 
от създателите на рок-гру-
па в България – популярното 
ФСБ (1975), носител дори на 

Grammy Award for arranging 
and producing the world-famous 
Latin hit Ciellito Lindo - 1990. Са-
мият К. Цеков е не само май-
стор-пианист, но и компози-
тор от висока класа, автор на 
музика към редица театрални 
постановки и филми у нас. Той 
е събрал и аранжирал музика-
та в настоящия спектакъл. 
Импровизациите - словесни и 
действени, са дело на двама-
та, чаровно партниращи си 
творци. ЛА-то бил тонът, на 
който музикантите настрой-
вали инструментите си - въ-
вежда ни шеговито Рашко 
Младенов. Така започва и спек-
такълът – и образователно, 
и занимателно, и обаятелно 
до зашеметяване. От закач-
ката с детските музикални 
албуми по пиано, към пре-
пратките “това” и “онова” в 
изкуството, до виртуозност 
в музицирането, с лекокрило 
препускане през Моцарт, Гер-
шуин, Равел, Бетовен, Григ, 
Римски-Корсаков, Чайковски, 
до българския джазов музи-
кант и педагог Христо Йо-
цов.....
И не става дума само до пър-
гави пръсти над инструмен-
та и майсторски трели пред 
микрофоните, а за целунати 
от Бога таланти, които съу-
мяват да ни увлекат така, че 
да забравим на кой свят сме се 
пренесли.
Така, преди години, група голе-
ми наши актьори и музиканти 
– Ицко Финци, Николай Бинев, 

Тодор Колев и отново Рашко 
Младенов, ни поднесоха впе-
чатляващ концерт в ролята 
си на солисти-певци и инстру-
менталисти, с цяла филхар-
мония зад гърба им. С безброй 
импровизации, смешки, пре-
пратки и обрати и вълшебно 
музициране. Помня всеки миг 
от този концерт!
Да прибавим и в по-ново вре-
ме виртуозните музикално-ак-
тьорски импровизации на Мая 
Новоселска, Санчо Финци, на 
актьорите от спектакъла 
„Ритъм енд блус” и неговите 
варианти... Както и уникалния 
спектакъл на незабравимия 
Андрей Баташов и неговите 
студенти от НАТФИЗ – “Ри-
тъм”, изграден само върху ри-
тъм и полиритмия, с различни 
ударни инструменти. Спекта-
кълът бе пренесен и на профе-
сионална сцена и години наред 
привличаше публиката в теа-
тър “Сълза и смях”...
Наистина, знае ли светът, 
какви таланти (все още!) има 
България....

проф. Анастасия Савинова

ЗНАЕ ЛИ СВЕТЪТ...

ТЕАТ ЪР С НОТИТЕАТ ЪР С НОТИ
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ВЪЗКРЕСИЯ 
ВИХЪРОВА

- Преди 23 години поставихте спектакъла “Дзън” в НДТ 
“Сълза и смях”, с което разбунихте духовете в спокой-
ния ни тогава театрален живот. Това ваша бунтар-
ска позиция ли беше или въобще това е творческото ви 
кредо?
ВЪЗКРЕСИЯ ВИХЪРОВА: Напоследък ми се налага да се 
връщам към ситуацията на “онова време”. Българ-
ският театър - критици и зрители, май наистина не 
искат да забравят този спектакъл”Дзън” . Може би 
това е участта на “различното”, а “Дзън “ се оказа 
много различен за времето си. Екипът, който се събра 
да работи върху постановката си зададе въпроса „За 
какво ще е това поредно усилие?”. Ние не искахме да 
бъдем използвани в театъра по начина, по който това 
се случваше. И това ни обедини. „Дзън” създаде една 
своеобразна нова среда. Бяхме екип от артисти, кои-
то не искаха да правят театър по всеобщо приетия 
начин, а и към нас непрекъснато се прикрепяха нови и 
други , за по-кратко или по-продължително време. Но 
всичко това бе възможно и благодарение на текста на 
Евгени Харитонов. За нас темата на деня бе по-важна 
отколкото написания текст. Така се родиха сцените. 
Работехме главно по темата на деня, но знаехме че, 
ако не се получи нищо, винаги можем да се върнем към 
текста на Харитонов - качество при използването на 
текстове, по-скоро сценарии за игра, отколкото пие-
си в класическия вариант на дефиниране
- Това ваш вид театър ли беше?
ВЪЗКРЕСИЯ ВИХЪРОВА: И този въпрос ме преследва 
често и също така много често е украсен и с ностал-
гична нотка, че вече не правя подобни неща . Мисля, 
че “Дзън” , а по късно и “Бит” са родени от ситуация 
резултати. Бих ги нарекла опити, адекватни на ес-
тетически, политически, социални и лични ситуации. 
Както знаете в програмата за отбелязване 20 години 
НБУ и 20 години Департамент Театър се възстанови-

ха поредица от заглавия, направени през тези двай-
сет години . “Бит” е едно от тези заглавия и покрай 
процеса на т.нар. от нас реставрация, усетих потен-
циала на ситуациите или ситуацията, за която гово-
ря. А тя е ситуация на изследване и структуриране 
на езика, на който е възможен театрален разказ. Сега 
от позицията на набавените допълнително знания и 
опит бих казала- това бяха и са актуални за периода 
на развитието на театъра като цяло опити. Те на-
пуснаха регионалното и това беше и е причина да бъ-
дат търсени все още на поредица реномирани теа-
трални фестивали
- Кога и при кого завършихте театралното си обра-
зование?
ВЪЗКРЕСИЯ ВИХЪРОВА: Учила съм при проф. Надежда 
Сейкова и с времето осъзнавам стойността на този 
факт. Аз и до ден днешен помня всичко, което съм на-
учила от нея. Безкрайно съм й благодарна. Тя съумява 
да предаде страстта, с която човек трябва да оста-
не в полето на правене на театър. Осъзнах, че някои 
от уроците й са незабравими. Но страстта, която 
получих от нея по наследство започна да ми бъде не-
достатъчна и започнах да изпитвам нужда от нови 
и нови знания и активности. Всички знания и умения, 

Режисьор, преподавател в
Театрален департамент към НБУ

Възкресия Вихърова
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които придобивах впоследствие, не ме отказваха от 
театъра, а някак се имплантираха в активността 
ми при правене на театър.
И все се питам защо е така – защо аз с моя мате-
матически бекграунд в образованието, не мога да се 
освободя от влечение към театъра? Сигурно се дъл-
жи на любопитството ми към аналитичните модели 
за описване поведението на човека...
- Преди няколко години поставихте в Народен театър 
„Иван Вазов” пиесата на Федерико Гарсия Лорка „Домът 
на Бернарда Алба”. С какво ви привлече това заглавие?
ВЪЗКРЕСИЯ ВИХЪРОВА: Понякога изборът на драма-
тургичен материал е случаен и дори не можеш да про-
видиш колко базисен той ще се окаже за развитието 
на кариерата ти и на вписването ти в театрална-

та ситуация. Изборът на драматургията дойде от 
факта, че търсихме роля за Цветана Манева и ней-
ното интегриране сред прекрасния женски състав на 
Народния театър. Тогава не допуснах степента на
вълнение , която ще достигне моето поредно общу-
ване с този текст. В биографията си имах вече една 
интерпретация на текста на Лорка, инспирирана 
и посветена на артистичното присъствие на Рада 
Спасова. Работата по “Домът на Бернарда Алба” в 
Народния театър, постави началото на много ефек-
тивното ми сътрудничество с Цветана, което ми 
подсказа множество от възможни връзки между пох-
ватите за работа в психологическия реализъм и в т. 
нар. физически театър, към който често сама се при-
числявам или попадам по чужди класификации.
- С какво образованието в НБУ се различава?
ВЪЗКРЕСИЯ ВИХЪРОВА: Нашият модел е много 
динамичен. Ние дори сега сме в процес на пре-
разглеждане на програмата. Това е част от уме-

нието на самия университет да води диалог със 
студентите. При нас има един екип артисти 
(от 7 или 9 на година),с които студентът може 
да работи. Правим непрекъснато различни уърк- 
шопове с гост-преподаватели. Динамиката на обу-
чителния процес в НБУ ни позволява да срещаме 
студентите с различни тенденции в театралната 
практика, а не да ги фиксираме в една непроменяема 
програма или отделни преподавателски предпочита-
ния.
- А къде и как вашите студенти намират реализация?
 ВЪЗКРЕСИЯ ВИХЪРОВА: Наскоро имах възможността 
в разговор с колегата и режисьора Владо Петков да 
споделя своите съмнения дали всъщност завършили-
те при нас артисти са конкурентно способни. Той не 

се съгласи с твърдението, че нашите студенти не 
намират добра реализация. И сподели с мен, че е сре-
щал много възпитаници на Театралния департамент, 
които се справят чудесно с професията, особено в 
театрите в провинцията.
Обучението в Театралния департамент на НБУ стар-
тира преди близо 20 години. Това бе периодът на 
големите мечтания по отношение на театъра и на 
театралното образование. Тогава се опиянявахме от 
думи като „независим артист”. Това понятие търпи 
ново и ново предефиниране.
Проблемът е, че тези “независими артисти” не се ре-
гистрират никъде и никой няма реалната представа 
колко са те и от какво имат нужда, както и какви са 
активностите им. Така че освен официалната ста-
тистика, нашата театрална ситуация има нужда от 
промени и тук. Това също е стар проблем - може би 
САБ би могъл да помогне.
- Вашето отношение към другите висши училища по 

„Бит”
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театрално изкуство, каквото е например Театрален 
колеж „Любен Гройс”?
ВЪЗКРЕСИЯ ВИХЪРОВА: Аз съм любопитна, ревнива, 
страхлива. Искам да знам какво изучават както там, 
така и навсякъде. Всички партньори, които имаме по 
обменните европейски мрежи, са продукт на тези 
страхове и любопитства. И ако се върна на въпроса 
ви конкретно за колеж “Любен Гройс” бих казала, че 
тъй като проф. Елена Баева е мой учител и дългого-
дишен партньор аз съм ´ гласувала априорно моето 
добро отношение. Все си повтарям, че трябва да се 
намерят средства и време да се продължи инициати-
вата на колеж “Любен Гройс” за среща на недържавни-
те театрални училища, но поредица от конкретни 
ангажименти отлагат ли отлагат това “добро на-
мерение”.
- В НБУ разполагате с нова театрална зала. Какви въз-
можности дава на бъдещите актьори?
 ВЪЗКРЕСИЯ ВИХЪРОВА: Това наистина дава нови въз-
можности. Голяма част от плановете ни се реализи-
рат с по-голяма лекота - финансова и организационна. 
Превърнахме се в място, където гостуват артисти 
с различни характеристики и в една културна среда 
демонстрират работата си и приобщават студен-
тите ни към различни възможности за правене на 
театър.
- Как виждате образованието в Театралния департа-
мент на НБУ в контекста на новите изисквания в све-
товното образование?
 ВЪЗКРЕСИЯ ВИХЪРОВА: Лично аз имам чувството, 

че тук, в Театралния департамент на НБУ, сме като 
един огромен локомотив, който тегли голяма компо-
зиция напред. И в тази влакова композиция се стовар-
ва стока от различно естество, защото времената 
се менят, нравите също.
И затова усилието понякога стига само този локомо-
тив да бъде пуснат в движение, друг път изминаваме 
доста голямо разстояние за единица време по пътя. 
Питам се дали 20 години живот ( на толкова стана 
департамент Театър) е достатъчно време да се раз-
работи технологично една машина или пък е прекале-
но дълго това време и са настъпили амортизационни 
промени.
- Имате ли талантливи студенти в момента?
ВЪЗКРЕСИЯ ВИХЪРОВА: Опитвам се да не коментирам 
факта талант. Правя това от години и го правя с 
вътрешно убеждение. По-скоро бих искала да говоря 
за готовността на студента да наблюдава и да из-
следва.
 Преди около дни в едно от периодичните издания за 
Тренинг в театъра и танца на издателство “Routlege” 
публикуваха мое интервю, в което аз говоря за апела 
си към всички артисти и особено към студентите 
да не бързат в процеса на трансформация. Ако прие-
мем, че превъплъщението в дадена роля е процес на 
трансформация, то бързият път води по-лесно към 
щампи. По-интересен и по-пълноценен е пътят на за-
бавяне на този процес. Така имаш възможност да дос-
тигнеш и до други решения. Но как, когато времето 
е пари и представленията се раждат едно след друго, 
някой ще се осмели да го каже и още повече да го на-
прави – да се забави процесът на трансформация.
- Ходите ли на театър?
ВЪЗКРЕСИЯ ВИХЪРОВА : Не ми остава много време. Но 
ходя на фестивалите във Варна и Созопол, за да разбе-
ра какво става в театралния живот.
- Кое е най-важното, на което искате да научите сту-
дентите?
ВЪЗКРЕСИЯ ВИХЪРОВА: Не мога да се отстраня от тях 
и да им дам една глобална истина. По-скоро споделям 
с тях истините, до които съм стигнала и въпросите, 
които съм формулирала, за да им покажа настоящата 
ни среща като точка от пътя, който съм изминала и 
който изминавам за кратко с тях заедно. Заемането 
ми на тази позиция в момента на срещата ми с тях 
изисква активност и от двете страни, за да може 
да възникне процес на генериране и придобиване на 
знание.

Ивон Димитрова

„Ковачи”
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1. Какви са личните ви подбу-
ди да станете ректор?

- Като на всеки амбициозен мъж 
на средна възраст – да се опита 
да направи така, че всичко, кое-
то е научил за ръководството 
на една организация, да донесе 
полза на тази организация, за да 
бъде запомнен мандатът му с 
добро. Аз започнах работата си 
в Академията през 1974г. Двай-
сет години бях асистент на 
проф. Атанас Тасев, като през 
това време активно работех 
във филмовата индустрия и пи-
шех книги. През 1995г за първи 
път станах щатен преподава-
тел и през последните седем-
найсет години преминах през 
цялата академична йерархия 
– ръководител на катедра, де-
кан, а сега и ректор. За да ста-
на професор съм бил доцент, а 
за да стана доктор на науките 
преди това съм бил д-р. Такъв 
житейски път сигурно обяснява 
до голяма степен интереса ми 
към този пост.

2. Ректорството ви дава 
възможност да се пребори 

с какво? За какво?
- Имам някои идеи за промя-
на на начина на преподаване. 
Искаме ми се нашето препо-
даване да бъде адекватно на 
съвременните изисквания на 

пазара - киното, телевизията, 
театъра, другите области, в 
които нашите възпитаници 
намират работа. И тъй като 
имам опит от работата си в 
чужди университети мога да 
кажа как би изглеждал този на-
чин на преподаване. Особено 
във филмовия факултет - там 
ние трябва да обновим плано-
вете и да насочим повече пре-
подавателите към ежедневния 
контакт със студентите по 
време на снимки. Сигурно и в те-
атралния факултет могат да 
се направят някои промени – но 
тъй като там не се чувствам 
толкова добър специалист, из-
чаквам колегите да подскажат 
своите нужди. Задължителни 
промени трябва да направим 
в т.нар. „теоретически депар-
тамент” – преподаването по 
театрознание и кинознание. 
Тези специалности, в които пре-
подават някои от най-изявени-
те ни критици и теоретици, 
през последните години нямат 
достатъчно кандидати. Защо? 
Защото професиите, за които 
се готвят, вече не съществу-
ват. Затова ние трябва да се 
ориентираме към нуждите на 
студентите. В момента напри-
мер преговаряме с държавната 
администрация да ни включат в 
стажовете, които те организи-

рат за студентите от другите 
университети. Нашите бъдещи 
теоретици също трябва да за-
емат място в държавната ад-
министрация - нали това е една 
от задачите на образованите 
хора във всяка област.
И така, малко по малко, със 
сигурност ние ще обновим 
плановете си. А плановете и 
програмите са най-добрите ин-
струменти за промяна на начи-
на на мислене и на подготовка-
та на студентите. Разбира се, 
не трябва да забравяме, че все 
пак ние имаме традиции. В дра-
матичния театър те са повече 
от 60 години, в кукления – вече 
станаха 50 години, а в киноо-
бразованието – догодина ще 
честваме 40-годишнина. Все пак 
трябва да гледаме и към тези 
полезни резултати, останали в 
Академията от толкова години 
образователна дейност.

3. Ще успеете ли или вре-
метраенето на манда-

та ( ах, този дежурен винов-
ник!) ще ви бъде оправдание?
- Искам Академията да бъде 
просперираща, да има стабилна 

ГИЛ ДИИТЕ Рубриката води Кева Апостолова

Проф. ЛЮБОМИР
ХАЛАЧЕВ
Ректор на НАТФИЗ

ГИЛ ДИИТЕ
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и добре балансирана структу-
ра, да има добри програми, да 
има достатъчно финансиране, 
да привлича най-добрите сту-
денти от България и тези кои-
то имат интерес от чужбина 
(говорим вече за програми на 
английски език). Не съм си по-
ставил цели, които да са фа-
тални за Академията. В този 
смисъл това, което не успея да 
направя, се надявам да продъл-
жи моят наследник на ректор-
ския пост.

4. Ректорският стол беше 
заеман десетки години 

от театрали. С проф. Семерджи-
ев (предишният ректор), вие, 
кинаджиите в академията, на-
правихте едва ли не сензационен 
пробив, а чрез вас ( вие дойдохте 
веднага след него) още държите 
„властта”. Така изглежда отвън. 
А отвътре?
- Няма някаква „световна 
конспирация”, ако за това пита-
те. Хората, които работят в 
киното, са организирани, умеят 
да работят с екип и да управля-
ват пари. Ние първи от всич-
ки творчески гилдии още през 
1991г, излязохме на улицата и 
като се отказахме от държав-
ните заплати поискахме да ра-
ботим на продуцентски прин-
цип. Не мога да кажа, че всичко 
в това отношение в киното 
е успешно, но все пак доста 
неща от управлението на кул-
турната индустрия научихме. 

Театрите, университетите и 
всички други организации имат 
нужда от добър мениджмънт. 
Ето, Сатиричният театър два 
мандата се управляваше от ки-
наджии! И тъй като НАТФИЗ 
също има нужда от добър ме-
ниджмънт (т.е. от управление 
на финансите и организация на 
структурата) явно е, че подоб-
ни хора ще са нужни. Но, ако 
не бях аз – сигурно някой друг 
щеше да се появи, може би от 
театралния факултет. Защо 
не!

5. Не е ли драматично спад-
нал интересът към спе-

циалностите в академиите по 
изкуства у нас? Неотдавна дори 
се „плисна” отгоре надолу вълна 
със съмнения в смисъла и ползите 
им.
- Не съм усетил вълна от съм-
нение в нашето общество. 
Може би някои недорасли адми-
нистратори. Въпреки че в мо-
мента обществото ни е в та-
кова състояние, че хората във 
всичко се съмняват. Но хората 
винаги са имали нужда от изку-
ство – смятам, че тази необхо-
димост никога няма да отмре. 
Друг въпрос е какво им се пред-
лага на пазара на културната 

индустрия. Но във всяка стра-
на се раждат лекари, юристи, 
военни, инженери, раждат се и 
хора, които имат талант да 
създават изкуство. Държавата 
не е задължена да им осигурява 
щатна работа – никой не го 
прави, дори и държави като Гер-
мания и Франция. Но ние тряб-
ва да създадем предпоставки, 
за да могат младите хора да 
се образоват за това, за което 
са родени. Включително и да 
правят изкуство. А след това - 
светът е голям и щастието и 
успехът ги дебнат отвсякъде!

6. НАТФИЗ, спасен от теле-
визиите - така ли е или 

това е „фолклор”? Вярно ли е, че 
родните сериали са подтикнали 
повече млади хора да искат да 
бъдат като Радина Кърджилова, 
като Бойко Кръстанов и други 
тв звезди, затова интересът 
към актьорското обучение в ака-
демията се е засилил?
- Ние от години поддържаме 
едно относително постоянно 
количество от кандидат-сту-
денти – средно 5-6 души за 
едно място. При актьорите е 
малко повече. Никога не сме из-
падали в положение да нямаме 
кандидат-студенти! Така, че 
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не можем да говорим за тежко 
състояние и след това за спасе-
ние. Но да, има повишен инте-
рес към актьорската професия. 
Между другото, театралните 
салони също се напълниха, за-
белязвате го! Със сигурност и 
телевизиите повлияха за този 
интерес със сериалите, които 
през последните години се сни-
мат у нас. Но тази ситуация е 
съвсем нормална. Преди години 
ние създавахме кадри за киното 
и театъра. А сега по-голямата 
част от филмите се снимат за 
телевизията. Не само в Бълга-
рия. През последните двайсет 
години ситуацията и на све-
товния екран рязко се промени. 
Най-популярните филмови звез-
ди идват от телевизионния ек-
ран.

7. А интересът към другите 
специалности, свързани с 

„невидима” работа извън кадъ-
ра, извън сцената?
- Ние подготвяме не само ак-
тьори – ние обучаваме режи-
сьори, оператори, монтажи-
сти, фотографи, сценографи, 
аниматори и т.н. Дори имаме 
абсолвенти, които са водещи 
продуценти в производство-
то на видеоигри! От няколко 
години вече имаме магистърски 
програми по мениджмънт – за 
сценичните и за екранните из-
куства. Защото знаем, че тези 
процеси трябва да се ръково-
дят – и в театрите, и в кино-
индустрията, и в телевизиите, 
и в държавната власт. Някой 
трябва да обучава младите 
хора, които един ден ще ръко-
водят културата на България 
– и ние смятаме, че в НАТФИЗ 
тези програми намират свое-
то естествено място.

8. Ще проговори ли няко-
га технически правилно, 

професионално, актьорското ни 
братство, преминало четириго-
дишно обучение в НАТФИЗ? Или 
сцената и екранът ни има още 
дълго чакат?
- Интересен въпрос. Но той не 
е нов, и не е от това десети-
летие. Корените на неясното 
или маниерното говорене на 
актьора в киното и театъ-
ра трябва да се търсят преди 
трийсет-четирийсет годи-
ни, в тогавашните творчески 
практики. И опират не само до 
обучението в НАТФИЗ, но до 
голяма степен в самостоятел-
ната работа на актьора върху 
говорния апарат в професио-
налната практика, както и от 
желанието на режисьорите и 
директорите на театри да 
вложат усилия в решаването 
на този проблем. За да не бъда 
голословен, анкетирах няколко 
наши водещи преподаватели 
от театралния факултет. По-
вечето преподаватели разби-
рат проблема. Но все още не 
могат да му намерят категори-
чен практически отговор. Така, 
че въпросът остава открит!

9. Двата учебните театъра 
(драматичен и куклен) в 

академията са голямо постиже-
ние, изключително голямо, особе-
но драматичният на „Раковски”, 
който „тича” редом с деветте 
професионални столични теа-
три. А Учебен киносалон, в кой-
то да гледаме студентските 
филми? Или няма пари нито за 
салон, нито за филми?
- Вие едва ли ще се съгласите 
да отидете да се оперирате 
в болница, в която работят 
студенти по медицина. Колко-
то и романтично да ви звучи. 

Горе-долу така стоят нещата 

и при нас. И двата театъра са 

учебни. Първото ни задължение 

не е да осигуряваме репертоар 

за софийската сцена, а да обуча-

ваме студенти. Разбира се, ние 

също се опитваме да привлича-

ме публика. И когато студент-

ските постижения надхвърлят 

обикновените задачи, тогава и 

зрителите са повече. В момен-

та например използваме един 

интересен опит - копродукции 

с професионални театри от 

провинцията. За последните 

две години имаме няколко реа-

лизирани спектакъла, които с 

успех се играят в провинцията.

Но успех не винаги се получава. 

В този смисъл с киното е още 

по-сложно. Както виждате, 

имаме проблеми с посещението 

на киносалоните на професио-

нални и добре направени филми. 

А задачите на студентите са 

обикновено малки, между 15-30 

минути. Трудно може да се под-

държа постоянен интерес към 

подобен киносалон - дори да го 

открием. Никъде по света няма 

подобно нещо! Но ние имаме 

един ден в годината, когато от 

цяла София идват млади хора да 

гледат нашите филми - т.нар. 

„Форум хонорис кауза”.

10. Тревогите и надеждите 
ви за българския театър 

и кино?

- Ако имам тревоги за бъдеще-

то, те са свързани най-вече с 

българското общество и него-

вото развитие. А театърът и 

киното са само частен случай 

от развитието на нашето об-

щество.

К. А.
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1. Отпочинахте ли си от 
ректорството?

– Не съм се уморил толкова, че 
да се налага да почивам . В 
смисъл, когато човек работи с 
удоволствие и желание – не се 
уморява лесно...

 2. Направихте ли леко 
“превключване” от рек-

торския статут към сегашни-
те ви работни ангажименти? 
Какви са те?
– Превключването беше на 
“педал” – двете работни мес-
та даже се застъпиха с две 
седмици... Сегашната ми ра-
бота е много подобна с рек-
торството, но “на по-ши-
рок фронт”. В момента съм 
изпълнителен директор на 
Световната федерация на 
филмовите и ТВ висши учили-
ща (CILECT). Тя обединява 150 
институции от 60 държави. 
Почти няма значимо училище, 
което да не членува в нея. Ос-
новната й дейност е изграж-
дането на самата мрежа на 
взаимоотношенията – много 
от хората по училищата се 
запознават на конгресите, 
конференциите, семинарите 
и т.н., които организираме 
ежегодно по всички континен-
ти. После пък те започват да 
създават проекти помежду 
си, които ние подпомагаме – 

основно, естествено, развива-
ме интерконтиненталните 
отношения, чрез студентски 
и преподавателски размени, 
учебни копродукции, съвмест-
ни програми за обучение, из-
даване на педагогическа и ме-
тодологическа литература, 
разработка на международни 
научни проекти... Централа-
та ни е в Париж, но поради се-
мейни причини, пък и за да съм 
в по-тясна връзка с любимия 
НАТФИЗ, помолих да ми разре-
шат и временен оперативен 
офис в София. Така сега поло-
вината ми живот минава в са-

молети и по летища.

3. Имаше ли драма – в сми-
съл “Направих толкова 

много за НАТФИЗ, а сега го ос-
тавям на други”?
– Не страдам от излишно са-
момнение. Аз съм бил винаги 
човек, работещ на 100% във 
всяка дейност, с която се зах-
ващам, но не е моя работа да 

оценявам дали е много или мал-
ко. Направил съм, каквото съм 
могъл... Вярвам в качествата 
и добронамереността на се-
гашното ръководство. Освен 
това, през месец май 2012-а, 
Академичният съвет ми пред-
ложи да стана председател 
на Съвета на настоятелите. 
Това не е оперативна длъж-
ност, но е с не по-малка от-
говорност от ректорството 
по отношение на “генерална-
та линия” на развитие.

4. Все още ли сте “Стен-
ли”, а не “ проф. Семер-

джиев” за приятели, колеги, 
дори и за студенти? Как под-
държате този личен демокра-
тичен “режим”?
– Винаги съм бил, съм и ще 
си остана Стенли за прияте-
ли, колеги и дори студенти. 
Демократичната уредба на 
обществените отношения и 
равнопоставеността на ду-
ховните ни същности са вко-
ренени в представите ми за 
света, така че не ми е трудно 
да поддържам такъв режим.

С Марк Никола (вдясно) –директор на 
Френската национална филмова академия, 

конференция на CILECT, София, 2012 г.

Проф. Д-р СТАНИСЛАВ
СЕМЕРДЖИЕВ

Ректор на НАТФИЗ
“Кр. Сарафов” (2003-2011)
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5. Благодарение и на стари 
ваши усилия НАТФИЗ го 

има в света на висшите учили-
ща по изкуствата като равен 
сред равни. Продължава ли за-
щитата на тази международ-
на авторитетна позиция?
– Смятам, че сегашната ми 
месторабота всъщност още 
повече ще помага за защита-
та на тази международна по-
зиция, която действително 
беше за мен приоритет по вре-
ме на ректорството. Най-ско-
рошният пример е проведена-
та в НАТФИЗ през септември 
2012-а европейска конференция 
“Стандарти и критерии за 
прием на студенти и оценява-
не на курсовите им работи”, в 
която участваха над 40 ръко-
водители на училища и препо-
даватели от 20 държави.

6. През 1991-ва основахте 
специалността “Драма-

тургия” и до днес продължава-
те да преподавате “Основи на 
драматургията” и “Драматур-
гия за игрално кино” в НАТФИЗ. 
Академичното не пречи ли на 
индивидуалното творчество у 
пишещия драматургия?
– Напротив, винаги съм бил убе-
ден, че академичното и твор-
ческото начало се допълват. 
Административното начало 
пречеше и пречи повече. Въ-
преки това, в момента работя 
върху два проекта – един фил-
мов и един телевизионен сери-
ал – и мисля, че много скоро ще 
изненадам положително хора-
та, които след “Авантюрата 
Хамлет” очакват да видят в 
каква творческа посока съм 
поел. Когато имаш зад гърба си 
един толкова съкровен филм, 
вече не можеш да си позволиш 

всеядност. В този дух се изка-
за и проф. Марк Бърнет, кура-
тор на фонда “Кенет Брана” и 
водещ лектор по Шекспирова 
драматургия в университета 
“Куийнс” в Белфаст, който ме 
покани през месец май 2013-
а да прожектираме филма в 
техния Шекспиров театър и 
да изнеса цикъл лекции по дра-
матургия.

7. Тревогите и надеждите 
ви за българския театър 

и кино?
– Смятам, че вече се отпуши 
етапа на застой и сега пред-
стоят все по-интересни и ус-
пешни творчески постижения. 
Пък и “интересните времена” 
(по аналогия с китайското про-
клятие) са ни погълнали изця-
ло.

К.А. 

Изпълнителното бюро на CILECT, Хавана, Куба, 2012 г.



30

Година LXVII, брой 1-3, 2013

1. Не е ли твърде кабинетно 
ректорството? 

- Ако правилно тълкувам отно-
сително негативното съдържа-
ние на понятието кабинетно, 
поне за моето, мисля че не е. В 
смисъл не е затворено, изоли-
рано от колегите от студен-
тите. Вярно е, че мястото, 
в което работя, където ми е 
компютърът, телефоните, 
многобройни папки и хартий-
ки, чернови на документи, пла-
нове, графици и всякакви други 
чиновнически аксесоари е стая с 
всичките признаци на кабинет, 
но това е една кабина абсолют-
но отворена за всеки по всяко 
време. Изкючително рядко се е 
налагало да връщам хора, които 
искат да разговаряме или да се 
оплачат за нещо или имат да 
споделят някое хрумване. Е, по-
някога се налага да почакат 5-10 
минути, защото рутинните за-
дължения не търпят отлагане, 
подписи, спешни телефони... Но 
наистина е много рядко. Исти-
ната е, че голяма част от рабо-
тата не може да се свърши от 
кабинета. Доста ефективно се 
работи на двора. Всички мина-
ват оттам и е лесно да ги “при-
хванеш”, и те теб. Особено след 
забраната за тютюнопушене-
то. Не е нужно да назначавам 
оперативки. Трябва ми да знам 
пушаческите навици на служи-
телите. Кафенето също върши 

добра работа. Всички директо-
ри на театри могат да потвър-
дят. 

2. Кога художник би се на-
сочил към администра-

тивен пост? Творческа криза, 
болест, умора от вдъхновение, 
власт да разпределяш, власт 
да наказваш, власт да поощря-
ваш... Вашият случай? 
- Амбиции за реализиране на идеи 
за развитието на институ-
цията, на която принадлежиш. 
Проява на отговорност. Изпъл-
нение на “повинност”. Всички 
сме царе на даването на акъли 
за това как да се случи това или 
онова в обществения живот. 
В един момент идва и нашият 
ред от мърморковци да се пре-
върнем в деятели на това по-
прище. Всяка административна 
позиция естествено дава власт 
да разпределяш и да наказваш 
(пази боже), да поощряваш, но 
е жалко, ако това е мотивът за 
заемането ´. 
Управлението (разпределение-
то) е просто механизъм за 
постигане целите на управля-
ваното – кола, влак, детска 
градина, репетиционен процес. 
Позволете ми един образ. Ся-
дането на мястото на водача 
предполага няколко неща: Да 
имаш желание да отидеш някъ-
де, Да имаш вътрешната увере-
ност, че можеш да караш, Да си 
наясно дали и другите искат да 

отидат точно там, където и 
ти, Да са ясни не само следващи-
те спирки, а и целият маршрут. 
Как най-бързо, евтино и ком-
фортно да се стигне до спирка 1, 
а след това 2 и нататък.... При 
мен мърморенето и претенции-
те към системата на академич-
ния живот след 96-а – 97-а поле-
ка лека доведоха до поемане на 
все по-сериозни ангажименти 
към нея. От 99-а, с малко прекъс-
ване, съм в ръководния екип на 
академията. Малко отклонение 
- главата ми не търпи празно 
пространство. От момента, в 
който изляза от един проект 
до намърдването на нов, мина-
ват 3-4 дни, максимум седмица 
две, три в зависимост от те-
жестта на отминалия пери-
од-време за проветряване и де-
зинфекция. Говоря не за рутинни 
ангажименти, а за проекти, за 
мечти, за визии. В тези периоди 
на проветряване периодично са 
се появявали откъслечни плано-
ве, идеи, намерения претенции 
за и към академията, но бързо 
са били захлупвани от поредния 
театрален ангажимент. През 
2003-а, в период на подобна па-
уза и лека досада от монотон-
ността и повтаряемостта на 

Проф. СВЕТОСЛАВ 
КОКАЛОВ

Ректор на НХА, сценограф
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театралните “предизвикател-
ства” и проблеми се ангажирах 
като заместник ректор. През 
следващите 3-4 години се при-
вързах все повече към идеята 
“какъв е пътят на Художестве-
ната Академия”. След това зае-
мането на поста ректор дойде 
естествено. 

3. Какво искате да направи-
те за академията и може-

те да го постигнете само ако 
държите печата и подписвате? 
- Имате много изкривена пред-
става за това какво работи 
ректора. Само с печата и под-
писа нищо не става. Да напомня 
какво казах горе в ”транспорт-
ната” метафора – ректорът е 
водач-управител, а не луксозен 
пътник, които дава команди 
и бие печати. Поне при нас е 
така. Това е сериозен умствен, 
емоционален и физически труд. 
Върши се с ръце, крака, глава, 
нерви и т.н. в сътрудничество 
с голям кръг хора. Изисквам от 
себе си и от най-близките члено-
ве на екипа да сме непрекъснато 
“онлайн”, с изострена чувстви-
телност и загриженост. Поняко-

га чувам упреци, че се тревожа 
за несъществуващи проблеми. 
Това ми е работата. Да пред-
видя проблема, да го уловя още 
във въздуха и да го реша още 
преди да се е появил. Бъдещите 
трудности трябва да се преду-
сещат, прогнозират и да има 
решения за тях, по възможност 
не само едно, още преди да са ни 
се стоварили на главата. Това е 
мечтата ми и за академията. 
Да действа изпреварващо. Да 
е дала на преподавателя и сту-
дента всичко, още преди да са 
го поискали. Да не върви зад съ-
битията, а пред тях. Мечтата 
ми е академията да се промени, 
без да се променя. Тя трябва да 
остане това, което е: най-до-
брата марка в нашата област 
и у нас и на Балканите, съизме-
рима с всяка най-добра в Евро-
па, същевременно да преминава 
неусетно към своите следващи 
подобрени версии, запазвайки 
фирмения стил. Трябва да се 
чистят дефектите, да се подо-
брява визията, да се повишава 
мощността и рефлективност-
та към исканията на културна-

та и обществена среда към нас. 

4. Изпуснахме ли ви като 
действащ театрален 

сценограф? Бяхте от най-добри-
те. 
- Не. Само почакайте. И сега съм 
много добър, особено след като 
хубаво съм си починал. Трепере-
те, театър майстори! Вашият 
кошмар ще се завърне след 900 
дни... Извън шегата, освен ня-
колко екстремни спектакъла, не 
съм тормозил много службите. 
Всъщност... един път те, друг 
път аз. Дължим си много едни на 
други и в крайна сметка “квит 
сме”. Липсва ми театралната 
атмосфера (може би защото 
съм си отпочинал)... Не знам как-
во точно се случва в момента, 
но това е бил един от основни-
те проблеми на нашия театър 
– материалното осигуряване на 
сцената и стимула за работа на 
службите. 

5. Театралната сценогра-
фия “вирее” най-добре в 

богати театри. В по-бедните 
художниците не е зле да знаят 
адресите на магазини втора 
ръка за набавяне на материали. 
Като професор в специалността 
сценография на какво учите сту-
дентите? 
- Да се справят с бюджета, ка-
къвто и да е той. Да знаят 2 
и 200, че и най-богатата на 
бюджет сценография може да 
е бедна на идеи, и абсолютно 
безполезна, че понякога “малко-
то е много”. Ние в академията 
нямаме учебен театър и затова 
поощрявам студентите да при-
емат всякакви покани за рабо-
та, да влизат във всякакви прак-
тически проети, с бюджет, без 
бюджет, дори и със съмнителна 
стойност, като асистенти, из-
пълнители и т.н. само и само 
да минат през целия процес от 

„Дон Кихот” по Сервантес, реж. Ал. Морфов, НТ „Ив. Вазов”,

сценография Св. Кокалов
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четенето на текста до купона 
на премиерата. Да усетят и 
гадното, и красивото на профе-
сията и сами да преценят дали 
е за тях. Опитвам се да им вну-
ша, че и от най-заплетената 
ситуация има изход, решаваме 
заедно един или друг практи-
чески казус, включително и в 
отношенията режисьор – сце-
нограф, актьор- сценограф. Каз-
вам им, че дали ще се оправят 
зависи не от това дали имат 
знания и умения, а от това дали 
разбират това, което правят. 
И най-важното театърът не е 
заради художника, а художникът 
е заради театъра. Това важи и 
за другите впрочем, но все пак 
художникът е на 3-4 позиция в 
йерархията на спектакъла и е 
редно да си знае мястото. Да 
си защитава интелигентно, но 
упорито това място. То всъщ-
ност е много добро. 

6. Заради поканата на кой 
режисьор бихте “замрази-

ли” временно иначе авторитет-
ната си служба, за да работите 
с него? 
- Винаги е имало поне трима, пък 
и повече режисьори, с които бих 
могъл да започна на часа. Про-
блемът в случая не е в качество-
то на режисьора, а в средата, в 
която се прави театър. Мога да 
замразя за определени периоди 
службата си в академията рам-
ките на часове, дни, месец-два. 
Имам заместници, на които раз-
читам и те ще се справят. Но 
моят график в момента (дневен, 
седмичен, месечен и годишен) е 
строго разпределен, фиксиран 
и аз се опитвам да го спазвам, 
желязно, до минутата. Бих за-
почнал работа веднага с всеки 
от тези поне трима, ако ми 
гарантират, че и те, и театъ-
рът, в който започваме, ще си 

спазват желязно дневния, месеч-
ния и годишния график. Тъй като 
е ясно, че това няма да стане, 
с голямо съжаление отклонявам 
поканите.... към периода след 
2015г. Живот и здраве. Не става 
дума за капризи на примадона, 
а за отговорност пред повече 
от хиляда души, която не мога 
да пренебрегна. Приемам рек-
торския пост като един по-дъ-
лъг творчески ангажимент. Аз и 
преди така работех. Много ряд-
ко съм се ангажирал с повече от 
една постановка. Когато съм го 
правил съм бъркал и съжалявал за 
това, че съм разочаровал парт-
ньори, че съм закъснял за среща, 

че съм прескочил срок. Предпо-
читам да се концентрирам в 
едно нещо. Когато трябва да се 
раздвоявам се изнервям, правя 
грешки и не ми е хубаво. 

7. Впечатлението ви от със-
тоянието на театъра ни? 

- Като цяло добро. Утвърдени-
те имена не ме изненадват с 
нещо ново, но правят качест-
вени неща. Има и съвсем нови 
имена, като актьори, режисьо-
ри, сценографи, но се пазя от 
оценки. Те би трябвало да бъ-
дат подкрепяни в първите ня-

колко опита окуражително, но 
и разумно, без предоверяване и 
издигане в култ (което поняко-
га става), защото нашата те-
атрална система и публика не 
са от вчера и не прощават на 
кухи кумири. Ако трябва да кажа 
нещо за “театралната рефор-
ма”, нищо няма да кажа, защото 
съм отвън и нямам достатъчно 
информация. Всъщност най-до-
брото в последните 5-6 години 
е не ставащото в “мейнстрий-
ма”, а фактът, че въпреки не-
възможните условия оцеляват 
(едни се закриват, други се от-
криват, но все пак някои оце-
ляват) алтернативните прос-

транства, несубсидираните от 
бюджета формирования, между-
жанровите експерименти. Това 
е забележителен факт, който 
е пренебрегван от мастити-
те театрали и институции и 
останалите тук-там крити-
ци, но е белег за потенциала на 
най- младото артистично поко-
ление и по- важното, има нова 
публика и нови ентусиасти, ме-
ниджъри на пространства. Това 
е много, много радостно. 

К. А. 

„Д-р” от Бр. Нушич, реж. Б. Богданов, НДТ „Сълза и смях,

сценография Св. Кокалов
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1. Славно ли е миналото на българския театър? 
- Почти всяко минало – тук (вероятно?) трябва 
да изключим злокобните лица и ужасните, ката-
строфични събития - може да се озове в слав-
на позиция. Миналото, макар че вече го няма, 
всъщност винаги се оказва около нас и посто-
янно ни въздейства и задейства. Дори изглежда 
по-настоящо от настоящето, което е твърде 
живо и прекалено подвижно. Докато успеем да 
пипнем настоящето – доколко и как? - и то вече 
е изтекло в миналото. Настоящето или още не 
съществува, или вече не е, а миналото, макар 
че вече не е, винаги е. То обаче е едно широко, 
всепоглъщащо е-е-е; и така, и иначе, и тук, и не-
тук, и там, и нетам; може да се класифицира, 
позволява да бъде гледано, да се полага на раф-
тове и в ниши, а също така да се размества по 
тях. При това не ни се сърди. Нещо повече - по 
този начин продължава да се надсмива над нас 
след като славното изведнъж става безславно 
и обратното. Разстоянието между тях беше 
май една крачка? Хората от миналия и от този 
век сме преживели няколко такива обрата. Това, 
че историята непрекъснато се мени дразни и 

обърква мнозина – особено онези, които нямат 
чувство за хумор и приемат твърде насериозно 
случващото се по света и в живота. В цялата 
тази комедия на историята малко неща са дос-
татъчно трайни в славата си, но много успяват 
да се събуждат и да заспиват в нея. Миналото 
непрекъснато трябва да бъде успокоявано, раз-
мествано, приласкавано, укорявано; да не бъде 
оставяно в покой; да бъде разсейвано, за да не 
тревожи настоящето, а следователно и бъде-
щето. Или пък обратно - да ги предизвика. Тази 
постоянна терапевтична процедура, при която 
се обръщаме назад, ни позволява да поглеждаме 
и напред; дава ни това време и ускорение. Ина-
че строго погледнато, няма нито минало, нито 
настояще, нито бъдеще. Всъщност същинското 
нищо – бъдещето, това нищо преди нищото - 
се явява поради своята проектност като че ли 
най-истинското; очаквано дори като очаквана 
неочакваност. И в крайна сметка всичко е една 
огромна бъркотия. Поради което е интересно 
да се живее, да се прави театър, а и да се пише 
за него. 
Но все пак става дума за миналото на българ-
ския театър... А защо пък то да не се нарече 
славно? Има един български театър и затова 
няма начин миналото му да не е славно. И да не 

Театровед, ръководител на сектор “Театър” в 
Института за изследване на изкуствата при 
БАН; професор и доктор на изкуствознание-
то; преподава история на театъра в НБУ; ав-
тор е на книгите “Комичното и животът на 
българската комедия между двете световни 
войни” (2001), “Театралната критика на две 
критични десетилетия” (2003), “Драмите на 
Йордан Радичков или едновременното неед-
новременно” (2005); “Историческата драма: 
траекториите на историята, мита и поли-
тиката” (2008), съавтор е на юбилейната 
история “100 години Народен театър” (2004) 
и “История на Българския театър, том 4” 
(2011). Има много студии, статии и рецензии 
в периодичния и специализирания печат.

ПОПИЛИЕВ
ПРОФ. РОМЕО
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е, пак е. Да се надяваме, че той, разбира се, все 
по-отворен навън, ще има и своето бъдеще, 
и при това положение то също ще трябва да 
бъде славно. Един вид – българският театър е 
обречен на слава, а както клишето веднага би се 
обадило: славата е отговорност... 
Малко хора обаче се интересуват от миналото 
на театъра. Повечето го търсят в неговото 
явяване сега и тук. И съвсем правилно. Което не 
пречи на някои други да изследват какъв е бил 
той и в миналото. В крайна сметка, ако не пре-
дявиш навреме претенции към миналото си, 
някой друг може да ти го отнеме. Особено на 
Балканите сме се специализирали в кражбата на 
истории, а и не само на тях... 

2. Справедливо ли е театрознанието, теа-
тралното теоретизиране? 

- Разбира се, че не е. Нищо не е справедливо, от-
къде-накъде ще изискваме това от театрозна-
нието. Представете си един несправедлив 
свят и сред него – цялото в бяло – е цъфнало 
едно справедливо театрознание. Идва ти да 
го стиснеш за врата и да го удушиш, нали? Но 
също така притеснително е, че напоследък все 
повече ни успокояват как неизбежен бил неспра-
ведливият свят. Нали човекът затова и живее 
– да се опита да направи по-справедлив света. 
Театралният историк, теоретик или критик 
също би следвало да имат това наум. 

3. Има ли то нужда от радикални модели на 
поведение, които да улавят “мултимедии-

но” историята, настоящето и бъдещето с цел 
по-голяма точност? 
- От радикални модели винаги има нужда. Но 
доколко такива могат да бъдат те? Всъщност 
човек винаги преценява миналото и бъдещето 
от позицията, в която се намира в момента, 
така че особена точност завинаги и изобщо не 
може да се постигне и истината ще се мерже-
лее днес тук, а утре другаде. Улавянето, както 
на случващото се, така и на станалото, в един 
добър текст е винаги “мултимедийно”. Изобщо 
трите екрана на времето винаги са вървели ед-
новременно и няма как да се отървем от това 
тяхно присъствие. 

4. Какви актуални предложения има то към 
българския театър? 

- Най-актуалното предложение е българският 
театър, изобщо театърът по нашите земи, да 
става все по-интересен, за да е интересно и на 
театрознанието. В крайна сметка театрове-
дът е само зрител, гледал доста повече спекта-
кли от останалите, да ги наречем неспециали-
зирани зрители: или както искате ги назовете 
последните: по-чисти, по-истински, по-верни. 
Във всеки случай театрознанието не може да 
твори чудеса. Но ако щете, трябва да същест-
вува един такъв субект, който дори да обърква 
нещата – къде случайно, къде по мефистофел-
ски. За съжаление днес, в този крайно рациона-
лизиран (но не толкова рационален) и икономи-
зиран (но не толкова икономически нормален) 
свят, всеки търси крайната оценка; всеки иска 
да завладее крайното - черното и бялото, да ка-
жем. А основният цвят си остава сивият; та-
къв е животът. Но когато се каже, че “царят е 
сив” никой не е доволен: нито медиите, нито 
зрителите, а да не говорим за самия цар. 
Така или иначе, по-научното, или все едно, по-те-
оретичното театрознание винаги е участвало 
активно в живота на българския театър. Преди 
години, по времето на т. нар. социализъм то 
имаше предимно цензурираща, охранителна, 
възпираща, а понякога и леко насърчаваща функ-
ция. Тогава нямаше Бог, но почти нищо не беше 
позволено, сега отново няма Бог, но пък всичко е 
позволено. Е, в тази безкрайна територия днес 
се лута театрознанието, защото трябва да 
се занимава с всичко онова, което е позволено 
в театъра. От друга страна, основни въпроси 
като “Какво е театърът?”, или “Откъде започ-
ва и докъде се простира той” стават все по-не-
позволени в своята безсмислена поради безкрай-
ната си широта позволеност. 

5. Кой извън БАН ползва знанията на сектора 
ви? 

- В БАН извън нашия институт едва ли някой се 
интересува от знанието за театър. В тази го-
ляма научна организация повечето учени са ме-
талисти, физици, химици, биолози и т. н., и едва 
ли театърът е тяхното хоби и стихия. Те даже 
се чудят защо изобщо съществува такъв инсти-
тут като нашия. Ето, Путин чисто по ленински 
е решил да закрие всички институти, изследва-
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щи културата и изкуствата в Русия. Колко му е 
някой друг да последва и у нас неговия пример. 
Макар че никой не може да си отговори на въ-
проса, защо след като държавната подкрепа за 
природните науки става все по-приоритетна, 
все по-малко студенти се записват в съответ-
ните им университети и специалности. Не се 
задава поредната “нация техническа” да броди 
по нашите земи и това е... Иначе е лесно - знае-
те, че в България всеки се чуди на нещо и пора-
ди атавистичния страх за своето себе си иска 
да закрива другото. Ако Колумб е бил българин, 
той непременно е щял да закрие Новия свят на 
момента като го е видял. Нали знаете с кое за-
шеметяващо обяснение: е те такова животно 
нема. 
Мисля, че все пак нашите знания се използват не 
само от тесни специалисти и театрали, но и 
от хората, които имат по-широки интереси в 
театъра, културата и историята, както и от 
теоретизирането върху тях. Ние също се инте-
ресуваме от натрупаното знание в останалите 
хуманитарни сектори и звена. Важното е разго-
ворът върху духовните измерения на живота да 
продължава – особено пък днес. 
Иначе учените от сектор “Театър” на Инсти-
тута за изследване на изкуствата”, освен ис-
торици и теоретици на театъра и култура-
та са също така преподаватели, селекционери 
на фестивали, участници в журита, комисии, 
конференции и пр. Така че приложната ни дей-
ност също не е малка. Забелязал съм например, 
че много от хората, които ме познават като 
театровед не знаят къде точно работя. Но ако 
търсят от мен някакво мнение, аз неизбежно се 

изказвам и с опита, и със знанието, натрупани 
от двадесет и две годишната ми работа в на-
шия институт към БАН. 

6. Театралният критик, възприеман като ре-
пресивна фигура, вече не е на мода. Той поч-

ти няма актуални позиции, театърът му ги отне 
(дали защото театърът знае, че е под собствени-
те си възможности?), някак си го обезсили (дали, 
за да може по-спокойно да се бори за оцеляването 
си?), а същевременно казва, че има нужда от сери-
озна професионална оценка (дали, ако сериозната 
професионална оценка напише оценката си няма 
да е силно отрицателна?). Лицемерие ли е това 
или “такива са времената”, или пък...? 
- Вероятно е налице от всичко това по малко. 
Но щом продължава да се говори за театрална-
та критика – която в своята сериозност и дъл-
бочина наистина е отместена встрани, само 
в специализираните издания, а журналистиче-
ската критика донякъде се търси, тъй като 
минава по повърхността на артефакта – от 
нея значи все пак има нужда. Именно липсата на 
сериозната критика в голямото публично прос-
транство своеобразно я очертава като още 
присъстваща. Нейното мълчание понастоящем 
говори. Срещу него пък стои една голяма зачуде-
ност: понякога искрена, често лицемерна. 
Що се отнася до политиката на сегашните ме-
дии, те съвсем не се нуждаят от професионал-
ни, “експертни” оценки. (Слагам за всеки случай 
думата “експертни” в кавички, защото много 
често експертът се явява основна пречка за 
развитието на обекта, с който се занимава – 
поради пристрастие, тесногръдие, корупция, 
или просто липса на качества). Медиите се ин-
тересуват от реклама и шоу, чийто истински 
агент и пророк е скандалът. Винаги е било така, 
но отпадането на елементарните морални 
скрупули си продължава да тече в един кошмар-
но-зачудващ ритъм и градация, и вероятно ще 
стигне един ден до критичната точка, от коя-
то разпадът на самото човешко, хуманно ядро, 
ще стане неконтролируем. При това положение 
ще започнем да произвеждаме безплатна енер-
гия и всякакви АЕЦ-и ще се обезсмислят. 
Но като че ли започвам да морализаторствам, а 
винаги съм се страхувал от подобна поза. 

Р. Попилиев (на преден план) на конференция за южносла-

вянската драматургия, Лодз, Полша, 2008 г. 
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7. “Академичност” и “артистичност” заедно 
не са първи приятели, поне в БАН, струва 

ми се. Свикнали сме да мислим, че наличието на 
второто обезценява първото. Обаче, лично вие с 
артистичното си чувство за хумор, особено на 
живо, оформяте в театралното съсловие ореол-
но име, подобно на ония легендарни университет-
ски професори, които с екстравагантността си 
са били магнит за младите. В тази ви особеност 
можем ли да заподозрем гените на баща ви – ак-
тьора Васил Попилиев? 
- Не знам. Баща ми, освен че беше много добър 
актьор, наистина притежаваше хубаво чувство 
за хумор, което обаче не се стремеше артис-
тично да натрапва. Винаги съм се чудил на хо-
рата, които гледат сериозно, хегелианско-марк-
систки на света и историята. За тях тя се 
движи неизменно възходящо, или поне спирало-
видно и, разбира се, прозрачно провиденциално. 
Например днешните неолиберали са такива. Те 
не допускат възможни падове, скокове, неочак-
вани измествания на коловозите. А смехът е 
точно това: неочаквано, внезапно избухване в 
нас, което ни сдобрява със ставащото, като си 
запазваме известно чувство за превъзходство; 
той е един друг вид катарзис. При подобно – в 
широкия смисъл на думата - комично отноше-
ние животът и светът, с честото подхлъзване 
на тяхната сериозност, по-трудно могат да ни 
изненадат. Иначе ще оставаме във вечната по-
зиция на техни мелодраматични жертви. 

8. Изпитват ли студентите по ваши книги? 
Има ли шестици? 

- Никога не съм изпитвал студенти по мои книги, 
не съм ги задължавал да ги купуват и дори да ги 
четат. Изборът е техен и достатъчно широк. 
Винаги по-важното за мен е било те да се опит-
ват сами да свързват и интерпретират проце-
сите, а не да заучават факти и готови изводи. 
Не знам обаче доколко съм успявал в това иначе 
благородно начинание. Във всяка една роля, ако 
прекалено си повярваш, съществува опасност-
та да преиграеш. Но как да си повярваш, непре-
къснато наблюдавайки се отстрани? Добро по-
желание би било това, да спазваш баланса между 
вярата и съмнението, но чист, непоклатим 
баланс не съществува и люлката винаги ще те 
вдига нагоре или смъква надолу. 

9. Като погледнете цялата театрална 
2012-а – какво виждате? Заглавия, имена... 

впечатления...? 
- Не са малко все пак имената на творци и загла-
вията на спектакли, които могат да бъдат от-
личени през тази театрална година – още пове-
че в едно време не само на материална и духовна 
криза, но и на отчайваща селска прагматика. 
При опита си да ги изброя, неизбежно ще изпусна 
някои, затова се отказвам да предлагам списък. 
Естествено, веднага прави впечатление това 
наличие в афишите на класиката и особено на 
Шекспир. Нормално е, криза е, ще кажем, макар 
че всеки голям автор е кризисен. Засега фавори-
тът ми сред цялата пъстра и шумна шекспири-
ада, която далеч не е завършила, е авторският 
спектакъл “Завръщане във Витенберг” – съсре-
доточен и катастрофичен. “Хамлет” на Народ-
ния театър също е събитие за сезона, макар жи-
веещо донякъде на приливи и отливи. Каквото 
и да го правиш, Шекспир е море. Тоест нищо не 

можеш да го правиш, а да плаваш в него с удо-
волствие, но и със спокойното съзнание, че не 
можеш да го преплуваш. (И защо все така викат 
по сцените българските актьори – само това 
не е достатъчно, за да бъдат чувани?). Сред 
софийските театри доста сериозно и после-
дователно работи Театър “София” – усеща се 
наличието на един жив творчески климат там. 
Високо ниво поддържа Пловдивският театър, а 
и Варненският. Трябва да се отбележат и усили-
ята, които полагат по-малките извънстолични 
театри в тези условия на наложена комерсиали-
зация: например във Враца, Сливен, Благоевград 
и другаде. Независимите трупи като че ли също 

С проф. Николай Георгиев



37

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

все повече ще трябва да бъдат отбелязвани ре-
дом до репертоарните – едно от най-свежите 
присъствия за сезона беше спектакълът “Прае-
хидно”. Оформя се вече и група млади режисьо-
ри, които все повече ще определят творческия 
облик на българският театър: Стайко Мурджев, 
Крис Шарков, Василена Радева и др. Това, разби-
ра се, е само един бръснещ по(г)лет(д) над теа-
търа у нас. Когато се лети, по-малко се гледа и 
обратното. 

10. С какво ви притесни 2012? 

- Е, очевидно не с това, че светът ще вземе да 
свърши, а с него и театърът. Или с това, че 
светът и театърът явно нямат намерение 
да приключват в близко време. Притеснява ме 
икономизирането на живота и на изкуството; 
впримчването им в хватката на разни външ-
ни количествени критерии и техники, които 
в крайна сметка убиват поезията в най-общия 
смисъл на думата. Това “техне” (изкуство на 
старогръцки, но и занаят) ни оковава в своите 
букаи и единственото спасително средство 
срещу него е “пойезис” (за онова време близка 
по смисъл дума, означаваща създаване, правене, 
но, така или иначе, останала днес да обозначава 
поезията и поетичното). Впрочем, това е било 
отбелязано преди шестдесетина години от 
един велик философ, но все още е актуално. Не 
че изкуството непременно трябва да се бори 
срещу техниката (което не означава срещу ком-
пютрите и интернет, а срещу технократите, 
икономистите, банките и пр., както и срещу 
услужливите правителства, провеждащи в те-
хен интерес механичните си реформи) – макар 
и защо пък не; кой друг да го направи, ако не то? 
– но още по-добре е изкуството (като поезия, 
а не занаят) да отстрани техническото, но не 
съграждащите самото поетическо технически 
принципи, а онова техническо, което му е нало-
жено отвън, или все едно, което то, поради пак 
външно влияние си е самоналожило. 

11. Успокоително ли е, ако примерно кажем за 
дадена театрална година, че не е провале-

на, а е една от многото други, които минават и 
заминават? 
- Когато се успокояваш – забравяш. Което по-ско-
ро не е добре. И тази театрална година си оти-

де по своя ред. И върху нейния гроб трева ще 
никне на пръстта. Тук-там ще останат някакви 
килнато-начумерени паметници с избеляващи 
от времето надписи и също така трудно раз-
читащи се проклинания и заклинания. Е, все пак 
не беше лоша година. Дори някак парадоксално, 
както често се случва, въпреки тази икономиза-
ция, предизвикваща вече тотално отвращение, 
се набелязва надигането на известна творче-
ска енергия по някои сцени. Но затова пък сега 
е нужно хората, правещи истински театър, да 
бъдат още по-упорити. 

12. Правят ли нашите режисьорски звезди ев-
ропейски, световен театър? 

- И режисьорите, и театралните творци изоб-
що сега трябва да бъдат себе си. Защото нито 
България, нито Европа, нито светът вървят 
на добре. Хубаво би било да се опитат да се 
освободят и от българското, и от европейско-
то, че и от световното. Само ще им тежат. 
Ако сравним например елизабетинския театър 
с японския Кабуки – тези хора изобщо не са се 
срещали и дори не са подозирали един за друг, а 
между тяхното творчество, като съдържание, 
дори форма и стил, може да се открие толко-
ва общо. Но каква Европа вече... Тя бавно и тър-
жествено като мастита героиня от класически 
спектакъл, или по-точно опера, слиза от исто-
рическата сцена, развръщайки гънките на теле-
сата си в един голям музей. Някъде по неговите 
ъгли ще стърчат сцени за театър, около които 
азиатци и американци от време на време ще 
се блещят и дивят. Да се примирим най-сетне 
като европейци - няма за кога да гоним икономи-

Р. Попилиев, К. Николова и Н. Йорданов, Икар’2012
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чески растежи и прочие глупости. Наистина сме 
стари. Но затова пък светът може да продължи 
да черпи от нашия духовен опит – ако, нали, за-
пазим духовното. 
Разбира се, нашата скромна участ на българи, 
на хора на малкия език и на ограничените ма-
териални възможности, но и на огромната дис-
циплинираност към авторитета са съществе-
на пречка – и особено значение има второто 
обстоятелство – за да бъдем свободни. Все се 
оглеждаме за похвали, препоръки, оценки. Ако на-
истина се чувства свободен, човек не изпитва 
нужда от външна оценка. 

13. Какво би трябвало да не изпуснат да напи-
шат бъдещите театрални изследователи 

за днешния нововековен период на българския те-
атър? 
- Че в това време на хаос и недореформи, който 

неологизъм може да означава както не-дотам-ре-
форми, или пък да посочва обстоятелството, 
че сегашната мизерия не позволява мисленето 
за реформи и не предлага необходимата външна 
рамка за тях, някои все пак храбро са се бори-
ли. Първото десетилетие на новия век в теа-
трално отношение на пръв поглед изглежда 
по-постно от последното десетилетие на ХХ 
век. Но вероятно то съдържа предпоставките 
и елементите за един нов, качествен скок. (Нека 
все пак оставим в резерв и това неохегелианско, 
марксистко и неолиберално успокоение). 

14. Изречението, което определя българския 
театър? А коя дума го “побира” в себе си? 

- Българският театър изглежда като самия жи-
вот: малко радости носи той и много мъка. 
Думата пък би следвало да е радост-мъка... 

К.А

1. В “Хамлет” правите най-трудния и най-силния 
театър у нас, като обединявате модерни сценич-

ни изразни средства с много визуални ефекти, които 
предизвикват зрителска възбуда. Финалните аплаузи на 
публиката са като след концерт на любима рок-група. 
Извървели сте търпеливо 14 подготвителни години... 
Само Народният театър “Иван Вазов” би могъл днес, 
в България, да подкрепи и да осъществи толкова амби-
циозен, мащабен и ефектен театрален проект, затова 
- аплодисменти за НТ. Ако се погледне на спектакъла от 
най-общ план, то изводът би бил, че вие - постановчи-
кът, сте свършили отлично своята си работа: собст-
вен прочит/замисъл/интерпретация/, разпределението 
на ролите (Леонид Йовчев /Хамлет е ваше щастливо 
откритие, въпреки малкия му професионален стаж), 
одобрение и монтаж на останалите компоненти (сце-
нография и костюми – Даниела Олег Ляхова, Никола То-
романов; сценография и костюми на “Мишеловката” – 
Венелин Шурелов; музика – Калин Николов; контрабас и 

цигулки - Валентин Ганев; хореография – Виолета Вита-
нова и Станислав Генадиев; сценичен бой – Емил Видев), 
обаче първото ни объркване е, че ни отнехте онова, 
най-любимото ни театрално: “Да бъдеш или да не бъ-
деш? Това е въпросът...” и го заменихте с “Да бъдем или 
не – това се пита!”. Защо? 
- По една единствена причина: защото смятам, че те-
атърът трябва да бъде пробив в инерцията на нави-

ЯВОР
ГЪРДЕВ

Режисьор
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ците и очакванията, а не машина за удов-
летворяването и затвърждаването им. 
Театърът е сблъсък с навика, за да прогле-
днем за смисъла. Затова и безцеремонно 
се възползвах от дадената ми от новия 
превод на проф. Шурбанов възможност да 
заменя черешката на тортата с маслин-
ка. При това, както предполагам знаете, 
и двата превода и смислово, и формално 
отразяват коректно Шекспировия въ-
прос, който на английски е неутрален по 
отношение на числото. Новият превод 
обаче – именно в случая с този най-важен 
въпрос - има едно предимство пред ста-
рите: в него има много по-малко двусрич-
ни думи, а това е по близко до оригинала, 
в който има само едносрични думи с изключение на 
последната. Ясно е, че на чужд език не можем да се 
доближим кой знае колко до Шекспировата реч, но е 
добре все пак да се приближаваме колкото е възможно 
повече. 

2. Продължителността на спектакъла – три часа и 
половина. Тези думи “три часа и половина” се но-

сят из София’2012 едва ли не като предупреждение. Ис-
тината е, че след антракта някои хора предпочитат 
да се приберат – мрачна София, зимна София, опасна 

София... Отстрани погледнато можехте да редактира-
те (съкратите). А погледнато отвътре като автор на 
сценичната версия? 
- Ами аз така и направих. Съкратих. При това съв-
сем не малко. Това, което гледате е силно съкратен 
вариант на “Хамлет”. Целият текст би направил 
представлението около пет часа и половина, а то е 
едва три и половина. Тази версия е сведена до ядрото 
на пиесата, но едновременно с това е и провокация 

към българската публика, която вече е тренирана от 
телевизията да концентрира вниманието си само за 
къси и безболезнени участъци от време. За такъв тип 
публика не нашето представление, а самият Шекспир 
е предизвикателство и прекалена интелектуална про-
вокация. Опитът обаче показа, че този тип публика е 
малцинство, не преминаващо прага за влизане в пар-
ламента. 

3. Актьорската игра - вие се отнасяте към актьор-
ите точно като професионалист с професиона-

листи. Давате насоките и те, кой както може, ги из-
пълняват. Но “елсинорското общество” много крещи, 
вика, има проблеми с говорната култура, демонизира в 
актьорски стил първата половина на миналия век, уби-
ва логиката и словесния сюжет. Вашият коментар? 
- Във въпроса ви намирам известна склонност към 
обобщаване, която ме притеснява. На нашето “елси-
норското общество” не могат да бъдат приписани 
общи дефекти, доколкото то се състои от индиви-
ди, които функционират според обема на задачите, 
уменията, културата и таланта си: едни извеждат 
логиката кристално, за други това е по-трудно. Всяка 
трупа в света е в подобна ситуация. Въпросът тук 
изглежда е в това, дали от режисьора публиката оч-
аква да изглажда разликите между актьорите и да 
преследва кохерентна реалност. Може би именно тук 
е мястото да кажа, че в “Хамлет” не съм искал да гра-
дя естетически единна кохерентна реалност, а фасе-
тъчна и хетерогенна, каквато е и пиесата. Самата 
пиеса “Хамлет” е силно некохерентна и опитите тя 
да бъде “слагана в ред” според мен противоречат на 
духа й. “Хамлет” е пиеса с ефект на отчуждението 
векове преди Брехт. Това е некохерентна поема за 

„Гърдев репетира „Хамлет”

Гърдев репетира „Хамлет” с Мариус Куркински (Клавдий)



разпаднатия свят. Поради това самата тя е неедин-
на, артистично разточителна, хетерогенна и по свой 
уникален начин максималистична. Такова съм се опи-
тал да бъде и “елсинорското общество”: хетероген-
но, некохерентно, но ревностно и максималистично. 

4. Част от реквизита - пушки, пистолети (защо 
пък чрез външни белези да не улесним зрителя в 

преместването му от Ренесанса в сегашното време, 
ето гърмят, пушат..) и като връх един мобилен теле-
фон. Този 08... не е ли прекалена натурализация за режи-
сьор от ранга на Явор Гърдев? 
- Във всичко това няма капка улеснение за зрителя, 
понеже изобщо не ми е хрумвало да разказвам някому 
пиесата с достъпни илюстративни средства... един 
вид да подвеждам старите реалии към съвременни 
реалии. Напротив, чрез очевидната знаковост на рек-
визита се старая да отделя света на пиесата, който 
се ражда от думите, от предметността на конкрет-
ните исторически епохи. Опитвам се да заселя пиеса-
та във все-едно-кое-време, за да живее тя в думите 
и делата, а не в дрехите и реквизита. Опитвам се да 
я “разбитовя” така да се каже. Затова от първата 
сцена на представлението нарочно изобличавам всич-
ките театрални фокуси и магии, които сам използ-
вам: дъждовална завеса, осветление, прожекции и т.н. 
А що се отнася до мобилния телефон, такъв в пред-
ставлението просто няма. Има радиостанция, което 
си е съвсем друга работа от знакова гледна точка. И 
пак – тези реквизити никому нищо не превеждат и 
никому нищо не обясняват. Те са чисто функционални 
предмети, поместени в некохерентна реалност, в ка-
квато могат да попаднат всякакави предмети. Кой-
то мечтае за предметите и дрехите на определена 
епоха, които да изграждат цялостна естетико-функ-
ционална система, просто грешно чете театралния 
код. Той няма нищо общо с подобно историко-битово 
занаятчийство. 

5. След репетиционния период и еуфорията на 
премиерните представления, сега давате ли си 

сметка какво успяхте да постигнете в “Хамлет” /2012, 
какъв е смисълът му? 
- Да, смисълът не е по-различен от това, което усе-
щах, докато правех представлението, а именно, че 
смисълът убягва. Въпреки това обаче макар и да раз-

бираш, че в един разпаднат свят не може да има сми-
съл, единствената форма, под която е възможно да 
продължаваш да живееш е да търсиш и конструираш 
смисъл. Нещо подобно усещам и сега. Доколко съм ус-
пял да предам този смисъл няма как да знам. Макар и 
с възможност за наблюдение, все пак аз съм отвътре 
на този спектакъл. За това служи институцията на 
критиката. 

6. Какво не успяхте в това ново театрално “изда-
ние”? 

- Да уловя смисъла, т.е. повторих непременната греш-
ка на всяко едно предишно и всяко едно бъдещо теа-
трално издание на “Хамлет”. 

7. Не открих в нета “паспортния фотос” – Хамлет 
с черепа на Йорик. Бягство от клишето ли е то? 

- Честно казано в сцената с черепа на Йорик всичко е 
напълно емблематично. В пиесата има къде по-важни 
сцени от нея. Е, как да не се отдадеш на изкушението 
да избягаш от емблематизма?! 

8. Хамлет е на 410 години. Кой е вашият Хамлет? 
Този ли е, който гледаме в НТ? Като че ли няма 

българин по-нещастен от вашия датчанин. 
- Моят “Хамлет” е буден, чувствителен, артистичен 
и самокритичен човек, който – въпреки липсата на 
смисъл да се действа - действа. 

9. След 14 години да очакваме ли друг ваш “Хам-
лет”? 

- Нали знаете кой преполага, а кой разполага? 

10. Имате ли потребност от мнението на зрите-
лите, от обратната връзка? 

- Да, разбира се. 

11. Наричаме Шекспир “геният на Ренесанса”. Днес 
България в каква епоха е – това се пита! 

- Съвременниците на разни епохи не могат валидно да 
отговорят на сложни въпроси за собствените си епо-
хи. Да не би хората от ренесансовата епоха да са зна-
ели, че живеят в ренесанс! Смисълът на една епоха час-
тично (и никога докрай!) започва да се разкрива едва в 
съзнанието на нейните наследници. На нас не е дадено 
да разбираме епохата си, а да я живеем и правим. 

К.А.
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Георги калоянчев (Големанов) в „Големанов”
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